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                 سنندج یسياس زندانيان،اعتصاب تاريخی 

  از : رشاد مصطفی سلطانی 

  ٢٠١٩   تابستان

 : ی تاريخی بستر و زمينه

  

شهر سنندج از شهرهای پرجمعيت شرق کردستان است ، که در نشيب و فرازهای تاريخی  و مبارزات ملت کرد ، نقش 
، دوران گذار، تغيير رژيم و  شمسی ١٣٥٧تعيين کنندەای داشتهاست . خصوصا در آستانهی قيام بهمن ماە پيشرو و 

پيشتاز مبارزات شهری در سطح ايران بود. سنندج بطور غير مستقيم پايتخت شرق کردستان بودە  تثبيت فاشيزم اسالمی 
ميگردد اما شهر سنندج قبل و  یههی کردستان تداعو اگرچه شهر مهابادهميشه در افکار عمومی با جمهوری  يازدە ما

لذا روند مبارزات ملی و طبقاتی در اين شهر،  ،، جايگاە ممتازی در مبارزات ملت کرد بدست آوردە ٥٧بعد از قيام 
  داشتهاست .  تریجايگاە رفيع راسخ تر وبمراتب از شهرهای ديگر کردستان پيشتاز تر و

  دمکراسی غربی :سياست های کارتر و  

وابسته به امريکا و از جمله  نوعی دمکراسی را در کشورهای ،در راس قدرت بود رئيس جمهور آمريکا  زمانيکه کارتر
و تاحدی  ايران تبليغ و ترويج کرد  خصوصآ مانور و قدرت وحشيگری و سرکوب ساواک را  مورد انتقاد قرار دادە

رش آزادی هائی هر چند مجبور به نيز شاە ايران را  محدود کرد. کرد . در اين راستا زندانيان  ،در سطح باالئی نبود پذ
و استان های  قزل قلعه و زندان های مخفی ،کميتهی مشترک  ،سياسی در ايران که اکثرا در زندان های اوين ، قصر 

 مقامات .بگذرانند سپری نمودە وزادگاە خويش  استان و ميتوانستند دوران محکوميت را دراسير بودند ،  ديگر ايران
   . ندساواک با تقاضای زندانيانی سياسی و انتقال به زادگاە خويش موافقت نمود

  کردستان  : بهندانيان سياسی برگشت ز

از شهرهای مختلف ايران از جمله:  تهران ، اصفهان ، تبريز ، شيراز و کرمانشاە زندانيان سياسی کرد ، به شهر سنندج  
جديد و زندانی سياسی  درويداساختار زندان در سنندج تا آن زمان فقط به مجرمين عادی تعلق داشت . و با  بر گشتند.

عقب ماندە خشن و کامال بيگانه و تجارب کافی نداشتند . حتی سرکوب و خشونت پليس ، در مورد زندانيان سياسی خيلی 
  درک نمی کردند.  اساسا نمی شناختند و و اساسا پايگاەسياسی و جايگاەاجتماعی زندانی سياسی را

  :زندانيان سياسی   خواست های

در مجموع خواست و تقاضای زندانيان سياسی که بطور کتبی به مقامات زندان و ساواک شهر سنندج ، ارائه گرديد در 
   :خواست و نياز زندانيان سياسی عبارت بودند از .مجموعه و زير مجموعهای تنظيم گرديدە بود 

زياد نمودن وقت  ع پروسهی شکنجه ،مناسب کردن  شرايط بهداشت و وضع نظافت و بهداست شخصی ،قط
، زمانيکه زندانی سياسی نوبت حمام دارد ، بهتر کردن خوراک و غذای روزانه از نظر کمی و  کيفی در حمام

آزاد کردن  کردن اوقات هواخوری زندانی سياسی در بيرون از سلول، حق استفادە از راديوی دوموج ، طوالنی
ی بمنظور گرم کردن غذا حق استفادە از وسايل خوراک پز روزنامه و نشريات داخلی ايران بدرون زندان ،

خارج دردکتر  رديدا ،اجازەی ديدار اقوام دور و نزديک ،آمدن دکتر حاذق بهزندان و اجازەی رفتن زندانی به
  ممانعت از تحقير و اهانت و بی حرمتی به زندانيان سياسی .جلوگيری واز زندان ، 

  
                             صاب:تاع دوران بيست و چهار روزەی

ما خانوادە مصطفی سلطانی  خيلی نگران وضع جسمی  ای زندانيان سياسی به مريوان رسيد .ذاخبار اعتصاب غ
زندانيان سياسی بوديم. خانوادە جناب روشن تودە و مصطفی سلطانی  و اقوام و پيشروان مريوان بسوی سنندج 

موديم .و اکثر خانوادە زندانيان سياسی از شهرهای سقز و بانه نيز حرکت نموديم . جلو درگاە زندان تجمع ن
و پافشاری خانوادەی  رتقاضای ديدار کاک فوآد گرديد که پليس مخالفت نمود ، سرانجام با اصرا آمدە بودند .

ته و خس جسمی بحدی در وضع ناخوشايند  کاک فوآد  زندانيان سياسی پليس ديدار کاک فوآد را قبول کرد . اما
 . در اين لحظات رکت نمايدحنميتوانست روی پاهايش  در آستانهی مرگ قرار داشت وحقيقتا و آزار ديدە بود که
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کاک محمد و کاک حسين جلو رفته و زير شانههايش را گرفتند .و به پشت ميلههای زندان منتقلش دو برادرش 
 رمانيکه پليس مانع ديداز  توانست فرزندش را تماشا کند .، کردند که دايه بهيه از سوراخ تعبيه شدە زندان 

ت شعرمادر و فرزند گرديد ، دايه بهيه با صدای بلند بر زندانبان ها و پليس ها غر را  فلکلوری يدو اين دو ب
در ترجمه بزبان  ، ی فلکلوریمتاسفانه لطافت و غنای شعرها (پر محتوی است خواند. و که وزينبزبان مادری 

   ).گرديدزبان کردی نخواهد  همتراز فارسی
  مادر برای فرزندش در چ حاليست . -هر کس ظالم باشد چنين ميکند

  .برساند فرشتگان  اوایمبه  م راشيون -آە و نالهی درونم به فلک برسد 

کاک فوآد برای رسيدن به اهداف انسانيشان ، اعتصاب را بعنوان تاکتيکی مناسب و لوژيک انتخاب کردەبودند .همهی  
رحی بودند که اعتصاب کادر زندان و زندانبان ها و روسای زندان و پليس و ساواک  در تالش پيادە کردن پالتفورم و ط

زندانيان  اما اعتماد و ارادەی سياسی شکنند .بکوبند وب و همزمان اعتماد بهنفس کاک فوآد را در هم را بشکست بکشانند 
کارائی نداشت بجائی نرسيد و استفادە کرد و تالش آنها  دانهشوخی بردار نبود و پليس از همهی شيوەهای ناجوانمر سياسی

                                                                                  ت .يافدامنهی اعتصاب باگذشت زمان گسترش يافت و در بيرون از زندان انعکاس وسيعی  .
شاهنشاهی  يف و رمقی در پيکرشان نهماندەبود اما تسليم سيستم ديکتاتوری عهمهی زندانيان سياسی خسته و ض اگر چه

ا پيوستند و مدت يازدەروز باشجاعت تمام از ذ" هم به کمپين اعتصاب غنگرديدند . در اين رهگذر حتی زندانيان "عادی
.پليس و . که پديدەای تازە و حرکتی قهرمانانه  و شايستهی احترام بود خواست زندانيان سياسی دفاع و پشتيبانی نمودند

سپر انداختند و روباە  ،موج وسيع  اعتراضات زندانيان سياسی و زندانيان عادی  و نارضايتی  عمومی برساواک در برا
عقب نشينی مسئولين زندان و ساواک ، از دست دادن اتوريته و اعتبارشان   صفت به دستاويزهای ناجوانمردانه پناە بردند .

ينهی زندانيان اروزەی اعتصاب، جناب دکتر فتح هللا لطفا نژاديان برای تداوی و مع ٢٤در زمان   را بهمراە داشت  .
بعنوان وکيل  و ارتباطهايش با کاک فوآد در سطح دلگيری بود . و جناب صديق کمانگر شترفت و آمد دابه زندان 

  پايهيک دادگستری برای دفاع از متهمين عادی به زندان ميرفت و ارتباط هايش با کاک فوآد روتين و منظم بود .

  

   تحصن خانوادەهای زندانيان سياسی در ساختمان دادگستری 

سنندج و خانوادەی زندانيان سياسی  و تودەهای ناراضی مردم  و خصوصا جوانان پيشتاز اعتماد بخود پيدا شهروندان 
تالشهای سياسی و اجتماعی روی آوردند . و هيچ مانع و تهديدی نتوانست جلو اين حرکت سياسی  و مبارزات کردە و به 

کاس گستردەی وضع جسمی و سالمتی اسفناک و ناگوار را بند کند و آنها را سرکوب نمايد . بهمين خاطر بمنظور انع
زندانيان سياسی و نابود کردن ترس و دلهرە و اضطراب در شهر سنندج و تشويق تودەهای مردم در زمينهی شرکت در 

مصمم شدند که در ساختمان دادگستری که در ميدان اقبال سنندج واقع   ،سقوط رژيم پهلوی مهيا کردن  اعتراضات و
اين رويکرد و ميتينگ در دادگستری سنندج  مع شدە و بطور نشسته به سياستهای پليس و ساواک  اعتراض کنند.شدە ، ج

هبابتکار مبارزين و اعضا و هوادار صديق  "دادگستری جناب ل محبوبوکي ی بيدريع اهنمائی هارو خصوصا  ن کۆمه
رای اولين بار به خيابان ها ريختند و سکوت تاريخی وعظيمی در همين رهگذر پيشروان سنندجی ب انجام گرفت . "کمانگر

از فعالين و مبارزين آن دورە ميتوان به اسامی انقالبيونی  را شکستند و تظاهرات و راهپيمائی خيابانی شروع  گرديد . 
خضرانيان ،ملکه مصطفی سلطانی ، نسرين زکريائی  چون : جميل زکريائی ، عبدهللا دارابی ، فريدە زکريائی،حسين پير

، امين مصطفی سلطانی ، غفار غالم ويسی،عبدهللا مصطفی سلطانی ، رضا حجت جاللی ،حميد ملک الکالمی ، و 
بر روند  ای . که اين انقالبيون تاثيری تعيين کنندە اشارە کرد  ديگری که اساميشان بخاطرم نمی آيد و مبارزين آزادگان

خبر اعتصاب نشسته در دادگستری مانند بمب ساعتی  منفجر گرديد و دسته دسته جوانان اب و تظاهرات داشتند . اعتص
يکی از  .مبارز و انقالبی و خانوادەی زيندانيان سياسی  و افراد آزاديخواە به جمع اعتصابيون در دادگستری پيوستند 

اسی و جمع متحصنين در ساختمان دادگستری سنندج اتخاذ نمودند ابتکارات و شيوەهای خالق ، که خانوادەی زندانيان سي
دادستان کل با اين درخواست موافقت نمود . اما  تعيين نمايندەای بود ، که از دادستان کل تقاضای ديدار حضوری نمود . 

قبل از تحصن وبه تن داشت  هنگاميکه نمايندەی انتخاب شدە ، ميخواست  به جلسهی ديدار برود، لباس ملی و کردی 
نمايندە که لباس کردی پوشيدە ، عصبانی گرديد و در نهايت وقاحت و بيشرمی  یپوشيدە بود. دادستان کل با مشاهدە

نمود و بدين وسيله  عپديدەی ستم ملی دفااز  اتوماتيک . دادستان کلنمايندەی منتخب نگرديد و گفتگو باحاضر به پذيرفتن 
 قرار داد . تحقير  و مورد اهانتبشيوەای نازل  ، نمايندەی منتخب را 
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 ساواک وپليس ماشين سرکوب ومواضع 

فقط محاصرە  پليس و ساواک ميدان اقبال و ساختمان دادگستری را محاصرە کردند . در وهلهی اول نيروهای سرکوب
را انجام دادند و کاری به معترضين در ساختمان دادگستری نداشتند .  دو ساعت در دلهرە و پريشانی گذشت و هنوز 

دان  دادگستری کار روزانهشان تمام شد و به منازل خويش  بر ميگشتند نپليس عکس العملی نشان ندادە بود . زمانيکهکارم
سرازير  ن ستراحت بسوی خانههايشاابرای  بازاريان  بيرون آمدە و بخانههايشان ميرفتند وو دانش آموزان از مدارس 

با لوله  شد پليس  حمالت خويش را آغاز نمود .ميو کمتر شدند و تودەهای مردم و ازدحام در اطراف دادگستری کم مي
دند . سپس به کتک کاری و لگد دادگستری حمله گرديد و همگی را خيس کر ساختمان  آب پاش به جمع متحصنين در

پراکنی و حمالت وحشيانه دست زدند . در اين گير و دار  خانم ملکه  مصطفی سلطانی بشيوەای کتک زدند که اگر رفيق 
از  را دست و پايش را می شکستند  و يا زير دست و پای نيروهای امنيتی جانش ،بی به فريادش نميرسيدراعبدهللا دا

خانوادەی زندانيان سياسی مورد حمله قرار گرفته و کتک کاری  شديدو  یمطلق اقوام و اعضا دست ميداد . اکثريت 
 مورد اهانت و تحقير قرار گرفتند . در اين موقع به اسارت آنها پرداخته و در مجموع سی و پنج نفر رااسير کردند .

  

  دادگستری سنندج  یاسامی اسرا 

تقريبا همهی اعضای خانوادەی کاک فوآد در داخل و خارج داد گستری توسط پليس که  اسامی آنها عبارتنداز : پدر و  
مادر کاک فوآد ، برادران کاک فوآد بنام های حسين ،امين و ماجد و خواهرش بنام ملکه و پسر عموهای کاک فواد 

در اين اعتراض تاريخی اسير گشتند و ميرزا کريم روشن تودە   )سلطانیصطفی ( م ل همگی بنامهای کريم و تيمور فامي
آقايان  در ارتفاعات کوە گاران ، اما نرسيدە به مريوان وموفق به فرار شدە و بسوی مريوان بازگشتند  بعضی از افراد. 

  مالت اسير گشتند .چند نفر ديگر در اين ححهمه برا و جالل کهنهپوشی اهل روستای "ڕەشهدێ " نيز اسير شدند. 

  

  در ايران  سنندج اعتصاب زندانيان سياسی پژواک وانعکاس

آگاە کردن افکار عمومی مردم خارج از کردستان و سراسر ايران ، جناب عبدهللا بابان که معاون فنی  در راستای
دبير مدارس  که استانداری کرماشاە و جناب صديق کمانگر که عضو کميتهی حقوقدانان بشر و عبدهللا مصطفی سلطانی

در وهلهی اول چونکه   به تهران سفر کردند .، بمنظور افشاگری و انعکاس گستردەی اين حرکت تاريخی   بود مريوان
ساواک دخالت داشت ، بنابراين  امکان مخابرە تلگراف از سنندج به مقامات تهران امکان پذير نبود، لذا گروە سه نفرە  

 ەهدف اين گروە سهنفردر شهر تهران موفق به مخابرەی تلگراف به حاکمان مسئول و مقامات دولتی در تهران شدند . 
مسئول کانون وکال ، کريم سنجابی   کانون وکال و ديدار دکتر عبدالکريم الهيجیارگان   صليب سرخ جهانی ، مستقيم اريدد

مسئول و رئيس   سحابی ، داريوش فروهر ، و کريستيان ميشيل  بود . ،و صارم خان صادق وزيری در جبههی ملی 
کريستيان ميشل بود . آقای کريستيان ميشل در زندان قصر صليب سرخ جهانی  و زندانيان سياسی ايران ،در آن زمان 

تهران با کاک فوآد آشنائی نزديکی داشت و شخصا او را از نزديک ميشناخت . ونام و فاميل و شمارە تلفن  و آدرس 
 صارم خان صادق وزيری وزير جبههی و ابتکارجناب  خودش را در کارتی چاپ شدە به کاک فوآد دادە بود .  باطراحی

ملی کنفرانسی برای روزنامهنگاران و ماسميديای جهانی ترتيب دادە شد ، در اين کنفرانس هفدە روزنامهنگار و راديوی 
آقای کريم سنجابی با زبان های فرانسوی و انگليسی به شيوەای جدی در مورد مرگ  بين المللی جهانی حضور داشتند .

ت سه نفرە کردستان را به روزنامهنگاران تقديم نمود . که اين شکايت زندانيان سياسی سنندج صحبت نمود . و شکايت هئي
پخش گرديدند . راديو بی بی سی  فرانسه  وموندلنامه در برنامهی راديو بی بی سی و جام جهان نما و در روزنامهی 

 ئیبحث و ڕپرتاژ گوياخواست زندانيان سياسی زندان سنندج و اعتصاب و وحشتناک  د شرايط رومدت پانزدە دقيقه در م
ل مسئول صليب سرخ جهانی شپخش کرد . سپس هيئت سه نفرە با آقای سحابی در نهضت آزادی و، آقای کريستيان مي

فرستادە و عبدهللا مصطفی سلطانی آنرا به ميشل نشان زندان  درتهران  ديدار کردند. کاک فوآد کارت ميشل را به بيرون 
ميدهد و  حود که به سنندج سفر کند . ميش عازم شيراز بودە که سفر به کردستان را ترجيدادە بود و ميشل قانع گرديدە ب

ين ديدار و وساطت وابا و با زبان انگليسی با کاک فواد گفتگو می نمايد.  ەدر زندان سنندج زندانيان را ديدار نمود
تندرستی زندانيان سياسی در  وعدەهای کريستيان ميشل اعتصاب غذا شکسته ميشود ، در اين زمان وضع جسمی و

با وساطت عبدهللا مصطفی سلطانی ، دکتر فتح هللا نسخهای برايشان قرار داشت .   و آستانه "مرگ"  سراشيبی سقوط
جسمشان کمک نمايد و  برايشان دوا و درمان   فيزيولوژی و" و آماس  ورم  " عارضه نورمال شدن آمادە ميکند که به

که سفارشات و توصيههای دکتر فتح هللا  تدارک می بينند .  توصيه دکتر فتح هللا نوشيدن آب و غذاهای آبکی بودەاست  .
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وانی شايان توجه و کارساز بودەاست . دکتر فتح هللا سرانجام در راستای ماموريتی انترناسيوناليسی و اومانيستی با کار
را عازم گنبد گرديد که متاسفانه در راە آرمان های انسانی حاز انقالبيون سنندجی برای کمک به شهروندان ترکمن ص

جان باخت . کاک صديق کمانگر سخنگوی آتشين خيابان های خون آلود سنندج نيز در توطئهای ناجوانمردانه وبا خزيدن 
 جاسوسی در صفوف کومهله ، ترور گرديد . 

  

  م زندانيان سياسی سنندج ياپ  

اعتصاب غذا بعنوان تاکتيکی مناسب در آن دورە بکار گرفته شد . ترس و وحشت از نيروهای سرکوبگر سير نزولی 
سقوط سيستم  مبارزات شهروندان کردستان در راستای  سريعی پيدا کرد.  در دراز مدت اين اعتصاب تاثير مستقيم در

اعتماد بهنفس شهروندان کردستان را  محکم وتثبيت نمود . اين حرکت تاريخی که قاطعانه و بدون  . شاهنشاهی داشت 
تزلزل  توسط " کاک فوآد "  رهبری ميگرديد دستاوردهای عظيمی در بستر روحيهی تعرضی مردم به ارگانهای سرکوب 

باال بردن سطح اعتراضات تودەای و  داشت . اين حرکت دريستم زندان از جمله ساواک ،شهربانی ، ژاندار مری و س
داشت . کاک فوآد در زندان با رفقايش تاثير بسزائی دفاع از حقوق بشر و اتحاد و يگانگی ودرد مشترک شهروندان 

روردە نمود که را در انزوای زندان برای کومهله پ هائیهای اليق و جسور و فرماندەرمطالعه ميکرد و در آن بستر کاد
 ننيامبارزە کردند . در اعتصاب غذای زندا و بودەصاحب نظر کومهله و رهبری  بعداز مرگش در مکان های کليدی

رسا و فريادی انسانی  به گوش جهانيان رسيد که آن صدا و فرياد بمنظور استقرار آزادی ،  ، صدائی سياسی سنندج
سيستم دمکراتيک بدور از استثمار و تبعيض ،و زندگی شايستهی انسان استقالل ، برابری ،صلح ، دمکراسی ،استقرار 

در اين روند  تاريخی  زندانيان سياسی سنندج بعد از بيست و چهار روز اعتصاب غذا ، ساواک و پليس  پژواک داشت .
با موفقيت روبرو گشته  که خبرش در زندانيان مصمم و پيگير و انقالبی  دادند وشکست مفتضحی را و ماشين سرکوب 

خيلی از تحليل گران سياسی و رفقای صادق کاک فوآد معتقدند که در دوران جهانی و ايران پخش گرديد . ماسميديا 
 به فاز رهبری رساندە و خود را را در سطح همهجانبهای باثبات رساند هايش و توانائی هامهارتاعتصاب غذا ، کاک فوآد 

 به اوجارتقا دادە و بسرعت را شدر دوران کوچ شهروندان مريوان به اردووگاە" کانی ميران "سطح رهبري . همچنين
. درميان انهائی که ساواک و پليس در ساختمان داد گستری اسير نمودەبود ، انسان هائی باباورهای مذهبی  رساند خويش

يشان و انسان های متدين نيز احترام فراوانی می گذاشت و حتی د، کاک فوآد به دگران وجود داشتند و روزە می گرفتند
    کمکشان ميکرد .غذا  در زمينه سرويس اگرچه جسمی نحيف و ناتوان داشت ، در درون زندان ،در هنگام روزەداری 

 

  دانشجوی سال چهارم برق.کاک فوآددانشگاە صنعتی شريف ،  ١٣٤٩تهران، سال 
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   سنندج:اسامی زندانيان سياسی شهر

شمسی ، هميشه بين پانزدە تا بيست نفر در نوسان بودەاست . سهنفر از آنها  ١٣٥٧زندانيان سياسی شهر سنندج در سال 
بند شش  زبان و بصورت تبعيدی به زندان سنندج انتقال يافتهبودند و بقيهی زندانيان سياسی کرد زبان بودەاند .فارس 

  رادر زندان سنندج ، برای زندانيان سياسی اختصاص دادەبودند .
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  رئوف کرمی  -١٥
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  محمود اصفهانی  -١٧
  يک هوادار از حزب دمکرات -١٨
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  موضع روزنامهی بسوی آزادی 
شمارەی چهارم   ودرميالدی  ١٩٧٨روزنامهی بسوی آزادی درماە شهريور ،  سال  

مقالهای بزبان فارسی  در بارەی اعتصاب غذای زندانيان سياسی سنندج نشر کردە بود . 
که همين مقاله توسط  مترجم ، اديب ، زبان شناس ، نويسندە و سياستمدار کرد جناب 

  گرديدەاست . اهم مطالب اين مقاله چنين است :آقای حسن قاضی بزبان کردی ترجمه 
اقوام   -ر است طزندانيان سياسی سنندج در خ و جان جسمی و تندرستی عضو

ته و يا فرار کردە ويا خود را شدور و نزديک  زندانيان سياسی يا اسير  گ
شهروندان سنندجی از خواست عادالنهی زندانيان سياسی  -مخفی نمودەاند 

هنوز مقامات زندان  به نياز های برحق زندانيان که شامل  –پشتيبانی می کنند 
پوشاک ، راديو ، وسيلهی خوراک پزی  ، بهداشت ،هواخوری وروزنامه و 

می باشد هيچگونه عکس  ، پايان دادن به توهين و بی حرمتی نشريات دولتی
فراهم نمودن امکانات  –ی نشان ندادە و سکوت مرموزی نمودەاند العمل

  ديدارحضوری با پدر و مادر و اقوام .
نمايندە متحصنين تقاضای ديدار  در هنگام تحصن در ساختمان دادگستری 

دادستان کل را می کند و پذيرفته ميشود . اما چونکه نمايندەی خانوادەی  
داشته ، دادستان کل او را تحقير و مورد زندانيان سياسيی لباس کردی بهتن 

اهانت قرار دادە و در کمال وقاحت و بيشرمی  از ديدار با نمايندەی خانوادەی  
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زندانيان سياسی منصرف شدە است . بعد از اين اهانت و تحقير ساواک و 
مله کردەاند . وهمين سرکوب ح سياسی  مامورين پليس به خانوادەی زندانيان

ات آشکار خيابانی در سنندج ميگردد . صدای اعتراض سرآغاز اعتراض
 شبکهی مردمی  ساختمان دادگستری ، بوسيلهیدرخانوادەی زندانيان سياسی 

روزنامههای دولتی کماکان در برابر اين واقعهی تاريخی  اما گرديدە ، پخش
   .سکوت محض کردند 

  قطع نامهی شهروندان سنندج 
و روشنفکران و معلمان و کارمندان و دانش  امسنندج بطور عشهر  ما مردم 

آموزان و دانشجويان نفرت و بيزاری خويش رادر مورد واقعهی روز شنبه 
که پليس  خانوادەی زندانيان سياسی را سرکوب و  شمسی ١٣٥٧هفدهم مرداد 

اعالميهی حقوق  اعالم ميداريم . ،و آنها را اسير نمودە ەمورد اهانت قرار داد
به انسان و خصوصا زندانيان سياسی  که از امکانات بهداشتی  بشر اين حق را

بهرەمند باشند  ، خوراکی ، نشريات ، راديو ، حمام ، ديدار باخانوادە و اقوام 
کومتی ح. لذا بخاطر جان و سالمتی زندانيان سياسی از مقامات  دادەاست 

  باجرا در آورند .  سريعا ميخواهيم که اصول انسانی  زير را

زندانيان  سياسی را بشيوەای انساندوستانه قانع  و خواست انسانی آنها را  -
برطرف نمودە  که خاتمه  به اعتصاب غذا دادە تا بدينوسيله از مرگ زندانيان 

قوق بشر  را در مورد  تک تک انها رعايت نمائيد حقوانين   -جلوگيری  شود 
دادە و امکانات ديدار با دکتر تداوی و معاينه زندانيان سياسی را فورا انجام  –

و افراديکه  زندانيان سياسی آزاد کردن همهی اقوام –را در بيرون بهآنها بدهيد 
 –اسير گشتهاند  ی سنندج در ساختمان دادگستری و در منازل و خيابان ها

ما با  –تعقيب و محاکمهی پليس هائی که در سرکوب شرکت مستقيم داشتهاند 
 -می کنيم  عدانيان سياسی دفاقوق زنحتمام وجود از 

  . : بازاريان ،معلمان ،دانشجويان ودانش آموزان  سنندج و سقز و مريوان امضا
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