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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ می ١١

  :فرزاد کمانگر
  ! »مانم و تو يک زندانبان من يک معلم می «

 
  )باختن فرزاد داشت پنجمين سالگرد جان در گرامی(

   

: باختن فرزاد کمانگر و يارانش ، پنجمين سالگرد جان٢٠١۵ ی برابر با نھم م١٣٨۴ ]ثور[بھشت ماهروز نوزدھم اردي

کاران حکومت اسالمی، اين عزيزان   جنايت .است» شيرين علم ھولی، فرھاد وکيلی، علی حيدريان و مھدی اسالميان«

زندان اوين به دار آويخت و ھنوز ھم محل را در سحرگاه نوزدھم ارديبھشت ماه سال ھزار و سيصد و ھشتاد و نه، در 

  . اند دفن آنان را اعالم نکرده

  
در اين  .ھای باشکوه برگزار کردند در اين روز، در بسياری از مناطق کردستان و ايران، به ياد اين عزيزان مراسم

ستان و ھمکاران خارجی خواه، نيروھای چپ و سوسياليست به ھمراه دو ھای آزادی روز، در بسياری از کشورھا، انسان
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باختگان راه  و ھمه جان» فرزاد« ياد ئیھا آيند و با برگزاری مراسم ھای شھرشان گردھم می ھا و خيابان خود در سالن

   .دارند آزادی و سوسياليسم را گرامی می

آموزان و  د، دانشفکران فرزا دسته از دوستان و دوستداران فرزاد و يارانش، ھمکاران و ھم ھر سال در اين روز، دسته

رسانند تا در آغوشش گيرند و  می »دايه سلطنه« رھروان فرزاد، از سراسر کردستان و ايران خود را به مادر فرزاد،

  .شان را به فرزاد و ياران فرزاد و به خود وی ابراز دارند عشق

 مادران پارک الله، مادران مادران خاوران،«ديده؛  داشت ياد فرزاد، مادران داغ چنين ھر سال در روز گرامی ھم

روند تا از نزديک با روحيه قوی و انقالبی  ، به ديدار دايه سلطنه می»باخته باخته، مادران پيشمرگان جان زندانيان جان

فرستند و استقامتش را  ھای دور و از طريق تلفن برايش پيام درود می بسياری ديگر از راه .آشنا شوند و بستايند

  .ستايند می

چنين از  ھم. نھند ھای صنفی معلمان کردستان و خارج کردستان، ياد فرزاد و يارانش را ارج می ن روز، کانوندر اي

آموز در حضور  ھزار دانش کردستان ترکيه، دبيرستانی با ظرفيت يک » دياربکر«در استان  »باغالر« سوی شھرداری

  .نامی آشنا در جھان است» فرزاد کمانگر«راين،  بناب.افتتاح گرديده است »فرزاد کمانگر« مردم منطقه به نام

ھای بلند  ترين کودکان کردستان کرده بود، اما با انديشه فرزاد در کردستان به دنيا آمده بود و وجودش را ھم وقف محروم

  .دانديشي ای از دنيا می اش به ھر کسی که تحت ستم و استثمار بود در ھر گوشه و آرزوھای بزرگ انترناسيوناليستی

فکرانش نوشته شده و يادشان را گرامی  چنين ھم اين مطلب نيز به ياد فرزداد و يارانش، مادر و ديگر بستگان و ھم

  .دارد می

در اين تاريخ، فرزاد تنھا يک معلم انقالبی  .فرزاد و يارانش نوزدھم ارديبھشت ماه را به نام خود در تاريخ ثبت کردند

ای حکومت اسالمی و مظھر  کشان حرفه گران و آدم ھای شکنجه ر شديدترين شکنجهنيست، او نماد مقاومت حتی در زي

کاران و استثمارگران بود به  وی عاشق کودکان، مدافع حقوق زنان، ھمرزم کارگران و دشمن ستم. دوستی است انسان

  .ھمين دليل نيز دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام شد

وساليستی، در خدمت کودکان دورافتاده کردستان بود و برای رفع ستم ملی از مردم ھای س فرزاد معلمی انقالبی با ايده

و دفاعياتش در زندان و زير شکنجه،  فرستاد  که از زندان به بيرون میئیھا  رنج.کرد کرد و کل جھان ھم مبارزه می

ھای  ھا و نوشته ھی به اين نامهھر کس نگا. دھند ھمه و ھمه روحيه انقالبی و مقاوم و باورھايش را به خوبی نشان می

  .ديدگان و استثمارشدگان جھان بود شود که وی تعلق به ھمه ستم فرزاد بيندازيد با اين حقيقت مواجه می

  
 کامياران پس از دريافت مدرک آموزگاری مقطع دبستان به مدت چھار سال مشغول ١٩٧۶فرزاد کمانگر، متولد سال 

فرزاد پس از چھار سال تدريس به کودکان، در دانشگاه پيام نور سنه . وستاھا بود تدريس به کودکان کاميارانی در ر

 . آموزانش بازگشت شناسی شد و دوباره به کامياران و ميان دانش موفق به کسب مدرک ليسانس در رشته روان
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محيطی  من زيستفرزاد کمانگر، دبير ھنرستان کار و دانش شھرستان کامياران، عضو انجمن صنفی فرھنگيان و انج

زمان گزارشگر افتخاری   وی ھم.زد بود و با نام مستعار سيامند در ماھنامه فرھنگی آموزشی رويان قلم می» ئاسک«

 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران و فعال حقوق زنان بود

سط نيروھای امنيتی  درمان بيماری برادرش تومسأله در سفری به تھران برای پيگيری ٢٠٠۶فرزاد در ماه ژوئيه سال 

 .ھای بازجويان وزارت اطالعات بود ھا تحت شديدترين شکنجه ايران بازداشت شد و ماه

ھای انسانی و فرھنگی مورد نفرت حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی قرار داشت و به  فرزاد به دليل فعاليت

 . اعدام محکوم شد، به٢٠٠٧در سال ) پژاک( اتھاماتی از قبيل عضويت در حزب حيات آزادی

 فرزند و معاون پيشين اداره جھاد کشاورزی در اين شھر بود که پس از تحمل ٣فرھاد وکيلی، متولد شھرستان سنه پدر 

 توسط دادگاه انقالب به ٢٠٠٧ھای سنه، کرماشان و تھران در ماه دسامبر سال  چند ماه شکنجه سنگين در بازداشتگاه

 . حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شداتھام محاربه از طريق عضويت در 

ای به اعدام محکوم شدم اما اگر  دادگاھی ده دقيقه گويد در بی ای که در زندان نوشته بود می نامه  فرھاد وکيلی در رنج

 .  روزی ده بار اعدامم کنند و باز زنده شوم دوباره فرياد خواھم زد آزادی، آزادی

علی حيدريان ھم پس از تحمل . ای فرھاد وکيلی و فرزاد کمانگر بود  و ھم پروندهعلی حيدريان، اھل شھرستان سنه

، به اتھام محاربه از طريق عضويت در حزب کارگران کردستان ١٣٨۶ھای وحشيانه وزارت اطالعات در سال  شکنجه

  . اعدام محکوم شد به» ك.ک.پ«

ھا را تحمل کرد  ترين شکنجه  زندان اوين، سخت٢٠٩ بند علی در. تر طول نکشيد دادگاه علی حيدريان ھم چند دقيقه بيش

بازجويان . ولی ھرگز حاضر نشد تا در اعترافات تلويزيونی که وزارت اطالعات سناريوی آن را ريخته بود شرکت کند

بته در به علی گفته بودند اگر به اعترافات تلويزيونی تن ندھد او را با فرھاد وکيلی و فرزاد اعدام خواھند کرد و ال

 . به وعده خود عمل کردند و اعدامش کردند٨٩نوزدھم ارديبھشت 

 در روستای ديم قشالق در ١٣۶٠ خرداد ١٣ھولی آتشگاه، متولد  ، شيرين علم٨٩ديگر اعدامی نوزدھم ارديبھشت 

ت در پژاک حوالی ماکو که پس از گذراندن يک سال و نه ماه حبس در زندان اوين در روز ھشتم آذرماه به اتھام عضوي

 . به اعدام محکوم شد

گاھی در تھران منتقل   روز به شکنجه٢١ از سوی نيروھای اطالعات سپاه دستگير و پس از ١٣٨٧شيرين در سال 

 قاضی صلواتی کسی بود که در دادگاھی .پنج ماه بعد شيرين علم ھولی به بند عمومی زندان اوين انتقال يافت. کردند

 .به اعدام کردشيرين علم ھولی را محکوم 

 ئیای نوشته است وقتی سراسيمه شيرين را بدون خداحافظی از ما جدا کردند، گو بنديان شيرين در نامه مھديه گلرو از ھم

دانم که  چون عقابش ببيند اما نيک می  از ترس در چشمان ھمئیزد و اميد داشت کورسو طناب دار او را فرياد می

 .و سختی طناب دار را به سخره گرفته بودشجاعت شيرين تاريکی نيمه شب اوين 

در واقع به جرات می توان گفت که اين پنج اعدامی نوزدھم ارديبھشت ماه، يک گام از مواضع و باورھای خود ھم عقب 

 .ننشستند و با قامتی استوار و سرافراز، توسط جانيان حکومت اسالمی اعدام شدند

ھايش به خارج، ھم بر  گاه  از اسارتئیھا  خود نکشيد و با ارسال نامهۀعاالن حق و هفرزاد در زندان نيز دست از مباره ب

ھای آن را به  دادگاه کارانه حکومت اسالمی و بی باورھای فرھنگی سياسی، و انسانی خود پافشاری کرد و ھم ماھيت تبه

ھای مختلف، عبارتند   رسانهھای منتشر شده فرزاد در مجموعه نامه. اطالع افکار عمومی جامعه ايران و جھان رساند

  : از
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؛ ١٣٨۶ھای ديار ما، اسفند  به ققنوس ؛١٣٨۶آموزانش، اسفند  نامه فرزاد کمانگر، معلم محکوم به اعدام، به دانش

مانم و تو يک  ؛ من يک معلم می١٣٨٧، تير ٢٠٩؛ بندی بند ١٣٨٧بنويسيد درد و رنج، بخوانيد زندگی، ارديبھشت 

؛ در سوگ احسان فتاحيان، آبان ١٣٨٨؛ نسل سوخته، ارديبھشت ١٣٨٧تو نوشتن قدغن، بھمن ؛ از ١٣٨٧زندانبان، دی 

ھايم مرا به اين خاک پيوند  ؛ ديگر تنھا کفش١٣٨٨؛ دومين نامه فرزاد کمانگر پس از اعدام احسان فتاحيان، آبان ١٣٨٨

؛ ما ھم ١٣٨٨خندند، اسفند  ھا می ه که دوشنبئیھا ؛ رشته١٣٨٧، دی »روژگار يکی سيره گلم« ؛١٣٨٨دھد، آذر  نمی

ز در چشمان ئي؛ پا١٣٨٩ نامه خطاب به به معلمان دربند، ارديبھشت -؛ قوی باش رفيق ١٣٨٩، فروردين ...مردمانيم

  .١٣٨٩ميديا، آخرين نامه فرزاد کمانگر، ارديبھشت 

  .ستی وی پس می بريمدو  فرزاد از زندان، به خوبی به روحيات انقالبی و انسان با نگاھی به چند نامه

  

  نامه فرزاد رنج* 

 سال سابقه تدريس که يک ١٢اينجانب فرزاد کمانگر معروف به سيامند معلم آموزش وپرورش شھرستان کامياران با 

 انجمن صنفی معلمان  سال قبل از دستگيری در ھنرستان کارودانش مشغول به تدريس بودم و عضو ھيات مديره

 مسؤولھای آن  دستان بودم و تا زمان فعاليت اين انجمن و قبل از اعالم ممنوعيت فعاليتشھرستان کامياران شاخه کر

 آموزش و  نشريه( آموزشی رويان - گان ماھنامه فرھنگی چنين عضو شورای نويسنده ھم. روابط عمومی اين انجمن بودم

مدتی نيز عضو ھيات . يز تعطيل شد حراست آموزش و پرورش اين نشريه ن بودم که بعدھا به وسيله) پرورش کامياران

مجموعه فعاالن حقوق « نيز با آغاز فعاليت ١٣٨۴ام و از سال  بوده) ئاسک( ی انجمن زيست محيطی کامياران مديره

 درمان بيماری برادرم که از فعالين مسألهگيری   برای پی١٣٨۵در مرداد . به عضويت آن درآمدم» بشر در ايران

 زيرزمينی بدون. در ھمان روز به مکان نامعلومی انتقال داده شدم. ھران آمدم و دستگير شدمسياسی کردستان است، به ت

جا بسيار تاريک  آن. جا نبود ھا خالی بود نه زيرانداز نه پتو و نه ھيچ شی ديگری آن ھواکش، تنگ و تاريک بردند، سلول

ھستم » کرد«گفتم  پرسيدند و تا می ام می  قوميتنوشتند از ھنگامی که مشخصات مرا می. بود مرا به اتاق ديگری بردند

کاری قرار  به خاطر مذھب نيز مورد فحاشی، توھين و کتک. زدند ام را شالق می به وسيله شالق شلنگ مانندی تمام بدن

ستند و ب ام را می ھای دست. زدند توانستند شالقم می ام بود تا می  موبايل به خاطر موسيقی کردی که روی گوشی. دادند می

ام به طور کامل خارج  م را از تن ھای کردند و لباس فشار وارد می... ام نشاندند و به جاھای حساس بدن روی صندلی می

  .دادند کردند و با تھديد به تجاوز جنسی با چوب و باتوم آزارم می می

ھوش شدم و از   الکتريکی بیزمان به سرم و شوک ھای ھم پای چپ من در اين مکان به شدت آسيب ديد و به علت ضربه

کردند و به  ام را زنجير می لرزم، پاھای اختيار می ام و بی ام را از دست داده تاکنون تعادل بدن. ھنگامی که به ھوش آمدم

زدند که درد  ام شوک می ی شوک الکتريکی که دستگاھی کوچک و کمری بود به جاھای مختلف و حساس بدن وسيله

بند  ام چشم  ورود به چشمان از لحظه.  در زندان اوين منتقل شدم٢٠٩ی داشت بعدھا به بازداشتگاه بسيار زياد و وحشتناک

جا  مرا به اتاق کوچکی بردند که در آن) دست چپ باالتر از اتاق اجرای احکام -کف ھم( روی ورودی زدند و در ھمان راه

جا  در آن. سنندج منتقل شدم تا برادرم را دستگير کنندروز بعد به . قرار دادند) مشت و لگد( نيز مرا مورد ضرب و شتم

مرا به صندلی بستند و در اتاق . رو شدم  ورود به بازداشتگاه با توھين و فحاشی کردن و کتک کاری روبه از لحظه

مجبور  که ئی به گونه.  دستشوئی رفتن نيز نداشتم  حتا اجازه. گونه گذاشتند  صبح تا روز بعد ھمان٧بھداری از ساعت 

 ئی ھای طبقه در اتاق.  منتقل کردند٢٠٩بعد از آزار و اذيت بسيار دوباره مرا به بازداشتگاه . شدم خودم را خيس کنم

 . و کتک و آزار و اذيت قرار دادندئیمورد بازجو) ئیھای سبز بازجو اطاق( اول
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 اول و در مجاورت  ه در طبقهھای بسيار ناچارا مرا به پزشک بردند ک  به علت شکنجه١٣٨۵ شھريور ماه ۵در 

ھا را ثبت کرد؛ که آثار آن در کمر، گردن،   قرارداشت که پزشک آثار کبودی و شکنجه و شالق زدنئیھای بازجو اتاق

که چون .  بودم۴٣ شھريور و مھرماه در سلول انفرادی شماره  مدت دو ماه. سر، پشت، ران، پاھا کامال مشھود بود

 روز اعتصاب غذا کنم و ھنگامی که ٣٣ار خارج از تصور و بسيار زياد بود مجبور شدم ھا واذيت و آز شدت شکنجه

ام خودم را از   از شکنجه و اعتراض به اذيت و فشار بر خانوادهئیکردند برای رھا ام را تھديد و احضار می خانواده

 در انتھای ئیل انفرادی کوچک و بدبوماه نيز در سلو مدت نزديک به يک.  اول پرت کردم تا خودکشی کنم  ھای طبقه پله

 ماه انفرادی اجازه ٣در مدت .  مالقات و تلفن با خانواده را نداشتم حبس بودم که در اين مدت اجازه) ١١٣( طبقه اول

اجازه . جا بودم  ماه نيز در آن٢منتقل شدم و ) رو راه( ١٠ھواخوری را ھم نداشتم و سپس به سلول چند نفره شماره 

شاه واقع در  گاه اطالعات کرمان  تھران به بازداشت٢٠٩ ماه از  ی در اواسط د.  وکيل يا خانواده را نيز نداشتممالقات با

بازداشتگاھی تنگ و تاريک که ھرگونه . که نه اتھامی داشتم و نه تفھيم اتھام شدم ميدان نفت انتقال داده شدم در حالی

 .شد جنايتی در آن می

تاق بيرون آوردند و بعد از ضرب و شتم لباسی کثيف و بدبو به من دادند و با ضرب و شتم مرا ام را در ا ھای ھمه لباس

سلول . شد، بردند جا به راھرو ديگری که از در کوچکی وارد می بانی و از آن از راھرو و بازداشتگاه به اتاق افسر نگه

سلول تقريبا يک متر و شصت سانتيمتر . رسيد ی نمئیام به جا بسيار کوچکی که در واقع از ھمه کس مخفی بود و صدای

. آن سلول قبال دستشوئی بود و بسيار بدبو و سرد. ھواکش نداشت. دو المپ کوچک از سقف آويزان بود. در نيم متر بود

برای نفس . اتاق سرد بود. خورد اختيار سرت به ديوار می ھنگام بيدارشدن بی. يک تخته پتوی کثيف در سلول بود

و ھنگام خواب . ام را به زير در نزديک بکنم تا نفس بکشم ام را روی زمين بگذارم و دھان جبور بودم صورتکشيدن م

ھای کوچک را  زدند تا از استراحت جلوگيری کنند و يا المپ يا استراحت ھر ساعت چند بار با صدای بلند در را می

ردند و بدون ھيچ سوالی مرا زير ضربات مشت و لگد  بئیدو روز بعد از ورود مرا به اتاق بازجو. کردند خاموش می

گذاشتند تا قدرت استراحت   را تا آخر باز میئیدوباره مرا به سلول بردند صدای راديو. گرفتند و توھين و فحاشی کردند

  استحمام چند بار نيز اجازه ماھی يک.  رفتن داشتمئیشو  بار اجازه دست٢ ساعت ٢۴و تفکر را از من بگيرند در 

 :شدم مثل جا می  که در آنئیھا شکنجه.  داشتمئی دقيقه

 پنج -آوردند و چھار  ام در می ام را از تن ھای بردند، لباس اين اصطالحی بود که بازجوھا به کار می:  بازی فوتبال-١

خنديدند و با  یھنگام افتادن من روی زمين م. دادند ديگر پاس می کردند و با ضربات مشت و لگد به ھم نفر مرا دوره می

 .زدند ام می فحاشی کتک

شدم دوباره  ام را مجبور بودم باال نگه دارم ھرگاه خسته می ھای داشتند و دست ھا روی يک پا مرا نگه می  ساعت-٢

صدای قرآن را از . آوردند ام فشار می تر روی پای چپ ام آسيب ديده بيش دانستند که پای چپ چون می. زدند ام می کتک

 .ام را نشنود کردند تا کسی صدای  پخش میضبط صوت

  .گرفتند ام را زير مشت و سيلی می  صورتئیدر ھنگام بازجو- ٣

ھای نان پوشانده  ھای آن با زباله و ريزه  زير زمين بازداشتگاه که از راھروی اصلی به طرف در ھواخوری پله-۴

ام را  ھا و پاھای بردند، دست جا می ھا مرا به آن  که شب ديگری بود که کسی متوجه آن نشود، اتاق شکنجه شد برای اين می

درد . زدند ام، ساق پا، ران و کمرم می ناميدند به زير پاھای می» ذوالفقار«را   شالقی که آن بستند و به وسيله به تختی می

  .توانستم حتا راه بروم بسيار زيادی داشت و تا روزھا نمی

 از صبح تا غروب مرا در آن ئی بازجو اتاق سردی داشتند که معموال به بھانه چون ھوا سرد بود و فصل زمستان، -۵

  . ھم در کار نبودئیکردند و بازجو حبس می
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  .کردند ام شوک وارد می کردند و به جاھای حساس بدن ھای الکتريکی استفاده می  در کرمانشاه نيز از شوک-۶

 .دادند که قابل خوردن نبود  به من میئیتم، غذای مانده و کم و بدبو استفاده از خميردندان و مسواک را ھم نداش  اجازه-٧

برای . ام را نيز دستگير کردند  مالقات ندادند و حتا دختر مورد عالقه جا نيز برای فشار وارد کردن به من اجازه در اين

ھای غير بھداشتی کثيف و   لباسبه علت سلول و پتو و. کردند ھا را بازداشت می کردند و آن ام مشکل ايجاد می برادرھای

ھا مجبور شدم که  به علت فشار شکنجه.  ديدن پزشک را ھم نداشتم شدم و حتا اجازه) قارچ( دچار ناراحتی پوستی. بدبو

گونه  تری که ھيچ ام را عوض کردند و به سلول بدبوتر و کثيف  روز آخر بازداشتم سلول١۵.  روز اعتصاب غذا کنم١٢

 که به ئیھا بار به علت ضربه گرفتم حتا يک ھر روز مورد فحاشی و ھتاکی قرار می. اشت انتقال دادند ندئی گرما وسيله

در آوردند و به تجاوز جنسی ) زيرزمين(گاه  ام را در ھمان شکنجه ھای شبی نيز لباس. ھوش شدم ام زدند، بی ھای بيضه

مرا وادار به اعتراف به .  که سرم را به ديوار بکوبم. از شکنجه چند بار مجبور شدمئیبرای رھا... تھديدم نمودند و

شد و حتا گاھا بعضی اقدام  ھای ديگر مرتب شنيده می صدای آه و ناله سلول. کردند وادار می... مسائل عاطفی و روابط و

 .کردند به خودکشی می

ی مالقات   شدم ولی باز اجازه منتقل١٢١ منتقل شدم و ھر چند به سلول جمعی ٢٠٩اسفندماه به تھران بازداشتگاه  ٢٨

بر من ... ھا فحاشی، ھتاکی و روانی مانند بازداشت خانواده و جلوگيری از ارتباط با آن - ھنوز فشارھای روحی. نداشتم

  .کردند وارد می

د که نھايت کردن بازجوھا تھديد می.  فرستاده شد٣٠ به دادگاه انقالب شعبه ٨۶ھا بالتکليفی خردادماه  ام بعد از ماه پرونده

گناھيم در دادگاه و آزادی در بيرون از  ھا گرفتن حکم اعدام يا زندانی درازمدت است و در صورت اثبات بی سعی آن

  با وجود ھمه. بشر داشتند نفرت عجيبی که از من به عنوان يک کرد، ژورناليست و فعال حقوق! زندان تالفی می کنند

 .فشارھا از شکنجه دست بردار نبودند

با ھر . گی پرونده را به سنندج واگذار نمود گی به پرونده را در تھران اعالم کرد و رسيده دگاه عدم صالحيت رسيدهدا

شدند و  تر می ھا عصبانی ھا آن ھای حقوق بشر از من و اعتراض به بازداشت و شکنجه بار حمايت مردمی و سازمان

» کابوس وحشتناکی«ام   که برایئیزداشتگاه سنندج منتقل شدم، جا به با٨۶در شھريور ماه . کردند تر می فشارھا را بيش

از . که طبق قانون خودشان من اتھام جديدی نداشتم در حالی. ام خارج نخواھد شد گی ام و زنده گاه از ذھن شده که ھيچ

 . ھمان لحظه ورود کتک کاری و آزار و اذيت جسمی و روانی ام آغاز شد

 راھرو مجزا داشت که در آخرين راھرو و آخرين سلول مرا جای ۵ج يک راھرو اصلی و بازداشتگاه ستاد خبری سنند

کردند تا روزی رئيس بازداشتگاه ھمراه چند نفر ديگر مرا بدون دليل ضرب و شتم  ام را مرتب عوض می جای. دادند

 ئی شد با ضربه  منتھی میئیزجوھای با  پله بود به زيرزمين و اتاق١٨ که ئیھا کردند و از سلول خارج نمودند روی پله

ھا به  ام سياھی رفت با ھمان حالت مرا از پله ھا از پشت به سرم وارد کردند به زمين افتادم و چشمان که بر باالی پله

درد شديدی در سر . ام را باز کردم چشمان.  پله مرا به پائين آورده بودند١٨گونه  دانم چه پائين کشيده بودند، نمی

کردم با بھوش آمدنم دوباره مرا زير ضربات مشت و لگد گرفتند و بعد از يک ساعت  ام احساس می ویوصورت، پھل

کتک کاری دوباره مرا کشان کشان از پله ھا باال کشيدند و به راھروی دوم و سلول کوچکی بردند و به داخل آن پرت 

. شنيدم ه ھوش آمدم که صدای اذان عصر را میھنگامی که ب. ً نفر باز ھم مرا زدند تا مجددا بيھوش شدم٢و . کردند

قدرت حرکت کردن نداشتم . ام سياه و کبود شده بود تمام بدن. ام متورم شده بود صورت. ھايم خونی بود صورت و لباس

 .ام را تميز کنم ھای بعد از چند ساعت به زور مرا به حمامی انداختند تا صورت خونين و لباس

که   شب چند نفر از روسای اطالعات در حالی١٢ام ساعت  ردند و به علت وخامت جسمیام ک ھای خيسم را تن لباس

فردای آن روز مجبور شدند مرا به پزشکی خارج از . ام را ديدند ام را بسته بودند وضيعت وخيم جسمی چشمان
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 چند روز قدرت غذا خوردن ام تا ھا و فک گی دندان به علت آسيب ديده. بازداشتگاه و مستقر در زندان مرکزی نشان دھند

دادند به ناچار مجبور بودم موکت را  به من پتو نمی.  ام کند کردند تا سرما اذيت ھا پنجره سلول را باز می شب. ھم نداشتم

 واقع در زيرزمين مورد ئیھای بازجو  ھواخوری، مالقات و تلفن نداشتم و بارھا و بارھا در اتاق اجازه. دور خود بپيچم

و . کوبيدند بارھا سرم را به ديوارھای زيرزمين می.  روز اعتصاب غذا کنم۵مجبور شدم . گرفتم  قرار میضرب و شتم

ھيچ اتھامی نداشتم نه درکرمانشاه و نه در سنندج شکنجه . بردند از زير زمين تا سلول با ضربات مشت و لگد می

 که خودش ئیھا برد و اکثر شب دج به کار میاصطالحی بود که رئيس بازداشتگاه اطالعات سنن» جوجه کباب«مشھور 

  .انداخت و شالق می زد بست و کف زمين می دست و پا را می. داد جا بود انجام می آن

ھا  شب. داد شد و روح ھر انسانی را آزار می ھای زندانيان ديگر که اکثرا دختر بودند شنيده می ھا و ناله صدای گريه

کردند و به   که در زيرزمين بود بعد از کتک کاری خيس میئیام را در دستشو ھای سگذاشتند، لبا ھا را باز می پنجره

 .بردند، به علت سردی ھوا مجبور بودم خودم را الی پتوی کثيف سلول بپيچانم ھمان صورت مرا به سلول می

گی گرفت و دوباره به  ام در سنندج نيز عدم صالحيت رسيده  ماه نيز در انفرادی ھای سنندج بودم، پرونده٢نزديک به 

 تأثيرام   ماه انفرادی آزارھای جسمی و روحی در اين مدت روی جسم و اعصاب و روان٨نزديک به .  تھران منتقل شدم

مواد مخدر سرگرمی  که ئی زندان اوين در جا٧ به اندرزگاه ٢٠٩بعد از يک شب بازداشت در . بسيار بدی گذاشته است

ھا  بندی سازمان زندان  شھر زندانی که در طبقهئی آبان به زندان رجا٢٧شود منتقل شدم و از  زندانيان محسوب می

 ٢۴  ،»نامه فرزاد کمانگر رنج( .ام منتقل شده…  و سرقت مسلحانه وئیربا متعلق به زندانيان خطرناکی چون قتل، آدم

 )١٣٨٨مرداد 

  

  قضائيهۀياست قونامه فرزاد به ر* 

برگزاری دادگاه ( ١٨وکيل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل با اعتقاد به بی گناھی موکل خود درخواست اعمال ماده 

 و امنيتی از ناپديد بودن اين پرونده سخن ئیه ارائه نمود، پس از اين اقدام ھمواره دستگاه قضائيرا به قوه قضا) مجدد

ه است تا سه متھم پرونده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به سر برند و ھر لحظه احتمال گفته اند، اين موضوع باعث شد

  .اجرای حکم برای آنان متصور باشد

ه بر لزوم وجود سايه قانون بر اين پرونده و برگزاری ئيای به رياست قوه قضا فرزاد کمانگر، با نگارش و ارسال نامه

ھای وزارت اطالعات پرده  ھا و پرونده سازی در اين نامه از شکنجه کرده است، به عاوه وی تأکيددادگاه مجدد 

  :متن اين نامه به شرح زير است. کند ھايش مطرح می دارد و با شھامت خواسته برمی

 هللا الريجانی جناب آيت

 با سالم،

 و تغييراميدوارانه اند، ھمه  ای را تحويل گرفته هللا شاھرودی اعالم نمودند که ويرانه ده سال پيش ھنگامی که آيت

حضور ده ساله ايشان که فرصت کمی ھم نبود با احيای مجدد . تحوالتی اساسی در قوه قضائيه را به انتظار نشستند

ھای صريح  گيری  و موضعئیزدا دادسراھا، تصويب قانون حفظ حقوق شھروندی و کرامت انسانی، تھيه اليحه حبس

گرايانه ايشان در قوة قضائيه  دکان زير ھجده سال و بقيه اقدامات اصالحايشان در برابر احکام سنگسار و اعدام کو

اميدھای بسياری را در جھت آبادانی اين ويرانه در اقشار مختلف مردم و زندانيان و به طور کلی ھر شخصی که به 

نجاری، خودسری، نحوی از انحاء با قوه قضائيه سر و کار داشته است به وجود آورد، اما ھنوز ھم نابسامانی، ناھ

انه تاکنون فرصتی برای متأسفای و قانون گريزی در مجموعه تحت امر ايشان و ادامه آن، که  برخوردھای سليقه

جنابعالی در رفع آن ھا به عمل نيامده است ، آن چنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را يک 
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 چه را که به ناروا بر اين جانب روا ساخته اند به عرض حضرتعالی برسانم؛زندانی سياسی و عقيدتی می داند، شرح آن

 دستگير شدم در حالی که تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با دوازده سال سابقه تدريس از ٨۵ مرداد ماه  در )١

 آب و خاک را به عھده يت پرورش و تعليم و تربيت فرزندان اينمسؤولانواع فيلترھای حراست و گزينش عبور کرده و 

 در بازداشتگاه وزارت اطالعات اتھام اينجانب عضويت در حزب پژاک اعالم ئیدر مرحله تفھيم اتھام و بازجو. ام داشته

ھای جسمی و روحی و روانی  ھا در تھران، کرمانشاه و سنندج مرا تحت شديدترين شکنجه ئیدر روند تمام بازجو. شد

فرسا به دليل واھی بودن چنين اتھامی  ھای طاقت رغم تحمل شکنجه اينجانب علی.  واھی تن دھمقرار دادند تا به اين اتھام

انه تنھا بر اساس برداشت ذھنی بازجويان اوليه پرونده و متأسفبا اين وجود . ام ھمواره و ھمواره اتھام فوق را رد نموده

 .شرايط منطقه انتساب اتھام فوق به اينجانب را مسجل اعالم کردند

وزارت «:  دادگاه انقالب تھران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنيدم که٣٠ای در شعبه  در جلسه ھفت دقيقه) ٢

  .»اطالعات خواستار اعدام شماست ، برويد و آن ھا را راضی کنيد

 در حزب قبل از جلسه دادرسی، اينجانب از کليه اتھامات مبرا شناخته شده و اين بار با اتھام جديد عضويت )٣

 حکم مذکور در ديوان عالی کشور بدون توجه به انواع و تأسفبا .  به اعدام گرديدم در جلسه مذکور محکوم. ک.ک.پ

  . گرديدتأئيدن دادرسی کيفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است، ئياقسام امور خالف قانون آ

 به خاطر اعتراض به حکم اينجانب، دوباره در ٨٧پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه  )۴

 مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رويکرد کلی بازجويان ئی ماه ديگر تحت بازجو۵ تھران به مدت ٢٠٩بازداشتگاه 

و کارشناسان وزارت اطالعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالی که با شواھد و قراين بسيار و 

ام، به اينجانب اعالم  ی جديد برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو ھيچ حزب و سازمانی نبودهھا ئیبازجو

استفاده قرار  نمودند با توجه به شرايط جديد حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و ھمکاران بخواھيد که مبادا مورد سوء

ايد که اکنون کسی بخواھد با موج سواری سياسی از پرونده  بگيرند، چرا که اساسا شما عضو ھيچ حزب و گروھی نبوده

  .برداری مصادره به مطلوب بنمايد بھره

 قبول نمايم که از  توانم انتساب اتھامی را به خود دانم و نمی گناه می هللا الريجانی اينجانب خود را فردی بی جناب آيت«

 شديد تأسف ضمن اظھار ٢٠٩ذکر اينجانب در بازداشتگاه بيخ و بن جعلی و خيالی بوده، به طوری که بازجوی اخيرال

دانست و  شکنی محض می به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه اين اعمال را عملی خودسرانه و قانون

دانست و حتی قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گيرند تا روند بررسی  گيری حقوقی آن را حق مسلم من می پی

گيری نمايندگان   ماه و حتی با پی١٨ونده اينجانب تحت اعمال ماده ھجده انجام پذيرد، اما اينجانب پس از مدت تقريبا پر

بار در کمال حيرت دريافتم که اثری از  ام، بلکه اين محترم مجلس شورای اسالمی نه تنھا ھنوز جوابی در يافت نکرده

 . باشد  نمیھای قوه قضايه  بخش يک از ام در ھيچ پرونده

چه   دارم که اميدوارم چنانسؤالهللا الريجانی از شما به عنوان قاضی القضات حکومت اسالمی چند  جناب آيت

 :دئيھا را حداقل به اين جناب اعالم فرما ھای فراوان در اين شرايط اجازه دھد پاسخ آن مشغله

 دقيقه طول کشيده و ٧ يا ۶خواست و دفاعيات من کال  ماه بازداشت با قرائت کيفر١٩به نظر شما دادگاھی که پس از  )١

ای  چنين بعد از اين جلسه دادگاه چند دقيقه حتی در دادگاه اجازه صحبت کردن با وکيلم ھم به من داده نشده است و ھم

د يا آيا ای صادر بنماي تواند حکم عادالنه نمايد، می می) ؟!!يعنی خودم(  قاضی مرا متھم به ھمکاری با فرزاد کمانگر

 اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟

 ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمرا به من اعالم نمودند صدور حکم ١۵کارشناسان وزارت اطالغات  )٢

دادن حسن نيت به   فعاالن سياسی و مردم جھت دوری از احزاب کرد و نشان اعدام برای من ارسال پيامی روشن برای
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باشم  آيا اينجانب به عنوان شھروندی در جمھوری اسالمی دارای اين حقوق می. باشد ؟ می!شورھای ھمسايهبعضی از ک

  که وجه المصالحه بھبود روابط عادی کشورم با ھمسايگانش قرار نگيرم؟

  تمامی اتھامات پيشين مرا حذف ٢۴/۴/٨٧سخنگوی محترم قوه قضائيه آقای جمشيدی در مصاحبه خود در تاريخ  )٣

بار در اظھار نظری جديد اتھام مرا عضويت در حزبی که من اتھام آن را ھم قبول نداشتم بيان می کنند، اما  نمود و اين

  .چگونه است که ھنوز دستور رسيدگی به پرونده اينجانب صادر نشده است

چه   پرونده اينجانب چنان عیای و اجتما ھای وسيع رسانه نمايد که با توجه به بازتاب چرا دستگاه امنيتی عنوان می )۴

 صورت گيرد، بيم تجری نھادھای حقوق بشری و   ھای صادره تجديدنظری در گردش کار و موارد اتھامی و دادنامه

اند،  گيری نموده ھای سياسی دگر انديش که قبال در محکوميت حکم غيرقانونی اينجانب موضع نھادھای مدنی و گروه

ھای اسالمی به آن حکم شده است، آن چنان ناگوار و  گيری از گذشته که در آموزه عبرتآيا پذيرش اشتباه و . گردد می

  باشد که برای فرار از آن به چنين دستاويزی چنگ زد؟ تلخ می

دانيد؟ اگر نه   نمی چه که گذشت آيا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقالل و تفکيک قوا از يکديگر با توجه به آن )۵

توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به  قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمیچگونه است که 

  دانند؟ ھای غيررسمی نھادھای امنيتی می رعايت توصيه

آيا با عنايت به سطور گذشته، اينجانب به عنوان فردی تبعه ايران و برخوردار از حقوق شھروندی جمھوری  )۶

طرف و بر اساس قوانين مدون و رسمی جمھوری اسالمی و  ا دارم که مجددا و در دادگاھی بیاسالمی ايران، اين حق ر

  مورد، محاکمه گردم؟ ھای بی فارغ از مالحظات سياسی و مصلحت انديشی

 دادرسی کيفری در تمامی مراحل رسيدگی  نئيهللا الريجانی با عنايت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آ جناب آيت

نده اينجانب کامال آشکار و واضح بوده است و بر ھمين اساس در جھت احقاق حق خود قبال تقاضای اعمال ماده به پرو

ھجده به عمل آورده، که از اختيارات خاص مقام محترم رئيس قوه قضائيه بوده و اين تقاضا در زمان حاکميت اين ماده 

  .قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است

د به خواسته مشروع اينجانب، اگر ئيجانب به اين وسيله رسما و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمابنابراين اين

ھا تحمل  د نتيجه را نيز اعالم دارند تا پس از گذشت سالئيتاکنون رسيدگی نشده باشد رسيدگی به عمل آمده و عنايت فرما

  .ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم

 يت سنگين دادپروری صميمانه آرزومندممسؤولفيق حضرتعالی را در اجرای تو

 فرزاد کمانگر

  ١٣٨٨بھمن  ١۵

 : رونوشت

 دادستان محترم کل کشور- 

  دادستان محترم تھران-

  کميسيون حقوق بشر قوه قضائيه-

  فراکسيون نمايندگان محترم کرد مجلس شررای اسالمی- 

دھد که  زيرا اين سند به خوبی نشان می.  حکومت اسالمی، يک سند تاريخی استکشان س آدمئياين نامه فرزاد به ر

کنند و حتی اجازه  بازجويان در زير شکنجه و قضات حکومت اسالمی، چگونه به زندانيان سياسی پاپوش درست می

 .دھند ھا و کاليشان نيز نمی دفاع به آن
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  »قوی باش رفيق«*

  درد سالم بندی، ھم ھم 

شان  ھا يار دبستانی که دفتر انشای کالسی ده ھای خاوران، ھم معلم، آموزگار، ھمسايه ستاره. شناسم خوبی میشما را به  

شما را به خوبی . شان بود ھای انسانی شان انديشه آموزانی که مدرک جرم ھايشان شد و معلم دانش پيوست پرونده

ِآموز آرام پشت ميز و  منم دانشمنم، بندی بند اوين  د داريد مرا ھم که به يا. شناسم، ھمکاران صمد و خان علی ھستيد می

ھای صمد اما  منم به مانند خودتان راوی قصهھای شکسته روستاھای دورافتاده کردستان که عاشق ديدن درياست  نيمکت

  در دل کوه شاھو

  منم عاشق نقش ماھی سياه کوچولو شدن 

  تان منم، ھمان رفيق اعدامی 

ھای کوچک  از راست به چپ رودخانه. گذشت  و دره تمام شده بود و رودخانه از دشت ھمواری میحاال ديگر کوه 

ماھی ... برد ماھی کوچولو از فراوانی آب لذت می... ديگری ھم به آن پيوسته بودند و آبش را چند برابر کرده بودند

 نخورد ناگھان يک دسته ماھی ئیش به جاتوانست ھرقدر دلش خواست شنا کند و کله ا می. کوچولو خواست ته آب برود

  .به دريا خوش آمدی رفيق: ھا به ماھی سياه گفت شدند، که يکی از آن  میئی تا١٠٠٠٠را ديد، 

ھای فرزندان اين آب و خاک خيره شد و خاموش  توان پشت ميز صمد شدن نشست و به چشم ھمکار دربند، مگر می 

  ماند؟

کند از ارس باشد يا  ا را به ماھيان کوچولوی اين سرزمين نشان نداد؟ حاال چه فرقی میتوان معلم بود و راه دري مگر می 

بگذار . شدن، وقتی راھنما آفتاب است کند وقتی مقصد درياست و يکی کارون، سيروان باشد يا رود سرباز، چه فرقی می

  .مان ھم زندان باشد پاداش

توان  مگر می.  آگاھی پاشيدن را بر دوش داشت و دم برنياورد؟يت معلم بودن و بذرمسؤولتوان بار سنگين  مگر می 

توان در قحط سال عدل و داد معلم بود ، اما  مگر میآموزان و چھره نحيف آنان را ديد و دم نزد؟  بغض فروخورده دانش

  اميد و برابری را تدريس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوين و مرگ شود؟» بای«و » الف«

توانم  نمی. معلم باشيم و ھمراه ارس جاودانه نگرديم» عزتی«و » خانعلی«، »صمد«صور کنم در سرزمين توانم ت نمی 

  تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان اين سرزمين باشيم و دل به رود و دريا نسپاريم و طغيان نکنيم؟

ھای آن نشان افتخاری خواھد شد  مرارتھا و  دانم روزی اين راه سخت و پر فراز و نشيب، ھموار گشته و سختی می 

، تا ھمه بدانند که معلم، معلم است حتی اگر سد راھش فيلتر گزينش باشد و زندان و اعدام، که »برای تو معلم آزاده«

  .خوار اند، نه مرغان ماھی آموزگار نامش را، و افتخارش را ماھيان کوچولويش به او بخشيده

حاال ديگر مردن برای من سخت نيست، : گفت کرد و و با خود می سطح دريا شنا میماھی کوچولو آرام و شيرين در  

ماھی . که ناگھان مرغ ماھی خوار فرود آمد و او را برداشت و برد...آور ھم نيست، حاال ديگر مردن ھم برای من تأسف

 ماھی کوچولو شب ١١٩٩٩. اش گفت حاال ديگر وقت خواب است  بچه و نوه١٢٠٠٠اش را تمام کرد و به  بزرگ قصه

فکر برش . بخير گفتند و مادر بزرگ ھم خوابيد اما اين بار ماھی کوچولوی سرخ رنگی ھرکاری کرد خوابش نبرد

  ...داشته بود

  معلم اعدامی زندان اوين 

  ١٣٨٩ ارديبھشت ماه -فرزاد کمانگر  
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شت سال پيش داستان معلم مدرسه که ھ» مارآب«آموزم ياسين در روستای  قوی باش رفيق؛ مادر بزرگ دانش*  

دانم سرنوشت تو ھم مانند معلم اين شعر و نوار اعدام  می: را با نوار کاستی برايم گذاشت گفت» ماموستا قوتابخانه«

  ».قوی باش رفيق«است، اما 

  .مادر بزرگ اين را گفت و پک عميقی به سيگارش زد و به کوھستان خيره شد

 

  ھا سالم بابا آب داد بچه* 

سرايم، ھر روز به جای  تان شعر زندگی می لم برای ھمه شما تنگ شده، اين جا شب و روز با خيال و خاطرات شيريند

. خوابم خندم و با شما می شوم، با شما می گويم، از الی اين ديوارھای بلند با شما بيدار می خير می شما به خورشيد روزبه

  .گيرد   ھمه وجودم را می» چيزی شبيه دلتنگی«گاھی 

ناميديم، و خسته از ھمه ھياھوھا، گرد و غبار  شد مانند گذشته خسته از بازديد که آن را گردش علمی می کاش می

شد مثل گذشته گوشمان را به  سپرديم، کاش می ھايمان را ھمراه زاللی چشمه روستا به دست فراموشی می خستگی

مان را  رديم و ھمراه با سمفونی زيبای طبيعت کالس درسسپ و تنمان را به نوازش گل و گياه می» صدای پای آب«

گذاشتيم چون وقتی بابا نانی برای تقديم کردن در  داديم و کتاب رياضی را با ھمه مجھوالت زير سنگی می تشکيل می

 و ئیاات شيميتغييرکند، پی سه مميز چھارده باشيد با صد مميز چھارده، درس علوم را با ھمه  سفره ندارد چه فرقی می

ھای ابر را در آسمان ھمراه با نسيم  لکه» عشق و معجزه«ی از جنس تغييرگذاشتيم و به اميد  فيزيکی دنيا به کناری می

کالسی پرشورتان را از سر کالس راھی کارگری نکند و  مانيدم که کورش ھمان ھم ی میتغييرکرديم و منتظر  بدرقه می

ی که برای عيد تغييرمان نکند، منتظر  نان برای ھميشه سقوط ننمايد و ترکدر نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال 

 .نوروز يک جفت کفش نو و يک دست لباس خوب و يک سفره پر از نقل و شيرينی برای ھمه به ھمراه داشته باشد

رای ھم با زبان کرديم و ب مان را دوره می شد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کردی کاش می

  .رقصيديم رقصيديم و می رقصيديم و می خوانديم و بعد دست در دست ھم می سروديم و آواز می مادری شعر می

تان گل  شدم و شما در رويای رونالدو شدن به آقا معلم بان می شد باز در بين پسران کالس اولی ھمان دروازه کاش می

دانيد که در سرزمين ما روياھا و آرزوھا قبل از قاب   اما افسوس نمیکشيديد، زديد و ھمديگر را در آغوش می می

شدم،  شد باز پای ثابت حلقه عمو زنجيرباف دختران کالس اول می گيرد، کاش می مان غبار فراموشی به خود می عکس

 .آمديد  نمینويسيد کاش دختر به دنيا ھا بعد در گوشه دفتر خاطراتتان دزدکی می دانم سال ھمان دخترانی که می

جای بوسه اھورا «آاليشی ھستيد که ھنوز  کنيد ولی برای من ھمان فرشتگان پاک و بی ايد، شوھر می دانم بزرگ شده می

داند اگر شما فرشتگان، زاده رنج و فقر نبوديد، کاغذ به  شود، راستی چه کسی می تان ديده می مان زيبای بين چش» مزدا

آمديد،  به دنيا نمی »خاک فراموش شده خدا«کرديد و يا اگر در اين گوشه از   نمیدست برای کمپين زنان امضاء جمع

برای آخرين بار با » زير تور سفيد زن شدن«مجبور نبوديد در سن سيزده سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت 

اھورا، فردا که در دامن دختران سرزمين . را با تمام وجود تجربه کنيد» قصه تلخ جنس دوم بودن«مدرسه وداع کنيد و 

ھای  ھا و شادی شان از بنفشه تاجی از گل بسازيد حتما از تمام پاکی تان پونه بچينيد يا برای طبيعت خواستيد برای فرزندان

   .دوران کودکيتان ياد کنيد

مصيبت مرد « از ھايتان بنشينيد، بخوانيد و بخنديد چون بعد توانيد با ھمکالسی دانم ديگر نمی پسران طبيعت آفتاب می

تان پشت  تان، به روياھای گريبان شما را گرفته، اما يادتان باشد که به شعر، به آواز، به ليالھای» غم نان«تازه » شدن

باشند به » شعر و باران«شان برای امروز و فرداھا فرزندی از جنس  تان ياد بدھيد برای سرزمين نکنيد، به فرزندان

 . مان مترنم شويد  نه چندان دور درس عشق و صداقت را برای سرزمينئیتان تا فردا سپارم دست باد و آفتاب می
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 تان بازی و معلم دوران کودکی رفيق، ھم

  ٩/١٢/١٣٨۶ شھر کرج ئیزندان رجا - فرزاد کمانگر

به ) ئیمقامات قضا( ھا اين«:  با سايت کارزار نجات فرزاد کمانگر گفتئیمھرداد برادر فرزاد کمانگر، در گفتگو

 پرونده گفت فرزاد ھيچ گناھی نداشته و فرزاد بايد آزاد مسؤولاين . من حضورا نشسته بودم. قول دادند) فرزاد( خودشان

وی در مورد اتھام برادرش » .، به خود فرزاد وبه من گفته بود)وکيل فرزاد کمانگر( دادستان تھران به آقای بھراميان. شود

کنم که  ترين فرد به فرزاد، خودش ھم که بارھا اعالم کرد، اعالم می  به عنوان نزديکمن«: در رابطه با پژاک اظھار داشت

شان اين بود که فعاالن مدنی کرد را  فقط قصد و نيت. ھا پرونده بود ھيچ ارتباطی با ھيچ جريان سياسی نداشت و ھمه اين

  ».قربانی کنند

ز اعدام او با راديو فردا داشت در مورد اتھام ارتباط با سازمان ای که پس ا خليل بھراميان، وکيل فرزاد کمانگر در مصاحبه

 يعنی مامور ئیحتی مامور بازجو. گونه دليلی وجود ندارد ھيچ. به ھيچ وجه، به ھيچ وجه، به ھيچ وجه«: پژاک گفت

يم، فرزاد در اين اطالعات پيش من و فرزاد که در زندان نشسته بوديم صريحا اعالم کرد که با تحقيقاتی که به عمل آورد

  ».ھا نبوده برنامه

زمان با فرزاد کمانگراعدام شدند از کردستان راھی تھران شده و ھمگی نسبت به اين که بدون  ھای زندانيانی که ھم خانواده

به اند اعتراض کرده و آن را خالف قانون و خالف احترام  ھيچ اطالعی به وکيل پرونده و خانواده، زندانيان را اعدام کرده

  .حقوق ساده انسانی عنوان کردند

. شدن چگونگی تحويل پيکر اعداميان شدند  خرداد با استاندار کردستان مالقات کردند و خواھان مشخص١٢ھا  خانواده

اکنون به دليل شرايط امنيتی قادر به افشای آن نيستيم دفن  شدگان در محلی که ھم اعدام«استاندار کردستان در پاسخ اعالم کرد 

در » .ين مربوطه محل دفن ايشان را به شما اطالع خواھيم دادمسؤولاند و پس از گذشت زمان و مساعد بودن اوضاع  هشد

ھا را تھديد کردند در صورت تکرار اين  پی اين مالقات، نيروھای اطالعاتی و امنيتی با اعضای خانواده تماس گرفته و آن

  .ھا را بازداشت خواھد نمود ھا آن مالقات

تصميم گرفتيم طبق وصيت فرزندم پيکر وی را تحويل بگيرم و در روستای پدری اش دفن «: ر فرزاد کمانگر گفته استماد

ن مسؤوال نرسيد و نه نمايندگان مجلس و نه ئیانه تمام تالش ھايمان در طول آن چند روز در تھران به جامتأسفبکنيم ولی 

موقعی . شود ھا را تحويل بدھيم در کردستان آشوب به پا می ند اگر جنازهگفت ھمه می. دادند  جواب مشخصی به ما نمیئیقضا

که ما از تھران برگشتيم به ما اطالع دادند که اطالعات تماس گرفته و اعالم کرده نبايد مراسم ختم در مسجد برگزار بشود و 

تانداری کردستان مراجعه کردم و گفتم قول بعد از چھلم ھم به اس. تنھا اجازه برگزاری مراسم را در خانه خودمان داده بودند

  ». تجمعئیشود محل برپا تان دھيم می استاندار باز جواب سرباال داد و گفت قبرشان را نشان. داديد قبر فرزندم را نشانم دھيد

قدر که  وی ھمان. وی يک انقالبی سوسياليست بود. فرزاد سبک خاص خود را در آموزش و تربيت شاگردانش داشت

داشته شده کردستان داشت، به کودکان پابرھنه حاشيه شھرھای ايران و  ر گرو کودکان محروم روستاھای عقب نگهدل د

کار تجارت سکس در تايلند و  شده باندھای تبه کودکان رنج و کار و خيابانی سراسر ايارن و جھان و به دختران قربانی

 يک معلم انقالبی با تفکری انترناسيوناليستی، تنھا به آن تعداد چون بنابراين، فرزاد، ھم. ھم توجه داشت... فيليپين و

اند، به  ھای کپری ھم راه نيافته کرد، وی به ھمه آن کودکانی که حتی به مدرسه آموزی که در کالس داشت فکر نمی دانش

  .انديشيد ھمه آن صدھا ميليونکودکی که در سراسر دنيا از مدرسه رفتن و درس خواندن محرومند، می

صمد « وی از نوع معلمانی چون .اش جان باخت فرزاد يک انقالبی مبارز بود و در راه تفکر انقالبی و انترناسيوناليستی

خواه،  ھای آزادی فرزاد متعلق به انسان .و معلمان ديگری نظير آنان بود »...بھرنگی، بھمن عزتی، خسرو رشيديان و

ای از ايران و حتی جھان  رو، بايد در ھر گوشه از اين. ان و جھان استديدگان اير طلب و ھمه رنج جو، برابری عدالت
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ای راه بيفتد، عکس و نام فرزاد به عنوان مظھر  بخش و مقاومت مردمی شکل بگيرد و ھر مبارزه ئیھر مبارزه رھا

  .مقاومت و مبارزه باال برود

طبيعی  .ای ياد او را گرامی بدارد به گونهخواھد  محبوبيت فرزاد چنان در جامعه ايران رسوخ کرده که ھر کسی می

ديدگان،  که در فردای سرنگونی کليت حکومت اسالمی با قدرت و ھمبستگی و مبارزه کارگران، محرومان و ستم است

ھا، مدارس  ھا، خيابان ھا، کوچه طلب، نام فرزاد ھم بايد بر تابلوی ميدان شدگان و ھمه نيروھای انقالبی و مساوات  اسثمار

  . حک گردد.. .و

  !باختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامی باد ياد فرزاد و ھمه جان

  ٢٠١۵ ی دھم م-  ١٣٩۴ ]ثور[شنبه بيستم ارديبھشت يک

  

  

  

  

 

 


