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،هم زنجيرئی های وی،ر مرگ فرزاد کمانگکمح    

  ! دانشجويان، زنان، کارگران ومعلمان بايد لغو شودحکم زندان 
 

   ١٣٨٧مرداد جمعه چهارم                                                                    )ديدر تبع(راني ایاسي سانيکانون زندان

                                                               
   مرگ فرزاد کمانگر، حکم مرگ هم زنجيرئی هایکمح

  !شود دانشجوئی، زنان و کارگران و معلمان بايد لغو وی، حکم زندان فعاالن

  
فرزاد . به مرگ محکوم شده است فرزاد کمانگر معلم جوان کاميارانی به اتهام واهی ارتباط با يک سازمان مخالف رژيم

محکوم شده و مطمئنن تا زمانی که رژيم جمهوری اسالمی  نخستين کسی نيست که با اتهامات بی پايه و اساس به مرگ

وری اسالمی بنا به ماهيت سرکوبگرانه اش هيج صدائی غيراز رژيم جمه. نخواهد بود در قدرت است آخرين نفر هم

هرگز نيز جزئت نکرده  با اينکه از کشتن انسان ها ترديدی به خود راه نمی دهد، اما. خود را تحمل نمی کند صدای

 و می کشم چون با آگاهی. طبقاتی خود می ترسم بگويد می کشم چون از افکار و عقايد مخالف، از مخالفان سياسی و

  .به حيات ننگين و خونبارم ادامه دهم دکرانديشی مخالفم، می کشم چون می خواهم

شرايط . دهه اخير کرده اند همان گونه که مردم در يک. رژيم را می شود در اوج ددمنشی به عقب نشينی وادار کرد

تواند اهداف سرکوبگرانه خود را اش نيست و به راحتی نمی  جامعه تغيير کرده است، شرايط داخلی و بين المللی به نفع

. گرفت اعتراضات را افزايش داد و با تشديد فشار فرصت هرگونه اعمال جنايت کارانه را از آن بايد. به اجراء در آورد

 کرد، معلم یاسي از فعاالن سیليوک ان و فرهاديدري حیبايد لغو احکام مرگ فرزاد کمانگر و دو هم پرونده ای وی، عل

زندان عابد توانچه و ساير فعالين دانشجوئی، فعالين کارگری،   حسين پناهُی و ساير احکام مرگ، حکمدهگالنی انور

   .همه ی زندانيان سياسی را به آن تحميل کرد زنان و معلمان و آزادی

  
  

   )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران
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