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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 ايران سوگوار شهداي آزادي است 
 پنجشنبه اعتصاب عمومي در كردستان 
 سراسر ايران در كنار مردم كردستان 

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز
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 فرزاد كمانگر -شيرين علم هولي  -علي حيدريان  -فرهاد وكيلي  -مهدي اسالميان 

توزيع هزاران فراخوان در خصوص دعوت به  
  اعتصاب در كردستان

 اكنون صفتي اَبتَر است  »كَريه»
 بيانيه ی کانون نويسندگان ايران 

 درباره ی اعدام ها 
بيانيه ي معلمان كامياران به مناسبت اعدام 

 جانگداز معلم شهيد فرزاد كمانگر 
در ايران پنج زنداني سياسي اعدام شدند ، 

  !حزب سبز هاي فرانسه محكوم ميكند
بيانيه ي مادران عزادار در محكوميت اعدام 

  هاي اخير

بترسيد از روزي كه فرزندان ما شما را 
 ! محاكمه كنند 

 تجمع معترضان ايراني در واشنگتن
 گزارشي از آكسيون اعتراضي در اسلو 

 گزارش تصويري از واشنگتن

 براي او كه يك ملت بود؛
 مجيد توكلي/ يادنامه اي براي فرزاد و علي و فرهاد 

 ماهي كوچكي بر باالي دار؛ 
 مقاله واشنگتن تايمز درباره اعدام فرزاد كمانگر

  تالش براي بازداشت تمام اعضاي خانواده ي كمانگر
 فشار بر خانواده هاي اعدام شدگان 

 واكنش مهدي كروبي به اعدام هاي سياسي اخير 
تجمع اعتراضي فعالين سياسي و مدني كرد در : گزارش تصويري 

 اربيل عرق 
 سازمان عفو بين الملل با چاپ و انتشار پوستر 

 خواستار آزادي مجيد توكلي شد
 5دانشجويان دانشگاه كردستان در اعتراض به اعدام غيرانساني 

 زنداني سياسي اعتصاب غذا كردند
 سال و شش ماه حبس تعزيري محكوم شد 9ارسالن ابدي به 

 احضار، بازجويي و تهديد دانشجويان معترض به احمدي نژاد
 به خانواده پنج زنداني سياسي اعدام شده به  ويژه فرزاد عزيزم 

 ما مرگ و اعدام را به چالش مي كشيم : تظاهرات در بلژيك

در دفاع از 
 لبخند تو 

يادواره هايی 
برای شيرين 
 علم هولی 

نامه از   6
فرزادكمانگر

موزگار آ
اعدام 
   شدهءكرد
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 :حزب دموکرات کردستان
 ارديبهشت ماه حمايت می کنيم  ٢٣از فراخوان اعتصاب مردم کردستان در روز 

 
 !مردم مبارز و فداکار کردستان
 !توده های داغدار و سوگوار

ارديبهشت ماه عليه فرزندان  ١٩جنايتی که جمهوری اسالمی در سپيده دم روز 
مبارزتان مرتکب شد، برای يک بار ديگر بر همگان عيان ساخت که اين رژيم 

در برابر مطالبات مشروع مردم کردستان و در برابر فعالين مدنی و سياسی کرد 
جمهوری اسالمی که از . زبان ديگری جز سرکوب، کشتار و اعدام بلد نيست

ديرباز در جريان سرکوب جنبش آزاديخواهانه کردستان از هيچ نوع وحشيگری، 
سرکوب و اعمال خشونتی فروگذاری نکرده است، هم اکنون نيز در اوج بی 

شرمی و ددمنشی به جان زندانيان سياسی و مدنی کرد يعنی بهترين فرزندان اين 
ملت افتاده و تنها به اتهام مطالبه ابتدايی ترين حقوق و آزاديها برای ملت و 

 .هموطنانشان جان آنان را می گيرد
اکنون وقت آن است که به حاکمان جمهوری اسالمی نشان داده شود که مردم 

کردستان نه تنها در برابر جنايات اين رژيم و اعدام فرزندانشان ساکت نخواهند 
نشست بلکه به گونه ی قاطع و متحد به رهبران جنايت پيشه جمهوری اسالمی 

ارديبهشت ماه و تمامی فعالين سياسی و مدنی  ١٩نشان ميدهند داد که شهداء روز 
محکوم به اعدام کرد فرزندان و پاره تن اين مردم هستند چرا که آنان به سبب 

تالش برای احقاق حقوق و مطالبات اين مردم به چنين احکامی ناعاالنه و غير 
بنابراين با اعدام هر کدام از اين مبارزان، تنفر و انزجار . انسانی محکوم شده اند

 .مردم کرد از حاکميت دو چندان خواهد گشت
اکنون که از سوی شمار زيادی از سازمانها و تشکل های سياسی و مدنی 

ارديبهشت ماه داده  ٢٣کردستان فراخوان اعتصاب عمومی در روز پنج شنبه 
شده است، حزب دمکرات کردستان حمايت خود را از اين فراخوان اعالم می کند 

و از کليه اقشار مردم شهرها و مناطق مختلف کردستان می خواهد که در اين 
از مردم کردستان، دعوت . روز با اتحاد کامل در اعتصاب عمومی شرکت نمايند

بعمل ميآوريم که جهت محکوم نمودن اعدام فعالين سياسی و مدنی در خانه های 
معلمان و دانش آموزان و . خود بمانند و از رفتن به محل کار خودداری نمايند

دانشجويان با نرفتن به سر کالس های در، بازاريان با تعطيلی و بستن مغازه ها 
به رهبران جمهوری اسالمی نشان دهند که مردم کردستان از اين رژيم متنفر و 

 .از خون به ناحق ريخته شده فرزندانشان نخواهند گذشت
فرزاد کمانگر، علی حيدريان، : درود بر روان پاک تازترين شهداء راه آزادی

 .شيرين علم هولی، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان
 ارديبهشت ماه، ٢٣مستحکم تر باد وحدت مبارزاتی مردم کردستان در روز 

 دفتر سياسی -حزب دمکرات کردستان 
 

 حمايت دانشجويان کرد از اعتصاب عمومی در کردستان
 

بيانيه ی اعتراضی جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيالن کرد دانشگاههای 
سراسر ايران در محکوميت اعدام فرزاد کمانگر و چهار تن ديگر اعدام و 

شکنجه در قرون وسطی روشی بود برای اثبات و حک قدرت پاپ و پادشاه در 
برابر مردم معترض و دگرانديشی که تن به استيالی حاکميت خداييشان نمی دادند 

اما حاکمان هنگام اعدام و شکنجه از محکومان اعتراف به حقانيت حاکمان و 
با گذشت زمان و در محور قرار گرفتن کرامت انسانی . طلب آمرزش می گرفتند

و حقوق بشر اعدام امری منسوخ و تقبيح شده است، ولی امروزه ناقوس مرگ 
کماکان نواخته می شود، بله اينجا ايران است سرزمينی که مردمانش به هم عشق 

می ورزند اما سايه شوم مرگ از جانب حاکمان بر سرشان سايه افکنده است، 
حاکمان سفاکی که در منطق، سياست و دينشان روشی جز شکنجه و اعدام نمی 

 .شناسند
در تاريکخانه اشباح حکومت اسالمی  ١٩/٢/١٣٨٩متاسفانه صبح روز يکشنبه 

ايران خبر اعدام پنج تن از فعاالن سياسی همه را بهت زده کرد، اين بار نيز مثل 
اين رژيم ارتجاعی . هميشه کردها قربانی سياستهای ننگين حاکميت اسالمی شدند

خرداد سالرروز خيزش سراسری مردم ايران، در  ٢٢و مرتجع پرور در آستانه 
اقدامی شنيع و غيرانسانی پنج تن ازفعاالن سياسی به نام های فرزاد 

کمانگر،شيرين علم هولی، فرهاد وکيلی، علی حيدری و مهدی اسالمی را به 
بهانه های واهی و اتهاماتی ساختگی به پای چوبه دار برد، حاکمان اسالمی 

مرتجعی که بر خالف سلف قرون وسطايی شان موفق به گرفتن اعتراف، طلب 
" جلجتا"آمرزش و حک قدرت بر تن محکومانشان نشدند و اينان چون مسيح در 

بی گمان ماهيت . به دار آويخته شدند و دم مسيحايی شان در کالبد ملت دميد
 غيربشری حکومت اسالمی ايران برای مردم کردستان امری روشن و بديهی 

 پنجشنبه اعتصاب عمومي در كردستان 
 سراسر ايران در كنار مردم كردستان 

 
به دنبال اعالم اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام : اخبار روز

های سياسی که قرار است روز پنجشبنه صورت گيرد، احزاب و گروه های 
سياسی بيشتری همراه با دانشجويان کرد و سوسياليست، از اين اعتصاب عمومی 

کومه له، حزب دموکرات کردستان، دانشجويان کرد . اعالم پشتيبانی نموده اند
دانشگاه های مختلف کشور، دانشجويان چپ و سوسياليست سنندج، جمعی از 

فعالين اجتماعی و کارگری شهر کامياران و اتحاديه ی بين المللی در حمايت از 
کارگران ايران، با انتشار اطالعيه هايی از اعتصاب عمومی روز پنجشبنه 

پيش از آن نيز اطالعيه هايی از کمپته ی مرکری کومه له، . حمايت کرده اند
سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، گروهی از فعالين سياسی و اجتماعی 

کرد، کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی و جمعيت جوانان کردستان ايران و 
کانون زندانيان سياسی ايران در تبعيد، در پشتيبانی از فراخوان اعتصاب عمومی 

 :روز پنجشبنه منتشر شده بود
 

 فراخوان کميته مرکزی کومه له 
 متحد و يکپارچه به دفاع از فرزندان خود به پا خيزيم

 
 !مردم آزاديخواه و مبارزکردستان

 !کارگران، جوانان، زنان و مردان آزاديخواه
تن  ۵ماه مه ميالدی، روز اعتراض به اعدام  ١٣ارديبهشت برابر با  ٢٣پنجشنبه 

ارديبهشت ناجوانمردانه از جانب  ١٩از فعاالن سياسی است، که در روز يکشنبه 
اين روز روز اعتراض به رژيم کشتار و جنايت . حکومت اوباشان به قتل رسيدند

جمهوری اسالمی است که کردستان را عرصه تاخت و تاز وحشيانه خود قرار 
داده است و با مردم اين سرزمين به مثابه اسرای جنگی رفتار می کند که هرگاه 

بخواهد برای زهر چشم گرفتن و پراکندن تخم رعب و وحشت در ميان 
آزاديخواهان ايران و بخصوص برای به سکوت کشاندن فرياد اعتراض مردم 

کرد، به بهانه های واهی عده ای را در برابر جوغه اعدام قرار می دهد يا بر سر 
ارديبهشت را به روز گراميداشت عزيزانی تبديل  ٢٣پنجشنبه . چوبه دار می کند

کنيم که با خون خود بذر وحدت و يکپارچگی را در ميان مردم ستمديده پاشيده 
اين روز را به روز همبستگی و همدردی با خانواده اين شهدا، به روز . اند

 . اعتراض به بی حقوقی مردم کرد تبديل کنيم
نفر انسان  ۵آنان که اکنون در تهران بر اريکه قدرت تکيه زده اند، با اعدام 

بيگناه نفرت و انزجار عمومی مردم کردستان و ايران را برای خود به ارمغان 
اين نخستين بار نيست که حاکمان بر ايران بناحق خون فرزندان مردم . آورده اند

کرد را وثيقه ادامه حيات و بقا حکومت خود می کنند، اما شايد نخستين بار باشد 
که جنايت رژيم در کردستان در چنين ابعادی خشم و انزجار وسيع مردم را در 

اگر رژيم جمهوری اسالمی قصد . همه ايران عليه دارودسته حاکم برانگيخته باشد
دارد با اعدام فرزندان ما از ديگران زهر چشم بگيرد ما بايد به همه نشان دهيم 

که يگانه راه نجات از کابوس سياه استبداد دينی حاکم بر ايران مبارزه و ايستادگی 
 . در مقابل آن است

 
 !مردم آزاديخواه ايران

کردستان هميشه سنگر آزاديخواهی در ايران بوده است، اين سرزمين در تمام 
طول اين سه دهه مهد مبارزه عليه استبداد دينی و هواخواهی از دموکراسی بوده 

جای خود دارد که مردم کردستان و خانواده های داغدار اين جانباختگان را . است
جمهوری اسالمی هميشه ناقوس سرکوب . در چنين روزهای سختی تنها نگذاريد

نبايد به وی فرصت . وسيع و سرتاسری را در کردستان به صدا در آورده است
. داد تا اينبار نيز موج ديگری از سرکوب و قتل عام را در ايران به راه بياندازد

روز پنجشنبه در کنار مردم کردستان قرار بگيريد و عليه اعدام پنج تن از 
 .شهروندان ايران صدای اعتراض عمومی خود را همزمان با مردم کرد بلند کنيد

حزب کومه له کردستان ايران در هماهنگی با اکثريت نهادها و قشرهای جامعه و 
ارديبهشت را به روز اعتراض عمومی اعالم کرده و  ٢٣احزاب سياسی پنجشنبه 

از همه می خواهد فعاالنه و بهر شکل ممکن از جمله تعصيلی مراکز کار، 
ادارات و بازار و مدارس و دانشگاه ها، روشن کردن شمع بر در خانه ها و بر 

 . در اين اعتراض عمومی شرکت کنند... سر کوچه ها و
 کميته مرکزی حزب کومه له کردستان ايران 

 ٢٠١٠مه  ١١برابر با  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١
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برای اين مهم الزم است در روز . اعدام ها و انسان کشی ها را خواهد داشت
ارديبهشت شهرهای کردستان را به تعطيلی بکشانيم و نشان دهيم که  ٢٣پنجشنبه 

اين حکومت نمی تواند در غياب و دور از چشم همگان عزيزان و هم طبقه ای 
الزم است صفوف و نيروی عظيم . هايمان را سالخی و به جوخه مرگ بکشاند

خود را بيش از هر زمانی محکم تر سازيم و سهم خود را در قبال لزوم اتحاد 
همه نيروهای هم طبقه ای و پيشرو عليه اعدام، سرکوب، زندان، شکنجه و 

 .ارعاب ادا نماييم
از همه زحمتکشان و کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان و همه انسان های 

آزادی خواه در کردستان می خواهيم که ساکت ننشينند، عليه اعدام ها به مبارزه 
برخيزند، به اين حرکت اعتراضی بپيوندند تا هم بستگی خود را با خانواده های 
جان باختگان نشان داده و نفرت، خشم و فرياد حق طلبانه مان را بهتر و بلند تر 

به گوش همه مردم ايران، جهان و گوش های کِر حکومت فاشيستی اسالمی 
 . سرمايه که افسارگسيخته مبارزان را آماج کشتار و جنايت قر ار داده برسانيم

 !به هر طريق ممکن از اين اعتصاب عمومی پشتيبانی کنيم
 !زنده باد صفوف متحد مردم عليه ديکتاتوری و جنايات سرمايه داری اسالمی

 !زنده باد راه جان باختگان رسيدن به آزادی و برابری انسان ها
 !زنده باد سوسياليسم

 دانشجويان چپ و سوسياليست سنندج
 

فراخوان جمعی از فعالين اجتماعی و کارگری شهر کامياران در ارتباط با 
 اعتصاب عمومی 

 
 مردم زحمتکش، کارگران، زنان و جوانان شريف و آزاديخواه کامياران؛

ارديبهشت همه با هم به اعتصاب عمومی بپيونديم و از اين پس  ٢٣روز پنجشنبه 
 .!!!هايمان را بفشارد نگذاريم که طناب جالدان اسالمی گردن جگر گوشه

، ماشين سرکوب و اعدام، جان ١٣٨٩ارديبهشت ماه  ١٩سپيده دم روز يکشنبه 
زندان اوين، اين قتلگاه مخوف رژيم . پنج تن ديگر از همنوعان ما را گرفت

جنايتکار اسالمی ايران، برگ ننگين ديگری را به تاريخ سياه و مملو از جنايت 
 .های خود افزود

اعدام فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی، مهدی 
اسالميان موج وسيعی از اعتراض، انزجار و خشم مردم را در سراسر جهان بر 

شهرهای کردستان همچون کامياران، سنندج و سقز بالفاصله به جوش . افروخت
آمد و رژيم با مانور نظامی و گسترده حکومت نظامی اعالم نشده به طرزی 

 .هراسان کوشيد از انفجار خشم مردم مبارز جلوگيری به عمل آورد
سالهاست که تحت خفقان شديد حاکميت اين رژيم، انسانها به خاطر داشتن عقايد و 

رژيمی که . آرمانهای خود سرکوب، زندان و شکنجه ، اعدام و کشته ميشوند
موجوديت خود را به وسيله ماشين عريض و طويل دولت و نيروهای سرکوب 
خود نگه داشته است، امروز و در شرايطی که موجی وسيع از خشم و انزجار 

وسعت جامعه ايران را فرا گرفته و مردم مبارز و آزاديخواه ايران از هر طريقی 
برای به زير کشيدن آن از تالش باز نمی ايستند، اين رژيم خونخوار با توسل به 

اعدام و سرکوب بی وقفه خود سعی در تشديد فضای رعب و وحشت در ميان 
 .مردم ايران و کردستان است تا شايد بتواند اندکی به عمر نگنين خود بيفزايد

 
 مردم شريف و مبارز کامياران؛

اينک وقت آن رسيده است که يکپارچه و متحد به اعدام و جنايتهای اين رژيم 
پاسخ فوری و عاجلی که اکنون الزم است به ميدان آوردن . پاسخی قاطعانه داد

نيروی عظيم و گسترده ای از توده های مردم به جان آمده از اين حاکميت سياه 
موثر ترين راهی که بتواند اين رژيم جنايتکار را به عقب راند همبستگی . است

از اين رو ما به سهم خود از همه مردم . وسيع توده های مردم زحمتکش است
ارديبهشت  ٢٣کامياران ميخواهيم با حرکتی متحدانه و يکپارچه در روز پنجشنبه 

در اين روز مغازه و بازارها همه . به اعتصاب عمومی در کردستان بپوينديم
معلمان و دانش آموزان از رفتن به کالسهای درس خودداری نمايند، . بسته شوند

کارگران در اين روز به سر کار نروند و دست از کار بکشند، کارمندان اداره 
ها، همه و همه دست در دستان همديگر و با صفوفی در هم تنيده اين روز را به 

ما در اين . روز مقاومت و مبارزه عليه جنايتهای رژيم اسالمی تبديل نماييم
فرخوان از همه ساکنين زحمتکش روستاهای کامياران ميخواهيم که در روز 

ارديبشهت از سفر به شهر خود داری نموده و در ادامه تاريخ  ٢٣پنجشنبه 
مبارزاتی پرافتخارشان، اين روز را هم به برگ زرينی از مبارزه و مقاومت 
خود عليه بی حقوقيهای که اين رژيم به بار آورده، تبديل نمائيد و با همبستگی 

 .قاطعانه خود اين جنايات را محکوم کنيد
 فرزاد کمانگر اين معلم عزيزمان، اين ستاره پرشوق بر آسمان ذهن لطيف بچه 

يقينا اين پنج عزيز جانباخته با مرگ خود ماهيت ضد بشر و جنايتکارانه . بود
 .جمهوری اسالمی ايران را برای سراسر ايران نيز آشکارتر ساختند

ما جمعی از دانشجويان و فارغ التحصيالن کرد دانشگاههای سراسر ايران با 
ضمن ابراز " فرزادوار"چشمی گريان و گلويی بغض گرفته اما با اراده پوالدين 

جاويد و خانواده بزرگ / همدردی و تسليت به خانواده پنج عزيز ازدست رفته 
ايرانيان آزاده و دمکراسی خواه، عهد ميبنديم که يادشان را گرامی و مشعل 

 .آزادی خواهيشان را هميشه پرفروغ نگه داريم
همچنين اعالم ميداريم همراه با مردم سراسر ايران و خصوصا کردستان برای 

حکومت اعدام "پاسداشت و ادای احترام به اين عزيزان و در اعتراض به 
شرکت  ٢٣/٢/١٣٨٩در اعتصاب و عزای عمومی روز پنج شنبه " اسالمی
 .مينمائيم

/ شهيد رجايی/ تربيت معلم / عالمه طباطبايی/ بهشتی/ تهران: دانشگاههای
/ شيراز/ آزاد واحد شمال/ آزاد تهران مرکز/ شريف/ خواجه نصير/ اميرکبير

/ بوعلی همدان/ زاهدان/ کرمان/ دانشگاه اصفهان/ فردوسی مشهد/ دانشگاه ساری
     مهاباد/ ايالم/ کرماشان/ اروميه / تبريز/ سنندج/ قزوين/ زنجان

 
 بيانيه دانشجويان چپ و سوسياليست شهر سنندج

 !در فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان
 

 !مردم ستم ديده و هميشه مبارز کردستان
بار ديگر ماشين جنايت و اعدام سرمايه داری اسالمی، دست پليد خويش را دراز 

فرزندان شجاع و . کرد و تنی چند از زيبا ترين گل های اين دشت خونين را چيد
پاک باخته ای که در راه آرمان هايشان، در راه مبارزه با فقر، استثمار، خفقان، 

تيره روزی و بدبختی مردمان و در راه به وجود آوردن زندگی انسانی تر و 
 .بهتری برای همه جان خود را کف دست گرفتند و سر به تيغ جّلاد سپردند

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان 
تن از بهترين فرزندان اين مردم بودند؛ فرزاد کمانگر، معلمی آزاده بود که  ۵

 .شاگردانش را درس آزادگی، شهامت، انسان دوستی و لبخند می آموخت
جرم او اين بود و دژخيمان او را از همين رو بر سِر دار کردند، غافل از اين که 
تمام کودکان و دانش آموزان رنج ديده که نام فرزاد را شنيده باشند، خود هر کدام 

يک فرزاد کمانگر خواهند بود و راه آموزگار خود را در پيش خواهند گرفت و 
کردستان و سراسر ايراِن خفقان زده، آبستن فرزندانی است که هرگز آموزگاران 

و پرچمداران راه آزادی و برابری انسان ها را از ياد نخواهند برد و مادران 
فرزند عزيز ديگر خود نشسته اند،  ۵داغديده کردستان که امروز باز در سوگ 

 .قصه و ترانه مبارزات اينان را برای کودکان فردا خواهند سرود
 

 !مردم ستم ديده و هميشه مبارزکردستان
اين اولين بار نيست که دست حکومت سرمايه داری اسالمی، به خون فرزندان ما 

چندی قبل احسان فتاحيان، سپس فرزاد کمانگر، علی حيدريان، . آلوده شده است
فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان و فردا نوبت به ديگر زندانيان 

سياسی گروگان گرفته شده در زندان ها و سياه چاله های مخوف اين حکومت 
خواهد رسيد که حکم اعدام در دست، اميد به آينده ای روشن و آزادی دارند و 

آزادی خواهان بسياری نه فقط در . قلبشان برای مردم محروم و زحمتکش می تپد
کردستان که در زندان های سراسر ايران در چنگال دژخيمان اسيرند و از اين 

رو، اعتراض و اعتصاب وسيع آحاد جامعه، کارگران، زنان، دانشجويان و 
معلمان، همه از کودک و جوان و پير و اقشار مختلف مردم، نه فقط نشان دهنده 

خشم همه ما عليه اين جنايت و ديگر کشتارهای اين حکومت در طی سی سال 
خواهد بود بلکه هم چنين، عامل موثری برای جلوگيری از پيش روی اين رژيم 
در اقدام به اعدام های لجام گسيخته، تکرار نسل کشی و کشتار وسيعی است که 
به دليل ترس از موقعيت متزلزل خود انديشه آن را در سر دارد و می کوشد با 

ايجاد ارعاب، تهديد، بسته کردن فضا و قتل عام مخالفين خود، موج اعتراضات 
و مبارزات آزادی خواهانه مردم در سراسر ايران را خاموش نمايد و هرگونه 

 .فريادی را در گلو خفه نمايد
 

 !دانشجويان، معلمان، زنان و مردم انقالبی کردستان
از اين رو ما دانشجويان چپ و سوسياليست سنندج همه مردم آزاده و مبارز 

کردستان را برای اعتصاب عمومی و يکپارچه فرا می خوانيم تا در روز 
 ۴ارديبهشت متحدانه تر از هميشه عليه اعدام فرزاد کمانگر و  ٢٣پنجشنبه 

زندانی سياسی ديگر اعتراض و پاسخی قاطعانه به اين رژيم ديکتاتور سرمايه 
بايد بدانيم تنها صفوف متحدانه توده های مردم . داری و جنايتکار اسالمی دهيم

 عليه کليه دم و دستگاه اين حکومت جرم و جنايت، قدرت به شکست کشاندن سيل 



4 

 1389ارديبهشت ماه   22

 توزيع هزاران فراخوان در خصوص دعوت به 
  اعتصاب در كردستان

 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
هزاران نسخه از فراخوانی به منظور اعتصاب عمومی در اعتراض به اعدام 
 .های نوزده اردی بهشت، در شهرهای مختلف استان کردستان توزيع شده است

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در پی انتشار فراخوان جمعی از فعالين سياسی 
و مدنی کرد داخل و خارج از کشور مبنی بر اعتصاب عمومی در روز پنج 

اردی بهشت ماه، مردم مناطق مختلف کردنشين خود را برای  23شنبه مورخ 
 .اعتصاب عمومی در اين روز آماده می کنند

در همين راستا شب گذشته هزاران فراخوان در سطح شهرهای سنندج، 
 .کامياران، سقز، مريوان، بوکان و مهاباد پخش شده است

در اين فراخوان ها از مردم خواسته شده در جهت محکوميت و اعتراض به 
اعدام های نوزده اردی بهشت با تعطيلی مغازه ها و محل کار و عدم حضور در 

کالس درس در مدارس مراتب اعتراض خويش را به اين عمل غير انسانی 
 .نشان بدهند

 

  تالش براي بازداشت تمام اعضاي خانواده ي كمانگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -خبرگزاری هرانا 
پس از اعدام مخفيانه ی فرزاد کمانگر به همراه چهار زندانی سياسی ديگر در 

سحرگاه نوزدهم اردی بهشت، دستگاه امنيتی برای تمام اعضای خانواده ی 
 .فرزاد کمانگر حکم بازداشت صادر کرده است

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، پس از گذشت بيش از سه روز از اعدام فرزاد 
کمانگر، مقامات قضايی هم چنان در خصوص تحويل پيکر اين معلم جان باخته 

و باقی اعدام شدگان کارشکنی می کنند؛ در همين رابطه صبح امروز در سومين 
روز حضور خانواده ها در مقابل زندان اوين، نيروهای امنيتی برای بازداشت 

همسر (، سرور)برادر فرزاد(، مهراد کمانگر)مادر فرزاد(سلطنه رضايی
برادر زاده ی (و جاويد کمانگر) خواهر فرزاد(، شيرين کمانگر)مهرداد کمانگر

 .تالش کردند) ساله ی فرزاد ١۵
بر همين اساس خانواده ی کمانگر که برای تحويل گرفتن وسايل فرزاد همانند 

روزهای گذشته به زندان اوين مراجعه کرده بودند، بعد از بحث و جدل چندباره 
در خصوص تحويل گرفتن پيکر و وسايل فرزاد کمانگر در کمال ناباوری اقدام 

اما تالش ماموران برای  .ماموران برای بازداشت خود را مشاهده کردند
بازداشت اين خانواده به دليل مقاومت و دخالت مردم حاضر به نتيجه نرسيد و 
اعضای خانواده توسط مردم حاضر به بيرون از صحنه منتقل می شوند و در 

 -اعضای خانواده داغدار فرزاد کمانگر تحت تعقيب نيروهای انتظامی   حالی
امنيتی هستند که تنها خواستار اجرای قانون و تحويل گرفتن پيکر و وسايل 

 .فرزند خود هستند
امنيتی تحويل دادن پيکرهای فرهاد وکيلی، -الزم به توضيح است دستگاه قضايی

فرزاد کمانگر، علی حيدريان، مهدی اسالميان و شيرين علم هولی را منوط به 
 .تشکيل جلسه شورای امنيت ملی و نظر مساعد آنان نموده است

هايمان که به خاطر دفاع از عقايد و آرمانش به جوخه اعدام سپرده شد، اينک نبايد 
 .هايمان را بفشارد بگذاريم که طناب جالدان اسالمی گردن جگر گوشه

ما مردم بايد بدانيم که تا زمانی که در برای اين جنايتها ساکت بنشينيم آرامش را 
اکنون وقتش رسيده است که بايد اين ما باشيم تا خواب . از زندگی ما خواهند ربود

و نگذاريم هم طبقه ايها، . کشتار عزيزانمان را از چشمان اين جانيان انسان برباييم
فرزندان و عزيزان ما را به قيمت ادامه کشتار انسانها و ادامه حيات خود، اعدام 

ما مردم کامياران نبايد بگذاريم رژيم با فشار بر خانواده اين زندانيان اعدام . کنند
اين ما هستيم که بايد به هر طريق . شده، از اعتراض به اين وحشيگيری منع نمايند

فرزاد . شان باشيم ممکن با همدردی با خانواده های اين عزيزان پشتيبان هميشگی
کمانگر اين آموزگار جسور و دلسوز بچه های ما چراغ راه آينده ما برای مبارزه 

بگذار حاکميت نگنين رژيم فرياد . عليه هر نوع جنايت انسان کشی خواهد بود
رسای شما مردم آزاديخواه کامياران را هر چه قاطعتر در اين اعتصاب عمومی 

دفاع از فرزاد کمانگر و زندانی سياسی اعدام شده دفاع از آزادی و حق . بشنود
 .حيات انسان هاست

 
 مردم زحمتکش و آزاديخواه کامياران؛

به هر شکل و شيوه ای که ممکن است از اعتصاب عمومی مردم کردستان در 
و ديگر " فرزاد کمانگر"ارديبهشت ماه در اعتراض به اعدام  ٢٣روز پنجشنبه 

و در اين روز شهر کامياران را به تعطيلی کامل . زندانيان سياسی پشتيبانی کنيد
 .بکشانيم

 
 جمعی از فعالين اجتماعی و کارگری شهرستان کامياران

 
 اتحاد بين المللی

 ارديبهشت ماه در کردستان ٢٣حمايت از اعتصاب عمومی 
 

سرکوب و گروگان گيری از فعالين جنبش های کارگری، زنان، دانشجويی و 
. حقوق انسانی بخشی تفکيک ناپذير از حيات رژيم جمهوری اسالمی بوده است
تعداد زيادی از فعالين اين جنبش های اعتراضی به جرم دفاع از ابتدايی ترين 

اقدام "حقوق برسميت شناخته شده انسانی در سطح بين المللی با اتهاماتی از جمله 
سالهاست که در شرايط قرون وسطايی و " تبليغ عليه نظام"و " عليه امنيت ملی

در روزهای اخير بويژه در حول و حوش اول . غيرانسانی در زندان بسر ميبرند
بسياری از فعالين . ماه مه بر حجم اين سرکوبها و گروگان گيريها افزوده شده است

اما رژيم به اين حد از تعرض . از بيم جان به زندگی نيمه مخفی روی آورده اند
ارديبهشت پنج نفر  ١٩. کشتار گروگانها را آغاز کرده است. نيز بسنده نکرده است

از اين زندانيان سياسی، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم 
 .هولی و مهدی اسالميان اعدام شدند

اگر جمهوری اسالمی با تعرضی وسيع و اجتماعی در داخل و خارج از کشور 
روبرو نشود سرنوشت اين پنج فعال سياسی جان باخته سرنوشت تعداد بيشتری از 

بايد صف مقابله با جمهوری اسالمی را با . شريفترين انسانهای جامعه خواهد بود
 .تمام توان خويش تقويت کنيم

اتحاد بين المللی بار ديگر اعتراض و انزجار شديد خود عليه زندان و اعدام و 
بطور مشخص اعدام معلم زندانی فرزاد کمانگر و چهار زندانی سياسی فوق را 

ما به سهم خود در تقويت حرکتهای اعتراضی توسط نيروهای مترقی . اعالم ميکند
با توجه به فراخوان کميته مرکزی کومله، سازمان . در اين ارتباط خواهيم کوشيد

 ٢٣کردستان حزب کمونيست ايران، به اعتصاب عمومی روز پنج شنبه 
ارديبهشت در کردستان، ما حمايت خود را از اين اعتراض و اعتصاب عمومی 

ما با تمام توان خود از حق اعتراض و اعتصاب همه کارگران و . اعالم می نماييم
مردم ستمديده در کردستان دفاع خواهيم کرد و از هم طبقه ای های خود و همه 
مردم آزاديخواه و برابری طلب در اقصی نقاط ايران و جهان درخواست ميکنيم 

که به هر طريق که ميتوانند به تقويت اين اعتراض و اعتصاب عمومی ياری 
 .رسانند

 
 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
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 فشار بر خانواده هاي اعدام شدگان 
 خواهر و مادر شيرين علم هولی بازداشت شدند 

 اخبار روز 
صبح امروز خواهر و مادر شيرين علم هولی در منزلشان در : گزارش دريافتی

اين در حالی است که به گفته برادر . ماکو توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند
شيرين، به علت ناراحتی قبلی و بيماری مادر وی، به آنها از اعدام شيرين 

 . اطالعی داده نشده بود
به نقل از خليل بهراميان گفته شده، علی رغم پيگيری های صورت گرفته توسط 
خانواده های اعدام شدگان، فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين 

علم هولی و مهدی اسالميان، پيکرهای آنها به خانواده های شان استرداد نشده 
به گفته وکيل مدافع سه تن از اعدام شدگان، نمايندگان مجلس و دادستانی با . است

تحويل جسدهای اعدام شدگان به خانواده ها موافقت کرده اند اما وزارت 
 . اطالعات و اطالعات کردستان با تحويل جسدها مخالفت کرده است

خانواده ها هم اکنون در حال پيگيری هستند تا بتوانند فرزندانشان را به خانه 
اما با دستگيری خواهر و مادر شيرين تضمينی برای . های شان بازگردانند

 . امنيت خانواده های اين اعدام شدگان وجود ندارد
  

مالئکه علم هولی از بستگان ) ٨٩ارديبهشت٢٢(به گزارش خبرگزاری هرانا 
خواهر و مادر شيرين که صبح سه : "شيرين در تماسی تلفنی به روانيوز گفت

شنبه در شهرستان ماکو در منزل شخصی مادر شيرين دستگير شده بودند، با 
 ." قيد وثيقه آزاد شدند

وی با بيان اين که هم اکنون نيز منزل علم هولی در ماکو تحت محاصره 
برادر و پدر شيرين نيز در تهران تحت : "نيروهای امنيتی قرار دارد افزود بود

تعقيب نيروهای امنيتی قرار گرفته اند و تالش های ايشان هم برای تحويل 
  پيکر فرزندشان تا اين لحظه بی نتيجه مانده است

 اكنون صفتي اَبتَر است  »كَريه»
 بيانيه ی کانون نويسندگان ايران درباره ی اعدام ها 

 
 های اخير  ی کانون نويسندگان ايران در محکوميت اعدام ببيانيه

 اکنون صفتی َابَتر است  »َکريه«
 . ْتشنگی نيست تنهايی گويای خون چرا که به
ها از بيان اين همه زشتی و پلشتی که پيرامون ما موج  راستی واژه آری، به

تشنگی، باز هم اعدام؛  ريزی، باز هم خوْن باز هم خون و خون. اند زند، ناتوان می
هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد  شيرين علم: و اين بار اعدام پنج زندانی با هم

 . وکيلی، علی حيدريان و مهدی اسالميان
اما نخست، به فرض . اند گذار بوده گفته شده است که اينان تروريست و بمب

گذاران هم سزاوارند که از موازين  ها و بمب صحت اين اتهام، حتی تروريست
که در  آن ی محاکمه در سطح جهان برخوردار شوند، حال متعارف و متمدنانه

شدگان حتی قوانين موجود و جارِی حکومت کنونی نيز رعايت  مورد اين اعدام
ها کاری  تر از آن، اساسًا ما را با صحت و ُسقم اين اتهام دوم، و مهم. نشده است

ی اعدام است و اين که اعدام هيچ نيست جز  ی ما محکوميت پديده نيست؛ دغدغه
و درست . ريزی سان دامن زدن به خون مضاعف کردِن کشتار و جنايت و بدين

توان هيچ شاهدی بر اين مدعا يافت که مجازات اعدام  از همين روست که نمی
افزون . گذار بوده است در از ميان برداشتِن جرم و حتی کاهش يا تخفيف آن تأثير

ويژه در چند ماه اخير، اين گمان را تقويت  ی اعدام، به بر اين، گسترش دامنه
ها در اوضاع کنونی نه به داليل حقوقی و قضايی که  کند که اين اعدام کرده و می

طور مشخص با هدف ايجاد فضای رعب و وحشت برای  با اهداف سياسی، و به 
، صورت  طلبانه خواهانه و عدالت های آزادی گيرِی خواست بازداشتن مردم از پی

تواند  به هر کدام از اين داليل، اعدام عملی است که هيچ انسانی نمی. گيرد می
اکنون  چنين است که هم. خود را آزاده و آزادانديش بنامد و آن را محکوم نکند

و آن را به   مردم در بسياری از نقاط جهان بساط مجازات اعدام را برچيده
 . اند ی تاريخ سپرده موزه

کانون نويسندگان ايران، ضمن محکوم کردن اعدام نامبردگان فوق، بر اين باور 
ی ايرانی هم نيست و شايسته است که در  است که مجازات اعدام در شأن جامعه

 . ايران نيز هر چه زودتر به عمر اين نهاد منسوخ و ضدانسانی پايان داده شود
 

 کانون نويسندگان ايران 
  ٨٩ارديبهشت  ٢١

 ماهي كوچكي بر باالي دار؛ 
 مقاله واشنگتن تايمز درباره اعدام فرزاد كمانگر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نشريه واشنگتن تايمز يک سال پيش کمک کرد تا توجه دنيا به وضعيت بغرنج 
او معلمی از اقليت کرد ايران بود که توسط رژيم . فرزاد کمانگر جلب شود

او تقريبًا چهار سال را زير . اسالمی تهران، به دروغ تروريست خوانده شده بود
درد و رنج آقای کمانگر روز . شکنجه جسمی و ذهنی در زندان های ايران گذراند

 .سال داشت 34او . يکشنبه در باالی چوبه دار به پايان رسيد
ی ديگر کشته شد؛ کسانی که "محارب يا دشمن خدا"آقای کمانگر به همراه چهار 

هنگامی که اين  «.به ارتکاب اقدامات تروريستی محکوم شده بودند«به گفته رژيم 
افراد به طور شتابزده ای اعدام می شدند، پرونده سه نفر از آنها هنوز در مرحله 

همزمان با آماده سازی و اجرای حکم اعدام  .الزم االجرای تجديد نظر قرار داشت
رژيم از اطالع . اين افراد، ارتباط تلفنی با زندان اوين در آخرهفته گذشته قطع شد

رسانی قبلی به خانواده و وکالی اين افراد، که به موجب قانون الزامی است، 
رژيمی که ادعا می کند . خودداری کرد و آنها خبر اعدام ها را از رسانه ها شنيدند

 .نماينده خداست، مانند مجرمانی رفتار می کند که گويی چيزی را مخفی می کند
او در يک مدرسه ابتدايی در . جرم آقای کمانگر، تعلق داشتن به اقليت کرد بود

شهر کامياران در شمالغرب ايران تدريس می کرد و عضو اتحاديه معلمان 
وی در بسياری از نشريات حقوق بشر مطلب می نوشت و به طور . کردستان بود

مخفيانه به دانش آموزانش زبان ممنوع شده کردی را تدريس می کرد و درباره 
دستگير کرده و  2006او را در ژوئيه . تاريخ و فرهنگ شان، داستان ها می گفت

تحت ضرب و شتم، ضربات شالق، شوک برقی، بی غذايی، محروميت از خواب 
صدای زجه های او  .و حبس در سلول های سرد انفرادی و طاقت فرسا قرار دادند

در ميان صدای بلند نوارهايی که صفحات قرآن را بازخوانی می کردند، گم می 
 .شد

خليل . در يک دادگاه پنج دقيقه ای حضور پيدا کرد 2008آقای کمانگر در فوريه 
بهراميان وکيل مدافع وی، سال گذشته در گفتگوی تلفنی با واشنگتن تايمز از 

اصًال هيچ مدرکی دال بر ارتباط فرزاد با گروه و يا فعاليت «: تهران گفت
فرزاد يک معلم، شاعر، روزنامه نگار، «: او گفت ».تروريستی وجود نداشت

اصًال چنين مدرکی در دادگاه ارائه  ».فعال حقوق بشر و يک انسان خاص است
 .نشد و يا به آن احتياج نشد تا حکمی که از پيش تعيين شده جاری شود
سياه  ماهی «آقای کمانگردر آخرين نامه اش از زندان به يک داستان ايرانی به نام 

توسط يک معلم مخالف به نام صمد  1967اشاره می کند که در سال  »کوچولو
اين داستان يک ماهی کوچکی است که قوانين جامعه اش . بهرنگی نوشته شده بود

ماهی سياه کوچک پس  .را زير پا می گذارد تا به سفری برای اکتشاف دريا برود
از گذر از ماجراهای بسيار، آزادی را پيدا می کند اما در نهايت با مرگ روبرو 

آيا می توان معلم بود اما راه دريا را به ماهی سياه «: او نوشته است. می شود
کوچولوی کشور نشان نداد؟ آيا می شود مسؤوليت سنگين معلم بودن و پاشيدن بذر 

دانش را بر دوش داشت و همچنان ساکت ماند؟ آيا می شود عقده ها را در گلوی 
دانش آموزان ديد، شاهد چهره های نهيف و گرسنه آنها بود و همچنان ساکت 

نمی توانم تصور کنم شاهد درد و فقر مردم اين زمين باشيم، و نتوانيم قلب ... ماند؟
 «.هايمان را به رود و دريا، به خروش و طغيان بدهيم

: ماهی کوچک به آرامی در دريا شنا کرد و فکر کرد«: آقای کمانگر نوشته است
 «.روبرو شدن با مرگ برای من سخت نيست، از آن پشيمان هم نمی شوم

  
 واشنگتن تايمز: منبع
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. حاال حاالها مهمان ما هستيد«کسانی که به بند شما می آمدند به شوخی می گفتی 
و از آن پس قرارگاه شان می شد ايستادن در کنار  ».اينجا را هم خانه خود بدانيد

پنجره ای در اين بند، که رو به تپه های پشت اوين بود و می گفتی که بار ديگر 
 . همديگر را آنجا در آن تپه ها می بينيم و از آنجا به اوين دهن کجی می کنيم

مرگ تو زيباترين زندگی و زندگی ما . راستی چقدر زندگی در تو جريان داشت
وحشت هر روز ماندگی در سرزمينی است که پاسخ حقانيت تو و فرزاد نازنين 

را که جز عشق نکاشتيد و برداشت تان مهری بود که بر دل ما کاشته شد، با 
و بار ديگر دستان ما چه عاجز و ناتوانند و مغزهايمان خسته و . طناب دار دادند

و بار ديگر، اوين است که به . اعصابمان تيرکشيده که اين ديگر چه جنايتی است
بار ديگر ديديم اين زمينی که به آن مهر ورزيديد، به نسل . ما دهن کجی می کند

کشی مردمانتان آمد همان گونه که می گفتی و بار ديگر ما نيز با سکوتمان در 
 . اين مسلخ سهيم شديم

بار آخر که تماس گرفتی، با صدايی خشمگين گفتی که چطور از تو خواسته اند 
در مقابل تلويزيون بيايی و به کارهای نکرده ات اعتراف کنی خواسته بودند بر 

گفتی در پاسخ بر سر بازجو فرياد زده ای و . عليه گروه های کردی حرف بزنی
به من گفتی که آخرش می خواهند . گفته ای که اگر می توانيد مرا اعدام کنيد

گفتی . اعدام کنند ديگر باالتر از اين که نيست، برای چه عليه کردها حرف بزنم
که چگونه مادر زينب را راهی تهران کرده اند تا سه ساعت با زينب حضوری 
صحبت کند که حاضر شود بر عليه خود و همراهانش حرف بزند، اما نتوانسته 

همان موقع بود که دلهره به دلم افتاد، هميشه به جسارت تو و مردمانت . بودند
. رشک می بردم اما دلهره داشتم که اين چه بازی است که دوباره راه انداخته اند

باز می خواهند کردها را قربانی کنند؟ و چه خوب نوشتی که گروگان شان هستی 
و چه خوب گفتی که هر چه بيرون اتفاق بيفتد شما رو به عنوان گروگان تيرباران 

 ! می کنند و تيربارانتان کردند
آنکه در برابر فرمان واسپين لبخند می گشايد، تنها می تواند لبخندی باشد در 

 *»!آتش«برابر 
می خواستند نمايشی از شما بسازند که بی هزينه تر باشد اين نسل کشی شان، تا 

همانند زمانی و رحمانی پور مردم بشنوند که بر عليه خودتان چه می گوييد و 
باور کنند که مرگتان بر حق بوده، اگر چه ديگر هيچ کس هيچ چيزشان را باور 

 . آنها نتوانستند شما را مجاب به چنين کاری کنند. ندارد
نمی دانستند نتيجه اين همه تبعيض بر مردمانت، استواری بيشتر و صبر شما 

 خواهد بود؟
هنوز هم نمی دانند امروز که تو را اعدام می کنند و فرزاد و علی و فرهاد و 

 .مهدی را، فردا هزاران شيرين و فرزاد سربرخواهند کشيد
اين دژخيمان، خود را به گور سپرده اند، گوری خاموش که هيچ زندگی در آن 

 . روز زير چکمه های سنگين شان لگدمال کردند ٢٢نيست، همان ها که تو را 
روز چه بر تو گذشت و من اعصاب تيرکشيده ام باور  ٢٢گفته بودی که در اين 

نداشت تاب تو را در آن لحظه های پر از تنهايی، که تو تنها نبودی با ايمان 
گفتی که چگونه يکی از شکنجه گرانی که . راسخت بودی به گشودن دنيايی بهتر

می خواستند اين . بر باالی سرت آورده بودند با زبان کردی با تو حرف می زد
گونه تو را بشکنند و بگويند ببين اگر در سرزمين تو چنان کرديم مردمانی از تو 

گفتی که با زبان ترکی حرف می زدی وقتی که به کردی . هستند که به ما بپيوندند
گفتی که چطور يکی ديگر از شکنجه گرانت وقتی تو را به تخت . می پرسيدند

می بستند تا به شالقت ببندند می گفت همين جا فرزاد را بستيم تو را هم مثل او 
 . شکنجه می کنيم

چقدر به فرزاد و کارهای او ايمان داشتی و می گفتی از بهترين های اين ديار 
گفتی معلم . از کارهايی که در روستاها برای دانش آموزان کرده بود گفتی. بود

و ندانستی که چطور . ماست همه از او آموختيم که چگونه با صبر کار کنيم
خودت معلم ما شدی و چگونه بهترين تحليل ها را از وضعيت زنان و انتخابات و 

ايران می دادی و می گفتی بايد در انتخابات شرکت کرد اين تنها ابزار باقيمانده 
ندانستی که رفتار خودت چگونه زندگی بخش بود . از دموکراسی در ايران است

 . به ما که در روزمرگی هامان غرق بوديم
راستی چطور شما را تروريست معرفی کردند وقتی هربار که کسی با شما آشنا 

شد جز عشق و زندگی در شما نديد؟ تروريست آنها هستند که هر بار به نام 
 . قانون، انسانيت را ترور می کنند
به انتظار عزيز کويرها سوگند که "می گفتی . به من می گفتی نبايد نااميد شد

دشت ها همه شاداب و بارور گردند، به اعتماد نجيب بزرگ ها سوگند که باغ ها 
بايد از رود گذشت بايد از رود اگر چه گل "می گفتی ." همه سرشاِر بارور گردند

 ."آلود گذشت
و من از تو آموختم که بگويم غم اين نيست که دستانمان ناتوان و خالی است، 

 .چشمان ما لبريز از رهايی است

 در دفاع از لبخند تو 
 يادواره هايی برای شيرين علم هولی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در روستای ديم قشالق در حوالی ماکو پس  ١٣۶٠شيرين علم هولی متولد سال 
 ١٩سال حبس در زندان اوين تهران به اعدام محکوم، و در تاريخ  ٢از گذراندن 
 .بدون اطالع خانواده و وکاليش در زندان اوين اعدام شد ١٣٨٩ارديبهشت 

دختری که در بامداد روز يکشنبه به همراه چهارتن ديگر در زندان اوين به 
عنوان تروريست اعدام شد، برای تک تک کسانی که او را هر چند کوتاه در 

دختری . زندان مالقات کرده بودند نه تروريست که نمادی از عشق و مقاومت بود
زاده تبعيض های اجباری که هرگز سرخم نکرد و جز برای آزادی و برابری 

 . نکوشيد
اين نوشته ها يادواره ايست به پاس روزهايی که با شيرين سپری کرديم و در 

 .دفاع از لبخندی که از لبهای او ربوده شد
 

 فرشته نگهبان من
 )هم سلولی و هم بند شيرين علم هولی(سيلوا هارطونيان 

سال پيش، وقتی سر بی جان پدرم را  ١١امروز دلم همان قدر طوفانی است که 
اما امروز عزيزم در . سرد کبودش بوسه زدم در آغوش کشيدم و بر گونه های 

آن چشمهای  جايی است که نمی توانم گردن شکسته اش را در آغوش بگيرم و بر 
  . پر ازاميدش بوسه بزنم

انسانی که   .عزيزم رفت و با رفتنش من يک بار ديگر از عدالت الهی نااميد شدم
پر از مهر و محبت بود، پر از زندگی و باور فردا بود با اجازه چه کسی االن 

  ...خاموش است
من امروز داغدارم، فرشته ی نگهبان من در تمامی اين دوران رنج و سکوت، 

 .هايی سياه جايی برای اين فرشته نداشتند پرگشود، چون زمين و دل تنگ آدم 
  . انسان های زمينی منتظر خشم خدای فرشتگان نگهبان باشند 

 
 *ما بی چرا زندگانيم، آنان به چرا مرگ خود آگاهنند

 )هم بند شيرين علم هولی(جلوه جواهری 
چه دير آشنايت شدم و چه زود ناپيدا شدی يا شايد ما ناپيدا شديم و حقانيت تو 

آشکار شد، حقانيت تبعيض اين جهانی که هر لحظه خوبان اش را از زمين اش 
 . دريغ می کند

باور نمی کنم که ديگر صدايت را نشنوم، صدايی که هربار با لهجه شيرين کردی 
و نگرانی های تو را از يکايک عزيزانی  »سالم، بيرون چه خبر؟«: می پرسيد

راستی وضعيت کاوه چطور است؟ «: که نمی شناختی اما نامشان را شنيده بودی
کرد است جرم «و با ناراحتی بگويی  »به تهران منتقلش نکردند؟ اتهامش چه شد؟

: يا کسانی که می شناختی و هم بند و نگران تو بودند »او کرد بودن است
يا خبرها را بدهی از زندانيانی که اوضاع خوبی  »محبوبه هنوز آزاد نشده؟«

بهاره امروز دادگاه بود . شبنم اينجا هر ده روز يک بار پريود می شود. ندارند
 ...و

تو که هر بار . تو و فرزاد چه شبيه بوديد، در همه ويژگی های دوست داشتنی تان
و پرس و  »گفتم نکند اينجا باشيد«تلفن مان را خاموش می ديدی هزار دلهره که 

و فرزاد که وقتی کاوه را گرفتند با اضطراب تماس می . جوهايت آغاز می شد
ببخشيد سعی می کنم خبری برسانم هر «گرفت و هزار بار عذر می خواست که 

و من درمانده که شما زير حکم اعداميد و اين چه نگرانی است برای  »چه زودتر
 ما؟
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بعد زود از ذهنت انداختيش بيرون چون ترسيدی اگر زياد بهش فکر کنی اتفاق 
 نيافته

 هميشه اين اميد کذايی همه چيز را سخت تر می کنه
 مثل وقتی که طناب را ديدی البد

 "نه می خوان بترسوننم"
 مثل وقتی که خبر رو شنيديم

 "شايد واقعيت نداشته باشه"
 از کجا معلوم؟
 مگه ميشه؟
 يه شب مهتاب: می خونم

 يکی نوشته تش رو روکش فلزی شوفاژ
 .....ماه می آد تو خواب

 شايد سلولت همون بغل بود
 کاشکی کوردی بلد بودم بخونم

 کاشکی کوردی يادم داده بودی آقا معلم
 شايد خيلی چيزا عوض می شد

 جون نميداديم اينجوری
 تو يهو ما ذره ذره
 چهار شنبه نبود که

 يک شنبه بود روز مادر
 وقتی وايسادی رو چهار پايه
 وقتی چهار پايه رو کشيدن

 چی گفتی؟ زبون آدم بند مياد
 ديگه مبهوت نيستی
 .حتما بستن چشاتو
 ما هنوز مبهوتيم
 با چشمای باز باز

 
 به ياد سيلوا هارتونيان و شيرين علم هويی

 )هم بند شيرين علم هولی(نگين شيخ االسالمی 
نفره در  ٢اوين زندانی بودم، پس از مدتی، به سلولی  ٢٠٩آن هنگام که در بند 

همان بند، منتقل شدم، دختری جوان، که موهای سفيد نيمی از سرش را پوشش 
داده بود، در آن بند، با لبی خندان و چهره ی گشاده به استقبالم آمد، مدتی بود، که 

 چنين چهره ی صادقی و خنده ی بی ريا نديده بودم 
 سالم -
 سالم -
 نام من سيلواست، اسم شما چيه؟ -
 من هم نگين هستم،-
 به سلول من خوش آمدی] با خنده[ -

آن شب که تو را آوردند، خيلی نگرانت بوديم، با مشت بر ديوار کوبيديم، که زياد 
: وقتی تو دوباره با مشت بر ديوار کوبيدی، ما همه خنديديم و گفتيم  نترسی، اما 

آن مشتها تو بودی؟ اما سلول من تا اين جا خيلی : "خنديدم و گفتم" اين کهنه کار"
 " آن موقع توی سلول بغلی بودم، پيش فريبا و مهوش: "گفت  !" فاصله داره

 " اهل کجايی؟] کمی مکث[ -
 کورد هستم، -
تا دختر کورد اين جا بودند، اسم يکی از آنها شيرين بود،  ٢وای پيش از تو هم  -

من و شيرين چند ماه هم بند بوديم، شيرين خيلی دختر نازی بود، ما با هم خواهر 
 شديم، هر شب ساعت ها با هم حرف می زديم،

ماه ها بود که از شيرين بی خبر بوديم، حتا مطمئن نبوديم زنده است يا مرده، نام 
شيرين همان دختر کوردی : "دقيق اش را هم نمی دانستيم، با ذوقی کودکانه گفتم

 " که اهل ماکو؟ تو اون و ديدی؟
 آره من می گم چند ماه با هم هم بند بوديم -
 خوب در باره شيرين برام حرف بزنيد -
هووووووووووووو نرسيده می خوای همه چيز و بدونی، فعال بشين، ] با خنده[ -

روز وقتمون پر، من پيش کسوت همه  ٣تا ٢بعد خيلی حرف دارم، اندازه ی 
 هستم

 چند ماه اين جايی؟  -
ازتير ماه، هنوز يک ماه از دستگيريم نگذشته بود که شيرين را به بند من  -

از بس شکنجه شده بود نای حرف زدن هم . آوردند، فقط پوست و استخوان بود
ريه هاش خونريزی کرده بود، مرتب دوچار شوک می شد، خيلی کم . نداشت

 حرف بود، ظاهرا به کسی اعتماد نداشت، بهش کتاب دادم، قبول نکرد و گفت من 

دياری که بارها از تبعيض بر . اينجا ديم قشالق است، دياری که تو از آن آمده ای
روستايی . دياری که به تبعيض در ايران محکوم بود. زنان آن سخن راندی

 .محروم، بدون مدرسه ای برای فرزندانش
چرا که تا ماکو . روزهای مدرسه، تو و دختران ديگر در خانه می مانديد

نزديکترين جايی که می توانستيد به مدرسه برويد سه ساعت فاصله بود و مجبور 
بوديد به مدرسه شبانه روزی با اين فاصله برويد، اما ماکو مدرسه شبانه روزی 
برای دختران نداشت و شما دختران ديم قشالق به راحتی از اولين حقوقی که در 

با اين حال عشق به دانستن . قانون اساسی برايتان مقرر شده بود، محروم بوديد
 . باعث شد تا جسته و گريخته از برادرت اندک سوادی بياموزی

شنيده ام در روستای زيبايی که در آن زندگی می کردی، اغلب اهالی محل دامدار 
 .%٢٠و عشايرند و سطح سواد منطقه در حد نوشتن و خواندن، تنها در حدود 

در آن ديار، ترک و کرد، دو ملتی که بر آنها اجحاف فراوانی رفته در کنار هم 
گفتی، . در آنجا دختران با رنج های مضاعفی روبرو هستند. زندگی می کنند

مردساالری در آنجا حاکم است و در خانه های آن سخت ريشه کرده و بزرگترين 
گفتی که دختران برای . آفت آن، ازدواج اجباری دختران در سنين پايين است

اما در اين دياری که به . گريز از اين ازدواج ها سوختن را بر می گزينند
 .مردمانش سخت می گذشت، تو راه رها شدن را آموختی به جای سوختن

 
 احمد شاملو* 
 

 !بلند شو شيرين
 )هم بند شيرين علم هولی(دالرام علی 

خواب بد ديده ای، مثل من که آن شب دم دمای صبح خواب بد ! بلند شو شيرين
دستت را بگذار ! بلند شو شيرين. می ديدم و هی چيزی بيخ گلويم را می فشرد

بعد مثل من که آن شب دم دمای صبح . روی گلويت، نفس بکش و ببين زنده ای
 . سرم را دوباره روی بالش گذاشتم سرت را روی بالش بگذار و بخواب

صدای گريه ابولو از پشت در اتاق می آيد و جز با ديدن تو خنده به ! بلند شو
تو که می دانی اگر باز هم گريه کند، صدای بقيه ! بلند شو. لبهايش برنمی گردد

شقايق باز هم موهايش را دم موشی کرده و در حياط ! بلند شو شيرين. درمی آيد
کوچک بند نسوان دنبال قدم های بزرگ تو می دود و با صدای کودکانه می 

می داند اين را که می گويد، می خندی و بغلش می کنی، بی (گويد، عزيزم 
 ).انصاف دستت را خوانده و هی تکرارش می کند

آفتاب امروز بهاری است و جان می دهد برای ساعت ها نشستن ! بلند شو شيرين
بلند شو . توی حياط و هی قدم زدن در چهار وجبی حياط که دنيای اين روزهاست

طناب را خواب ديده ای، دست و پايت در خواب بيخودی هی تکان می ! شيرين
وقت برای خوابيدن هميشه ! بلند شو شيرين. خورد و تو هی بيدار نمی شوی

 . هست
يادت هست بی آنکه قبال فرزاد را ديده باشی، حالش را پرسيدی و من گفتم که 

حاال فرزاد را . حکمش شکسته است و تو بی اختيار چشم هايت پر از اشک شد
 .هم هی صدا می کنم و بيدار نمی شود

اين شب انگار تمامی ندارد، انگار تمام اين يکشنبه لعنتی پر از خواب است و 
 .کابوس

اين يکشنبه لعنتی بايد تمام شود و اگر تو بيدار نشوی هميشه ! شيرين بلند شو
اگر تو بيدار . يکشنبه می ماند، هميشه خاطره طناب می ماند، کابوس می ماند

نشوی، هميشه جايی در حوالی ارس زمين تمام می شود و جهان از حرکت می 
 .ايستد

 
 ما مبهوتيم ، با چشمان باز باز

 )هم بند شيرين علم هولی(عشا مومنی 
 حتما مبهوت بودی

 زنگ در، لخ لخ دمپايی
 علم هولی؛ آماده شو

 حتما اول تعجب کردی
 بعد قلبت شروع کرد تند تند زدن

 مقنعه تو سرت کردی، اون روپوش آهار دار گشاد و تنت
 بعد چادرتو کشيدی رو سرت

 صبحونه خورده بودی؟
 يعنی چيکارت دارن؟

 حتما فکر کردی
 "شايد می خوان آزادم کنند"
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گردنش را آتل بسته و کتفش در رفته بود و دندان هايش شکسته بود اما اراده . آمد
همان چند روز حضورش در هفت، باعث . و ايستادگی اش استوار تر شده بود

می شد به بهانه هايی سخت از هشت برای ديدنش با دوستان عازم شويم و سال 
اوين  ٢۴٠گذشته نيز هنگامی که علی و فرزاد را از رجايی شهر برای اعدام به 

و من  –صبح نشسته بودند  ۴در حاليکه در سلول انفرادی منتظر ساعت . آوردند
در حال اعتصاب غذا با توانی کم می دانستم که آن ها را برای چه آورده اند، 

فرزاد به من روحيه می داد که همه چيز خوب  -دستم کوتاه تر از هميشه بود
 .است و علی باز آرامشی بود در برابر همه ی سختی ها

در همه ی روزهای آزادی ام با تماس های روحيه بخش فرزاد و با صدای 
گرمش که مادرم را در روزهای انفرادی من تنها نمی گذاشت، ديدم که يک 
 .انسان اگر در بدترين شرايط هم باشد می تواند بزرگترن کارها را انجام دهد

برادر و . برادری کرد که او را عاشقانه دوست داشتم. و برادر بزرگم را کشتند...
آن روزها . معلمی برای مقاومت و معلمی برای همه ی فرزندان ايران. معلم من

که الفبای ايستادگی در مقابل بدترين شکنجه ها و پرونده سازی ها را از او 
آموختم؛ آموختم که ايمان و اعتقاد انسان در برابر اين مشکالت ارزشمندترين 

داشته است؛ آموختم می توان بارها در اتاق بازجويی و سلول های تنگ انفرادی 
معلمی که آموخت می . او معلم من بود. جان را تسليم کرد و عقيده را پاس داشت

 -فارغ از هر اختالف و تفاوتی -توان هميشه لبخند زد و به همه ی انسان ها 
 .انسانی نگريست

حال او رفته است در حالی که حاضر نبود خداحافظی کند و می گفت فردا می 
می دانم . نگذاشت ببوسمش و در آغوشش بگيرم و گفت فردا می بينمت. بينمت

گام های استوارش را با گام های استوار دوستانش برداشته و به ميدانگاه نزديک 
او بارها قول داده بود که نگذارد قوم پر کينه ی استبداد چهارپايه را از زير . شده

او نمی گذاشت . او قول داده بود که خودش چهارپايه را خواهد زد. پايش بکشند
. دستان پليد استبداد جان او را بگيرد و من می دانم او به قولش عمل کرده است

من می دانم به مرگ هم لبخند زده است؛ لبخندی که فرياد برآورده اسطوره ای از 
 .ميان ما رفته تا جاويدان شود

او خوشنام  .او و ديگر ياران بی گناهش رفتند و يادشان به نيکی برای هميشه ماند
معلمی جاودان برای هميشه ی تاريخ ايستادگی و . رفت و معلمی جاودان شد

نشانه ای برای هميشه ی روحيه بخشی به . اسطوره ای برای اميدواری. مقاومت
 .انسان های آزادی خواه

آن هنگام که وزارت . او اينک نيست تا با هم از خاطرات خوش گذشته بگوييم
وزارتی که عاجزانه لب به  .اطالعات در برابر روحيه ی يک نسل زانو زد

بگويد که ديگر آن تابستان  ٢٠٩اعتراف گشود تا در بازگشت های بعد فرزاد به 
ديوارهای هواخوری را سنگ کرده بودند و آن . تکرار نکند ٢٠٩را در  ٨۶

گويا توانسته بودند پس از آن تابستان ! صندوق پستی ما را برداشته بودند
سرودهای دسته جمعی را سرکوب کنند اما فرزاد باز هم لبخند زده بود تا بگويد 

  .تا هميشه ی هميشه ايستاده ايم
و اينک گروگان ها را بردند تا بگويند از ايستادگی چنين زندانيانی خسته شده  ...
. بگويند قدرت استبداد در برابر عزم و اراده ی فرزندان کردستان هيچ است. اند

فرزاد می گفت که بازجويش . بگويند تحمل زنده بودن مظهر شکستشان را ندارند
شما به ريش ما وزارتی ها می خنديد که االن در زندان درس می خوانيد و "گفته 

اين روحيه ی جنگندگی فرزاد و علی و فرهاد بی نظير " می خواهيد ازدواج کنيد
فرزاد که . نبودند" نفر"امروز در سوگ چند دوست نشسته ام که فقط چند . بود

خود يک ملت بود، علی رفيع و بزرگ و فرهاد چون کوه قنديل استوار و سخت، 
فرزاد يک ملت بود؛ اينگونه بود که در روزهای ناراحتی با توجه به دستور جدا 

ماندن از ديگر سياسيون خبر حضور فرزاد در اندرزگاه هفت برايم اميد بخش 
 .همان چند ساعت به بهانه ی کتابخانه برای در کنار ملتی بودن کافی بود. بود

فرزاد اگرچه با اميد به آينده از ما جدا شد و رفت اما دلخوری هايی هم داشت؛ از 
از اينکه عده ای همه کس و همه چيز را . باند بازی هايی که هنوز برچيده نشده

اين روزها داشت يادداشتی می نوشت که عنوانش اين . می خواهند مصادره کنند
و می خواست بگويد که " من يک ايرانی هستم؛ من يک ايرانی کرد هستم: "بود

هر چند کرد بودن يعنی تحت ظلم و محروميت اما از سويی قومی کردن مبارزه 
او همه ی تالشش را کرد تا نگاه . ی کرد ها نيز ظلم و محروميتی ديگر است

حقوق بشری و نگاه انسانی در مساله ی کرد و اساس حقوق قوميت ها و اقليت ها 
او تا آخربن لحظات ناراحت و نگران بود از اين که فارغ از اختالف . حاکم شود

او . و تفاوت، نگاه حقوق بشری به مسائل و مشکالت مردم کرد صورت نگيرد
فرزند ملت کرد بود و ولی قصه دگرگونه شد تا اين بار او که خود يک ملت بود 

او می رفت در حالی که دوست داشت کسی به او . برای مردمش نگران باشد
 بگويد مطمئن باشد که آرمان هايش به سرانجام می رسد و درس هايش ثمربخش 

 

نفر شديم، روزی  ٣بی سوادم، تا اين که بهار نيز به جمع ما اضافه شد؛ و ما 
درباره زن و جايگاه آن حرف می زديم که شيرين شروع به سخن گفتن کرد 

بسيار جالب و زيبا سخن گفت، آگاهی های بسياری درباره تاريخ و جايگاه زن 
ای ناقال تو تا حاال که می گفتی بی سوادی، : می دانست، من و بهار با خنده گفتيم

پس اين همه چيز را از کجا می دانی، زود باش زود باش، بايد خودت لو بدی، 
 کدوم دانشگاه بودی؟ 

اون دانشگاه را شما نمی : "با آرامی و زيبايی هميشگی اش خنديد و گفت
 ... "شناسيد 

تمام زندانيانی که با شيرين هم بند بودند، از خاطرات شيرين و خوبی هاش و 
منحصر به فرد بودن او می گفتند، کسی نبود از نام او به پاکی و زيبايی ياد نکند، 

برگرداندند با اين که نه من نه سيلوا او  ٢٠٩در مرحله ی ديگر که او را به بند 
را نديديم، اما حضورش را لمس کرديم، هر چند سيلوا از حاج خانم ها تمنا کرد 

 .ثانيه هم که شده اجازه ی ديدنش را بدند، اما ندادند ١حتا برای 
اما شيرين پيش از برگرداندنش به بند نسوان، درحياط بند، در ميان لباس های 

شسته شده ی سيلوا بر روی طناب، صليبی را که خود آن را درست کرده بود، به 
او به سيلوا نشان داد در کشوری که اقليت ها . يادگار برای سيلوا بر جای گذاشت

را ناديده می گيرند و در ميان زندانی که زندانبانان آن سيلوا و مهوش و فريبا را 
نجس می دانند و به عقايدشان بی حرمتی می کنند، او از ميان سلول های آهنی و 

 .ديوارهای خاکستری هديه ی از صليب برای او به يادگار می آورد
 راهتان پر رهرو باد ای فرشتگان کوهستان

 

 براي او كه يك ملت بود؛
 مجيد توكلي/ يادنامه اي براي فرزاد و علي و فرهاد 

 
 
 

 
مجيد توکلی، فعال دانشجويی دربند با نگاشتن نامه ای از  -خبرگزاری هرانا 

زندان اوين، ياد و خاطره زندانيان عقيدتی اعدام شده، فرزاد کمانگر، علی 
اين نامه به نقل از   حيدريان و فرهاد وکيلی را گرامی داشته است، متن

 .خبرگزاری هرانا عينْا در پی می آيد
. تلفن های سالن آن ها قطع بود. است ٢٠٩اعالم کرده بودند که علی اعزام به 

باال که برگشتم . رفتم از سالن خودم تماس بگيرم ولی تلفن های آنجا هم قطع بود
 ٢۴٠و دروغ بود و به (است  ٢٠٩فرزاد گفت که اعالم کرده اند او هم اعزام به 

 .(منتقل شدند
اين اعزام عصر شنبه همه ی ما را نگران کرده بود؛ معموال اعزام برای اعدام 

ناراحتی ديوانه کننده ای سراسر وجودمان را . های سياسی عصر شنبه بوده است
فرا گرفته بود ولی فرزاد می گفت چيزی نيست و احتماال چند سوال می خواهند 

او می دانست ولی مثل هميشه چنان پرروحيه بود که اصال به روی . بپرسند
علی . باورکردنی نبود؛ تا چند دقيقه قبل با هم در کتابخانه بوديم. خودش نمی آورد

هم که واليبال را نيمه کاره رها کرده بود و سر و رويش را شسته بود و داشت 
خيلی سخت و دردناک بود؛ معموال همين ساعت هر روز، علی پس . آماده می شد

می خواست يکی دو درس باقيمانده از  .از ورزش می آمد تا با هم فيزيک بخوانيم
با آن . ديپلمش را در خرداد امتحان دهد و برای کنکور خودش را آماده کند

اگر در مورد علی می . روحيه کسی باور نمی کرد که او حکم اعدام داشته باشد
او هم برای امتحانات دانشگاه خودش . پذيرفتند، فرزاد به هيچ وجه قابل باور نبود

در مقابل اين . ماجرای نامزدی و ازدواجش هم بی نظير بود. را آماده می کرد
همه روحيه و انرژی آن دختری که ازدواج با يک اعدامی را می پذيرفت، 

اين اولين باری نبود که اين چنين .احساس حقارت تمام وجودم را فرا می گيرد
اولين . اوين ٢٠٩ديدار با دوستان در بند   و ٨۶تابستان . دوستان را ديده بودم

کسی که بعد از روزهای سخت انفرادی ديدم فرهاد بود که از قنديل می گفت و 
بعد . نقاشی های پسر خردسالش و اراده عزمش، پشتوانه ای برای همه ی ما بود

از چندی علی و فرزاد را هم ديدم؛ علی که آرامش و متانتش آرامش بخش بود و 
هميشه خندان . ملتی بود به تنهايی و ايستاده. فرزاد که اسطوره ای بود در ميان ما

لحظه های سخت اشک و خون و   و اميد بخش در برابر همه ی سختی ها و در
و باز او را ديدم در روزهای ... بازجويی و احکام ناعادالنه ی دادگاه انقالب

 آن هنگام که از بازداشتگاه خوفناک سنندج برای دومين بار فرزاد به اوين . مکرر
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 واكنش مهدي كروبي به اعدام هاي سياسي اخير 
 

 :سحام نيوز
مهدی کروبی با حضور در منزل علی مليحی عضو ) دوشنبه(روز گذشته  

تحريريه روزنامه توقيف شده اعتمادملی و از اعضای زندانی شورای مرکزی 
سازمان ادوار تحکيم که حزب حامی او در انتخابات گذشته رياست جمهوری 
در . بود، با خانواده وی ديدار و از آخرين وضعيت او در زندان اوين مطلع شد

اين ديدار پدر علی مليحی با شرح چگونگی بازداشت فرزند خود توضيح داد که 
ماموران امنيتی به اشتباه برادر کوچکتر علی را در خيابان دستگير و به شدت 

مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس با انتقال او به خانه، علی را بازداشت 
مهدی کروبی نيزضمن ابراز تاسف از چنين برخوردهايی در جمهوری . کردند

هيچگاه فکر نمی کرديم روزی به چنين موقعيتی برسيم و چنين «:اسالمی گفت
رفتارهايی در اين کشور عادی شود و با ميراث امام و انقالب چنين برخورد 

  ».شود
به گزارش خبرنگار سحام نيوز،کروبی همچنين درحاشيه اين ديدار درپاسخ به 

طبيعی است که ما از  «:پرسشی درباره اعدام فرزاد کمانگر و چندتن ديگر گفت
مرگ افراد و اعدام آنها متاثر می شويم و اصوال مخالف رواج يافتن چنين 

اعدام اين افراد در شرايطی صورت گرفته است که . برخوردهايی هستيم
هيچکس از چندوچون پرونده آنها باخبر نيست و جرم آنها به دليل علنی نبودن 
. دادگاه و عدم رعايت آيين دادرسی و قانون، برای هيچکس محرز نشده است

سخنان وکالی اعدام شدگان و اينکه اعدام ها بدون اطالع آنها صورت گرفته 
است نيز بسی متاسف کننده و نشان از آن دارد که عدالت ناياب است و رويه 

چگونه می توان بدون . فعلی هيچ تناسبی با موازين شرعی و قضايی ندارد
ضابطه افرادی را اعدام کرد و نسبت به عواقب آن و دامن زده شدن به فضای 

بی اعتمادی بی تفاوت بود؟ مگر جان آدميزاد چنين ارزان است که بتوان به 
راحتی و با کمترين وسواس قانونی و در بی خبری عمومی آن را ستاند؟ معلوم 

نيست آقايان خود را درچه جايگاهی می بينند که به راحتی و بدون درنظرگرفتن 
البته وقتی جان آدميزاد چنان ارزان شود که عده .عاقبت کار چنين حکم می دهند

ای را به صرف يک اعتراض مدنی در خيابان به گلوله ببندند چنين رفتارهای 
  ».خارج از رويه ای نيز رواج می يابد

 «:مهدی کروبی همچنين با انتقاد از چنين رويه ای در دستگاه قضايی گفت
آقايان تکليف پرونده کهريزک و تجاوزها را روشن نکرده اند و ابهامات آن 

پرونده ها را نزدوده اند که باری ديگر ابهامی ديگر می آفرينند و البته از 
کشورداری آقايان بيش از اين نيز نبايد انتظاری داشت وقتی اجنه در اين مملکت 

به آقايان خبر می دهند که زلزله در راه است و وقتی که يکباره دو روز را 
روزه فرو  ۵تعطيل اعالم می کنند و با اين تعطيلی کشور را در يک تعطيلی 

می برند بی آنکه بفهمند اين تصميم چه ضررهايی می تواند برای اقتصاد 
کشورداری آقايان چنين مختصاتی دارد و بنابراين شايد . خانواده ها داشته باشد

گمان می کنند که بدون رعايت قوانين حقوقی و آيين دادرسی و اطالع وکيل می 
  ».توان جوانانی را اعدام کرد

 «:مهدی کروبی با اين توضيح از شرايط حاکم بر کشور انتقاد کرد و گفت
شرايط به آنجا رسيده است که مردم يک حرف می زنند و دولت و حکومت 

بی اعتمادی به نقطه . يعنی قوه مجريه و قوه قضاييه يک حرف ديگر می زنند
اوج خود رسيده است و رفتارهای حکومت به گونه ای است که گسستی بی 

مسبب اين بی اعتمادی نيز البته .سابقه ميان مردم و دولت به وجود آمده است
رواج دروغ و سخنان نسنجيده در کشور است آنچنانکه می بينيم چه ادعاهايی 

در باب مسائل هسته ای می کنند حال آنکه ما می دانيم اين ادعاها چقدر بزرگ 
واهللا که ما هيچگاه فکر نمی کرديم چنين سرنوشتی در اين .و غيرقابل باور است

مملکت حاکم شود و آداب کشورداری به اينجا رسد که مردم به يکسو بروند و 
  ».دولت به سوی ديگر

کروبی همچنين در پاسخ به پرسشی درباره سخنان غالمحسين الهام که 
از بلندگوی اسالمی که فقيه «: ميرحسين موسوی را محارب ناميده است، گفت
بايد گريست به حال اسالم که . اش آقای الهام باشد بايد چنين سخنانی گفته شود

البته همان طور که گفتم وقتی اجنه . الهام و حواريون اش بلندگوی آن شده اند
سکان کشورداری را به دست بگيرند نبايد از رواج چنين سخنان بی مايه ای 

  ».متعجب شد

او می خواست همه بدانند که اگر قصه ی خشونت و محروميت و ظلم . خواهد بود
در کردستان به پايان نرسد هم چنان بی گناهانی چون خود او و دوستانش قربانی 

او می خواست همه بدانند اگر . پرونده سازی ها و گروگان گيری ها می شوند
خشونتی هم در آن ديار است، خشونت آفرينی تنگ نظران و تماميت خواهی قوم 

 .استبداد است
ترسيد از . آه، آه که چه پليد است استبداد که ترسيد از اينکه فردا نتواند جنايت کند
ترسيد از . اينکه جنايت های تا امروزش ايستادگی فرزاد ما را بيش تر کرده است

ترسيد که گرفتن مراسم و . لبخند و ايستادگی او و ترسيد که تلفن ها را قطع کرد
ترسيد که بارها ما را احضار . خواندن فاتحه و پخش حلوا و خرما را ممنوع کرد

کرد که يادی از او نکنيم؛ غافل از اينکه همه از آن ها گفتند و يادشان را گرامی 
ترسيد که مدام فرياد بلند کرده که . ترسيد که حکومت نظامی راه انداختند. داشتند

. تروريست ها را اعدام کرده و حال آنکه همه می دانند تروريستی در کار نبوده
می دانند که چگونه فرزاد را در ان . می دانند که بمب و بمب گذاری در کار نبوده

ولی مرگ، او نيز پايان . پرونده وارد کردند و به چه علت او را متهم کرده اند
نبود؛ آغازی برای فهم اين مسئله که ديگر استبداد نمی تواند فرزندان سرزمينمان 

 .را بی بها بر دار برد
فرزاد نبود تا از خاطرات . فرزاد و علی نبودند. و امروز باز به کتابخانه رفتم...

گذشته و دوستانمان بگوييم؛ اميد و شادی را بيدار کنيم و به مشورت بنشينيم و 
آينده ای روشن ترسيم کنيم و ترانه ای برای . چاره ای برای درد استبداد بيابيم

علی نبود که در ميان صفحات کتاب ها آرامش و روحيه را ورق  .آزادی بخوانيم
به فرزاد قول داده ام گريه و شکوه . اما ياد فرزاد و علی و فرهاد مانده است. بزنيم

اما برادرم فرزاد بداند که چون همه . نکنم که از استبداد جز بيداد انتظاری نيست
 .ی فرزندان اين ملت عهدی بسته ام که راهش را فراموش نکنم

 
 مجيد توکلی 
 زندان اوين 

 ١٣٨٩ارديبهشت  ٢١
 

 در ايران پنج زنداني سياسي اعدام شدند 
  !حزب سبز هاي فرانسه محكوم ميكند

 
 
 
 
 
 

حزب سبزهای فرانسه اعدام زندانيان سياسی در ايران را محکوم : اخبار روز
 :در اطالعيه ی اين حزب آمده است. کرد

ساله بنام شيرين علم هولی و چهارفرد ديگر بنا مهای کمانگر،  ٢٩يک زن 
ماه مه توسط  ٩وکيلی، اسالميان و حيدريان که از فعالين مدنی بودند روز يکشنبه 

کمانگرکه آموزگار، روزنامه نگاروفعال در . جمهوری اسالمی اعدام گرديدند
. دستگير وزير شکنجه قرار داشت ٢٠٠۶انجمن زيست محيطی آهو بود از ژوئيه 

بايد يادآوری نمود که افراد اعدام شده کرد ايرانی بوده ويکسال پيش دو کرد ديگر 
 . نيز تيرباران شدند

در واقع بدنبال تقلب بزرگ در انتخابات و تظاهرات گسترده مردم رژيم سياست 
سرکوب خود را تشديد نمود وتمام وسائل خود را بسيج کرد تا جنبش مقاومت را 

 . نابود سازد
نفر از معترضين به تقلب انتخاباتی که در  ١١زندانی سياسی ديگر و ١۶هم اکنون 

ما . اسارت بسر ميبرند توسط اين رژيم تروردر معرض خطر اعدام قرار دارند
آگاهيم که مردم ايران پيکار خود را بر ای کسب حقوق دمکراتيک خود وعليه 

نظام . رژيم خامنه ای و احمدی نژاد وسيستم مذهبی واليت فقيه ادامه ميدهد
استبدادی حاکم با قتل و شکنجه وتجاوز واعدام ميکوشد تا مقاومت مردم را درهم 

 .شکند، ولی بااين وجود مبارزه در راه آزادی ودمکراسی ادامه دارد
حزب سبزهای فرانسه نقض حقوق بشر ووحشيگری جمهوری اسالمی را محکوم 

 .کرده و قاطعانه از خواستهای دمکراتيک مردم ايران پشتيبانی مينمايد
 

 !زنده با آزادی
 حزب سبزهای فرانسه

 ٢٠١٠مه  ١٠پاريس 
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 گزارش تصويري  
 تجمع اعتراضي فعالين سياسي و مدني كرد در اربيل عرق 
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 همه ی کودکانی که به دنيا آمدند.... از سپيده ی امروز
 ... گذاشتند »فرهاد وکيلی «نامشان را 

از اولين اشعه ی دم دمای بامداد امروز مهدی اسالميان چون درياچه ی وان نام 
 اش جاويد شد

 ... از سپيده ی امروز
 علی حيدريان

 .... تاق بستان کرمانشاه است
 ! بفرماييد سنندج را اعدام کنيد؟

 ... سر مهاباد را ببريد
 ! بفرماييد نگذاريد کودکان ما به دنيا بيايند؟

 بفرماييد
 نگذاريد باران ببارد و نگذاريد گياه برويد و

 ! نگذاريد زمين زندگی کند
 من ديگر از امروز عاشق چشم های شيرين علم هولی هستم

 از امروز تمام شعرهايم را
از امروز من .... گل، ترانه و آوازی خواهم ساخت برای قامت شيرين علم هولی

 .... تاری از گيسوان او هستم
 از همين امروز

 ... من ناخن انگشتان او هستم
 از حاال به بعد من ديگر همان جفت کفشی هستم

 که او برای آخرين بار پوشيد و با آن ها از طناب دار باال رفت و
 از حاال به بعد من النگوهای به جا مانده ی دستِ 

 ..... شيرين علم هولی هستم
 جمهوری اعدام اسالمی

 چه چيزی را به طناب دار نسپرد و اعدام نکرد؟
 از رويا تا شعر و
 از شعر تا زن و 
 از زن تا نان و

 تا آب و تا گل و تا چشمه
 جمهوری اعدام اسالمی

 آن چه را هرگز هرگز نتوانست اعدام کند
 آينده و آزادی است

 
 شيرکو بی کس
٩/۵/٢٠١٠  

 سليمانی
 
اين دو، نام دو روزنامه نگاری است که در اين يکی دو سال توسط تروريست * 

 ها در کوردستان عراق ، متاسفانه ترور شده اند
 

 براي فرزاد و يارانش 
 شهاب الدين شيخي : مترجم -شيركو بي كس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ارديبهشت در  ١٩شيرکو بی کس شاعر کبير کرد در مراسم بزرگداشت شهيدان  

 :سليمانی، کردستان عراق
دو مدال و دو نشانه ی آشکار و تعريف شده ی امروز ... ترور و اعدام 

 . روشنفکران و جوانان کوردستان هستند
همان نشان و مدالی که ديکتاتورها برای آخرين بار بر سينه ی قربانی های شان 

آن ها بر اين خيال باطل اند که شايد ما را به سکوت وادرا کنند و مارا ... می زنند
 .. بترسانند و ما را گامی به عقب برگردانند

ما هم برای اين که اين نشان را از طرف ديگرش و از روی زيبايش بر گردنمان 
 : بياويزيم با قلم نور تاريکی های آن ها را خاموش کنيم و بنويسيم

نزد ما يا اين گونه مرگ ها زندگی دوباره آغاز می شود و بر باالی اين دارهای 
 .... اعدام که شما افراشته ايد، سر ما بلندتر و درخشنده تر می شود

از آن ..... »*سردشت عثمان «و  »سوران مامه حمه«از اين سو تروريست ها 
 .... سو نيز تبرهای جمهوری اسالمی

 ..... هر دوی آن ها در دوراهی مرگ و تاريکی به يکديگر می رسند
 ... در حقيقت ما خود زندگی هستيم و جوانان مان آينده ای بی پايان اند

 از باال تا پايين اين سرزمين ها.. از شرق تا به غرب: خوب به من بگوييد
!طناب های دار چه چيزی را توانسته اند در ما بکشند.. از قديم االيام تا به امروز

 ؟
 ... چه کاری توانسته اند با فرياد بلند مبارزه و آزادی مان بکنند

 ؟..را بترسانند »شاهو«طناب های دار توانسته اند 
 ؟..را خاموش کنند »اروميه«و  »وان «توانسته اند درياچه ی 

 را به زانو درآورند ؟ »پير مگرون «توانستا اند 
 آن چه تا به امروز طناب دار توانسته انجام بدهد
 : نتايج معکوس خواسته های عامالن آن بوده است

 و...کاروان مان طوالنی تر 
 ..! صدايمان زالل تر و نيروها و ازدحاممان بزرگ تر شده است

 .. از کورد ترسيده اند..... طناب های دار ترسيده اند
 .. طناب های دار بازنده های هميشگی اند و ما هنوز هستيم

 جمهوری اعدام اسالمی ايران
 پيرِ  پير شده است و

 اما نيرو و جان ما هنوز گرم و آماده است
 جمهوری اعدام اسالمی ايران
 در سراشيبی ی خواری است و
 اما، ما تازه داريم از قله های بلند

 ... دست به سوی آفتاب دراز می کنيم و به مهمانی ی زمين اش می آوريم
 بزرگترين خيابان سنندج.... از همين امروز صبح

 ... به فرزاد کمانگر تغيير نام داد
بزرگترين پارک مهاباد به شيرين علم هولی تغيير نام .... از همين امروز صبح 

 داد
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  بيانيه ي مادران عزادار در محكوميت اعدام هاي اخير
 

شيرين (متاسفانه با خبر شديم که حکومت اسالمی پنج نفر از زندانيان سياسی 
که  را) هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکيلی، علی حيدريان و مهدی اسالميان علم

خارج از موازين قانونی و انسانی به اعدام محکوم کرده بود  به اتهامات واهی و
 .، مظلومانه و حتا بدون اطالع وکال و خانواده هايشان اعدام کرده است 

گرچه ما و بسياری از آزاد انديشان و آزادی خواهان جهان بر اين نکته اذعان 
که هرشخصی هر گونه جرمی را مرتکب شده باشد نمی توان خارج از  داريم

موازين انسانی ، قانون ، تمدن و عرف ، به محاکمه ی وی نشست و اعدام را که 
زندگی انسانی به دست ديگر انسان هاست نوعی از کشتار و  پايان دادن به

اما سال هاست که حکومت اسالمی از راه های مختلفی دست . خونريزی می دانيم
و بر شمار مادران عزادار و   به خشونت و اعدام و نسل کشی سياسی زده

خانواده ها و مادران عزادرای که فرزندان شان . خانواده های داغ ديده می افزايد
هيچ جرمی مرتکب نشده اند جز اين که آزادی و عدالت را فرياد زده اند و در 

برابر سانسور و اختناق قهرمانانه ايستاده اند و تن به ظلمی که بر آن ها و جامعه 
 . و ميهن شان رفته نداده اند 

ما مادران عزادار نفس هر گونه اعدام و به خصوص اعدام های اخير را محکوم 
همين . کرده و خواهان توقف اعدام و آزادی زندانيان سياسی ديگر می باشيم 

طور از تمام نهادهای بين المللی خواهانيم که حکومت ايران را به حذف حکم 
اعدام و برچيدن چوبه های دار و جوخه های تيرباران اش ملزم نموده تا از اين 

 .پس شاهد کشتار و خونريزی و اعدام در کشور ايران نباشيم 
در پايان ضمن ابراز تاسف شديد از اين واقعه ی دردناک که صرفا يک اقدام 

خانواده ها ومادران عزادار اين  سياسی برای ايجاد رعب و وحشت می باشد ، به
پنج نفر تسليت گفته و آرزوی محاکمه ی عامالن اين جنايات را داريم ، همين 

طورخشونت طلبان رژيم را به نگرشی دوباره در مشی خونريزانه شان دعوت 
می کنيم که اگر نکنند مردم حتمن برای سرنوشت خودشان متمدنانه تصميم 

 .به اميد روزی که اميد و نشاط و شادی تمام ميهن مان را فرگيرد. خواهند گرفت 
 

 مادران عزادار 
 89ارديبهشت 

 

 ! بترسيد از روزي كه فرزندان ما شما را محاكمه كنند 
  خديجه مقدم

ارديبهشت  19دلم می خواهد همه مردم بدانند که شيرين علم هولی را که ديروز
هرچند اعدام فرزاد کمانگر و ديگر فرزندان ملت .اعدام کردند ، بی گناه بود  88

، هم ، دردی جانکاه ،دردی وصف نشدنی در وجودم باقی گذاشته ، آن هم معلمی 
 .چون فرزاد که صمد بهرنگی زمانه خود بوده و در هفته معلم اعدامش کردند 

با هم ، هم سفره شديم وهر روز در . ولی شيرين را از نرديک شناخته بودمش 
حياط زندان ، همراه هم قدم زديم ، درد دل کرديم ، بحث کرديم ، با هم آواز 

خوانديم ، خنديدم ، گريه کرديم ، و به هم اميد داديم که دنيا اينجور نمی ماند ، دنيا 
روزی اگر ما هم نباشيم مردم . تغيير خواهد کرد زندگی ما هم تغيير خواهد کرد 

و من به شيرين می .ستمديده ، طعم عدالت و برابری و آزادی را خواهند چشيد 
تو جوانی و راهی طوالنی . من هم اگر آن روز را نبينم ، تو خواهی ديد : گفتم 

حاال من زنده ام وجان شيرين را . در پيش داری و حتمن آزادی را خواهی ديد 
چطور .چه طور دلشان آمد دختری به پاکی برگ گل را اعدام کنند . گرفته اند 

چطور .توانستند تناب دار را بر گردن بلورين آن سمبل عشق و مهربانی بياندازند 
دو سال نگهش داشتند تا در . او را قربانی کردند تا قدری بيشتر در قدرت باشند 

می دانم .شرايطی که احتياج به زهر چشم گرفتن ازمردم دارند قربانی اش کنند 
االن در بند نسوان اوين همه عزادار اند و از هم سوال می کنند چرا بعد از دو 

 .سال زجر او را کشتند ؟ اگر مجازاتش اعدام بود چرا دو سال نگهش داشتند 
دلم می خواهد مردمی که اخبار اعدام ضد انقالبيون را از رسانه های رسمی می 

؟ !شنوند با زندگی اين دختر کمی آشنا شوند و از خود بپرسند ضد انقالب کيست 
 !محارب چه کسی است 

هيچ قدرتی ماندنی نيست اگر بود به حکومت جمهوری اسالمی نمی رسيد ، 
حکومت ها می آيند و می روند و زور گويان و ستمگران و قاتالن بشريت ، خود 

را در تاريخ به ثبت می رسانند واين تکرار تکرار است و عجبا که قدرتمندان 
 .درس نمی گيرند 

 به اتهام ديدار نوروزی با مادر دکتر زهرا بنی يعقوب يکی ديگر از زنان 

 سازمان عفو بين الملل با چاپ و انتشار پوستر 
 خواستار آزادي مجيد توكلي شد

 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرگزاری هرانا 
سازمان عفو بين الملل ضمن چاپ پوستر و پست کارت تبليغاتی منقش به  

 .تصوير مجيد توکلی، با اين دانشجوی زندانی اعالم همبستگی کرده است
برای  2010مه سال  3به گزارش دانشجونيوز، سازمان عفوبين الملل در تاريخ 

اعالم همبستگی با مجيد توکلی يک پوسترطراحی کرده و بر روی وب سيات 
در اين پوستر تبليغاتی از حاميان خود درخواست کرده تا با . خود قرار داده است

امضا و تائيد محتويات و مندرجات اين پوستر، آنرا برای رياست قوه قضائيه 
 .جمهوری اسالمی ايران پست کنند

 :در اين پوستر در توضيحی کوتاه آمده است
ساله و يکی از رهبران دانشجويان  24مجيد توکلی، دانشجوی کشتی سازی، "

دسامبر به هنگام خروج از دانشگاه صنعتی اميرکبير  7ايران است که در تاريخ 
تنها به اين علت  .تهران و پس آنکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت بازداشت شد

اين تظاهرات بخشی از . که در مراسم اعتراضی صلح آميز سخنرانی کرده بود
. اعتراضات به انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری در سال گذشته بود

وی در حالی که پوششی زنانه بر سر داشت   يک روز پس از بازداشت، تصاوير
در وب سايت های حامی دولت منتشر شد، ظاهرا اين اقدام به قصد تحقير وی 

 .صورت پذيرفته بود
در پی آن صدها نفر از مردان ايرانی در همبستگی با مجيد عکس های خود را 

در حالی که پوشش زنانه بر سر کرده بودند بر روی سايت های اينترنتی منتشر 
مجيد متعاقبا به اتهام توهين به مقامات، فعاليت تبليغی عليه نظام و تجمع . ساختند

 .و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی به هشت سال و شش ماه حبس محکوم شد
 .او يک زندانی سياسی است

آذرماه، که در سراسر کشور بر پا گرديد،  16ده ها تن از دانشجويان در مراسم 
بعضی آزاد شده ولی تعداد نامعلومی از ايشان کماکان در . بازداشت شدند

 .بازداشت به سر می برند و به زندان محکوم گرديده اند
در بخش ديگری از اين پوستر نامه ای خطاب به رياست قوه قضائيه جمهوری 

سازمان عفو بين الملل اقدام به چاپ و انتشار اين پست . اسالمی ايران آمده است
کارت نموده و از حاميان خود خواسته است تا با امضا اين پست کارت آنرا به 

 .دفتر رياست قوه قضائيه ارسال نمايند
 :ترجمه اين نامه خطاب به الريجانی به شرح زير است

 ...عالی جناب"
من عميقا متاسف و نگرانم از اينکه مجيد توکلی، زندانی سياسی، تنها به علت 
فعاليت مسالمت جويانه خود به منظور استيفای حق آزادی بيان و گردهم آيی 

من از شما می خواهم تا آزادی سريع  .مسالمت آميز در زندان نگهداری می شود
و بدون قيد و شرط او را تضمين نماييد، و دستور دهيد تا گزارشات موجود مبنی 

بر شکنجه وی در زمان بازداشت اش مورد تحقيق بی طرفانه و عادالنه قرار 
کنوانسيون  21همچنين بنا بر تعهد دولت جمهوری اسالمی ايران به ماده  .گيرد

بين المللی حقوق مدنی و سياسی، از شما می خواهم تا به معترضين حق 
 ."تظاهرات و گردهم آيی مسالمت آميز اعطا شود

 



13 

 1389ارديبهشت ماه   22

دانشجويان معترض ظروف غذای  .اسالميان و علی حيدريان اعتصاب غذا کردند
خود را به نشانه نافرمانی مدنی دست نخورده بر روی ميزهای سلف می گذاشتند 

 .و يا در محوطه خارج از سلف می گذاشتند
اين اعتراض مدنی دانشجويان عکس العمل عوامل حراست درپی داشت به گونه 
ای که عوامل حراست مستقيما وارد عمل شده و اقدام به جمع آوری اين ظروف 

 .غذا می کردند
تن ديگر و از ترس بروز اعتراضات  4گفتنی است در پی اعدام کمانگر و 

به . دانشجويان، فضای امنيتی بسيار شديدی بر فضای دانشگاه حاکم شده است
گونه ای که برخی از فعالين تا اين لحظه از جانب نيروهای ناشناس خارج از 

 .دانشگاه و طی تماس های تلفنی تهديد به بازداشت شده اند
 

 سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شد 9ارسالن ابدی به 
 

ارسالن ابدی، دانشجوی دانشگاه بين المللی امام خمينی  -خبرگزاری هرانا 
 .سال و نيم حبس تعزيری محکوم شد 9قزوين به 

به گزارش دانشجونيوز، ارسالن ابدی دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی 
 9عمران دانشگاه بين المللی قزوين در دادگاه بدوی از سوی قاضی صلواتی به 

اين فعال دانشجويی در روز عاشورا پيش . سال و نيم حبس تعزيری محکوم شد
از بروز هر نوع درگيری و حتی شکل گرفتن تجمعی دستگير شده و همچنان در 

ماموران امنيتی با تهديد خانواده ی وی آنان را وادار به . زندان اوين بسر می برد
ماه پس از از دستگيری همچنان از حق داشتن  2سکوت نموده اند تا آنجا که 

  .وکيل و تماس تلفنی و ديدار با خانواده ی خود محروم بود
گفتنی است مدتی پس از بازداشت وی ماموران به خانه ی شخصی نامزد او در 

 17قزوين يورش برده و وسايل شخصی اش را ضبط کردند و نامزد وی مدت 
روز بدون هيچ گونه تفهيم اتهامی در زندان اوين بسر برد و تحت بازجويی و 

شکنجه های روانی برای اعتراف و تک نويسی عليه دوستان صميمی و هم 
خواهر ارسالن نيز بازداشت و از آنان به  2همچنين . دانشگاهيانش قرار گرفت

عنوان اهرمی برای فشار روانی بر وی استفاده می شد تا آنجا که هر نوع امتناع 
از پذيرش اتهامات دروغين با برخورد سخت بازجويان و تهديد آنان به تجاوز و 

 .هتک حرمت نامزد و خواهران وی همراه می شد
پس از فشارها و شکنجه های فراوان جسمی و روحی پرونده اين دانشجو به 

دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی ارسال و دادگاه وی در  15شعبه 
در کيفرخواست اين دانشجو ابتدا اتهام محاربه مطرح شده  . اسفندماه تشکيل شد

نهايتأ طبق اخبار رسيده از بند .بود که پس از اعتراض از کيفرخواست حذف شد 
سال حبس تعزيری صادر و به اين دانشجو ابالغ شده  5/9اوين حکم بدوی  350
 .است

 
 

 احضار، بازجويی و تهديد دانشجويان معترض به احمدی نژاد
 

تن از دانشجويان دانشگاه تهران به اداره  20دست کم  –خبرگزاری هرانا 
 .پيگيری وزارت اطالعات احضار و بازجويی شدند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، در پی ورود غير منتظره محمود احمدی نژاد به 
اعتراضات صورت گرفته از سوی  دانشگاه تهران در آستانه روز معلم و 

تن از دانشجويان دانشگاه تهران به اداره  20دانشجويان معترض دست کم 
 .پيگيری وزارت اطالعات احضار و بازجويی شدند

  
همچنين به دليل امتناع برخی از دانشجويان در مراجعه به دفتر پيگيری وزارت 

اطالعات آدرس و نام و مشخصات اين افراد از سوی حراست دانشگاه در اختيار 
 .وزارت اطالعات قرار گرفته است

از سوی ديگر شنيده ها حاکی است برخی از دانشجويان معترض نيز که به 
تازگی در امتحان کارشناسی ارشد شرکت کرده اند از سوی سازمان سنجش 

 .احضار و تهديد شدند
اردی بهشت ماه برخی  19الزم به ذکر است در پی اعدامهای صورت گرفته در 

از دانشجويان کرد دانشگاه تهران نيز به کميته انضباطی دانشگاه احضار و تهديد 
 .شدند

 

بيگناهی که در زندان همدان کشته شده ، همراه دوستانم به صورتی غير قانونی و 
چه . غير انسانی در ايام نوروز سال گذشته بازداشت و به زندان اوين منتقل شديم 

روز تعطيالت نورزمان را در بند نسوان اوين  15من و محبوبه کرمی عزيز که 
گذرانديم و چه ساير دوستان که بعد از سه روز آزاد شدند همه و همه شيفته 

مهربانی از . دختری کرد شديم که با حجب و حيايی کردی به ديدن ما آمده بود 
روزهای بعد که با هم . سر و صورت و بند بند انگشتان اين دختر می باريد 

همصحبت شديم فهميدم که او هم مثل هزاران زن کرد ديگر قربانی جامعه سنتی 
مردساالر و فقر و تبعيض جنسيتی و قوميتی شده است ولی هرگز فکر نمی کردم 

کافی بود يک قاضی عادل به حرفهای او گوش دهد تا بفهمد که . او را اعدام کنند 
شيرين مستحق يک زندگی . شيرين نبايد اعدام شود فقر و تبعيض بايد اعدام شود 

 .سالم و شاد بود مثل ميلونها نفر ديگر 
برای آقای جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران که تحقيقی در مورد قتل های 
ناموسی در خوزستان کرده بود و از دختران بيگناه در حرف دفاع کرده بود ، 
نامه ای سرگشاده نوشتم که اين دختر را در يابيد اگر واقعن به گفته های خود 
اعتقاد داريد مالقاتی با شيرين داشته باشيد و تا دير نشده از قتل سازمان يافته 

 .شيرين جلوگيری کنيد ولی دريغ از ذره ای توجه 
 

شيرين خود خوب گفته بود ، او را گروگان گرفته بودند و می بينيم که چطور در 
 .زمانی حساب شده ، قربانی اش کردند 

شيرين آزارش به کسی نرسيده بود ، به کسی ظلم نکرده بود ، حق کسی را 
پايمال نکرده بود ، کسی را نکشته بود او به صورت غير قانونی از مرز خارج 

برخی از دختران کرد . شده بود که بايد طبق قانون هزينه اش را می پرداخت 
برای فرار از زندگی رقت بارشان و به اصطالح ، برای تغيير زندگی شان به 
تهران فرار نمی کنند تا به جمع دختران خيابانی به پيوندند ، آنان به کردستان 

عراق فرار می کنند تا کنار کسانی که می خواهند شرايط زندگی کردها را تغيير 
چه راه آنان را قبول داشته باشيم و چه نداشته باشيم اينان . دهند مبارزه کنند 

ما در برابر آنان مسئوليم که نگذاريم به مبارزات خشونت . فرزندان ما هستند 
 .آميز کشانده شوند 

فرزند زندگی و به عنوان دختر  13شيرين در خانواده ای روستايی و فقير با 
بزرگ خانواده ، از برادران و خواهران کوچکتر خود نگهداری می کرده و به 

جای مدرسه رفتن و درس خواندن و بازی کردن ، در جوانی ، پير و خسته شده 
بود و در آستانه يک ازدواج اجباری قبيله ای ، با دختر همسايه به کردستان 

او جز خانه خودشان در روستا و جمع همشهری هايش در . عراق فرار می کند 
کردستان عراق و زندان جايی ديگر را نديده بود و هيچ تجربه ای از يک زندگی 

او در شرايط سخت زندان ، کالس های آموزشی و هنری . ساده و سالم نداشت 
مرکز فرهنگی بند نسوان را سريع پشت سر گذاشته و هنرمندی خالق شده بود 

 .او زندگی را دوست داشت و می خواست زندگی کند .
به آقای دادستان نوشتم که کشتن دختری که دو بار دست به خودکشی زده ، هنر 

 نيست زندگی بخشيدن به او هنر است ولی کو، گوش شنوای درد مردم ؟
اين . شيرين مرتکب عملی خالف قانون شده بود، بايد محاکمه ای عادالنه می شد 

ولی آيا شکنجه قانونی است که شيرين را ماهها در زندان اوين آقايان . قبول 
شکنجه کردند ؟ انگشتان پای شيرين بعد از دوسال هنوز سياه سياه بود و من نمی 

آيا تجاوز به دختران و پسران در زندان قانونی است ؟ . توانستم به آنها نگاه کنم 
آياقبل از اجرای حکم اعدام ، خانواده محکوم و وکيل قانونی آنها نبايد از اجرای 
حکم اطالع داشته باشند ؟ آيا دروغ و تهديد وفريب قانونی است که ، نه تنها در 

بازپرسی و دادگاه و زندان بلکه ، مسئوالن رده باالی حکومتی هم ، هر روز از 
 صدای و سيمای غير ملی به خورد مردم ، می دهند ؟

آيا اين حکومت اسالمی است ؟ با اين همه دروغ و دزدی و فساد و بيکاری و 
فقروتبعيض و نکبت و فالکت و شکاف طبقاتی وحشتناک ؟ که هر کس با 

! نه فرزندان ما ! حکومت شما بجگند ؟ محارب شناخته شود ؟ محارب شماييد 
 بترسيد از آن روزی که فرزندان ما شما را محاکمه و مجازات کنند

 
 5دانشجويان دانشگاه کردستان در اعتراض به اعدام غيرانسانی 

 زندانی سياسی اعتصاب غذا کردند
 -خبرگزاری هرانا 

امروز دانشجويان دانشگاه کردستان با شکل دادن يک حرکت اعتراضی و 
فعال کرد  4اعتصاب غذای عمومی نسبت به اجرای احکام اعدام فرزاد کانگر و 

 .ديگر اعتراض کردند
به گزارش دانشجونيوز، امروز دانشجويان دانشگاه کردستان در اعتراض به 
 اعدام های غيرانسانی فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، فرهاد وکيلی، مهدی 
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چالش می کشيد، عليرغم نگرانيم از سرنوشت و آينده تيره و تارش، هميشه برايم 
فرزاد ديگر آن فرزاد کوچک نبود ، بلکه اسمی به . روحيه بخش و قوت قلب بود

او ديگر تنها معلم دانش آموزان . پهنای کردستان، ايران و حتی جهان بود
روستاهای دوردست کردستان و يار زحمتکشان زجرديده نبود، او ديگر تنها 

شاگرد صمد بهرنگی و عزتی و عاشق ماهی سياه کوچولو و پيوستن به اقيانوس "
، خودش صمد بود، اقيانوس بود، معلم از درون زندان جهل و تاريک " نبود

انديشی و شمع فروزانی بود که در آسمان بی ستاره اين آب و خاک استبداد زده 
 . بر تارک همه می درخشيد

از يک سو شادی و افتخار به چنين انسان وااليی و از سوی ديگر نگرانی و 
وحشت از آينده ای که نه در دست خودش، بلکه در دست جالدانی بود که دهها و 
بلکه صدها فرزاد ديگر را به جوخه اعدام سپردند تا خود زنده بمانند،کابوسی بود 

سرانجام و متاسفانه شادی و اميد به ديدار فرزاد عزيز، . که هميشه همراهم بود
مرگ باورنکردنی او را شنيدم و . جای خود را به غم و اندوه بزرگ و جانکاه داد

بايد بگويم که عزيزان زيادی را در . در سوگش ساعت ها تنها گريستم و گريستم
. نبرد عليه جمهوری جنايتکار اسالمی و در راه رهايی بشريت از دست داده ام

بر " شاهو"فرزاد دوازدهمين و کوچکترين آنان بود که مرگش سنگين تر از کوه 
اما قامتش، استقامت و پايداريش، محکم تر از کوه . شانه هايم سنگينی می کند

، نه تنها در قلب من، بلکه در دل شاگردانش، در دل مردم آزاديخواه "شاهو"
کردستان و ايران و در دل ميليون ها انسانی که در سراسر جهان از شنيدن خبر 

 . مرگش سوگوار شده اند، بر جای خواهد ماند
در پايان اين غمنامه، تسليت و ابراز همدردی عميق خود را با خانواده و بستگان 

ارديبهشت ماه در زندان اوين ابراز  ١٩زندانی سياسی جانباخته روز يکشنبه  ۵
از راه دور دستان . می دارم و خود را در غم و اندوه آنان شريک می دانم

مهربان دايه سلطنه عزيز را که هميشه عکس فرزاد گرامی را در سينه اش می 
فشرد، می بوسم و برايش اميد صبر و تحمل اين غم جانکاه را همراه با ديگر 

 . اعضای خانواده دارم
 ! دايه سلطنه عزيز

فرزاد اکنون ديگر تنها فرزند تو نيست، بلکه هزاران مادر و خواهر ديگر نيز 
عکس او را همچون گردنبند محبت و دوستی بر گردن های خود خواهند آويخت 

 . و يادش را برای هميشه جاودانه نگاه خواهند داشت
 ياد فرزاد عزيزم و يارانش برای هميشه گرامی باد 

     ٢٠/۵/٢٠١٠_ استکهلم _ اختر کمانگر 
 

 ما مرگ و اعدام را به چالش مي كشيم : تظاهرات در بلژيك
 

مجسمه های «تصميم گرفته ايم در يکی از خيابانهای اصلی بروکسل در کنار 
،از آثار هنرمندان مکزيکی که يک ماه مهمان شهر بروکسل هستند، در  »سکوت

بعد از ظهر گرد هم آئيم و مخالفت با مجازات اعدام و  ٦روز جمعه از ساعت 
ما تصميم گرفته ايم . همچنين اعتراض به اعدامهای اخير را ابراز داريم

شهروندان بلژيکی را مخاطب قرار داده و آنها را از فجايعی که در ايران می 
تصميم گرفته ايم ديگر گون و متفاوت از قبل شيوه اعتراضی . گذرد مطلع کنيم

ما همه دوستان را به اين همايش سکوت دعوت می کنيم . خود را ديگر گون کنيم 
خرداد که از هم اکنون با همآهنگی  ٢٢تا پيش درآمدی باشد به حرکت اعتراضی 
ماه مه از ساعت  ١٤قرار ما جمعه . ايرنيان سراسر جهان در تدارک آن هستيم

  ٢٠تا  ١٨
 : آدرس

avenue de la Toison d’Or en face de hotel Hilton  
 بلژيک  -اتحاد برای ايران 

 گزارشي از آكسيون اعتراضي در اسلو 
 

در پی دعوت به ): نروژ(ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران -کميته نروژی
ايرانی حمايت از مبارزات مردم  -آکسيون اعتراضی از سوی کميته نروژی

صبح در مقابل درب سفارت  10ايران ، تعدادی از ايرانيان مقيم اسلو ساعت 
جمهوری اسالمی تجمع نمودند و با سر دادن شعارعليه رژيم اسالمی قصد وارد 

فرزاد (شدن به داخل ساختمان سفارت و نصب تصاوير جانباختگان روز يکشنبه 
را به ) کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم هولی و مهدی اسالميان

 . در و ديوارهای داخل سفارت را داشتند
اين افراد ابتدا به حالت عادی به قسمت کنسولگری مراجعه نمودند تا بلکه 

تعدادی ديگری . سفارتی ها درب را به روی آنها بگشايند و به داخل هجوم ببرند
به همين . به درب دوم ساختمان رفتند، ولی آنجا هم در را باز نکردند

خاطرايرانيان در مقابل دو درب ساختمان شروع به شعار دادند کردند وعکس 
جانبختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را به درب های ورودی ساختان سفارت 

 . را نصب کردند
کارکنان سفارت مجبور شدند که سفارت را تعطيل کنند و از پليس کمک 

 . اضطراری بخواهند
پليس بالفاصله خود را به محل سفارت رساند و با استفاده از زور معترضين 

 . ايرانی را از مقابل درب ورودی سفارت دور کرد
معترضين به اين اقدام پليس . و عکسی های نصب شده را از ديوار پائين آورند

اعتراض نمودند و به آنها گفتند، عمل پليس نروژ که نقش پادوو حمالی دولت 
پليس تظاهر کنندگان . جمهوری اسالمی را به عهده دارد، بسيار شرم آور است

 12را متفرق نمود و اسامی و آدرس همه آنها را ثبت نمودند و اعالم شد که تا 
شب روز دوشنبه، هيچکدام از آنها اجازه ندارند در منطقه ای که سفارت مستقر 

 . شده است، تردد نمايد
 . خبر اين آکسيون در چندين راديو رسمی نروژ منعکس شد

 

 به خانواده پنج زنداني سياسي اعدام شده به
 ويژه فرزاد عزيزم  

 
. اين خبر کوتاه به وسعت جهان بود. خبر کوتاه، اما دردناک و باور نکردنی بود

. همه رسانه های عمومی اين خبر کوتاه را به گوشه و کنار جهان مخابره کردند
ارديبهشت ماه در قتلگاه  ١٩در اين خبر هولناک آمده بود که در روز يکشنبه 

فرزاد کمانگر، "انسان آزاديخواه و مبارز به اسامی  ۵زندانی سياسی،  ۵اوين 
به جرم داشتن " شيرين علم هولی، فرهاد وکيلی، علی حيدری و مهدی اسالميان

فکر و عقيده خالف جنايتکاران اسالمی حاکم بر ايران به جوخه اعدام سپرده 
 . مبارز راه آزادی را اعدام کردند تا خود زنده بمانند ۵حاکمان اسالمی اين . شدند
اما احساس عجيبی نسبت به . تن از اين عزيزان را نديده ام و نمی شناختم ۴من 

فکر می کنم سالها با آنان، با رنج . آنان بعد از خبر جانباختن شان به من دست داد
و آزارشان، با زندان، با شکنجه و بی خوابی و سرانجام در واپسين لحظات 

جانباختن شان، قلبم با قلب آنان می تپيد و همراه آنان آخرين نفس های زندگيم را 
 . می کشيدم

اما در اين ميان يک استثنا وجود داشت، آنهم وضعيت ويژه ای است که نسبت به 
از بستگان . فرزاد را از کودکی می شناختم. فرزاد کمانگر عزيزم داشتم و دارم

هر چند سال ها از من کوچکتر و کم سن و سال تر بود، اما از همان . نزديکم بود
زمانی که همراه . کودکی انسانی تيزهوش، دوست داشتی و عميقا انساندوست بود

و چندين تن ديگر از اقوام نزديک در " صديق کمانگر"با همسر جانباخته ام 
بخش علنی تشکيالت و پيشمرگان کومه له به فعاليت و مبارزه پرداختيم و از 

خانه و کاشانه خود آواره شديم، خانواده فرزاد بويژه مادر جسور و هميشه 
روزها و شب ها در . برای من و فرزندانم پشت و پناه بود) دايه سلطنه(مهربانش 

فرزاد در دامن چنين مادر مهربان . منزل فقيرانه آنان مانديم و از ما حمايت کرد
زمانی که فرزاد، بزرگ و معلم و کوشنده راه خدمت . و شجاعی بزرگ شده بود

به مردم ستمديده کردستان شد، اميد و آرزوهای زيادی را در مغز کنجکاو و در 
 . چشمان تيزهوش او می ديدم

. به شدت مرا نگران و مضطرب ساخت ١٣٨۵خبر دستگيری فرزاد در مرداد 
خبر صدور حکم اعدام او به اتهامات واهی و ناکرده، بر کوه غم عزيزان از 

هميشه از شنيدن خبر مرگش . دست رفته ام افزود و بسيار به او فکر می کردم
 اما نامه های شجاعانه اش از زندان که جالد و زندانبان را به . وحشت داشتم
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 تجمع معترضان ايراني به قتل عام زندانيان سياسي
 مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوري اسالمي در واشنگتن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - خبرگزاری هرانا 
زندانی سياسی، در  ۵ده ها تن از فعاالن حقوق بشر و معترضان ايرانی به اعدام 

مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی در شهر واشنگتن آمريکا تجمعی 
 .اعتراضی برپا کردند

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ده ها تن از فعاالن حقوق بشر و معترضان 
زندانی سياسی به نام های فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد  ۵ايرانی به اعدام 

وکيلی، مهدی اسالميان و شيرين علم هولی که نوزدهم اردی بهشت در زندان 
اوين اعدام شدند، در شهر واشنگتن آمريکا در مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری 

اسالمی، به دعوت شاخه آمريکا مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، تجمعی 
 . اعتراضی برگزار کردند

اردی بهشت  ٢٠عصر روز گذشته مورخ  ۶الی  ۴در اين تجمع که از ساعت  
ماه برگزار شد، حاضران پس از شنيدن شرحی از وضعيت، سوابق و روند 

قضايی و چگونگی اجرای احکام اعدام اين زندانيان عقيدتی با سر دادن 
شعارهايی ضمن انزجار از اقدام دولت ايران در اعدام اين زندانيان خواستار 

آزادی و نجات ساير زندانيان سياسی خصوصا زندانيان محکوم به مرگ و هم 
چنين پايان دادن به کم توجهی نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران از سوی 

  .  جامعه ی بين الملل شدند
در ادامه نامه ای از فرزاد کمانگر از سوی مجريان برنامه قرائت شد و همينطور 

 . تعداد ديگری از نامه های اين معلم به قتل رسيده در بين حضار توزيع شد
برنامه اعتراضی مذکور با سخنرانی و سپس سردادن شعار ادامه يافت و نهايتْا  

 ويديومتن قطعنامه ی پايانی تجمع، . با قرائت قطعنامه پايان يافت ١٨در ساعت 
 :  و تصاوير آن در پی می آيد

ما مدافعان حقوق بشر و شرکت کنندگان در اين تجمع ضمن غيرانسانی دانستن  
   :  نفس حکم غيرانسانی اعدام

زندانی به قتل  ۵دستگيری و محاکمه زندانيان سياسی در ايران و مخصوصا - ١
رسيده اخير را مغاير با قوانين و معاهدات حقوق بشری دانسته و از اين اقدام 

 .محکوم ميکنيم   جنايتکارانه ابراز انزجار کرده و آن را شديدا
ما معتقديم دولت ايران برای دستيابی به منافع سياسی خود با قربانی کردن  -٢ 

عدالت و انسان هايی که هرگز امکان دفاع از خود را نيافتند به ترويج خشونت 
در ايران در آستانه سالگرد انتخابات و به خصوص در منطقه ی کردستان دامن 

 . می زند
ما خواستار تحت پيگيرد قرار دادن عوامل اين جنايت از سوی دادگاه های   -٣

 .بين المللی تحت عنوان جنايت عليه بشريت هستيم
ما تاکيد می کنيم که جامعه بين الملل بايد به وضعيت حقوق بشر در ايران -۴ 

توجه جدی تر کند و از مماشات با دولت ايران بعنوان يکی از بزرگترين ناقضان 
 .بار در سازمان ملل پايان دهد ٢۶حقوق بشر با محکوميت 

ما نسبت به حفظ جان ساير زندانيان سياسی و مخصوصا زندانيان سياسی  -۵
محکوم به اعدام در ايران هشدار می دهيم و دولت ايران را مسئول مستقيم جان 

 .آنان می دانيم
ياد فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، مهدی اسالميان و شيرين علم  

 . هولی گرامی باد
 

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران
 19گزارش تصويري در صفحه ي  

بيانيه ي معلمان كامياران به مناسبت اعدام جانگداز معلم 
 شهيد فرزاد كمانگر 

 
 : خبرگزاری هرانا

معلمان کامياران با صدور بيانيه ای ضمن ابراز تاسف از اعدام فرزاد کمانگر، 
 . اردی بهشت ماه اعالم آمادگی نمودند ٢٣برای شرکت در اعتصاب پنج شنبه، 

 
 به نام جانباختگان راه آزادی 

 مردم آزاديخواه و معلمان راستين درسراسر ايران و کردستان 
 

ما معلمان کامياران در نهايت افتخار به همکار بودن با معلمی انسان دوست و 
ضمن اعالم انزجار و نفرت )) شهيدفرزادکمانگر((آزادانديش و راستين همچون 

از اعدام بی گناهانه اين معلم شهيد از صميم قلب به خانواده ی ايشان و جامعه 
فرهنگيان سراسر ايران بخصوص کردستان تسليت عرض نموده و خود را 

ما معلمان کامياران هيچ گاه تالش ها و . صاحب عزای اين معلم شهيد می دانيم
و ياد وخاطره . زحمات اثرگذار اين همکار شهيد خود را فراموش نخواهيم نمود

و آرمانهای انسان دوستانه و . او در قلب هايمان جای داشته و خواهد داشت
ما هرگز شيوه ی . عاشقانه اين شهيد سرلوحه ی کار و پيشه ی مان خواهد بود

معلم بودن او را فراموش نخواهيم نمود و هر روز و هرسال به دانش آموزان 
مان ازعشق وی به انسان و انسانيت و گذشت و فداکاری و تحمل رنج و مرارت 

 . بسيار وی برای آزادی خواهيم گفت
 

که در دور افتاده ترين روستاها با چه انگيزه ای به محروم ترين : خواهيم گفت
دانش آموزان اين مرز و بوم درس ايثار و از خود گذشتگی ميداد و چگونه در 

و خواهيم نوشت .چندين روستا برای دانش آموزان و جوانان کتابخانه تاسيس نمود
روی تخته ی کالس هايمان که فرزاد حقوق ناچيزش را به دانش آموزان بی 

فرياد خواهيم زد که فرزاد با چه .بضاعت می داد که بی کفش و بی دفتر نباشند
و باچه همتی .خون دلی سعی در راه اندازی انجمن صنفی معلمان کامياران نمود

را به راه انداخت و هرگز حسادت و طعنه باعث )) رويان((نشريه ی ماندگار 
آيا ما معلمان ميتوانيم قرائت . دلسرد شود)) آسک((نشد از تاسيس انجمن سبز 

. آتشين بيانيه اولين تحصن معلمان کامياران را توسط اين شهيد از ياد ببريم
آيامعلمان کامياران افشاگريهای صريح و صادقانه ی فرزاد را در مورد تعاونی 
مسکن و فروشگاه فرهنگيان و دهها کار تاثير گذار و ماندگار را ازياد خواهند 

 برد؟ 
آيادانش آموزان فرزاد که به همت وی خواندن و نوشتن به زبان مادری را 

 آموختند او را می توانند فراموش کنند؟ 
 

فرزاد تا زمانی که در ميان ما بود يکپارچه شور وعشق وحماسه ساز بود برای 
مردم و معلمان کامياران که تاريک انديشان به خيال خويش با زندانی نمودن وی 

اماغافل از اينکه فرزاد در زندان . معلمان کامياران ديگرصدايی نخواهند داشت
و با . به صدای معلمان و تمامی انسانهای آزاديخواه ايران و جهان تبديل می شود
ما . خلق نامه های ماندگار خويش خود و معلمان کامياران را جهانی می نمايد

ارديبهشت را به نام ١٩معلمان کامياران به پاس قدردانی از اين معلم شهيد روز 
همچنين يکدل و يک صدا از تمامی معلمان ايران . روز معلم نامگذاری می نماييم

و کردستان ميخواهيم که همگام با ساير اقشار مختلف جامعه کالس های خود را 
 . تعطيل نموده و به اعتصاب سراسری بپيوندند ٨٩/ ٢٣/٢در روز پنج شنبه 

علی  -شيرين علم هولی"زنده باد ياد و خاطره معلم شهيد فرزاد کمانگر و شهيدان 
 " فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان -حيدريان

 
٢١/٢/٨٩  

 معلمان کامياران 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nhqO0QQBMbI�
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2     
  به ققنوس هاي ديار ما

 
  . روز زن است ، همان روزی که هميشه خدا منتظرش هستم!  نازنينم سالم

در اين روز به جای دستان مهربان تو ، شاخه گل نرگسم را آراسته خيال 
دو سال است که دستانم نه رنگ بنفشه به . پريشان تر از گيسوانت می نمايم

دو سال است چشمان بی قرار چند قطره . خود ديده است و نه عطر گل ياس 
اشک از سر ذوق و خوشحالی است تو بهتر می دانی که همه روزهای سال 
برای رسيدن به اين روز لحظه شماری می کنم اما امروز مانده ام برای اين 

 ٢“ باغچه پاشا“ يا آواز “ مرا ببوس “ روز چه هديه ای مناسب توست آواز 
باشد اما نازنينم نه صدای آوازم را می  يا شمعی که روشنی بخش خاطراتمان

شمع “ ديوارها “ و نه می توانم شمعی برايت روشن نمايم ، اينجا ارباب  شنوی
پير عاشق به کالبد “ ها را نيز به زنجير می کشد شاعر هم نيستم تا به مانند آن 

 ٣”باد ، روح عشق بدمم تا نوازشگر جامه تنت باشد 
يا غزلی برايت بسرايم که وزن آن آالم هزاران ساله ات باشد و قافيه اش 

معصوميت نگاهت ، تازه تو به زبان مادريمان هم نمی توانی بخوانی ، وگرنه 
“ فروغ ”هر شب مهمان مهتابت می کردم به ناچار به زبان  ٣“ناله هيمن“چون 

“ دلم گرفته است ”يا “ کسی به فکر گلها نيست”برايت می نويسم تا نگويی که 
 ”فصل پنجم”می نويسم تا من هم ايمان آورده باشم به آغاز 

گلکم من در سرزمينی به دنيا آمده ام که : اما راز بی قراری من و روز تو 
اولين گريه “ نيمی از آسمان اند”زنانش بسان همه زنان دنيا نه نيمی از همه ، که 

زندگی ام را در اين سرزمين و همصدا با فرياد صدای زنانی سر دادم که همراه 
 .با رقص شعله ها درس اعتراض و تسليم نشدن را به آتش می آموختند

غنچه اولين خنده کودکانه به هنگامی بر لبانم شکفته شد که درختان کهن سال 
بلوط به راز ماندگاری و سالبط زنان سرزمينم غبطه می خوردند و اولين قدم 

های زندگی ام و در همان مسيری گذاشتم که پيشتر آالله ها گام های استوار 
زنانش را در سخت ترين و سرکش ترين قله های زندگی و تاريخ با شبنم 

 . صبحگاهی جال بخشيده بود
زنانی که امروز هم سرود عشق و ايستادگی را در گوش ديوارها نجوا می کنند ، 

“ الی الی کودکان سرزمين من همان سرودی است که انسان ها در برابر
 .نخستين معبودهای بشريت زمزمه می کردند“ ايشتارها “ و “آسرويدت ها 

م نباشد بسياری چون تو “نوروز”م و “قربان”پس چگونه ممکن است روز تو 
 … سالها در کنار پنجره چشم به راه عزيزانشان اند تا بازگردند فرقی نميکند کی

همراه با اولين برف زمستان که گنجشک ها را با مشتی گندم ميهمان تنهايشان 
می کنند ، يا هنگامی که برای بازگشت پرستو ها خانه را آب و جارو می نمايند 

تو نيز برای چنين … يا نه ، زمانی که خدا را مهمان سفره افطارشان می نمايد 
شاخه “ و  ۴”سيا چمانه عثمان “ روزی با تن پوشی به رنگ آسمان و لطافت 

و گردنبندی از ميخک منتظرم باش چون ميخک برای من يادآور بوی  ”برزرن 
زن ، بوی سرزمينم ، بوی جاودانگی و در يک کالم بوی توست تا آن زمان به 

 . خالق شبنم و باران می سپارمت
________________________________________ 

نام نامه اشاره ای است به آمار باالی خودسوزی در ميان زنان شهرمن که - ١
 .دردی است جانکاه که از کودکی ذهنم را می آزارد

 
باغچه پاشا شاهکاری از گورا شاعر کرد که عمردزهعی با صدای مخملی آن  -٢

داستان دختری است که از گل زرد و سرخ ميخواهد ، . را جاودانه کرده است 
عاشق برای پيدا کردن گل مجبور ميشود وارد باغ گل پادشاه شود ، گل سرخ را 

اشاره به  -٣. می آورد ولی سرخی گل از رنگ خون جوان است که تير خورده
 -۴استاد قباد جلی زاده شاعر نازک خيال سليمانيه و يکی از شعرهای زيبايش 

نوعی آواز بسيار زيبای کردی است که در وصف طبيعت و معشوق : سيا چمانه 
 -۵ .عثمان هورامی، استاد مسلم و جاودانه اين نوع آواز است. گفته مشود 

مرا  -۶گلی بسياز خوش بو و کم ياب در ارتفاعات کوه شاهو : برزرن 
 نامه خطاب به يک معشوقه خيالی است -٧گل نراقی :ببوس 

   نامه از فرزادكمانگر  6
   موزگار اعدام شدهءكردآ

1  
  

  نامه ي فرزاد كمانگر به دانش آموزانش
 

  
 بچه ها سالم، 

دلم برای همه شما تنگ شده، اينجا شب و روز با خيال و خاطرات شيرينتان 
شعر زندگی ميسرايم، هر روز به جای شما به خورشيد روزبخير ميگويم، از 
. الی اين ديوارهای بلند با شما بيدار ميشوم، با شما ميخندم و با شما ميخوابم

 .همه وجودم را ميگيرد »چيزی شبيه دلتنگی«گاهی 
کاش ميشد مانند گذشته خسته از بازديد که آن را گردش علمی ميناميديم، و خسته 

از همه هياهوها، گرد و غبار خستگيهايمان را همراه زاللی چشمه روستا به 
صدای پای «دست فراموشی ميسپرديم، کاش ميشد مثل گذشته گوشمان را به 

و تنمان را به نوازش گل و گياه ميسپرديم و همراه با سمفونی زيبای  »آب
طبيعت، کالس درسمان را تشکيل ميداديم و کتاب رياضی را با همه مجهوالت، 
زير سنگی ميگذاشتيم چون وقتی بابا نانی برای تقسيم کردن در سفره ندارد چه 
فرقی ميکند، پی سه مميز چهارده باشد يا صد مميز چهارده، درس علوم را با 
همه تغييرات شيميايی و فيزيکی دنيا به کناری ميگذاشتيم و به اميد تغييری از 

لکه های ابر را در آسمان همراه با نسيم بدرقه ميکرديم  »عشق و معجزه»جنس 
را از سر  -همان همکالسی پرشورتان -و منتظر تغييری ميمانيدم که کورش

کالس راهی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال نان برای 
هميشه سقوط ننمايد و ترکمان نکند، منتظر تغييری که برای عيد نوروز يک 
جفت کفش نو و يک دست لباس خوب و يک سفره پر از نقل و شيرينی برای 

 .همه به همراه داشته باشد
کاش ميشد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کرديمان 

را دوره ميکرديم و برای هم با زبان مادری شعر می سروديم و آواز ميخوانديم و 
کاش ميشد باز در .بعد دست در دست هم ميرقصيديم و ميرقصيديم و ميرقصيديم

بين پسران کالس اولی همان دروازه بان ميشدم و شما در رويای رونالدو شدن به 
آقا معلمتان گل ميزديد و همديگر را در آغوش ميکشيديد، اما افسوس نميدانيد که 

در سرزمين ما روياها و آرزوها قبل از قاب عکسمان غبار فراموشی به خود 
دختران کالس اول “ عمو زنجيرباف”ميگيرد، کاش ميشد باز پای ثابت حلقه 

ميشدم، همان دخترانی که ميدانم سالها بعد در گوشه دفتر خاطراتتان دزدکی 
 .مينويسيد کاش دختر به دنيا نميامديد

ميدانم بزرگ شده ايد، شوهر ميکنيد ولی برای من همان فرشتگان پاک و بی 
بين چشمان زيبايتان ديده  »جای بوسه اهورا مزدا«آاليشی هستيد که هنوز 

ميشود، راستی چه کسی ميداند اگر شما فرشتگان زاده رنج و فقر نبوديد، کاغذ به 
خاک «دست برای کمپين زنان امضاء جمع نميکرديد و يا اگر در اين گوشه از 

به دنيا نمی آمديد، مجبور نبوديد در سن سيزده سالگی با  »فراموش شده خدا
برای آخرين بار با  »زير تور سفيد زن شدن«چشمانی پر از اشک و حسرت 

. را با تمام وجود تجربه کنيد »قصه تلخ جنس دوم بودن«مدرسه وداع کنيد و 
فردا که در دامن طبيعت خواستيد برای فرزندانتان پونه ! دختران سرزمين اهورا

بچينيد يا برايشان از بنفشه تاجی از گل بسازيد حتمًا از تمام پاکی ها و شادی های 
 .دوران کودکيتان ياد کنيد

ميدانم ديگر نميتوانيد با همکالسيهايتان بنشينيد، بخوانيد و ! پسران طبيعت آفتاب
گريبان شما را گرفته،  »غم نان«تازه  »مصيبت مرد شدن«بخنديد چون بعد از 

اما يادتان باشد که به شعر، به آواز، به ليالهايتان، به روياهايتان پشت نکنيد، به 
فرزندانتان ياد بدهيد برای سرزمينشان برای امروز و فرداها فرزندی از جنس 

باشند به دست باد و آفتاب ميسپارمتان تا فردايی نه چندان دور  »شعر و باران«
 .درس عشق و صداقت را برای سرزمينمان مترنم شويد

 رفيق، همبازی و معلم دوران کودکيتان
 زندان رجايی شهر کرج – فرزاد کمانگر

 
  ٩/١٢/١٣٨۶ 
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4 
  نسل سوخته 

  
 اش را زمين بگذارد  طوفان تبر زنگار بسته

 نرگه ای ميخواهد برويد 
 تفنگ ها الل شوند 

  !عزيز …کودکی می خواهد بخوابد خانم 
 ! سالم

گفتی که نامه بابا آب داد را دوست داری و با روحيات تو نزديکی بسياری دارد، 
ام و برای  اش را بخواهيد آن نامه را با تمام وجود برای دانش آموزان راست
  .ام را بر روی کاغذ آوردم های خودم نوشتم و در آن آرزوها و روياهای کودکی

مان  ی وجوه زندگی يی بوده تاثيرات عميقی بر همه به گونه (و نسل ما(کودکی من 
. اصال شعری به ما ياد ندادند. من شعری از کودکی ام به ياد ندارم. گذاشته است
گرفتم  ام فهميدم که توپ قلقلی را بايد از بابا جايزه می ی سوم زندگی تازه در دهه

بايد معلمان به . گفت ام اتل متل می کردم تا مادر برای ام را بايد دراز می و پاهای
ها قد  دادند تا برای خورشيد و آسمان شعر بسراييم، بايد همراه درخت ما ياد می

ها آسمان را در  شديم، بايد با پروانه کشيديم، بايد با رودخانه جاری می می
 …نورديديم و بايد و بايد و بايد و می

ولی موسيقی ما مارش نظامی بود، شعر ما برای تفنگ و سنگر بود و از ترس 
 .کوپتر جرات به آسمان نگاه کردن را هم نداشتيم هلی

دانستم که کودک بايد  يی بلد نيستم، اصال نمی ام فهميدم قصه ی سوم زندگی در دهه
ی خرگوش شجاع و جوجه  ها بنشيند و به قصه پای قصه پدربزرگ و مادربزرگ

 .ها بخوابد اردک زشت گوش کند و با آن
ها بزرگ شود، آخر  گی کند و با آن اش زنده دانستم که کودک بايد با روياهای نمی
ها جنگ در فالن  ها در فالن کوهستان يا ساعت های ما تعداد کشته ی کودکی قصه

 .کوه بود
باور کن نگذاشتند کودکی کنيم شايد به همين دليل باشد که هنوز در سی و چند 

شايد به همين دليل باشد که . های کودکانه انجام دهم گی دوست دارم بازی ساله
برم و هنوز آرزو دارم باز فرصتی پيش آيد تا  ها لذت می قدر از بازی با بچه اين

 .پای ثابت حلقه عمو زنجير باف و گرگم به هوای کودکان شوم
ها به  از نسل ما بازی، شادی و لذت را گرفتن به همين خاطر چيزی از کودکی

حال تو بگو، اگر از شعر تو اعتراض، فرياد و عشق را بگيرند، چه . ياد ندارم
ماند و  ماند؟ اگر از طبيعت بهار را و از شب، ماه و ستاره را بدزدند چه می می

 ماند؟ اش را بگيرند از او چه به جا می حال بگو اگر از يک انسان کودکی
 عزيز …

تخيلی يا به دنبال -های علمی مان نيز به جای خواندن داستان در دوران نوجوانی
مان  های جنگ مسلحانه يا درس ی فالن حزب بوديم و شيوه نامه خواندن اساس
 .تاريخ اديان بود

های آمريکای التين را  به جای نوشتن شعر برای معشوق يا تاريخ جنبش
هنوز کودکی . خوانديم يا درسمان مبارزات مسلمانان کومور و موريتانی بود می

حتا فرصتی برای عشق و . مان کردند سالی نکرده بوديم که وارد دنيای بزرگ
 .عاشقی هم نمانده بود

 عزيز ..
 .کودکی من با بوی سرب و گلوله و رگبار تفنگ آغاز شد

همه چشمه که اکنون جز ويرانه چيزی از آن به جای  روستای زيبای ما با آن
ماند که  نمانده در ميان چند کوه محصور شده بود به کندوی زنبور عسلی می

خاطرات من از اين روستا و . های بسياری از اطراف به آن ختم ميشد راه
 (قبل از آن چيزی به ياد ندارم(شود  گونه آغاز می اين

مان ورود جوانان مسلحی را به نظاره نشستم،  روزی از چهارسوی روستای
ديدم، اولين نفير گلوله هراس عجيبی در من  اولين بار بود تفنگ را به چشم می

. های اطراف روستا نمانده بود ديگر فرصتی برای شمردن چشمه. ايجاد کرد
اش را دارم و ناتمام ماند، فرصتی برای بستن تاب  کاری که هنوز هم آرزوی
های درخت  توت مان نبود، ديگر وقت جمع کردن شاه روی درخت گردوی حياط

 .های صحرايی نمانده بود پشت مدرسه نبود، ديگر زمانی برای چيدن گل
آوردن يا شنيدن گريه  هايی که به روستا می ها و کشته کارمان شده بود ديدن زخمی

و زاری مادرانی که خبر مرگ فرزندان خود را شنيده بودن و از شهرها و 
گريه، شيون، خون، بوی باروت و زنده . شدند روستاها آواره روستای ما می

 .مان را آکنده بود بادها و مرده بادها فضای روستای ما و کودکی
 روزی جوانی زخمی را زير درخت توت مسجد گذاشته بودند، کسی دور و برش 

3 
  !از تو نوشتن، قدغن

آن زمان که برای اولين بار تو را به بهانه دختر بودن از حلقه بازيهای کودکانه 
تو با چشمانی گريان بازی را به اجبار ترک . امان جدا کردند هنوز به ياد دارم

کردی و از آن روز من هنوز حسرت يک دل سير نگاه کردن دوباره خانم معلم 
  .کالس دو نفره امان بر دلم مانده است

 !نازنين
دانش آموز حواس پرت کالس تو، حاال در هنگامه طرح امنيت اجتماعی به مانند 
کودکی ها، هوس گرفتن دستهای تو در انظار عموم و واژه های قدغن شده عشق 

همبازی کودکی تو انگار نه انگار سالها گذشته و . و لبخند به سرش زده است
او تازه در دهه . دهها طرح برای جدا کردن زن و مرد از هم اجرا شده است

تذکر شفاهی و کتبی و دستبند و دادسرا و چادر سياهها، حال و هوای برابری به 
سرش زده، گويا نمی داند در قرنی که هم جنس های تو کهکشانها را تسخير کرده 

و ماه و زحل و ناهيد را در آغوش گرفته اند، در سرزمين تو نوع پاشنه کفش و 
سايز پاچه شلوار و رنگ لباسهای تو را مردان لباس سبز تعيين ميکنند تا مبادا 

 .امنيت جامعه به خطر بيفتد
همبازی آرام تو، انگار نه انگار که بزرگ شده، اينجا از پشت ديوارهای زندان 

دلش هوای کوچه های خلوت تابستانهای گرم شهرمان را کرده، آنگاه که همه 
تا در فرصتی پيش تو بيايد و او را مهمان کنی و . خوابند و کوچه در سکوت

 .بشقاب هندوانه ات را با او قسمت کنی
همبازی تو اين روزها، دلش بدجوری هوايی شده، گويا هنوز نمی داند   !نازنين

، گويا نمی خواهد !تو تازه به حق ارث از امول منقول و غيرمنقول رسيده ای
نمی خواهد باور . باور کند که چند زن در انتظار حکم سنگسار به سر می برند

کند در دنيايی که عقيده، فکر، حق، آزادی، شرافت، انسانيت و وطن فروخته 
 .ميشود زن هنوز مالک تن خود نيست

 راستی اين همه نابرابری و جدايی از کجا آغاز شد؟
به امر و نهی خدايش پشت پا زد و “ وياری عصيانگونه”از آن زمان که حوا با 

 زمين را برای رنج کشيدن انتخاب نمود؟
يا از آن زمان که برای اولين بار دخترکی موهايش را به دست باد، اين هرزه 

هرجائی سپرد و او دستی از سر هوس به گيسوانش کشيد و راز پريشانی موهای 
معصيت ”دخترک را کوی به کوی به گوش کوه و درخت نجوا کرد و اين 

 سبب خشم قبيله بر او گشت؟“ عظما
يا نه، از آن زمان که چشمه قامت زيبای دخترکی را در خود ديد و غافل از اين 

گناه کبيره عاشق دخترک شد و در وصف او آوازی در گوش رود زمزمه کرد و 
رود نيز مست و زنگی از حديث عاشقی چشمه، داستان را به دريا گفت و اين 

 برخورد و دخترک را خانه نشين کرد؟“ غيرت مردانه تاريخ”دزديده ديدن ها به 
يا آن زمان که دست دادن با فرشته های نه ساله، ستون اعتقاداتمان را ويران 

 کرد، سنتها و روايات توجيحی گشت برای جنس دوم بودن تو؟
، من همبازی کودکيت را به کوچه های “عطر خوش تو”يا نه، شايد آن هنگام که 

خلوت خاطرات کشاند تا به دنبال سارای کودکيهايش ردی از عشق را در اولين 
برخورد و “ قانون نانوشته طبيعت”نگاه و آخرين اشکت پيدا کند و اين گونه به 

 .ما نامحرم به هم گشتيم
 از کجا آغاز شد؟… نميدانم… نميدانم

اما من هنوز در سودای روياهای خود روزی هزاربار جمله ناتمامی را که قرار 
بود در اولين سپيده مشترک با هم بودنمان به تو بگويم بر زبان دارم، آن زمان که 

تو با آن نگاه معصومانه هميشگی ات در چشمانم بنگری و من سرمست از اين 
 .¹“دوشيزه دوشين، بانو شدنت مبارک”: نگاه به تو بگويم

اما افسوس نگذاشتند حتی برای آخرين بار همديگر را ببينيم تا من از پشت ميله 
های زندان شکوه و عشق زندگی را در چشمانت بخوانم در حاليکه تو زير 

نگاههای سنگينشان هنوز عروسک کوچکت را به نشانه پايبندی و دلبستگی به 
 .همبازی ات در دست ميفشاری و عشقت را انکار نمی کنی

 اما اکنون به پاس تحمل هزاران سال رنج و نابرابری های زن بودن
 به پاس هزاران خاطره و رويای ناتمام

يک امضا به پاس زن ”با يک امضا به کمپين برابری برای زنان می پيوندم، 
 ”بودن و زن ماندنتان

 همبازی کودکيهای سارا
  فرزاد کمانگر

 بند بيماران عفونی زندان رجايی شهر کرج
 ١٣٨٧بهمن  ٢١
 شعری از دوست شاعرم کاک بيژن مارابی    -١
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5 
  دهد هايم مرا به اين خاك پيوند نمي ديگر تنها كفش 

  
ها گاهی به سرعت برق و باد به زبان  نبايد فراموش کنم؛ در اين ديار واژه

لغزش قلم بر سفيدی کاغذ . شود و گناهی نابخشودنی می »جرم«شان  آوردن
شود و تعقيب به دنبال داشته باشد و به زبان  »تشويش اذهان«تواند موجب  می

  .به حساب آيد »تبليغ«تواند  آوردن انديشه و افکار می
کلمات بار . شود «براندازی«باشد و اعتراض موجب  »تبانی«تواند  همدردی می

  .حقوقی دارند پس بايد مواظب بود
بيند باور نکند، زبان  نبايد فراموش کنم که به چشمانم بياموزم که هر چه را می

شنوم فرياد نيست، موج نيست، طوفان  همه چيز را بازگو نکند، آنچه هر شب می
 .که خواب از چشم شهر ربوده! نيست، صدای خس و خاشاک است

نبايد فراموش کنم که در شهر خبری از خط فقر و اعتراض و گرانی و بيکاری و 
اينها . بيداد و گرسنگی و نابرابری و ظلم و جور و دروغ و بی اخالقی نيست

 .های دشمنان است واژه
اما اين روزها زير پوست اين شهر خبرهايی است که به شاعر واژه، به 

کارگردان سوژه، به نويسنده قلم، به پير جسارت، به جوان اميد و به نااميد حرکت 
تپد، گويا گرينويچ دنيا  بخشد، اين روزها گويا قلب جهان در اين شهر می می

تهران شده، تا مردم اين شهر نخوابند خبری از خواب نيست و تا بيدار نشوند نيم 
 .بيند کره ما رنگ روز به خود نمی

اين روزها نيازی نيست برای سرودن يک شعر دور دنيا راه بيفتی تا ببينی کجا 
رسد، برای گرفتن يک عکس  آيد يا کجا تراوش قلم به فريادت می قلبت به درد می

ديگر نيازی به سرک کشيدن به فالن نقطه بحران زده دنيا نيست، برای خواندن 
يک آواز يا ساختن يک آهنگ نياز به لمس درد و رنج مردم فلسطين و عراق و 

توانی با ضربان قلب مادران نگران  افغانستان نيست، نت و ضرب آهنگت را می
چوب «اين شهر هماهنگ کنی، صدای سنج و طبل آن را همراه با فرود آمدن 

 .بر سر و گرده اين مردم هم وزن کنی »الف
اين روزها هوای تموز ناجوانمرده خزانی شده، حکايت بيابان کردن جنگل است، 

توان همه چيز را  ، می»تلويزيون کور باشد«توان همه چيز را ديد حتا اگر  می
ها را از الی  ها و نانوشته توان ناخوانده ، می»راديو هم کر باشد«شنيد حتا اگر 

توان همه  ، می»روزنامه هم الل شده باشد«سطور سياه روزنامه فهميد حتا اگر 
چيز را لمس و درک کرد حتا اگر پيرامونت را ديوارهايی به بلندا و ضخامت 

 .اوين فرا گرفته باشد
دلم در . زنم های شهرمان پرسه نمی اين روزها ديگر تنها در کوچه پس کوچه
تپد، در دستم شاخه گلی است تا به  ميدان هفت تير و انقالب و جمهوری می

 .مادران داغدار اين شهر نثار کنم
کند،  اين روزها فقط تنهايی ابراهيم در بازداشتگاه سنندج بر دلم سنگينی نمی

های سنندج و مهاباد و کرمانشاه نيستند،  ديگر برادران و خواهرانم تنها در زندان
شود و با  ها خواهر و برادر دربند دارم که با شنيدن فريادشان اشکم سرازير می ده

گيرد و بر  شان بغض گلويم را می های پاره های رنجورشان و لباس ديدن قيافه
 .بالم برای داشتن چنين خواهران و برادرانی خودم می

های بلند و پر از دود و  ديگر اين شهر برايم آن شهر غريب و دلگير با ساختمان
ها  دم نيست، اين روزها اين شهر پر از ندا و سهراب شده، انگار پس از سال

در آسمان اين شهر به پرواز درآمده و با مردم اين شهر برای  ¹»پپوله آزادی»
 .ترنمش هم آواز شده است

 
 فرزاد کمانگر

 ١٣٨٨چهاردهم آذرماه  –زندان اوين 
 
آزادی، آهنگی از استاد خالقی است که چهل سال پيش همراه  (پروانه(پپوله     -١

 .با ارکستر تهران اجرا کرد

با ترس به او نزديک شدم تا يک جوان زخمی را ببينم، او از من طلب آب . نبود
اش  دوان دوان کاسه آبی را برای. که بدانم آب برای او ضرر دارد بدون اين. کرد

ام افتاد و  ی آب از دست اش سرم داد کشيد، کاسه قطاران بردم که يک نفر از هم
ام را به طرف ابراهيم، جوان زخمی در حال  روی. شروع به گريه کردن کردم
خند او را نفهميدم  آن روز علت لب. خندی بر لب دارد مرگ برگرداندم ديدم لب

خند آن جوان در خواب و بيداری بارها به سراغم آمده و  ولی از آن روز لب
من نيز . های خود را به ياد آورده بود شايد او با ديدن من کودکی. کند ام نمی رهای

ام نگريستم و  هزاران بار از آن روز با حسرت و بغض به کودکان سرزمين
 .ها را مجسم سازم ی آن های خودم و آينده شان زده ام تا کودکی خندی به روی لب

عزيز، روزی که آن جوانان روستای ما را ترک کردند، گروهی ديگر آمدند  .…
همه به . مان نبود های متفاوت، کسی به فکر مدرسه و کالس ها و لباس با تفنگ

فکر سنگر محکم تری بودند، به ناچار روستا را ترک کرده و به شهر آمديم در 
ی جوانان که از چپ و راست وارد شهر می  جا هم صدای آمبوالنس و جنازه آن

دست از سر کودکی و . بردند شان می شد و ما را هم به اجبار به تماشای
هر روز عصر بعد از پايان مدرسه از فراز تپه خارج . مان برنداشت نوجوانی

شهرمان به تماشای مزارع سوخته گندم که در زير بارش توپ و تفنگ در حال 
ديگر . نگريستم ی شاهو را می های بلوط سوخته نشستيم و جنگل سوختن بود می

 .مان نمانده بود فرصتی برای کودکی
ها جدا نشوم و به روستاهای  بعدها معلم شدم، تا از دنيای کودکی و از بچه ..…
ی کوه شاهو برگشتم تا شاهوی زخمی را از نزديک ببينم و با او دوست  دامنه
کوهستان آرام بود اما هنوز . ها جان گرفته بودند درختان بلوط بعد از سال. شوم

 .های عميق را به يادگار نگه داشته بود جای زخم
رفتم، اما فقر  ی فراوان به کالس می زندگی در آن جريان داشت، با عشق و عالقه

های رنگ و رو رفته دانش آموزان آزارم  های پاره و لباس کاری مردم، کفش و بی
مردم و  ها روزی هزار بار می ی آن با نگاه کردن به سيمای زجر کشيده. داد می

ام باشم  شدم هر چند دوست نداشتم شاهد مرگ آرزوهای کودکان سرزمين زنده می
دانستم که معلمی در اين سرزمين يعنی شريک شدن با  اما معلم شده بودم و می

ی فراموش شده از دنيا به يک معلم  رنج و درد ديگران و رنج و درد در اين قطعه
ماندم به حرمت  بايد معلم می. بخشيد مسئوليت، آگاهی و شخصيت تازه می

ام، معلمی که دوست دارد کودک بماند، حتا  ها، به خاطر روياهای کودکانه کودکی
 .در اين سن و در زندان

های کودکانه و کودکان  کودکی با موهای سپيد، کودکی که هنوز شيدای بازی
ها را  جا و از الی اين ديوارها هنوز نفير گلوله اش هست، اما از همين سرزمين

ام از خواب  شنوم، همراه با صدای انفجار با کودکان سرزمين ام می در سرزمين
گيرد که  ی وجودم را در بر می ها همان هراس کودکی همه پرم و با ترس آن می
کنم کاش  نشيند و از ته دل آرزو می خند آن جوان زخمی بر لبان من می بار لب اين

ی شب  يی بر نياشوبد، کاش امشب قصه شان با صدای گلوله کدام امشب خواب هيچ
ام  عزيز به رسم وفاداری و به جای چشمان.. پس . شان بوی باروت ندهد کدام هيچ

های کم  ات بنگر و بارقه آموزان ات به چشمان پر از سئوال دانش با چشمان زيبای
ها من به امانت نگه داشته  خندی را که سال سوی اميد را به نظاره بنشين و لب

 .مان تقديم کن بودم به جای من به کودکان سرزمين
 فرزاد کمانگرمعلم اعدامی، 

 زندان اوين ٧اندرزگاه  ۶سالن 
  

  ٨٨ارديبهشت ماه  ١٢
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 6 
  فرشته هايي كه دوشنبه ها مي خندند 

  
تقديم به نيايش و شکيبا بداقی و همه کودکانی که سفره هفت سين امسال والدينشان 

  .در کنارشان نيستند
به الاليی هم سلولم گوش سپرده بودم، برای دخترانش پريا و زهرا می خواند، 
همراه با الاليی حزين او هق هق گريه هم سلولی ديگر من نيز بلند شد، اشک 

دومين بار بود که دستگير ميشد، بار اول .های مرا نيز ناخودآگاه سرازير نمودند
سال ديگر می ماند، همه شوق و  ١٠به يکسال حبس محکوم شده بود و حاال بايد 

 .اشتياقش اين بود که کودکانش روز دوشنبه به مالقات او می آمدند
روز مالقات بدون اينکه توجهی به آدم های اطرافشان داشته باشند، در برابر 
چشمان پدرو مادر و در ميان ميز و صندلی های سالن مالقات پشتک و وارو 
 .ميزدند و روی دستهايشان راه ميرفتند تا پدر پيشرفت آنها را در ورزش ببيند

پدر سر مست و مغرور از جست و خيز کودکان لبخندی بر لبانش مينشست و 
مادر نيز با چهره ای معصومانه در حالی که سعی داشت درد تنهايی و انتظارش 

با چشمی خوشحال، شوهر و با چشمی ديگر اشتياق فرزندانش را . را انکار نمايد
 .عاشقانه مينگريست

من نيز که ماهها بود از فضای بچه ها و مدرسه ها دور شده بودم محو تماشای 
يکی از تاثير . زهرا و پريا می گشتم و در مورد آنها برای مادرم توضيح ميدادم

گذارترين لحظه هايی که چون تابلو بر ذهنم نقش بسته است ، لحظه مالقات اين 
 .خانواده با هم بود

انگار در خالء، در رويا و در آسمان و يک جايی در خارج از اين دنيا و در 
بی توجه به نگهبان . همين تعلقات دور هم جمع شده اند، هيچ کس اطرافشان نبود

. ها و ديوارها و ساير زندانيان، لبخند و اشتياقشان را با هم ديگر تقسيم می کردند
هميشه آرزو داشتم کاش خانواده پريا و زهرا را بيرون از زندان ميديدم يا کاش 

هنگام وداع نيز سعی می کردم به آنها . نيم ساعت مالقات بيشتر طول ميکشيد
نگاه نکنم تا شکوه و جاودانگی لحظه ديدار و با هم بودنشان در ذهنم همانگونه 

جاودانه بماند، اين دختران زيبا انگار با هر پشتک و وارويی که ميزدند با زبان 
 .بی زبانی دنيايی ساختگی اطراف پدرشان را به خنده و استحزاء می گرفتند

سرنوشت پريا و زهرای قصه ما سالهاست، نسلهاست نوشته می شود و هر روز 
چند “آوا”يا کودکی چون . پريا و زهرای ديگری به مالقات پدرشان می روند

“ سال بعد در کنار سفره هفت سين برای ماهی هايش شعر بخواند و گريه کند که 
لحظه وداع پريا و زهرا را ميديدم که دست پدرشان “ امسال بابا در زندان است 

را گرفته اند و لبخند زنان سالن مالقات را به سوی درب خروجی طی ميکنند 
دوست داشتم من نيز دست آنها را . انگار داشتند با پدر به شهر بازی می رفتند

می گرفتم و شريک شاديشان ميشدم قبل از اينکه پدر از زهرا و پريايش 
خداحافظی کند رويم را بر می گرداندم تا چشمان پر از اشکش را نبينم، اما اين 

سو تر نيز چشمان پر از اشک مادرم را ميديدم که او نيز خود را آماده جدا شدن 
از فرزند خود می کرد و من نيز کودکانه به تقليد از پريا و زهرا مادرم را در 

آغوش ميکشيدم و هنگامی که پريا و زهرا ما را صدا ميزدند، همه سعی ام برای 
دزديدن نگاهم از آنها بی نتيجه می ماند و آن دو فرشته کوچک برای من نيز 

 .دستی تکان می دادند فرشته هايی که تنها بال نداشتند
 فرزاد کمانگر
 زندان اوين

 اسفندماه  

 گزارش تصويري از واشنگتن



20 

 هنر

 زمزمه ی مستانه ی نيمه شب 
 خسرو باقرپور 

 
   

 ! خدا را
 راز حياِت آن مردگاِن زنده چيست؟، 

 که شير از پستاِن دريا نوشيدند، 
 و پرده ی بی انتهای روز را 

 از طلوِع سپيدآبی 
 تا غروِب شکوهمنِد نارنج، 

 با گلميخ روشِن هزاران ستاره 
 بر سقف بلند فلک کوبيدند 

 پايان کار نيز 
 شاباش همِت واالشان 
 دست در گردن قله ها 

 . عکس يادگاری با کوه گرفتند
 

 روِد صبور و دنيا ديده را 
 هوای سفر از سر برفت 

 به نظاره ايستادشان 
 به هنگامه ای که 

 خروش فروتن اينان را 
 گاه برون کشيدن خورشيد 

 از مغاِک شب 
 . می شنيد

 
 زماِن آزمون چو در رسيد 

 پاسخکی با شکوه 
 مرگ را برايشان خجسته ميالدی کرد، 
 که شب را بر گستره ی بسيط زمينشان 

 از باختر تا خاوران آن، 
 . ديگر فرصت بساطی هرگز نيست

 
 اما بی هيچ پرسشی 

 فاش مماِت هنگ کوران را 
 خود می دانم 
 شب زدگانی، 

 که می کاوند در روز تموز، 
 با فانوسی در دستان، 

 بياباِن دور را 
 و خورشيد می جويند 

 پاسخشان نيز 
 : به هر سفله ای

 . است " آری"
 

 بود  خبر کوتاه
 )ه ا سايه(هوشنگ ابتهاج 

 
 

 بود  خبر کوتاه
 !کردند  شان  اعدام

  برخاست  دخترک  خروش
 لرزيد  لبش

 پر شد  از اشک  اش خسته  دو چشم
 را سر داد  گريه
 پر درد  با کوششی  و من
  کردم  را نهان  اشکم

 کردند؟  چرا اعدامشان
 آلود اشک  ، با چشم پرسد ز من می

  ، دخترم عزيزم
  ست انگيز دنيايی آنجا شگفت

 کند آنجا می  فرمانروايی  و دشمنی  دروغ
 ها انسان  خون  کيميای  طال، اين
 کند آنجا می  خدايی
  ست انگيز دنيايی شگفت

 دور  های قرن  همچون  که
  ست آلوده  ، دامن آزار سياهان  هنوز از ننگ
  ست و بيهوده  پوچ  های حرف  و انسان  در آنجا حق

  آزادست  ريزی  ، خون کشی ، آدم در آنجا رهزنی
 در زنجير  آزادی  و پای  و دست
  ، دخترم عزيزم
  با من  دشمنی  برای  آنان
 با تو  دشمنی  برای
 کردند  شان  اعدام  با راستی  دشمنی  برای

  ياران  که  و هنگامی
  بر لب  با سرود زندگی

 رفتند می  مرگ  سوی  به
 لبخند  در چشمشان  زد چو گل اميد آشنا می

 خواندند ، آواز می زندگی  شوق  به
 خود با وفا ماندند  روشن  راه  به  و تا پايان
  عزيزم
 را، ز جا برخيز  اشکت  از چهره  کن  پاک

 در تو  ، من ای زنده  تو در من
  ميريم ما هرگز نمی

 و تو با هزاراِن دگر  من
  گيريم می  را دنبال  راه  اين

  پيروزی  ماست  از آن
 فردا  ماست  از آن
  و بهروزی  شادی  با همه
  عزيزم

  ست آبادی  کار دنيا رو به
 دمد امروز می  شهيدان  از خون  که  و هر الله

  . ست نويد روز آزادی
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 زندگی 

 مه ناز طالبی طاری 
 

 برای عشق مرده بودم 
 تن عريان و گرمم هنوز 

 غريب گور بود 
 که نورسيده ای را 

 ... آوردند از راه 
 پرسيدم، نامت را بگو همسايه 

 : زبانش ربود -سپيده برآمد 
 ، نامش ستود "ستاره ای بود"

 خورشيد، روزنه ها گشود 
 بوسه ها در اشکها 

 ... ناله ها، سرودها 
 چشمان نيمه بازم را بستم 

 زندگی 
 از هر زمان ديگر 

 نزديک تر می نمود 

 جای حضور فرياد است
 سيمين بهبهانی 

 
 هرچند دخمه را بسيار خاموش و کور می بينم 

 در انتهای داالنش يک نقطه ی نور می بينم
 
 

 هرچند پيش رو ديوار بسته ست راه بر ديدار 
 در جای جای ويرانش راه عبور می بينم

 
 

 هرچند شب دراز آهنگ نالين زمين و بالين سنگ 
 در انتظار روزی خوش دل را صبور می بينم

 
 

 تن کم توان و سر پردرد پايم ضعيف و دستم سرد 
 در سينه ليک غوغايی از عشق و شور می بينم

 
 

 گر غول در شگفت از من پاس گذر گرفت از من 
 با چشم دل عزيزان را از راه دور می بينم

 
 

 من کاج آهنين ريشه هرگز مبادم انديشه 
 برخاک خود اگر موجی از مار و مور می بينم

 
 

 طوفان چو در من آويزد ناکام و خسته بگريزد 
 از من هراس و پروايی در اين شرور می بينم

 
 

 هر جا خالفی افتاده است جای حضور فرياد است 
 من رمز کاميابی را در اين حضور می بينم

 
 

 هشتاد و اند من، با من گويد خروش بس کن زن 
 گويم خموش بودن را تنها به گور می بينم
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 اند، از رو  اند، خوانده بارها و بارها گفته
 راديوها، بلند کوتاه متوسط 

 موج موج 
 تهران به دارکشيد، سنگسارکرد، تيرباران 

 يوتيوپ نشان داد، ماهواره توپيد 
 برد  می تهران به خدای مرگ پناه

 در طنيِن صدای آغا 
 محمد 

 . کند می تهران تالوت
 

 سيِل اين سلسله اما 
 دانم  نشيند، می به ِگل می

 من 
 ستاينده نيکی 

 ستاينده راستی 
 دم  سراينده نابينای سپيده

 روشن 
 بينم  می

 . خواهدکرد تهران دوباره سقوط
 

 از چهارده تا نو 
 سوگند به نقِش ماهان 
 سوگند به انتظاِر سه 

 بعد از دو 
 تهران 

 . خواهدکرد باز هم سقوط
 
 
 

 ُقل اعوذ برب الموت 
 ماهان . ا
   

 
 ُقل اعوذ برب الموت 

 ملِک الموت 
 الِه الموت 
 ! برم به خدای مرگ بگو پناه می

 و تهران 
 گويد  می

 خواند  تهران از رو می
 ُکشد  تهران از رو می

 . پنج تای ديگر را ُکشت امروز
 راديو گفت 

 هم خارجی هم بيگانه هم تهران 
 و تهران 

 شهِر کالن 
 بنا بر بستر شمشير 
 شمشيِر زنده محمد 

 خاِن اخته 
 : کند هنوز می که تالوت

 ُقل اعوذ برب الناس 
 بر تلهای جمجمه 

 ملِک الناس 
 های جمجمه  بر مناره

 الِه الناس 
 . های جمجمه بر توده

 در ياسای تهران 
 ها همدستند  ق

 قرآن و قتل 
 . قائد و قاضی و قبر

 رمانتيسِم شهيد 
  »سازی قرارگرفته مورِد خصوصی«

 . کفنی و گوری تمام
 

 شود  می اين زندگيست که کشته
 . نقطه سنگی

 . تمام
 

 پناه بر تو ای نيکی 
 پناه بر تو ای راستی 
 پناه بر تو ای سپيده 

 آنگه که دمان 
 رانی تاريکی را از ذهِن آسمان  می

 و ای سپيده قلبهای مردمان ! ای راستی! ای نيکی
 چنين ديرمانده 

 چون بخِت باطل 
 روزان  در دوِر تيره

 . ام، از قلب ام و خوانده بارها بارها گفته
 


