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∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
 

Σταµατήστε την εκτέλεση του συνδικαλιστή εκπαιδευτικού Farzad Kamangar 
 

 
∆ιαµαρτυρόµαστε έντονα για τη θανατική καταδίκη του Ιρανού 

εκπαιδευτικού Farzad Kamangar, επειδή πιστεύουµε ότι αυτού του είδους  η 
ποινή, ανεξάρτητα από την κατηγορία, είναι απάνθρωπη και πρέπει να καταργηθεί. 
Κάνουµε έκκληση προς την Ιρανική κυβέρνηση για : 

 
• να επανεξετάσει την υπόθεση του Farzad Kamangar και να δώσει 

στους πολίτες και την παγκόσµια κοινή γνώµη περαιτέρω διευκρινίσεις για τις 
κατηγορίες ενάντια στον ίδιο και άλλους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς που 
κρατούνται αυτήν την περίοδο,  

• να µετατρέψει τη θανατική ποινή του Farzad Kamangar, 
• να σταµατήσει τη χρήση βασανιστηρίων, που δεν αρµόζουν σε µια 

δηµοκρατική και πολιτισµένη χώρα,  
• να επιτρέψει στον Farzad Kamangar να έχει χωρίς περιορισµούς επαφή 

µε την οικογένειά του και τον δικηγόρο του,  
• να σταµατήσει τις ενοχλήσεις προς τους συγγενείς του Farzad 

Kamangar και προς τα µέλη της Επιτροπής για τη Ματαίωση της Θανατικής Ποινής 
του  Farzad Kamangar,  

• να είναι ανοιχτή για έναν ειρηνικό διάλογο σχετικά µε τα 
επαγγελµατικά προβλήµατα των εκπαιδευτικών στο Ιράν. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Έκκληση επείγουσας δράσης για το Ιράν  

της Education International 
 
Σταµατήστε την εκτέλεση του συνδικαλιστή εκπαιδευτικού Farzad Kamangar  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Ο Farzad Kamangar, ένας 33χρονος εκπαιδευτικός και πρώην συνδικαλιστής από την 
Επαρχία του Κουρδιστάν του Ιράν, κινδυνεύει να εκτελεστεί µετά από απόφαση που 
εκδόθηκε σε µια παράνοµη δίκη.  
 
Τις προηγούµενες εβδοµάδες, η EI έγραψε στην ιρανική κυβέρνηση για να ζητήσει 
µια νόµιµη δίκη για τον Farzad Kamangar και άλλους ακτιβιστές του συνδικάτου που 
έχουν συλληφθεί. Παρά τις από κοινού προσπάθειες από διάφορους εθνικούς και 
διεθνείς οργανισµούς να µετατραπεί η ποινή θανάτου του Farzad Kamangar, 
υποστηρίχτηκε από το ανώτατο δικαστήριο στις 11 Ιουλίου 2008. Επιπλέον, Ιρανοί 
συνδικαλιστές συνάδελφοι και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα που 
εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς τον Farzad υποβάλλονται σε έντονο 
εκφοβισµό από τις ιρανικές αρχές.  
 
Η σύλληψη, η κράτηση και η καταδίκη των συνδικαλιστών λόγω των ανθρωπιστικών 
και συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων τους είναι όχι µόνο σοβαρές παραβιάσεις των 
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, αλλά και δηµιουργούν µια ατµόσφαιρα φόβου, 
επιβλαβή για την ανάπτυξη των συνδικάτων στο Ιράν. 
 
Πληροφορίες για το ιστορικό 
 
Ο Kamangar, που εργάστηκε ως εκπαιδευτικός σε αγροτικές περιοχές και ήταν 
ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, κατηγορείται ότι υπήρξε τροµοκράτης 
µέσω της υποτιθέµενης σχέσης του µε το Κουρδικό Εργατικό Κόµµα, PKK. Σύµφωνα 
µε τον δικηγόρο του, Khalil Bahramian, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για να 
δικαιολογηθεί η κατηγορία ότι ο Kamangar έχει «θέσει σε κίνδυνο την εθνική 
ασφάλεια». Ο δικηγόρος του, που δεν του επιτράπηκε να τον υπερασπίσει, λέει ότι η 
δίκη του Farzad δεν έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 168 του Ιρανικού Συντάγµατος: 
«Πολιτικές παραβάσεις και παραβάσεις του Τύπου θα δικάζονται ανοιχτά και 
παρουσία δικαστών, στα ∆ικαστήρια.» Σε αυτήν την περίπτωση, µόνο ένας δικαστής 
έκανε επισκόπηση της υπόθεσης µέσα σε πέντε λεπτά και ο κατηγορούµενος δεν είχε 
την άδεια να µιλήσει. 
 
Μια επιτροπή υποστήριξης που αποτελείται από µέλη της Συνδικαλιστικής Ένωσης 
Εκπαιδευτικών, πρώην συναδέλφων του Kamangar και συνηγόρων για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του νικητή του βραβείου Νόµπελ Shirin Ebadi, 
συγκροτήθηκε στις 21 Ιουλίου 2008 για να υπερασπίσει τα αστικά δικαιώµατα του 
Farzad Kamangar και για να αναλάβει τις νοµικές ενέργειες, ώστε να µετατρέψει τη 
θανατική ποινή. Μετά από την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, τρεις εκπαιδευτικοί 
συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Κέντρο Κράτησης της Ασφάλειας στο Sanandaj, 
στην ιρανική επαρχία του Κουρδιστάν. ∆ύο - ο Hassan Ghorbani και ο Kaveh 
Rostami- είναι ακόµα υπό κράτηση, ενώ ο τρίτος, ο Ahmad Ghorbani, 
αποφυλακίστηκε µε χρηµατική εγγύηση µετά από δύο εβδοµάδες. Οι υποστηρικτές 



του Farzad και τα µέλη των οικογενειών τους δέχονται τακτικά εκφοβισµό µέσω 
τηλεφωνηµάτων από το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας. 
 
Εκτός από την αντίθεσή της στη θανατική ποινή, η EI καταδικάζει τα βασανιστήρια 
του Farzad Kamangar ενώ κρατείται και την ακόλουθη άρνηση ιατρικής περίθαλψης. 
Όταν η οικογένειά του είχε πρόσφατα άδεια να τον επισκεφτεί στη φυλακή, οι 
τραυµατισµοί του ήταν τέτοιοι που δεν µπορούσε να περπατήσει. Η EI έχει πιέσει τις 
ιρανικές αρχές να ερευνήσουν τις αναφορές για βασανιστήρια και να εξασφαλίσει 
ότι, στο µέλλον, κανένας κρατούµενος δεν θα υπόκειται σε βασανιστήρια ή 
κακοποίηση. 
 
Μέχρι σήµερα, η EI δεν έχει κανένα συνδικάτο µέλος στο Ιράν. Εντούτοις η EI έχει 
λάβει αίτηση για την ιδιότητα µέλους από την Ιρανική Ένωση Εκπαιδευτικών και 
αντιπρόσωπος αυτής της οργάνωσης προσκλήθηκε ως φιλοξενούµενος στο τελευταίο 
συνέδριο της EI στο Βερολίνο το 2007. Μετά την επιστροφή του από το συνέδριο της 
EI, ο Mohammad Khaksari δέχτηκε ενοχλήσεις από τις δυνάµεις ασφάλειας. Ο κ. 
Khaksari είναι επίσης ενεργό µέλος της «Επιτροπής για να σωθεί ο Farzad» και είναι 
µεταξύ εκείνων που δέχονται ενοχλήσεις από το Υπουργείο Ασφάλειας. 

 
 


