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"... داند حكم اعدامش صادر شده امایم" آمانگر فرزاد نامۀ  

 
هشتاد وهفتتيرم تشه بيست   راني معلمان ایکانون صنف -فرزاد کمانگر    

                                                                             
؟طلب عفو از چه و به که  

فرزاد کمانگر  ازنامه ای  

  هيچ جای قاموس حقوقی  درتعريف دقيق جرم سياسی و پيرو آن زندانی سياسی 

 به تابع آن در مظان هرگونه اتهام   نشده که کيفری جمهوری اسالمی مشخص-

حقوقی معقول در  استانداردهای  دادن شخصی که طبق  قرار ناسره و نامربوط 

 ها جايی که بعضیج باشد، اساسًا درامری راي  آيدمي به شمارجهان متهم سياسی

سياسی   داشتن تحصيالت آکادميک حقوقی يا، بدونقانون ميدانندرا فراترازخود

 آورند عالمان علم قضا به حساب میاستمداران ونادرترين سين و را بهتريخود

 و به طبع تمامی اقشار جامعه  دانسته) عج(زمان غيبت امام زمان   درآلترناتيو سياسیعملکرد سياسی خود را نيز تنها و

 ت نشناخته و باالتربه رسمينتيجتًا هيچ مسلک و شيوه سياسی را  پنداشته و  ايران را پيرو محض و مطيع سياستهای خود

 گرکامل کسی ديفراق خاطر اين عده با  تعجب نيست کهبنابراين جای . نميدانندو روا مجاز آن برای بقيه آحاد ملت نيزاز

آنها پرداخته و  اکارانه ازبه تائيد يا تمجيد ري سياسی نداند مگر آنکه  امور نظردر ت اظهارخود صاحب صالحيرا به جز

  .ش قرار دهديک حمايت خود را از سياستهای رسمی اين طبقه دستمايه سودای رسوای خويعلنی هيستراظهار

 برای کسانی که از اسالم سياسی، تمام  تنها و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها  فعالبت سياسی به معنای مصطلح 

 سالم و با نشاط بشری را يکجانبه ، لطيف و روحانی با قوانين مدون و محکم جهت پی ريزی جوامع انسان سازجنبه های

” النصربالرعب” و” وفالجنة تحت ظالل السي”ن ظهوراسالم فقط به کناری گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازي

را فرا گرفته اند ، بنابراين جای تعجب نيست که در نظام نظری و حقوقی اين عده مصاديق فعاليت سياسی ، جرم سياسی 

سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايرانی .  و زندانی سياسی احصا نشده است  اسی، اتهام سي

دارای حقوق مشروع و عرفی پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسی که وزارتخانه آموزش و پروش همين 

، ن الملل، اکنون طبق رول معمول حقوق بياک دانستهن آب وخحاکميت اينجانب را صاحب صالحيت تعليم به فرزندان اي

کامل يک زندانی  درجهان خودرا مصداق بارزوطبق تعاريف مقبول خردورزان سياسی حقوق بشروطبق اعالميه جهانی

ر ، نظيب وشگفتلفاف عناوين عجيرجرم سياسی دف ساده ازبد زمان و بدمکانی که تعريدانم که ازبد حادثه درسياسی مي

 آمدم، گرفتار ن وجه دموکراتيک تري رغي ن وتنگ نظرانه تري ، اقدام عليه امنيت ملی به  االرض، افساد فیخداحرب با 

مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلی ايران  درجلب مينمايم تا سير دادرسیرتوجه خوانندگان را به موارد مطروحه زي

  :تر شودروشن 
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، رمجاز بازداشت شدمداشتن به فعاليت سياسی غيل تحت مظان قرارران به دليشهرته  در٢٧/۵/٨۵تاريخ نجانب دراي -١

ماه تحمل ١۶اين حق محروم بودم ، يعنی بعد ازماه از١۶عليرغم تصريح قانون اساسی به حق متهم مبنی بر داشتن وکيل 

ی بوده و شرح  مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندسخت ترين انواع شکنجه تحت لوای بازجويی که برخالف موارد

کرمانشاه دادستان انقالب شهرالبته الزم به ذکر است که در.  ای که قبًال نگاشتم ذکر شده استرنجنامهآن را درکوتاهی از

فشار بيشتر شکنجه و وقت ضمن بی اعتنايی به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم 

د بازگشت ما را به تهران نميدا امنيت تهران دستور١۴که اگر بازپرس شعبه (ذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شدجهت پ

تحقيقات "خودشان انجام  به گفته   پرونده  که مراحل آغازين تشکيل  دبه آنجا رسانيدن را حتی کار و) بی گمان زنده نبودم

را به اينجانب  وکيل هرگونه اتهامی   شده و نه جلسه دادرسی برگزار شده و بدون داشتن هنگامی که نه جرمی ثابت"فنی

  .حکم اعدام من خبر ميدادندصدوراحتًا و با کمال خوشحالی ازصر و وارد می ساختند

تًا وطی اعزام از کرمانشاه به تهران دفعحول سازی وزارت اطالعات و بعد ازکارخانه مت ماهه در١۶در خالل دوره  -٢

، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع حزب پزاکعضويت درعناوين اتهامی قبلی اينجانب نظيريک عمليات محيرالعقول 

 بمب گذاری و حتی بمبگذاری از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدی به نام عضويت در حزب کارگران

   .، حتی جعلی و ظاهریمدرکیلسبق بدون هيچگونه مستند وه بنا به عادت مافی االبت. شدبرايم تجويز!!! ؟کردستان ترکيه

 دادگاه انقالب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صالحيت خود به ٣٠در همان ايام مذکور شعبه  -٣

  .طرفيت دادگاه انقالب سنندج را صادر نمود

مشخص  ئول بازداشتگاه اطالعات سنندج کهشکنجه های وحشتناک توسط مساماه انفرادی همراه بتحمل نزديک به دو -۴

؟ چرا که در طول اين مدت خدمت کدامين هدف و مقصود بودشکنجه به چه جهت و دروظيم فشارنبود اعمال اين حجم ع

عدم قرارم اين قصه صدورسرانجاومن پرسيده شد ، يک سئوال جديد هم ازنه حتی يکبارم جديدی شده بودم ونه تفهيم اتها

 ،شدتکرار انقالب تهران  دادگاه  ٣٠ رفيت شعبهظ طرف دادگاه انقالب سنندج به طريق معکوس ازبه  صالحيت اين بار

خود مهرورزودهند و طبعيت مهرپروراعمال شکنجه اينجانب قرارن نتيجه رسيده بودند که تنوعی درگويا حضرات به اي

  "آسمان همين رنگ است"ن به من نشان داده و ترجيحًا به من فهمانده شود ، به هر کجا که روی سه مرکز استارا در هر

 ، مرحله تشکيل جلسه دادرسی، يعنی مرحله تشکيل دادگاه قضائی-امنيتیاين سناريواهکارباالخره ميرسيم به اوج شو -۵

پس از دستگيری به اين نتيجه رسيد  ئی در هجدهمين ماه و نهايتًا صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضا

 دادگاه خيرخواهانه حتی به جلسه که اتالف فرصت ديگر کافی است و اين پرونده بايد سريعًا ختم به خير شود و اين نيت 

ف قرائت آن صر  دقيقه ٣ که  )هفت دقيقه ، فقط بله درست خوانديد( دقيقه ٧نيز سرايت نمود و اينجانب در طی کمتر از 

 قانون اساسی ١۶٨که طبق نص صريح اصل در دادگاهی  تشخيص داده شدم ، آنهم  ، مستحق اعدام کيفر خواست گرديد

، که هيئت منصفه و علنی هيئت منصفه برگزار ميگرديدحضوردربايد به شکل علنی با حضور وکيل وجمهوری اسالمی 

م دادگاه اجازه هنگادردادگاه وحتی به وکيل اينجانب نيز قبل ازشته وبودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجی ندا

قابل ذکر است . من را نيز پيدا نکردحتی فرصت قانونی دفاع ازدادند وعليک با من را نحد سالم وصحبت کردن حتی در

  .ک در دادگاه به من ابالغ شد.ک.کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پدر

 وزارت  که اعالم نمود  به اينجانب صراحتًا  ابالغ حکم  تشريفاتی هنگام  کماه بعد، طی يک پروسه قاضی پرونده ي -۶
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، را اعدام دانستهيص داده و حداقل حکم مورد انتظارصدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعی تشخاطالعات قبل از

 همان روزهایازسه شهر هردر اطالعات  يان  زيرا که تمامی بازجو چندان برای من تازگی نداشت اين موضوع  البته 

ما تشخيص ميدهيم که چه کسی چه حکمی بايد بدهد و حکم تو نيز بايد " بازجويی پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که  آغازين

  )عين گفته بازجوهای پرونده ("اعدام باشد

 که دستگاه  چرا ، تاسف است ايهگيرندگان م برای عبرت  است خروار که فقط مشتی از فوق  مشروحه  مواردتوجه به 

س آن اصول قانون راقوانين مصوبه جمهوری اسالمی و درو فاحش نص صريح با نقض مکرر امنيتی کشور-اطالعاتی 

، )داشتن حق وکيل(٣۵، اصل )ممنوعيت تفتيش عقايد(٢٣، اصل )قانونبرابريکسان بودن همه در(٢٠اساسی مانند اصل

استقالل   (۵٧، اصل )حيثيت ممنوعيت هتک حرمت و(٣٩، اصل )ممنوعيت شکنجه(٣٨ اصل ،)اصل برائت(٣٧اصل 

  شهرنقض قوانين حقوق و) علنی بودن دادگاه جرايم سياسی(١۶٨، اصل )مستند بودن احکاممستدل و(١۶۶اصل ، و)قوا

در متن ، يکسره خط بطالن برآنچه که ، از يکطرفزندانها سازمان   آئين نامه داخلی  و نقض ، نقض آئين دادرسیوندی

 قاضی قرار  و، دادستانبازپرس - بازجو- زننده اتهام مقام در طرف ديگر از شده ميکشد و جمهوری اسالمی ذکرقوانين

پريرو تاب " برای خود شان قائل است گويا  قوه قضائيه  از باالتر بسی  قوه مجريه  مجموعه زير گرفته و نهاد به ظاهر

  "بندی سر از روزن درآرد ار، دراردمستوری ند

 مناطق کردنشين مقابله ای جدی برای سرکوب اين حرکتاحکام سنگين برای فعاالن مدنی درميرسد صدورچنين به نظر

شما (به قدرت رسيده  سياسی با احزاب تازه  هاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به مالحضات سياسی و مقاوله های 

، اين حکم  تا کنون دارد١٩١۵کشتارهای قومی يد طواليی از همسايگان غربی است که درازيکی ) لمانبخوانيد تازه مس

خوابگی ايدئولوژيکی به شريک اعدام نوعی پيش کشی سياسی و کرنشی منفعالنه و ذليالنه از طرف يکی از شرکای هم

  .هم دارندرات کامًال متنافری از، نظ، و تبين مسيرهدفکه البته عليرغم به ظاهر واحد دراست ديگر

خود بايد  زندگی  جهت حفظ  اينجانب  آيا  و ؟ اعدام بوده ام حکم  آيا من شايسته ، ال با توجه به آنچه که شرحش دادمح

؟ آيا آنانی که حتی قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و از چه و به که؟ عفو و عذر تقصيرتقاضای عفو نمايم

و دلبازی تمام زندگی بخشش  ، در اين راه با دست ميدهند  و اعدام  به شکنجه خود حکم  نانوشته و خودسرانه  ون به قان

  ؟ به درخواست عفو مستحق تر نيستندميکنند

  کرجزندان رجايی شهر -فرزاد کمانگر

  بند بيماران عفونی و متادونی

٢۵/۴/٨٧  

:ديگويمادر فرزاد م  

 ی مترقیروهايهمه احزاب و نمن از. كرديت ميفعال    مردمی آزادی است آه برایو دوست داشتنزيك انسان عزيفرزاد "

و فرزند ست، ايفرزاد فقط فرزند من ن. ابدياعدام نجات  آمك آنند فرزند من ازكنم،ي دعوت می، از همه رسانه های خبر

 آنند فرزاد یآار. ت دفاع آننديو از انسان كنم آه دست به دست هم داده يران است و من از همگان دعوت ميهمه مردم ا

"!عزيز من از اعدام و زندان نجات پيدا کند  
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... داند حكم اعدامش صادر شده امای آمانگر مفرزاد  
 

 احكام و زندان یابالغ شده و مسئوالن اجرا ن حكم به من يا: "ن مورد گفتي از زندان در ایام آوتاهي آمانگر در پفرزاد

   ."مرتكب نشده ام آه درخواست عفو بكنم  یچ گناهيسم ؛اما من اساسا هياز من خواسته اند تا درخواست عفو بنو

. ار خوب استيه من بسيم آه حال و روحيد بگويف بكنند اما بايه من را تضعي خواهند روحیم: " آمانگر افزودفرزاد

 یم که من همان قدر. تك اتهام اسين فقط يا.  نبوده امیاسيگروه سچ حزب ويچ گاه عضو هين است آه هيد من فقط ايتاآ 

است  الب ج.  آنندی خواهند من را قربانیآنها م.  عضو پ ك ك بوده اممهل باشم، همان قدري تامیروه ببرهاگتوانم عضو

عضو  آنكه   شوند اما من با ی اعدام نمه هميترآدر.  شوندیشوند، اعدام نمياشت مران بازديا دری پ ك ك وقتیآه اعضا

 ی آه برایآنان ران و همه ي اردمهمه م ندارم و ازیمن ازمرگ هراس. كوم شده امستم، به اعدام محين گروه هم نبوده و نيا

  ".  آنمیمانه تشكر مي من تالش آرده اند صمیآزاد

هر چند کتبا : "است ده بان حقوق بشر آردستان گفته ي دین ارتباط به خبرگزاريهمنگر درامآ ل فرزاديان وآي بهرامليخل

حکام به من ابالغ نشده امان ايد اييتا ل من ين دليکردند، به هم د ييآن را تا    که به دادگاه انقالب داشتم، شفاهایدر مراجعه ا   

   ". کامل ندارمیگاهد آيات حکم جدييهنوز از جز

ل ي تشکی، اصًال دادگاهیدر مورد دادگاه بدو: "ده بان حقوق بشر آردستان گفتهي دین به خبرگزاريان همچني بهرامليخل

 اعتراض استفاده خواهم کرد، ی برایل قانونيدفاع ندادند؛ من از تمام پتانس     که اصًال فرصتیقه اي چند دقیدادگاه. نشد 

تيافت نکنم، به دادگاه الهه شکايشان دري بر تبرئه ای مبنینجا جواب قانع کننده ايا   اما اگر    ". خواهم کرد   

حزب  ت درياتهام عضو انقالب تهران، به  دادگاه   ٣٠ شعبه یسو از شتري پیليرهاد وآان، فيدري حی آمانگر، علفرزاد

 و زد  را دامن  ین احكام اعتراضاتيا صدور.  شده بودند  اعدام محكوم  بهمحاربه و) پ ك ك( هيارگران آردستان ترآآ 

مسالمت   ی مدنیتهايازداشت، سابقه فعالش از بي پی آمد؛ چرا آه ولبه عم ازفرزاد آمانگری گسترده ایتهايباالخص حما

 آمانگرهم  دادگاه فرزاد ها وييبازجو روند  بعالوه . ده بودآر  یآردستان همكار ن نهادها دريازا  یبا برخ داشته و زيآم

ح زندان، به شر ازيی آمانگربارها با انتشار نامه هافرزاد. قوق بشررا به همراه داشته است مدافع حیاعتراض سازمانها

. ده استي خود اصرار ورزی گناهیمتحمل شده و درآنها برب  گرفتن اعتراف یاو بر پرداخته آه در زندان  يیشكنجه ها   

ز يعز ك انسان يفرزاد : " آشور گفته استیوان عاليدد حكم اعدام فرزندش درييپس ازتافرزاد آمانگر ن حال مادريهمدر

 یرسانه ها ، از همه ی مترقیروهايمن از همه احزاب و ن.  آردیت مي مردم فعالی آزادی است آه برایو دوست داشتن

ران است يمردم ا ست، او فرزند همه يفرزاد فقط فرزند من ن. ابدياعدام نجات كنم، آمك آنند فرزند من ازيعوت م دیخبر

ز من از اعدام و يعز د  آنند فرزایآار. ت دفاع آنندي آنم آه دست به دست هم داده و از انسانیو من از همگان دعوت م

". دا کنديزندان نجات پ  

 

راني معلمان ایکانون صنف  

١٣٨٧ري ت٢۵سه شنبه   


