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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ مارچ ١٨

  

 !باختگان حلبچه و گردان شواندر گراميداشت سالروز جان
  

 سالروز کشتار تکان دھنده مردم حلبچه توسط ،١٣۶۶   بيست و پنجم اسفند سال برابر با الدیي م١٩٨٨  مارچشانزدھم  

روزی که ھزاران کودک، زن و مرد بی گناه و ديگر موجودات زنده شھر کوچک حلبچه در . حکومت بعث عراق است

  .  جان باختندکيميائیکردستان عراق و در نزديکی مرزھای ايران، با بمباران 

 ١٧ تا ١۶ بمباران کردند اما جنايت عليه بشريت در تاريخ در جريان اين جنگ، طرفين بارھا شھرھا و روستاھا را

  . ، به عنوان نقطه عطفی نفرت انگيز در تاريخ ثبت شده است١٩٨٨ مارچ

 کيميائی، حلبچه را بمباران )نسل كشی(» انفال«حکومت صدام حسين، در اين روزھا طی عملياتی موسوم به عمليات 

ھا  ده  ھم چنين در اثر اين بمباران. ناه و بی دفاع جان خود را از دست دادندکرد که در نتيجه آن، ھزاران انسان بی گ

  .نيز جان شان را ازدست دادند» گردان شوان« له از تن از پيشمرگان کومه

ان جنگ يشده است كه در جر لومتری شمال شرقی بغداد واقعي ك٢٢۵  ران ويلومتری مرز اي ك١٠- ١۵  حلبچه، در

چند .  شدکيميائیتوسط حکومت بعث عراق بمباران  الدی،ي م١٩٨٨  مارچ ١۶خ يو عراق، در تارخانمانسوز ايران 

گازھای  لوگرم محتویي ك۵٠٠ به وزن کيميائیك چھار بمب ي عراق، كه ھر ئیفروند ھواپيمای جنگی نيروی ھوا

  . كردندکيميائیبمباران  حلبچه ران بار ين، تابون و خردل داشتند، برای اولي بار سار کننده مرگکننده و خفهعصبی 

جنگ جھانی اول تاكنون بوده   از زمانکيميائین مورد استفاده از جنگ افزارھای يتر ع ي حلبچه وسکيميائیبمباران 

عام  قتل  زده و كبود شده  تاولئیكرھايرنظامی با پي انسان غ۵٠٠٠ت ضدانسانی تاريخی، بيش از ين جنايدر ا. است

  . وب و فلج شدنديفر نيز برای ھميشه مع ن٧٠٠٠حدود . شدند

. شود و مرگ با درد و رنج ناشی از آن مربوط می ئین گاز به تاول زايبنا به اظھار کارشناسان، كاربرد نظامی ا

.  انجامد ت خون میيمسموم ھا وع شش يب سريتر است، به تخرن يعوارض درونی آن كه ھفت مرتبه از ھوا سنگ

  .قه مرگ و خفگی در برخواھد داشتيق د١٠  استنشاق آن در

:  گفته استکيميائینظامی عراق، در مورد بمباران ) اطالعات(ن استخبارات يشيپ سئي، رئیق سامرايسرلشكر وف

 ھا  جنگنده نيك از ايمحموله ھر . فروند جنگنده عراقی صورت گرفت ۵٠ حلبچه اتفاق افتاد، توسط  تی كه دريجنا«

  ».ن حمله به دستور صدام انجام شدي ا. بودکيميائیچھار بمب 
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، سرلشكر حميد ئی حلبچه اجرا كردند، فرماندھان نيروی ھواکيميائیفرماندھانی كه دستور صدام را مبنی بر بمباران 

اما خلبانان پنجاه نفر بودند . شعبان، معاون فرماندھی عمليات، سرلشكر ستاد سالم سلطان البصو و فرماندھان ديگر بودند

صدام حسين، قبل از فاجعه حلبچه نيز .  استکيميائی ھای  آنان كامال اطالع داشتند كه ھواپيماھايشان حاوی بمبو ھمه

چنين در جنگ ايران و عراق، در  در مناطق ديگر عراق در شمال و جنوب اين كشور، و ھم کيميائی ھای از سالح

  .تر استفاده كرده بودابعاد محدودتر و کوچک 

ای دھنده  تکان طلب کرد، در کشورھای ايران، عراق، سوريه و ترکيه آمارھا و گزارشاتتار مردم حق در مورد کش

 کشی کردھا توسط حکومت حزب بعث شدگان عمليات نسلدر يک آماری آمده است که شمار کشته . منتشر شده است

  .  نفر بوده است١٨٢٠٠٠معروف شد، بالغ بر » انفال«عراق که به 

 کيميائی، بمباران »نيگارد«سی يت عراق در حلبچه، به حدی وحشيانه بود كه برای نمونه، روزنامه انگليجناابعاد 

زه يدو انگ«: ران و عراق معرفی كرد و نوشتيجنگی عراق در طول ھشت سال جنگ ا تين جنايترحلبچه را بزرگ 

مورد  تيگری سركوبی اقليشروی و دي پرانی در حاليروھای ايكی ضربه زدن به نيحانه شد، يوق ن عمليباعث ا

  ».غضب كرد

حلبچه شھری از كردستان عراق كه به تصرف ايران در آمده و طی «:  اعالم كرد١٢/١/١٣۶٧خبرگزاری فرانسه، 

  » . شده، منجمد و ساكن در خوابی عميق فرو رفته استکيميائی اسفند ماه توسط عراق بمباران ٢٨ و ٢٧روزھای 

اين عمل از ھر جھت و به ھر مفھوم يك جنايت جنگی است كه با «:  نوشت١۶/١/١٣۶٧يكا، در مرانيويورك تايمز 

 ھای غيررسمی در مورد استفاده از يك سالح ناجوانمردانه در آميخته انكارھای سست و رسمی عراق و عذر و بھانه

  ».است

 به کيميائیمواد خام محصوالت  ل دھندهيتحوكه » فرانس فان آنرات«گر ھلندی ن بمباران و فاجعه جنگی، معامله يدر ا

  .دی داشته استيعراق بوده ، نقش كل

 یالمان غربی، ھلند و با كمك كارشناسان المانكا، ي از آمرکيميائید مواد يھای منتشر شده، عراق با خربراساس گزارش 

 فان آنرات، پس از سرنگونی بنابراين، ھر چند که فرانس. د كندين تن گاز اعصاب در ھر ھفته توليموفق شد چند

 عراق مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم گرديد، اما، ئیحکومت صدام از عراق به ھلند برگشت و درباره تسليح شيما

در اين مورد و بسيار از موارد ديگر، به ويژه به عرصه توليد سالح ھای مخرب و تسليح دولت ھای ديکتاتوری توسط 

  . تيک و پيشرفته جھان، ھيچ دادگاھی اظھارنظر نمی کند ھای به اصطالح دمکرادولت

 ميالدی، ١٧۶٣قبل از جنگ جھانی اول در سال . ، يک تاريخچه قديمی استکيميائیتاريخچه استفاده از سالح 

  .  را عليه سرخپوستان كه صاحبان اصلی سرزمين آمريكا بودند، به كار گرفتندکيميائیھا سالح  ئیآمريكا

ی به كار گرفته شد و سپس ديگر المان از سوی نيروھای کيميائی ميالدی سالح ١٩١۵اول، در سال در جنگ جھانی 

  .  ھای جنگی خود گنجاندندكشورھا استفاده از آن را در برنامه

 طلبان اين در مااليا عليه استقالل» فيتوتوكسين« ميالدی از ماده ١٩۵١ھا در سال پس از جنگ جھانی دوم، انگليسی 

  .  استفاده كردندکشور

  .  و ميكروبی را به كار بردکيميائیآمريكا در جنگ ويتنام، كامبوج و الئوس، مواد 

  .  را در كامبوج عليه خمرھای سرخ، به كار بردندکيميائی ھا مواد ، ويتنامی١٩٧۵در سال 

  . ه كرد ھا استفاد، در اشغال افغانستان از اين گونه سالح)سابق(، ارتش شوروی ١٩٧٩در سال 

 ميالدی از يك نوع ماده سمی عليه نيروھای سواپو در ناميبيا ١٩٨٢ مارچ ٨فريقای جنوبی، در احکومت نژادپرست 

  .استفاده کرد
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را که يک گاز اعصاب » سارين«گاز » آيوم شينريکيو« خورشيدی، گروه تروريستی ١٣٧۴ - ميالدی ١٩٩۵در سال 

   ...است، در متروی توکيو ژاپن به کار برد

در حمله حکومت اسالمی از مناطق مريوان، پاوه و سد دربنديخان به کردستان عراق با کمک احزاب اپوزيسيون کرد، 

 نفر نظامی عراقی دستگير ۴۴٠٠در اين بخش از جبھه جنگ، .  تيپ و يک لشگر عراقی را منھدم گرديد۴ گردان، ١۵

  .ھزار نفر کشته و زخمی شدند١١و حدود 

 پس از سازی خرمشھر، پيشنھاد صلح به ايران داد و حتی پيشنھاد عقب نشينی داوطلبانه ١٣۶١ل صدام حسين، در سا

 از خاک ايران رو که تحت اشغال خود داشت مطرح کرد؛ عقب نشينی به مرزھای بين المللی با آتش ئیاز قسمت ھا

ھم چنين . سارت جنگی بپردازندحتی برخی کشورھای عربی مانند عربستان اعالم کردند که حاضرند به ايران خ. بس

به اين . بعد از پس گرفتن خرمشھر شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه آتش بس را تصويب کرد اما ايران نپذيرفت

ترتيب، حکومت اسالمی ايران و در راس ھمه خمينی، بر ادامه جنگ پافشاری کردند و در ادامه جنگ و فضای 

از جمله اصلی ترين اھداف شان از ادامه فضای جنگی در . ا دنبال نمودندجنگی، اھداف مختلف داخلی و خارجی ر

ھدف خارجی شان . داخل کشور، سرکوب شديد مخالفين حکومت و يک دست کردن حاکميت و نھايت تثبيت خود بود

 با رويای پان اسالميسم و تاسيس يک امپراتوری» انقالب اسالمی«نيز ھمان فرمان معروف خمينی، يعنی صدور 

حکومت اسالمی، سرانجام ... و» راه قدس از کربال می گذرد«، »جنگ جنگ تا پيروزی« نظير ئیاسالمی با شعارھا

 سازمان ملل مبنی بر آتش ۵٩٨از موضع ضعف و شکست ھای پی در پی در ھشتمين سال جنگ، مجبور شد قطعنامه 

را سر » جام زھر«م کرد با پذيرفتن اين قطعنامه خمينی، ھنگام امضای اين قرارداد، رسما اعال. بس در جنگ را بپذيرد

، با قبول آتش بس از سوی دو طرف و پس از به جا ١٣۶٧ سال در مرداد ٨اين جنگ در نھايت پس از حدود . کشيدم

 بنابراين، خمينی و حکومتش، با . خسارات به دو کشور خاتمه يافتدالر ميليارد ١١٩٠و  يک ميليون نفر تلفات گذاشتن

 از ثروت ھای کشور و ويرانی شھرھا و روستاھا، به دالری کردن صدھا ھزار انسان در جبھه جنگ و ميلياردھا قربان

به ھمين دليل خمينی، ديوانه وار، فرمان قتل عام زندانی سياسی را . ھيچ کدام از اھداف داخلی و خارجی خود نرسيد

ن سه نفر بود و او ھم اکنون وزير دادگستری دولت کميته مرگ سه نفره که پورمحمدی نيز يکی از اي. صادر کرد

شيخ روحانی است و روزانه به طور ميانگين سه يا چھار نفر را در خيابان ھا و در انظار عمومی به » !تدبير و اميد؟«

 جنازه دار می آيزند؛ در طول کم تر از دو ماه حدود ھزاران فعال سياسی را به طور مخفيانه در زندان ھا اعدام کردند و

آن ھا را در جاھای نامعلومی دفن کردند که خاوران، تنھا يکی از مکان ھای شناخته شده جنايت حکومت اسالمی بر 

  . عليه بشريت است که آشکار شده و از جمله ميعادگاه مادران داغ ديده است

کردستان و به طور کلی ، آغاز شد بيش از يک سال از آغاز حمله به ١٣۵٩جنگ ايران و عراق در سال ھنگامی که 

در مقابل اين جنگ نابرابر و تحميلی حکومت .  مردم ايران، توسط حاکمان جديد اسالمی می گذشت١٣۵٧عليه انقالب 

اسالمی، مردم قھرمان کردستان با سازماندھی کومه له و رھبران مجبوب و سرشناس آن ھم چون صديق کمانگر، جعفر 

، يک حرکت عظيم توده ای در مقابل يورش وحشيانه گروه ھای حزب ...عليزاده وشفيعی، کاک فواد سلطانی، ابراھيم 

الھی وابسته به حکومت اسالمی و ھم چنين ارتش و پليسی که در حکومت شاه نتوانسته بودند انقالب مردم را شکست 

ن انقالب را وحشيانه تر از دھند و اين بار در خدمت حکومت تازه باز ھم تمام قدرت خود را به کار انداخته بودند تا اي

حکومت شاه سرکوب کنند و موقعيت و امنيت سرمايه و سرمايه داری را که در اثر انقالب متزلزل شده اند، تثبيت 

  .نمايد، مقاومت بی نظير و تاريخی آفريدند

 تحميل شده بودند کومه له، در مناطق مختلف کردستان از جنوب تا شمال، به جنگ نابرابری که به مردم کردستان ايران

در حال جنگ، مقاومت و مقابله با پيشروی نيروھای نظامی و شبه نظامی حکومت اسالمی بود و اردوگاه ھا و 
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 را در مرزھای کردستان ايران و عراق تاسيس کرده بود و در داخل شھرھا و مناطق مختلف نيز کميته ھا، ئیمقرھا

  . حرکت مردمی را رھبری می کردند

 ديواندره و گردان کاک فواد مريوان در بخش جنوبی   سنندج و گردان کاوه١١کومه له، متشکل از تيپ کميته جنوب 

پيشمرگان، برای استراحت به مقرھای جنوب می رفتند که يکی از اين مقرھا و استراحتگاه پيشمرگان، . مستقر بودند

اين مقر در خط مقدم نزديک جبھه ھای . ددر مرز ايران و عراق و در خاک کردستان عراق بو» بياره«مقر آبادی 

 سنندج، ھر ماه اين واحد را تعويض ١١تيپ . جنگ ايران و عراق واقع شده بود و فاصله کمی با خط جبھه ايران داشت

  .بعد از گردان آريز و گردان شاھو، نوبت گردان شوان بود تا از مقر بياره محافظت کند. می کرد

 توپ و کاتيوشا و خمپاره  در ساعاتی از روز و شب، توسط نيروھای حکومت اسالمی بااين مقر و اطراف آن، ھمواره 

کميته . حدود يک ھفته پيش از حمله نيروھای ايران به حلبچه، اين حمالت توپخانه ای شديدتر شده بود. بمباران می شد

 اسفند ماه ٢۵به اين ترتيب، . اندناحيه سنندج، تمام مسئولين گردان شوان را برای جلسه در اردوگاه چناره فرا خو

، تمامی مسئولين گردان شوان، به جز رفيق محمدعلی وزيری که به تازگی به مسئوليت سياسی اين گردان از ١٣۶۶

در جلسه کميته ناحيه با مسئولين گردان شوان، نظر . طرف کميته ناحيه منصوب شده بود ھمگی به چناره برگشته بودند

  . چون احتمال حمله ايران، بيش تر شده بود.  اولين فرصت، مقر بياره را تخليه کننداکثريت اين بود که در

سرانجام نيروھای حکومت اسالمی، ھمان روز، حمله خود را شروع کردند در نتيجه جلسه ناتمام ماند و اکثر مسئولين 

 ١٣و تعدادی ديگر که ) د تيربارفرھا(از جمله رفقا جالل رزمنده، شوکی خيرآبادی، کاک قادر، صباح، فرھاد وکيلی 

اما .  نفر بودند را به بياره بازگرداند١٢قرار بود سرويس بعدی بقيه رفقا که . نفر بودند با اولين ماشين به بياره برگشتند

چرا که توپ باران به حدی شديد بود که ھرگونه حرکتی در جاده، زير . بعد از چند ساعت، ديگر امکان حرکت نبود

  . م و شديد نيروھای حکومت اسالمی قرار می گرفتآتش مستقي

با اين وجود، تصميم گرفته شد که نزديکی ھای غروب و با تاريکی ھوا، مقر بياره تخليه شود و رو به آب سيروان که 

شب قبل از درگير شدن . سد دربنديخان بود حرکت کنند و از آن جا ھمه پيشمرگان، با قايق به آن طرف آب منتقل گردند

گردان شوان، يک گروه پنج نفره، برای کمک و ارتباط گيری با رفقای گردان شوان و کمک به انتقال آن ھا، با يک 

قايق موتوری، در حال عبور از درياچه سيروان بود که قبل از رسيدن به ساحل، با کمين نيروھای حکومت اسالمی 

 می شود و ھيچ کس نمی داند که اتفاقات بعدی چه بوده و در جريان درگيری، ارتباط اين تيم قطع. درياچه روبرو شدند

فوری به گردان دستور داده شد که از نزديک آب دور شوند و خودشان را در يک جای . چه بر سر آن پيشمرگان آمد

  . مناسب مخفی کنند تا ھوا تاريک شود

.  در تمام منطقه پخش گرديدکيميائیگاز .  شدکيميائیدر ھمان روز، شھر حلبچه توسط جنگنده ھای عراقی بمباران 

با تاريکی ھوا، پيشمرگان گردان شوان از مخفی گاھشان بيرون آمدند و . تعدادی از پيشمرگان کومه له نيز مسموم شدند

 ھا   چند صد متری از مخفی گاه خود دور نشده بودند که از پشت به آن ھنوز آن ھا. رو به آب سيروان حرکت کردند

آوری اطالعات بودند اين تيراندازی را   حکومت اسالمی که دنبال جمع ئی واحدی از نيروھای شناسا.تيراندازی شد

رفقای گردان شوان که به منطقه ناآشنا بودند، خسته بودند و به خاطر اين که مھمات کافی نيز با خود . آغاز کرده بودند

گيری اکثر اين رفقا جان خود را از دست می دھند و يا  دقيقه در۴۵بعد از حدود . حمل نکرده بودند گير افتاده بودند

بعد از مدتی معلوم شد که تعدادی از اعضای . ارتباط بيسيمی آن ھا با کميته رھبری شان قطع می گردد. اسير می گردند

گيری  نفر از اين در٣تنھا . گردان شوان که مھمات شان تمام شده بود به اسارت نيروھای حکومت اسالمی درآمده اند

  .خبری به نيروھای کومه له می رسند جان سالم بدر می برند و بعد از ماه ھا بی 
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 اسفند ادامه يافت و پيشمرگان در آن مخفی ٢۵ منطقه حلبچه توسط ھواپيماھای عراقی، در تمامی روز کيميائیبمباران 

  . عصبی آن ھا اخالل ايجاد کرده بود در سيستمکيميائیگازھای .  بيش تری قرار گرفتندکيميائیگاه در معرض گازھای 

که در باالی تپه نگھبان بود، از طريق بيسيم خبر می دھد که تعدادی از نيروھای حکومت ) فرھاد تيربار(فرھاد وکيلی 

. آن خبر را حبيب هللا از طريق بيسيم می گيرد و لحظاتی بعد تيراندازی شروع می شود. اسالمی به طرف آن ھا می آيند

بعد از مدتی که از درگيری می . فاصله مورد اصابت گلوله قرار می گيرد و جان خود را از دست می دھدفرھاد بال

تعدادی از پيشمرگان جان باختند، ديگر نمی شه کاری «: فرمانده گردان شوان به حبيب هللا، می گويد» شوکی«گذشت، 

 تيراندازی ھا ادامه می يابد و تماس ھا قطع و ، اين جمالت آخرين تماس شوکی با حبيب هللا بود و سپس مدتی»کرد

 به منطقه، خستگی مفرط و ئی، ناآشناکيميائی بنابراين، گردان شوان به دليل آسيب ديدگی .سپس ھمه چيز تمام می شود

بی خوابی، به ويژه به دليل اين که مھمات کافی با خود حمل نمی کردند تا سبک باشند و سريع تر حرکت کنند در 

 اين منطقه و وجود درياچه ای ئیھم چنين موقعيت جغرافيا. ی با نيروھای وحشی حکومت اسالمی، جان باختنددرگير

  .نسبتا گسترده در مسير عقب نشينی، اوضاع را پيچيده تر کرده بود

 به نيروھای کمکی کومه له که در آن سوی سد، انتظار آن ھا را می کشيدند تالش شان برای فرستادن نيروھای کمکی،

  .  نرسيد و چند تن نيز در اين راه جان باختندئیجا

 تن از آنان مدتی بعد از آن که به اسارات در آمدند، پس از تحمل ١١ تن است که ٧٢تعداد جان باختگان اين حادثه، 

نده به اين ترتيب، اين نيروی مجبوب و رزم. شکنجه ھای فراوان در زندان حکومت اسالمی در شھر سنندج اعدام شدند

  . ھايش زبانزد خاص و عام بود، از بين رفتئیکمونيست که توانا

 روزه نابرابر، يک مقاومت با شکوه ٢۴مردم شھر سنندج که سمبل مقاومت بودند و شوراھای شھر سنندج در جنگ 

مردمی را در مقابل نيروھای سرکوبگر و آدم کش حکومت اسالمی سازمان دھی و رھبری کرده بود صدھا رزمنده 

خوش نام و برجسته آزادی خواه و سوسياليست و کمونيست را دور خود جمع کرده بود که صديق کمانگر سخنگوی آن 

شھر سنندج، شھر حماسه ھاست و سنگفرش ھايش بارھا با خونين سرخ مردم آزاده اين شھر و پيشمرگان کومه له . بود

يگر کردستان، بارھا با نيروھای متجاوز جنگيده بودند و پيشمرگان گردان شوان، در اين شھر و نقاط د. رنگين شده است

  .افتخارات و قھرمانی ھا پيروزی ھای بزرگی را نصيب خود و مردم اين شھر و کومه له کرده بودند

.  اکنون بيست و شش سال از فاجعه انسانی حلبچه می گذرد اما حتی يادآوری اين جنايت، لرزه بر اندام انسان می اندازد

ھای نابرابر آن ھا با گردان شوان در جنگ  نظامی -  ھا و قھرمانی ھا و مھارت ھای سياسی در مورد حماسهتاکنون 

 طلب کردستان، بحث ھا و مقاالت و سخنرانی نيروھای سرکوبگر حکومت اسالمی در دفاع از کارگران و مردم حق

تر نوشته  آن ھا، باز ھم ھمه جانبه تر و بيش ھای زيادی صورت گرفته است اما با اين وجود، ضروری ست که درباره

نيروی پيشمرگ کومه له و در پيشاپيش آن گردان .  بيش تری داشته باشدئیو گفته شود تا نيروی جوان به آن تاريخ آشنا

- شوان، سمبل و نماد سياسی، اجتماعی، فرھنگی و ھم چنين مبارزه مسلحانه يک جريان سوسياليستی با سيستم سرمايه 

  . ری و حکومت حامی آن استدا

 ھای با شکوھی  داشت ياد جان باختگان حلبچه و گردان شوان، مراسم له، به مناست گرامیھر سال کميته مرکزی کومه

  . کندرا بر سر مزار اين جان باختگان در حومه شھر سلميانيه، برگزار می

اتحاديه (کومت اسالمی ايران و جبھه کردستانی فاجعه انسانی حلبچه، يک جا دست ھمه قاتالن و جنگ طلبان از ح

گرفته تا حزب بعث عراق و حاميان جھانی و منطقه ای و توليدکنندگان و ) ميھنی و حزب دموکرات کردستان عراق

  . را رو کرد و نفرت مردم جھان را عليه آن ھا برانگيختکيميائیفروشندگان سالح ھای مخربی چون 

  !رغ از ھر نژاد و زبان و باوری، در فاجعه تاريخی حلبچه، جان باختند گرامی بادفا  كهئی ھا ياد کليه انسان
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  ٢٠١٣ مارچ شانزدھم - ١٣٩٢ ]حوت[بيست و پنجم اسفند

  

  :ضميمه

  :اسامی جان باختگان گردان شوان

  

  احمدی ابراھيم

 ندارد: اسم مستعار

 )سنندج(باينچو : محل تولد

 ١٣۴٨: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان : محل و نحوه جانباختن

  

 سعادتمند ارسالن

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣٩: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 قدرجو اشرف

 جالل رزمنده: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣٧: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  لطفی امين

 ندارد: اسم مستعار

 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 محمدی باقر

 دکتر عبدالحسين: اسم مستعار
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 )سنندج( ھهڵوان :محل تولد

 ١٣۴٢: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(ن کنار درياچه سيروا :محل و نحوه جانباختن

  

 اسماعيلی بديع

 ندارد: اسم مستعار

 )سنندج(باوريز : محل تولد

 ١٣۴٠: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :حوه جانباختنمحل و ن

  

 فاتحی توفيق

 رضا تسليحات: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٢: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: نتاريخ جانباخت

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  قادری توفيق

 توفيق مامۆ:اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣١: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 عليزاده محمد جمال

 ندارد: اسم مستعار

 مھاباد: محل تولد

 ١٣۴٩: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 باباخانی حسن

 ندارد: اسم مستعار
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 سنندج: محل تولد

 ١٣٣۴: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 احمدی حسين

 ندارد: اسم مستعار

 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 کروندان نادری حسين

 اوسا حسين: اسم مستعار

 کروندان: محل تولد

 ١٣٣۵: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 گويلی حيدر

 ندارد: اسم مستعار

 )سنندج(کيالنه : محل تولد

 ١٣۴۵: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  واحدی خالد

 الله خالد: اسم مستعار

 )سنندج(حسين آباد : محل تولد

 ١٣۴٣: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) قعرا(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 تيراندری رحمت

 ندارد: اسم مستعار
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 )سنندج(توريور : محل تولد

 ١٣٣٩: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  : جانباختنمحل و نحوه

  

 قوچی کاله رحمت

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴۶: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: نتاريخ جانباخت

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 خالديان رضا

 ندارد: اسم مستعار

 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  احمدزاده رضوان

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: ولدمحل ت

 ١٣۴١: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 احمدی زبير

 جمال باينچو: مستعاراسم 

 )سنندج(باينچو : محل تولد

 ١٣۴۶: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  رشيدی زيور

 زيبا: اسم مستعار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 )سنندج(قار : محل تولد

 ١٣۴۶: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان : محل و نحوه جانباختن

  

 ھمدانی پزشک سھراب

 کمال فارس: اسم مستعار

 تھران: محل تولد

 ١٣٣٧: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 فريقی سوسن

 ندارد: اسم مستعار

 )مريوان( موسكی: محل تولد

 ١٣۴۵: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 بشر بنی شاھرخ

 دبير: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٣: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

   درگيری با نيروھای رژيمـ ) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 محمدی شاپور

 شاھو: اسم مستعار

 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(يروان کنار درياچه س :محل و نحوه جانباختن

  

 خيرآبادی شکرهللا

 شوکی: اسم مستعار
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 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٢: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  : نحوه جانباختنمحل و

  

 ملکی صابر

 صابر کورکوره: اسم مستعار

 )سنندج(کورکوره : محل تولد

 ١٣۴٨: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: اريخ جانباختنت

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 دوستکامی صبريه

 آرزو: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٣: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 مرادی صديق

 صديق گونتو: اسم مستعار

 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 بشارتی حصال

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣۵: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  ذبيحی طاھر

 طاھر بيساران: اسم مستعار
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 بيساران: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 قوامی طاھر

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٣: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 شريفی عبدهللا

 عبه خرکه: اسم مستعار

 )سنندج(خرکه : محل تولد

 ١٣۴٨: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 خدامراد محمود عدنان

 عدنان ھورامی: اسم مستعار

 )کوردستانی عراق(گولپا : محل تولد

 ١٣٣٨: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(ياچه سيروان کنار در :محل و نحوه جانباختن

  

 اعظمی عزيزه

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣٩: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :ه جانباختنمحل و نحو

  

  حبيبی علی

 علی نوره: اسم مستعار
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 کرونان: محل تولد

 ١٣۴٢: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 محمدی حسين علی

 ندارد: اسم مستعار

 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 گويلی فاتح

 فرھاد کيالنه: اسم مستعار

 )سنندج(کيالنه : محل تولد

 ١٣۴٧: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 کرمی هللا فتح

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣٩: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 محمدی فرزاد

 ندارد: اسم مستعار

 کرمانشاه: محل تولد

 ١٣۴٩: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  مجيدی فرھاد

 صباح سور: اسم مستعار
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 سنندج: محل تولد

 ١٣٣٩: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 وکيلی فرھاد

 فرھاد تيربار: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴۶: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 صادقی قباد

 قباد پاوه: اسم مستعار

 پاوه: محل تولد

 ١٣۴٧: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 شريعتی هللا لطف

 لفتی: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٢: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

   درگيری با نيروھای رژيمـ) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  محمدی هللا لطف

 لطف هللا نوره :اسم مستعار

 )سنندج(نوره : محل تولد

 ١٣۴٨: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :حوه جانباختنمحل و ن

  

 مھرپناه ماشاهللا

 ندارد: اسم مستعار
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 سنندج: محل تولد

 ١٣٣٣: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: نباختنتاريخ جا

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 ئیرضا محمد

  چكۆل مه حه :اسم مستعار

 )سنندج(ز باوري: محل تولد

 ١٣۵١: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

  یوزير علی محمد

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٢: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

   

 سجادی محمود

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣١٧: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 صمدی محمود

 محمود افراسياو: اسم مستعار

 افراسياب: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 ئیآقا منصور

 ندارد: اسم مستعار
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 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 پاکسرشت منصور

 فواد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٢۶: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 سليمانی نادر

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴۴: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ھای رژيمـ درگيری با نيرو) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 صبا نادر

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴۶: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

 درگيری با نيروھای رژيمـ ) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

   

 کريمی نامق

 ندارد: اسم مستعار

 )سنندج(چتان : محل تولد

 ١٣۴٨: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(ر درياچه سيروان کنا :محل و نحوه جانباختن

  

 ناظری ھمايون

 علی: اسم مستعار
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 ؟: محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :جانباختنمحل و نحوه 

  

 اسماعيلی کمال

 دکتر رحمت: اسم مستعار

 )سنندج(باوريز : محل تولد

 ١٣۴٠: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: جانباختنتاريخ 

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 کريمی قادر کمال

 کمال کالی: اسم مستعار

 سنندج: لدمحل تو

 ؟: تاريخ تولد

 ٢۶/١٢/١٣۶۶-٢٧: تاريخ جانباختن

  ـ درگيری با نيروھای رژيم) عراق(کنار درياچه سيروان  :محل و نحوه جانباختن

  

 مرادی سيد جبار

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٨: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 اسکندريان جمال

 ندارد:  مستعاراسم

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣۶: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 احمدی جميل

 آرام: اسم مستعار
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 )سنندج(باينجو : محل تولد

 ١٣۴٧: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 قادری زمانه

 سيرژاله نا: اسم مستعار

 )سنندج(نايسر : محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 قوچی کاله شھال

 داردن: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣۴٠: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 ـ تيرباران) سنندج(زندان  :محل و نحوه جانباختن

  

 شريفی عطيه

 عطيه گزان: اسم مستعار

 )سنندج(گزان عليا : ل تولدمح

 ١٣۴۶: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 مرادی علی

 ندارد: اسم مستعار

 سنندج: لدمحل تو

 ١٣۴٣: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 ئیميرزا حاجی فرھاد

 زفرھاد باوري: اسم مستعار
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 )سنندج(باوريز : محل تولد

 ؟: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 ھادی ناصر

 ندارد: اسم مستعار

  مريوان:محل تولد

 ١٣۴۵: تاريخ تولد

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

  

 زندی ھوشنگ

 قادر: اسم مستعار

 سنندج: محل تولد

 ١٣٣٢:  تولدتاريخ

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 ـ تيرباران) سنندج(زندان  :محل و نحوه جانباختن

  

 مقدم نظری کمال

 ايرج: اسم مستعار

 کامياران: محل تولد

 ١٣۴١: ريخ تولدتا

 ١٣۶٧شھريور : تاريخ جانباختن

 زندان سنندج ـ تيرباران :محل و نحوه جانباختن

 

 


