
  کنفدراسيون آزاد معلمان جهان: به
  
 

   ! فرزاد کمانگر را اعدام کنندماجازه ندهي
  !حکم اعدام فرزاد کمانگر باید بی درنگ لغو شود

  
سازمان یک تباط با  به جرم واهی ار،ی شهر کاميارانیی ابتدا معلم جوان دوره،د کمانگرافرز

این اولين باری نيست .  استحکوم شده م اعدامبه و داشتن اسلحه  مخالف جمهوری اسالمیسياسی
صدها   جمهوری اسالمیدولت. برنداز بين می گوناگون اتهامات واهیکه فعالين اجتماعی را با  

ها، منش ها، ایرانیی وفا: از جمله؛ اعدام سپرده استیهچوبش به ای حکومتدر طی دورهمعلم را 
 و  و مردم شهر کاميارانر بين دانش آموزان د معلمی محبوب،فرزاد کمانگر. هاها، محبیصبوری

ها و بارها دست های اخير بار در طی سالجمهوری اسالمیدولت .  استان فعال حقوق کودکیک
 و حتا شکنجه قرار داده  وکاران و تالش گران دفاع از حقوق کودکان را مورد آزار، دستگيریراند

 سعی در متوقف کردن و بدین ترتيب،اقچی و عامل تجارت کودکان زده چها برچسب قابه آن
  .  نموده استآنانهای فعاليت

 
، یعنی شیشی یعنی نسل ُکمعلم ُک.  اجتماعی محترمی داردی شغل شریفی است و آتوریته،معلمی

عدام ا حکم دهند،، که فرزندان ما را آموزش می به کمانگرها.ی کودکان و جوانانتخریب روحيه
. زنندها دامن می و حتا به آنکنند سکوت میاری از فجایع اجتماعیبسي اما در مقابل ،دهندمی

 ، معلمی دلخراش مرگ صمد بهرنگیذشت چهل و اندی سال هنوز حادثهگی ایرانی پس از جامعه
 کشته پهلوی عوامل رژیم ت را که بسياری عقيده بر این دارند که به دس کودکانی ادبياتو نویسنده

مرگ االن خيلی :  هر چند که صمد گفته بود. خاطره و یاد صمد زنده است.اند فراموش نکرده،شد
 مهم این است که زندگی یا مرگ من در زندگی ، این مهم نيست اماتواند به سراغ من بياید،آسان می

-یا مرگ دیگران چه اثری داشته باشد؛ اما این مهم است و خيلی هم مهم است که اجازه ندهيم معلم
  .  اعدام کنندمخالف،ید سياسی اشتن عق ولو به دليل دا،های شریف و دلسوز کودکان را

 
، از بين بردن معلم جوانی که به فعاليتی شریف و محترم اشتغال داشته است، فرزاد کمانگراعدام 

  کامياراندانش آموزانتاثيری بر روی  یاس و غمایجاد  جز نه تنها اقدامی ضد انسانی است، بلکه
نه  - المللی بين قدرت مند یک حرکتدر اثر - ، لغو حکم اعدامش اما زنده ماندندش؛خواهد گذاشتن

کارد، بلکه قدمی مهم و موثر در ارتباط با احقاق حقوق کودکان های کودکان میل خنده بر لبتنها ُگ
  .است

 
 این یتبصره. ت سازمان جهانی کار را پذیرفته اس١٨٢ کنوانسيون ،جمهوری اسالمی ایراندولت 

 انی حقوق کودکمصونيت قانونی، اجتماعی و سياسی تالش گران عرصهمشتمل بر کنوانسيون 
  .ی آن وادار کردباید جمهوری اسالمی را به رعایت این کنوانسيون و تبصره. است

 به حرمت تالش گری  آشکار، بلکه تجاوزیاقدامی ضد انسانیحکم اعدام فرزاد کمانگر نه تنها  
خواهيم که نسبت از شما می. آید به شمار می و شرافت معلمیی دفاع از حقوق کودکانعرصهدر 
  بخواهيد که این حکم را به جمهوری اسالمیراض کنيد و از دولتت اعحکم اعدام فرزاد کمانگربه 
  .لغو کند  و شرافت شغل معلمی بی درنگ کودکی حرمت ذاتیپاس

  



   ی حقوق کودکیتالش گران آزادهی معلمان شریف و يت کليهبا احترام و سپاس و به اميد مصون
  

  سوسن بهار
  »داروگ«ی کودک و جوان دبير فصل نامهسر

  »يت الغای کار کودکانجمع«دبير و 
  

 ٢٠٠٨ ژوئيه پانزدهم
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