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 کمپين نجات جان فرزاد کمانگر
 

ماه هشتاد و شش اسفند م هن                                                           ح مصباندختيمه: گر مصاحبه
 
 

بان حقوق بشر، از محاکمه و شکنجه فرزاد کمانگر، آموزگار اهل کامياران که به اعدام محکوم شده،  سازمان ديده

پور از روند بازداشت وتدارک کمپينی برای لغو  سامان رسول. ابراز نگرانی کرده است

  .گويد حکم اعدام فرزاد کمانگير می

 دادگاه انقالب به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، محکوم ٣٠هفتم اسفند در شعبه روزکمانگر

مصاحبه با ساکن مهاباد درنگار روزنامهوفعال حقوق بشر پور، سامان رسول .به اعدام شد

 .ديگو ام فرزاد کمانگير میحکم اعد بازداشت وتدارک کمپينی برای لغوروندوله از دويچه

                                                                                                                
                                                                                                               

              تي امنهيرزاد کمانگربه جرم اقدام علف
  . ومحاربه به اعدام محکوم شده استیمل

  هايی داشتند؟ اطالع داريد آقای کمانگر چه فعاليت: وله دويچه

کامياران شهرمناطق کردنشين و درمدنی در NGOبا چندين شان بازداشتقبل از آقای فرزاد کمانگر:پو سامان رسول

 محيطی  ايشان در يک انجمن زيست. بودند همکاری داشتند و مدتی هم از گزارشگران سازمان حقوق بشر کردستان 

 ماه قبل در تهران ١٧ی تدريس در دبيرستانهای شهر کامياران دارند و  سال سابقه١٢آقای کمانگر، . هم فعاليت داشتند

  .بازداشت شدند

ی فرزاد کمانگر مورد آقادر شوند؟ قبال ای می متهمين، رسانهصدورحکم اعدام برای معموال بعد ازچرا اين گونه اخبار

  ...گزارشی نبودوها، خبر سايتدر

رسانی پيرامون وضعيت زندانيان عقيدتی و يا زندانيان ديگر در کردستان و مناطق  در اطالع . بله، درست است

پس از دستگيری، . اند البته آقای کمانگر همواره به نوعی پس از بازداشت، خبرساز بوده. است ديگرکم کاری شده

، از آنجا به بازداشتگاه ٢٠٩از بازداشتگاه سنندج به بند . شوند  بازداشتگاههای امنيتی مختلف منتقل میمرتبا به

مرتبا آقای کمانگر را در بازداشتگاههای مختلف تحت بازجويی . شوند کرمانشاه و دوباره به زندان اوين فرستاده می

ها و آزارهای جسمی و روحی اعمال  ی شکنجه کرد و همهای منتشر  نامه خود ايشان، چندماه پيش رنج. دهند قرار می

ايشان نوشته بود نيروهای امنيتی او را به شدت تحت فشار قرار . شده بر خود را بيان کرد که بسيار تکاندهنده بود

  . اند تا به جرم ناکرده، اعتراف کند داده

  .رگران کردستان معرفی کرده استجرم ايشان چه هست؟ در خبرها آمده که دادستان ايشان را عضو حزب کا

های علی حيدريان و فرهاد وکيلی   دادگاه انقالب تهران، آقای کمانگر را به همراه دو تن ديگر به نام٣٠ی  قاضی شعبه

يکی ديگر از اتهامات ايشان هم، ارتباط با يک حزب مخالف . است به اقدام عليه امنيت ملی و محاربه متهم کرده
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هايی که از زندان منتشر کرده، به  هايی که با خانواده داشته و نامه اما آقای کمانگر طی تماس. جمهوری اسالمی هست

با  برادران آقای کمانگر، ظاهرا يکی از . سازی دارند ی پرونده ها صرفا جنبه شدت اين مسايل را رد کرده و گفته اين

  .اند هايش صرفا مدنی بوده فعاليتليت سياسی نداشته وهيچ فعاکاری داشته، اما خود آقای کمانگراين احزاب هميکی از

   االن ايران است؟ گوييد برادری که می

نظام  گروههای مخالف زيکی ا اطالعات ما، عضو اساس بر. ايران هستند از خارج ايشان ظاهرا برادر! نه

روند . سازی دارد ی پرونده پذيرم و موضوع جنبه هرحال آقای کمانگر گفته که من اين اتهامات را نمی در .هستند

تواند اثبات کند که آقای کمانگر تحت فشار بوده و مرتبا به  صدور حکم و روند دادرسی هم اين را تا حدودی می

   . ستازندانها و بازداشتگاههای مختلف منتقل شده 

   ماه با خانواده تماسی يا مالقاتی نداشتند؟١٧ ايشان دراين 

وکيل ايشان با وی مالقات داشته و نقل . هايی برقرار شده المالقات بودند، اما ظاهرا تماس آقای کمانگر مدتها ممنوع

کرده که آقای کمانگر را در زندان ديده ومتوجه شده است که ايشان به شدت شکنجه شده و بدنش در حال لرزيدن بوده 

   . است اثرات بد رفتاريها با ايشان دربازداشتگاه قابل مشاهده بوده. است

ی  ای خواستار تحقيقات مقامات مسئول درباره با اشاره به همين موضوع، طی اعالميه  بان حقوق بشر  سازمان ديده

آيا سازمان شما به عنوان يک سازمان مدافع حقوق بشر در داخل . است ی کمانگر در جريان بازجويی شده شکنجه

  ؟ور، در اين مورد اقدامی کرده استکش

 کمپين بزرگ هستيم برای لغو حکم اعدام آقای کمانگر و معتقديم روندی که منجر به صدور ما در حال تدارک يک

سازی يک کمپين بزرگ، در داخل  ما مشغول آماده. اين حکم شده است، يک روند غيرقانونی و تحت فشار بوده است

  .غو شودخواهيم اين حکم ل ما می. و خارج از کشور هستيم و مخاطب ما قوه قضاييه ايران است

  وضعيت خانوادگی آقای کمانگر چگونه است؟ خانواده و فرزندی دارد؟

اند  ای که منتشر کردند نوشته نامه در رنج. بچه ندارند. شان ساکن شهر کامياران در استان کرمانشاه هستند خانواده. بله

اند تا فشارها را بيشتر کنند  ت کردهحتا برادرشان را بازداش. اند که حتا نامزدشان را برای مدت کوتاهی بازداشت کرده

  . که آقای کمانگر اقرار به اتهام خود بکند

  وکيل آقای کمانگر کيست؟

    .آقای خليل بهراميان هستند و وکيل ديگر اهل کامياران هستند يکی از وکال، . ايشان دو وکيل دارند
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