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 ۶ صفحه 

 ۶ صفحه  !   ميخواهند ريحانه جباري را فردا اعدام کنند              

با مقاومت مردم کوبانـي عـلـيـه          
تروريستهاي اسالمي داعش، جـهـان       
چشمش به گوشه اي از واقـعـيـات آن            
منطقه و نقش مخرب تـروريسـتـهـاي          
اسالمي دو جناح سني و شـيـعـه بـاز            

همين حـد از بـه مـيـدان آمـدن                .   شد

مردم جهان و حمايت از کوباني نشانه 
تنفر بحق مردم متمدن از جـريـانـات           

اما همزمان بايد تاکيد    .   اسالمي بود 
کرد که دفاع از مردم کوباني دفاع از         

ک و حزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک         . ک. پ
ــه          ــان ســوري ــه )   د. ي. پ(   کــردســت ک

جرياني مثل پژاک است نبايد معـنـي        
 . بشود

زيرا اين احزاب تا کنون در کـنـار         
و بخشي از قطب بنـدي مـنـطـقـه اي              
بوده و خود را با سـيـاسـتـهـاي بشـار               
اسد و جمهوري اسالمـي هـمـاهـنـگ           

قـبـال در بـيـانـيـه کـمـيـتـه                 .   کرده انـد  
کردستان حزب اينرا مفصـل نـوشـتـه          

همچنانـکـه بـارزانـي در جـبـهـه              .   ايم

 سرنوشت کوباني 
 در ميان قطب بنديهاي منطقه اي

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران

خشم و نـفـرت مـردم عـلـيـه               
اسيدپاشـي بـه صـورت زنـان بـه              
سرعت زبانه کشيد و به تظاهرات 
هاي باشکـوه امـروز و فـراخـوان             
اعتصاب عمـومـي در اصـفـهـان           

رژيــم بــاد کشــت و         .   انــجــامــيــد 
 .طوفان درو کرد

تظاهرات کنندگان امروز در     
مقابل مجـلـس اوبـاش اسـالمـي           

شعار دادند قوانين ضد زن ملغي  
بايد گردد و هزاران نفـر از مـردم           
خشمگشن اصـفـهـان در مـقـابـل            
ــار              ــر شــع ــن شــه ــري اي دادگســت

ننگ ما ننگ ما مجـلـس    : دادند
اسيدپاشي قطع نشـه      شوراي ما، 

ايران قيامت ميشـه، حـجـاب بـه          
شـه،     شه، ايران عراق نمي   زور نمي 

. خوايـم    امر به معروف نمي      اليحه

و در اعـــتـــراض بـــه ســـکـــوت              
حــکــومــتــيــان شــعــار دادنــد ايــن        

 .سکوت حمايت از داعش است
مردم اسيدپاش ها و ارگـان         

هاي مختلف حکومتي کـه آنـهـا         
را سازمان داده و بـه جـان زنـان              

همـانـهـا    .   انداخته اند ميشناسند  
کــه قــتــل زنــجــيــزه اي ســازمــان           

  رژيم باد کاشت و طوفان درو کرد
 قوانين ضد زن ملغي بايد گردد

اسيد پاشي در قامـوس اسـالم و          
حـکـومـت اسـالمـي پـديـده تـازه اي                 

شروع حکـومـت اسـالمـي بـا           . نيست
پاشيدن اسيد بـه صـورت زنـان آغـاز             

نظام نگبت اسالمي تـالش کـرد     .   شد
با به کنج خانه فرستادن زنـان قـدرت           

اکنون با گذشـت    .   خود را تحکيم کند   
بيش از سه دهـه از جـرم و جـنـايـت                  
عليه ميليونها انسان و با به شکسـت      
کشيده شدن تمام و کـمـال طـرحـهـاي             
نهي از منکر، توهين و تحقـيـر هـاي           
خياباني، بسيج فالنژهاي حکومتي و 

دم و دستـگـاه نـاجـا تـوسـط زنـان و                  
مردان، اينبارمي کوشـد اوج اعـمـال          
داعش گونه خود را مجددا بـا اسـيـد           

اسـيـد پـاشـي       . پاشي بنمايش بگذارد 
امروز داعش اسالمي حاکم بـر ايـران        
نه براي تحکيم بلکـه  تـقـاليـي بـراي              
نجات خود از منجالبي است کـه در          

 . آن فرو رفته است
ــيــافــتــه           اســيــد پــاشــي ســازمــان
حکومت اسالمي قـبـل از هـر چـيـز               
گوياي شـکـسـت و بـه زانـو درآمـدن                
ســران رژيــم و بــي خــاصــيــت شــدن              
فرامين قرآن و قـوانـيـن ضـد زن ايـن               
حکومت در مـقـابـل خشـم و عـمـق                
نارضايتي مردم نسبت بـه تـوحـش و           
بربريت بيش از سي سـال از ضـديـت             

 .داعش حاکم بر ايران عليه زنان است
اعتراضات و تجمعات چـنـد روز        
اخير کاسه صبر مردم را در مـقـابـل            

. اين همه جنايـت لـبـريـز کـرده اسـت              

 اسيد استيصال و درماندگي حکومت اسالمي

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان 

  در همه جا عليه جنايت وحشيانه اسيد پاشي و سرکوب زنان
 سران جمهوري اسالمي ايران آمرين اسيد پاش هستند

 

مسـالـه و        :  نسان نودينيـان  
معضل جنگ در کوباني اين روزها    

هاي جهان و بـه   به صدر اخبار رسانه   
هاي منطقه خـاورمـيـانـه         ويژه رسانه 

در ايــن بــحــث     . تـبــديــل شــده اســت     
گفتگويي دارم با محمد اسنگـرن و        
از ايشـان دربـاره مسـالـه کـوبـانـي               

 در دفاع از مردم کوباني
 متن پياده شده گفتگوي نسان نودينيان با محمد آسنگران             

 ۲ صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۴ صفحه 

 .   دو ساعت آخرين مالقات با ريحانه انجام شد و او را بردند                   
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 ۱ از صفحه 

 

 

 
مردم آزاديخواه کردستان،       

 !کارگران، زنان و جوانان مبارز     
 

خبر اسيد پاشي بر سر و صـورت       
زنان به درست با موجي از اعـتـراض          

. در ايران و در دنيا مواجه شده اسـت         
هزاران نفر از مـردم آزاد اصـفـهـان و              
تهران روز چهارشنبه به خيابان رفته و     
اعــتــراض خــود عــلــيــه ايــن رفــتــار            
وحشيانه داعشيان حاکم بـر ايـران را          

 .فرياد زدند
جمهوري اسالمي با اسيد پـاشـي      
قصد دارد با ايجاد رعـب و وحشـت            
جامعه را بويژه زنان را مطيع قوانـيـن      

 .شکست خورده حجاب کند
مردم مبارز اصفهان و تـهـران بـا          
اقدامي شجاعانه به خيابان آمدنـد و         
گفتند اجازه نميدهـنـد بـيـش از ايـن              
قوانيـن ارتـجـاعـي حـجـاب از آنـهـا                 

اين مبارزه به تک تـک       .   قرباني بگيرد 
. آحاد شهروندان ايران مـربـوط اسـت         

قوانين ارتـجـاعـي امـر بـه مـعـروف                

اسالمي بايد مورد تعرض همه مـردم   
 .آزاديخواه قرار گيرد

مــردم آزاديــخــواه کــردســتــان             
همانند گذشته ميتواننـد و بـايـد در            
اين عرصه هم نقش پيشتاز و انقالبي       

بـايـد بـه      .   خود را به عـهـده بـگـيـرنـد            
خيابان آمد و به اين توحش اسـالمـي         

اکـنـون فـعـالـيـن دفـاع از               . افسار زد 
حقوق زن در سنندج فراخـوان تـجـمـع           

بسيار مهم اسـت کـه هـمـه           .داده اند 
شهروندان هماهنگ و متحـد از ايـن          
فراخوان اعتراضي حمايت کنند و در      
همه شهر ها اين اعتراض را گسترش       

 .دهند
براي مقابلـه بـا اسـيـد پـاشـي و                
ايجاد امنـيـت در جـامـعـه بـايـد بـه                  

اگر امـروز بـا قـدرت بـه           .   ميدان آمد 
. ميدان نياييم فردا ديـر خـواهـد بـود           

مقابله با اسيد پاشـي امـروز بـه يـک              
امر مهم همه آزاديخواهان و بـرابـري          

نبايـد اجـازه     .   طلبان تبديل شده است   
بدهيم زنان و دخـتـران بـيـش از ايـن                

قرباني قوانين و سـنـتـهـاي ارتـجـاع               
 .اسالمي داعشهاي ايران بشوند

ما از همه فعالين مدافع حـقـوق         
ــان                  ــري زن و مــرد در کــردســت ــراب ب

جنـگ و    .  ميخواهيم به ميدان بيايند 
جــنــايــت داعــش فــقــط مــحــدود بــه          

در .   نـيـسـت   . . . .   شنگال و کـوبـانـي و       
اصفهان و مشهد و تهران و سنندج و         

هـم  . . .   مهاباد و تبريز و خوزسـتـان و        
داعشهاي حاکم بر ايران را ميبيـنـيـد         
که امروز با اسيد پاشي مـيـخـواهـنـد        

ايـن  .   سنتهاي اسالمي را احيا کنـنـد      
هيوالي اسالمي را بايد افسـار زد و         
مردم ايران مـيـتـوانـنـد بـيـش از هـر                 
کشور ديگري سـردمـدار مـقـابلـه بـا              

 .اسالميها باشند
  

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤ اکتبر  ٢٤
 ١٣٩٣ آبان ١ 

  
 

  در همه جا عليه جنايت وحشيانه اسيد پاشي و سرکوب زنان
 سران جمهوري اسالمي ايران آمرين اسيد پاش هستند

تجمعات، تظاهرات و شـعـارهـاي         
مردم، پيامي براي برچيـدن بسـاط        
حکومت داعشي حـاکـم بـر ايـران            

 .است
فراخوان براي تظاهرات عـلـيـه        
بربريت اسالمي در روز سـوم آبـان           
مي تواند نقطه شروعي براي پايـان       
دادن به سي و پـنـج سـال تـوحـش                

 .اسالمي اين حکومت باشد
اعـتــراض مــردم در روز ســوم          
آبان بـه پـاشـيـدن مـواد شـيـمـايـي                 

ــا            "   مــجــاز "  ــه ــن ــوع اســيــد، ت از ن
اعتراض به اين وحشيگري نـيـسـت     
بلکه بيان و ابراز خشم فـرو خـفـتـه             
سالها رنج و تباهي، فقر و نـداري،       
زندان، شنکنجه و اعدام و تـوهـيـن         

 ۷۷و بي حرمتي بـه جـامـعـه اي               
 . ميليوني است

متـحـد، سـازمـانـيـافـتـه و بـا                
. عزمي راسخ بايد به خيـابـان آمـد         

فعالين عرصه هاي اجتماعي بويژه     
فعالين جنبش برابري طلبانـه زنـان       

و مــردان مــي تــوانــنــد در جــهــت            
حرکتهاي ادامه دارنقـش بـرجسـتـه         
اي در سازماندهي مردم در مقابـل   
داعش حاکـم بـر ايـران نسـبـت بـه                
جنايت زبونانه اين رژيـم تـجـمـع و            
تظاهرات گسترده و توده اي را بـراه        

 .اندازند
اعتراض و مبارزه عـلـيـه ايـن           
رژيـم تـنـهـا امــر جـنـبـش بـرابــري                 

. طـلــبــانــه زنــان و مـردان نــيــســت          
ــان،          ــهــاي کــارگــري، جــوان تشــکــل
فـعـالـيـن عـرصـه هـاي مـخـتـلــف                 
اجتماعي مي توانند و بايد متحـد       
و هماهنگ با يکديگر کل جامعـه        
را در اعتـراض بـه گـنـد و تـعـفـن                  

. اسالمي حاکـم بـحـرکـت درآورنـد          
بايد پاسخ درخور و دندانشکني بـه       
ــران                 ــر ايـ ــم بـ ــاکـ ــان حـ ــيـ داعشـ

ــاشــي            . داد ــه اســيــد پ اعــتــراض ب
حکومتي مي تواند استارت پايـان      

 .*عمر حکومت اسالمي باشد

 . . . اسيد استيصال و درماندگي      
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 ۱از صفحه 

 ۱از صفحه 

 

دادنــد، هــمــانــهــا کــه ســنــگــســار          
ميکنند و در زنـدان شـکـنـجـه و                
تجاوز ميکنند، همانها که عـلـيـه        
زنان صدها قـانـون گـذرانـده انـد،             
همـانـهـا کـه حـجـاب را اجـبـاري                 

را شــالق    "بــدحــجــابــان " کــردنــد و   
زدند، يعني مجلـسـي هـا و امـام            
جمـعـه هـا، رئـيـس جـمـهـورهـا و                  
کابينه هـايشـان، خـمـيـنـي هـا و                
خامنه اي ها، مـراجـع قضـائـي و            
کل اوباش مسلـح و شـبـه مسـلـح             

شعارهاي مـردم امـروز       .   حکومت
عليه همه آنها، عليـه اوبـاش امـر           
به معروف و عليه قوانين ضـد زن       

 .اسالمي بود
در تظاهرات امروز اصـفـهـان         

دو زن   .   هزاران نفر شرکت داشتنـد    
در مقابل داعشي هاي اسيـدپـاش        
روسري هايشان را انداختنـد و در         
حاليکه مردم به دور آنها حلقه زده    
بودند سـوار مـاشـيـن شـدنـد و از                

مـردم اصـفـهـان       .   محل دور شدنـد   
اعــالم کــردنــد کــه بــه تــجــمــعــات          
اعتراضي ادامه ميدهند و شـنـبـه         
سوم آبان را اعـتـصـاب عـمـومـي              

در اين فراخوان کليه    .   اعالم کردند 
محصالن از دبستان تـا دانشـگـاه          
ها و بازاريان استـان اصـفـهـان بـه            

 .اعتصاب فراخوانده شده اند

در دانشگاه علم و صنعت نيز  
ــجــمــع              ــه ت ــان دســت ب دانشــجــوي
ــاشــي           ــد، اســيــدپ اعــتــراضــي زدن
سريالي را مـحـکـوم کـردنـد و بـا                
ــالم              ــاشــي اع ــدپ ــي ــان اس ــي ــان ــرب ق

 .همبستگي کردند
  

حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه           
تظاهرات کـنـنـدگـان امـروز درود            
ميفرستد و همه مردم در سـراسـر           
کشور، دانشـجـويـان و کـارگـران،            
محصالن و معلمان و کلـيـه مـردم       
آزاديخواه در سراسر کشـور را بـه            

حـزب از    .   اعتراض فـرامـيـخـوانـد       
فراخـوان اعـتـصـاب عـمـومـي در              
اصفهان حمايت مـيـکـنـد و هـمـه              
مردم اصـفـهـان را بـه شـرکـت در                

بـا  .  اعتصاب عمومي فراميخواند 
تمام قوا در سراسر کشور بـايـد بـه       
ميدان آمد و در هـمـبـسـتـگـي بـا               
قربانيان اسيدپاشي و عليه جنايت  
اوباش حـکـومـت و عـلـيـه کـلـيـه                  
ــي                 ــالمـ ــد زن اسـ ــن ضـ ــيـ ــوانـ قـ

 .اعتراضات را شدت داد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۳ مهر ۳۰
 ۲۰۱۴ اکتبر ۲۲

 ...رژيم باد کاشت و طوفان

ترکيه، آمريکا و عربسـتـان اسـت و           
اتحاديه ميهني در قطب جـمـهـوري         
اسالمي اسد قرار گرفـتـه اسـت، بـه            

د و   .   ي. ک و پ    . ک. همين سيـاق پ    
گ و پژاک هم  . پ. نيروي مسلحش ي  

در قطب اسد و جـمـهـوري اسـالمـي            
 . قرار دارند

ما قبال گفتيم که تمام نيروهاي       
ناسيوناليست مسلح کرد در منطقه     
همانند دولتهاي منطقه در ميان دو      
قطب اسالم سياسي شيعـه و سـنـي           

اکنون هـيـچ جـريـان       . تقسيم شده اند 
ــزاب              ــان احـ ــيـ ــلـــي از مـ ــقـ ــتـ مسـ

همه .   ناسيوناليست کرد وجود ندارد   
آنها سرشان به يـکـي از دولـتـهـا و                
قدرتهاي منطقه اي و جهاني و صـل      

 . است
اکنون در حمايت از مـقـاومـت          
کوباني و نجات آن از دسـت داعـش          
دو راه حل در مقابل هم قرار گـرفـتـه       

يـــکـــي راه حـــل احـــزاب                 .   انـــد 
ناسيوناليست کرد است که هر کـدام       
از آنها با همين قدرتهاي منطقه اي        
خود را هماهنگ کرده اند و ديگـري        
به ميدان آمـدن مـردم و قـدرتـمـنـد               
شدن قطب سوم در مقابل دو قـطـب          

 . ارتجاع در منطقه و جهان
اين قطب بنديها واقعي و عيني    

هنگاميکه مردم سنندج با  .   هستند
پرچمهاي سرخ نوشتند عـلـيـه هـمـه            
نيروهاي مرتجع و تروريست هستند     
داشــتــنــد بــه ايــن واقــعــيــت اشــاره           
ميکردند که آنها هر دو قطب اسـالم       
سياسي شيعه و سني را جبهه هـاي         

ايـن سـيـاسـتـي        .   ارتجاع مـيـدانـنـد      
بــرخـــالف ســـيـــاســت جــريـــانـــات          
ناسيوناليست کرد بود که مـردم در         
سنندج به روشني آنـرا نـمـايـنـدگـي             

  . کردند
اما اکـنـون و هـمـزمـان بـا بـه                  
ميدان آمدن بخش کوچکي از مـردم       
متمـدن دنـيـا، مـعـامـالت احـزاب              
ناسيوناليست کرد و جابجـايـي ايـن         
نيروها از قطبي به قـطـب ديـگـر در          
جريـان اسـت و آنـهـا مـيـخـواهـنـد                  
مقاومت مردم کوباني را دستـمـايـه         

. هــمــيــن مــعــامــالت خــود کــنــنــد         
برخالف ادعاي متوهمـيـن و کـوتـه           
بينان و چپ سنتي که هميشـه خـود          
را در حاشيه جريانات اصلي و پـادو        
آنــهــا مــيــدانــد، آنــچــه در کــوبــانــي          
ميگـذشـت و مـيـگـذرد نـه کـمـون                 
پاريس ديگري که کمونـيـسـتـهـا در            
راس و رهبر آن بودند، بلکه در ابعاد  

بسيار کوچکتري شبيه جنگ عـلـيـه     
فاشيسم هيـتـلـري اسـت کـه ارتـش               
روسيه مقاومـت اسـتـالـيـنـگـراد را             

در راس جــنــگ بــا        .   ســازمــان داد  
فاشيسـم هـيـتـلـر در اسـتـالـنـگـراد                 
ناسيوناليستهـاي روس بـه رهـبـري           
استاليـن قـرار داشـتـنـد و در راس                
جنگ کوباني هم ناسيوناليسـتـهـاي       

ک قـرار دارنـد       . ک. کرد وابسته به پ    
که هيچکدام ربطي به کمونيستها و       
جبهه آزادي و بـرابـري و بـه طـريـق                 

 . اولي کمون پاريس نداشته و ندارند
در کوباني اگر مقاومتي جانانـه     
و قابل تقدير انجام ميشود اهميتش    
براي کمونيـسـتـهـا و مـردم مـتـمـد                
جهان همـيـن اسـت کـه در مـقـابـل                 

. فاشيسم اسالمي قرار گرفتـه اسـت       
اما نبايد فراموش کرد کـه در راس          
اين مقاومت ناسيوناليستهاي کـرد      

د و نـيـروي مسـلـحـش            . ي.يعني پ 
کمونيسـتـهـا و      .   گ قرار دارند.پ. ي

ــدن               ــم ــت ــردم م ــان و م ــخــواه آزادي
ــي و                 ــان ــوب ــردم ک ــاعشــان از م دف
مخالفتشان با فـاشـيـسـم اسـالمـي            
است و نه حمايت از ناسـيـونـالـيـسـم         
کرد در سوريه که هم اکنون در حـال       
تالش و صـنـدلـي عـوض کـردن از               
قطب جـمـهـوري اسـالمـي اسـد بـه                
قطب بارزاني، تـرکـيـه و عـربسـتـان             

 . است
همين امروز که دارم اين نوشتـه       
را مينويسم قـرار اسـت بـارزانـي و              

. د.   ي. صالح مسلم رهبـر حـزب پ        
در کردستان عراق با همديگر ديـدار        

نبايد شک داشت که مواد اين .   کنند
مذاکره بررسي راهها و معالمـالتـي      
است که قرار است بارزاني به صالـح        
مسلم بگويد جبهه اسد و جـمـهـوري        
اسالمي را به نـفـع جـبـهـه بـارزانـي               
آمريکا و ترکـيـه و عـربسـتـان تـرک               

اگر اين معامله صورت بگيرد    .   کند
آن وقت از هـوا و زمـيـن بـه کـمـک                  
کوباني خواهنـد رفـت و داعـش را             

الــبــتــه قــابــل    .   عــقــب خــواهــنــد زد     
پيشبيني است که صالـح مسـلـم از         

امـا  .   اين پيشنهـاد اسـتـقـبـال کـنـد            
مانع اصلي هـنـوز مـوضـع تـرکـيـه               
است کـه احـتـمـاال نـمـيـخـواهـد بـا                  

ک اين معامله صورت بگيـرد      . ک. پ
عليرغـم  .   و خواهان تسليم آنها است  

همه اين مشکالت صنـدلـي عـوض       
کردن احزاب ناسيوناليست ترکيـه و       
سوريه روندي است که به ضرر قطـب    
اسالم شيعه يعني جمهوري اسالمي    

 . و اسد پيش خواهد رفت
بنابر اين روند تحوالت منـطـقـه        
به ضرر اسد و جـمـهـوري اسـالمـي              
پيش خواهد رفت و به هميـن دلـيـل           
اکنون فرماندهان نظامي جـمـهـوري       
اسالمي يـکـي بـعـد از ديـگـري بـا                 
اعالم قصد دخالت مستقيم سپاه در 
عراق ميخواهند جلـو ايـن رونـد را            

 . سد کنند
با توجه بـه مـولـفـه هـاي فـوق                 
ابعاد بـحـران خـاور مـيـانـه بسـيـار                 

آمريـکـا   .   پيچيده و چند وجهي است   
و متحدينش با هدايت اين تحوالت      
در خاوارميانه عمال در مقابل مانع      
روسيه و به درجاتي چين قرار دارنـد         
و بدون معاملـه بـر سـر اوکـرايـن و                
سوريه امکانات آنهـا بـراي تـغـيـيـر             
اسد و تضعيف جمـهـوري اسـالمـي           

 . زياد نيست
کسي که اين مولفه ها را نبينـد        
و ربط مسـتـقـيـم آنـهـا در تـبـيـيـن                   
تحوالت منطقه و جـهـان را دخـيـل            
نکند، مثل چپ حاشيه اي و کـوتـه           
بين به تعريف و تـمـجـيـد يـکـي از                 
نــيــروهــاي ايــن دو قــطــب خــود را             
مشغول ميکند و عاقبت در حاشيه      
تحوالت فقط ميـتـوانـد دنـبـالـه رو             

 . حوادث و مسايل سياسي روز باشد
همچناکه تا کنون بارها تـاکـيـد        
کرده ايم راه حل نجات کوباني و کل         
خاورميانه و رهايي جامعه از دست       
قــطــبــهــاي تــروريســت و قــدرتــهــاي        
جهاني که هر کدام به دنبال گسترش     
منطقه نفوذ خود هستند، به ميـدان       
آمــدن قــطــب ســوم، قــطــب جــهــان            

برخـالف کسـانـي کـه         .   متمدن است 
فـکـر مـيــکـردنـد بـراي مـقـابلـه بــا                  
سلفيستهاي ايران بايد اول دست بـه         
اسلحه برد و البته فقط در ذهن خود    
مشــغــول اهــمــيــت و خــاصــيــت آن          
بودند، ما همچنان بر اين سـيـاسـت          
تاکيد ميکنيم که بـه مـيـدان آمـدن            
جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي و مــردم          
آزاديخواه راه حل اصلي و سـيـاسـت          
کمونيستها در مقابل همه قطبـهـاي       

 . ارتجاعي است
اگر روزي هم ناچارا بايـد دسـت         
به اسلحه ببريم در ادامه اين جنبـش        
و به عنوان بخش مسلح اين جنبـش        
در مقابل نيروهاي ارتجاعي منطقه     

کسي که تـمـام      .   بايد اين کار را کرد    
هم و غـمـش امـروز حـرف زدن از                 
نيروي مسلح است و نه حتي پراتيک       

 ...سرنوشت کوباني

 ۴ صفحه 
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 ۱از صفحه 

پرسم که توجه شما را بـه    سواالتي مي 
 .کنم اين گفتگو جلب مي

بــه عــنــوان ســوال اول از شــمــا              
خواهم که درباره آخرين تـحـوالت         مي

کوباني بـراي خـوانـنـدگـان تـوضـيـح               
 .بفرماييد

 
واقـعـيـت ايـن         : محمد اسنگران 

است که مساله کوباني نـه تـنـهـا در             
حتا در سطح جـهـان و           سطح منطقه 

هـا      دولت   هاي اجتماعي رسمي    رسانه
 اين اخبار را   و مردم در سطح وسيعي    

دنـبــال مــيــکـنــنــد و در عــيــن حــال              
هاي منطقه و ديگر نقاط جهان        دولت

 . هاي خود را دنبال ميکنند سياست
تا آنـجـائـي کـه بـه وضـعـيـت و                  
شــرايــط خــاص شــهــر کــوبــانــي در             
کردستان سـوريـه مـربـوط مـيـشـود              
داعــش قصــد دارد کــوبــانــي را بــه              

نـيـروهــاي   .   تصـرف خـود در بـيـاورد          
مسلح مردم و نيروهاي احزاب حـاکـم    
در کردستان سوريه در جنگ سخـتـي     

نيروهاي داعـش وارد      .   به سر ميبرند 
هـايـي از        کوبـانـي شـدنـد و قسـمـت            

کوباني را به تصـرف خـود دراوردنـد           
اما نيروهاي مردمي با اسـتـفـاده از           

 کـه از شـهـر            شب و شناختي     تاريکي
هاي سبک توانستـنـد       دارند و با سالح   

تعدادي از نيروهاي داعش را کشته و  
هايـي کـه بـه تصـرف داعـش                قسمت

امـا  .   درامده بود را بازپـس بـگـيـرنـد          
کوباني هنوز در معرض خطر سقـوط      
است اين وضـعـيـت بـاعـث شـد کـه                 
تقريبا همه مردم عادي از شهـر فـرار          

 مانده     که در شهرباقي     کنند و کساني  
 هستند که مي خواهند از      اند کساني 

 .شهر دفاع کنند
شهر کامال در مـحـاصـره اسـت            
فقط يک قسمـت از شـهـر کـه وصـل                

ايـن  .   ميشود به مرز ترکيه بـاز اسـت       
 بـا مـرز          قسمت شهر فاصله نزديکي   

ترکيه دارد به طوري که از خط مرزي       

توان شهر را ديـد         مي   ترکيه به راحتي  
. و حتا از شهر عـکـس بـرداري کـرد             

حتا خبرنگارنـي کـه در آن مـنـطـقـه                
هستند در کنار مرز ترکيـه ايسـتـاده          
اند و گزارش تهيه مـيـکـنـنـد ارتـش               
ترکيه هم در حـالـت انـتـظـار بـه سـر                  

 .ميبرد
  

که اينجا   سوالي  :  نسان نودينيان 
ــه                  ــن اســت ک ــشــود اي ــي مــطــرح م

با توجه به مـقـاومـت مـردم            باالخره  
هاي مختلـف مـواضـع         کوباني کشور 

 اتخاذ کردند از جمله ترکيه،     مختلفي
به نظر شـمـا بـه عـنـوان يـک جـريـان                   
کـمـونـيـسـتـي و حـزب کـمـونـيـســت                  

کنيد موضع تـرکـيـه        کارگري فکر مي  
کنـد چـيـسـت و          در مورد کوباني مي   

در .   کنـد   چرا ترکيه اينگونه رفتار مي    
اين ميان اتفاقاتي نيز افتاده بخـشـي        
از نيروهاي ترکيه که در دست داعش       
بودند آزاد شدند مـذاکـراتـي صـورت          
گرفته و اخيرا معاون اوباما به شکـل        

 اظهـار داشـتـه کـه تـرکـيـه از                   رسمي
کند مسـالـه بـه        مي داعش پشتيباني 

 . است چه صورتي
  

تـرکـيـه      : محمد اسـنـگـران     
مستقيماً در جهت کـمـک بـه داعـش            
چه تسليحاتي چه نيروي کـه بـتـوانـد            
امکاناتي برايش فراهـم کـنـد کـه از              
  مرز ترکيه خارج بشوند پشـتـيـبـانـي          

 از      بنابر ايـن تـرکـيـه يـکـي          .   کند  مي
. باشد  حاميان پروپا قرص داعش مي    

ها بـيـشـتـر         حتا مساله آزادي گروگان   
 بود اما اصل قضيه به  شبيه يک بازي

ايــن صــورت اســت کــه تــرکــيـــه                   
خواست مستقيماً کمک و رابـطـه          نمي

. خــود را بــا داعــش عــلــنــي کــنــد              
اکتبر زمانيکـه هـواپـيـمـاهـاي           ۷روز

در يـک    . نيروهاي ائتالف حمل کردند 
روستا کـه مـحـل تـجـمـع نـيـروهـاي                 

 کــوبــانــي      داعــش بــود در نــزديــکــي      

نيروهاي داعش براي در امان مـانـدن      
مواضـعـشـان بـه خـاک تـرکـيـه فـرار                  

 که در مرز تـرکـيـه     در صورتي.   کردند
ارتش ترکيه مستقر است اما به جاي       

ايـن در    .   مقابله راه آنهـا را بـاز کـرد           
حالي بود مردمي که در کـنـار خـط             
مرز براي مشاهـده جـنـگ بـه آنـجـا               
رفتند به نبرد و مبارزه بـا نـيـروهـاي           

 . داعش پرداختند
ماشين از نيروهاي داعـش بـه         ۷

خاک ترکيه وارد شدند و ارتش ترکـيـه       
ــه اســت              ــداشــت ــشــي ن ــن ــچ واک ــي . ه

خواهم بگويم که ارتش تـرکـيـه از            مي
. کـنـد     هدف را دنبال مـي      دو اين کار 

اول اينکه منتظر هسـتـنـد کـه شـهـر              
کوباني سقوط کنـد و ارتـش تـرکـيـه              
وارد عمل شود و به عنـوان قـهـرمـان         
وارد صحنه شود و شهر کوباني را بـه       

ــنــکــه     .   کــنــتــرل خــود درآورد       دوم اي
شکستي بـه ايـن نـيـروهـاي مسـلـح                
احزاب کرد در کوباني وارد کند زيـرا         
اين نيروها با دولت ترکـيـه مـخـالـف            

همچنانکه قبال افـرادي کـه        .   هستند
در کوباني بودند و به نيروهاي مسلح       
کمک ميکردند و ناچار شدند شهر را         
ترک کنند و به خاک ترکيه وارد شونـد         

ها را دسـتـگـيـر کـرده           ارتش ترکيه آن  
ظاهرا جرم آنها اين است که بر      .   است

. عليه دولت ترکيه تبليغات کرده انـد       
از طرف ديگر تنها راه عقب نشـيـنـي      
نيروهاي مسلح در شهر کـوبـانـي بـه            

آنها ميداننـد  .   طرف خاک ترکيه است   
اگر وارد ترکيـه بشـونـد دسـتـگـيـر و                

ايــن .   بــازجــويــي زنــدانــي مــيــشــونــد      
سـيـاسـتـي اسـت کــه تـرکـيـه دنـبــال                  

کند اتفاقا اينها مي خواهنـد کـه           مي
ايـنـکـه در ايـن         .   کوباني سقوط کنـد   

فاصله چه اتفاقـاتـي رخ خـواهـد داد             
رئيس حزب اتـحـاد     .   مشخص نيست 

دمکراتيک کردستان سوريه به ترکـيـه      
کشور مـذاکـره      رفت و با مقامات اين 

کرد و ترکيه چند شرط پيش پاي آنها        

اول اينکه اين حزب بايـد   .   گذشته بود 
رابطه خود را با بشار اسد در دمشـق      

شرط ديگر اينکه اين گروه     .   قطع کند 
بايد به ارتش آزاد وصل بشود و شرط 
سوم اين بوده که کانـتـونـهـاي فـعـلـي            

 .کردستان سوريه ملغي شوند
بحث اين اسـت کـه امـروز يـک               

   و غـيـر رسـمـي             تقسيم بندي رسمـي   
تـمـام   .   درمنطقه انجام گـرفـتـه اسـت         

ها و نـيـروهـاي مسـلـح احـزاب              دولت
اسالمي و ناسيوناليستي بين اين دو      
قطب تقسيم شده اند اسالم سـيـاسـي          
نوع شيعه يا نوع سني آن دو قـطـبـي            
هستند که همه احـزاب و دولـتـهـاي             

را   اسالمي و ناسيوناليستي منطـقـه     
در راس جـبـهـه        .   تقسيم کـرده اسـت      

اسالم نوع سني ترکيه عربستان قـطـر       
هســتــنــد و راس ديــگــر جــمــهــوري            

  هللا با پشتيباني    ا  اسالمي اسد و حزب   
روسيه حتا روسيـه، چـنـد روز پـيـش              
اعالم کرد که مـا سـالح فـرسـتـاديـم               

امـا در     براي اين نيروها در کـوبـانـي        
  ايران گير کرده چـون بـارزانـي راضـي           
نيست به اين خاطـر کـه بـارزانـي در              
جبهه تـرکـيـه عـربسـتـان قـطـر قـرار                  

گيرد اتحاديه ميهني و پ ک ک و      مي
پ ي د در جبهه جمـهـوري اسـالمـي            
هستند و مردم کوباني قـربـانـي ايـن            
قطب بندي ميشوند مردم کوباني بـه        

 و      انــد کــه از زنــدگــي          مــيــدان آمــده  
 .شهرشان دفاع کنند

 
سقوط کوبـانـي     :  نسان نودينيان 

کنـد    به اين جبهه بندي مي       چه کمکي 
خـواهـد بـه         آيا دولت ترکيه تنها مـي      

عنوان نجات دهنده پـس از سـقـوط            
 .کوباني وارد عمل بشود

 
دولـت تـرکـيـه         : محمد اسنگران 
 انجـام نـمـيـدهـد          اين کار را به راحتي    

نخست وزير ترکيه اعالم کرده دولـت        
ترکيه به شرطي وارد جنگ با داعش       
ميشود که آمريکـا سـيـاسـتـش ايـن             
باشد که بعـد از نـابـودي داعـش بـه                

   سراغ بشار اسد برويم
 

در واقـع      :  نسان نوديـنـيـان    
 اردوغان هم در پارلمـان بـر           سخنراني

اين مبنـا بـود کـه بشـار اسـد بـايـد                   
 سرنگون بشود

  
دقـيـقـا بـاز بـه            :محمد اسنگران 

همين قطب بـنـدي کـه بـه آن اشـاره                 
کردم برميگردد بـه ايـن مـعـنـا ايـن                
جنگ و بحران درست است که مـرکـز      
ثقل آن اختالف بين دو جـنـاح اسـالم           

سياسي شيعه و سني اسـت امـا هـر           
کدام از اين جريانـات بـه يـک قـدرت              

 وصل هستند بـه ايـن مـعـنـا              جهاني
بــحــران عــراق و ســوريــه بــه بــحــران             
اوکراين وصل است وتا اين توافـقـات        

ها يک   از اين به نتيجه نرسد و يا يکي   
جايي عقب نشيني نکنند اين بحـران       

تر خواهد شد به نظر       همچنان پيچيده   
من مردم کوباني قربـانـي سـيـاسـتـي          
ميشونـد کـه در آن هـيـچ دخـالـتـي                  

  .ندارند
 

تـکـلـيـف       :  نسان نوديـنـيـان    
مردمي که براي اين وضـعـيـت اشـک           

ريزند و نـگـران هسـتـنـد و مـي                   مي
اي بـه کـوبـانـي            خواهند به هر وسيلـه   

کـنـيـد       کمک کنند چه هست فکر مـي      
 در ايـران و         اين همدردي و پشتيباني   

هاي مـخـتـلـف ايـران بـه چـه                 در شهر 
هـمـچــنـان کــه      . بــاشـد    مـعـنـايــي مـي      

 اي در     ها اعتراض توده    ميدانيد از ده  
اين کشور از طرف مردم که اساسا از       

هاي ترکيه هستند و هـمـچـنـيـن              کرد
احزاب سياسي در آلمان و مردمي که 
نگران هستند و مي خواهـنـد جـلـوي         
اين همه خونريزي گرفته شود به نـظـر          

 .شما بايد چکار کرد؟
  

به نظر من ايـن       : محمد اسنگران 
 است و بايد      تالشها انقالبي و انساني   

اين تـالش را کـرد کـه مـردم پـا بـه                    
اتفاقا تمام بحث مـا    .  ميدان بگذارند 

مـهـمـتـريـن        ايـن .   بر اين اساس است   
فاکتور است براي تـغـيـيـر وضـعـيـت             
منطقه و تحت فشار گذاشتن داعـش       

  سـهـم خـواهـي        که به فکر        کساني و  
امــروز هــمــه مــردم      .   خــود هســتــنــد   

. کوباني و اطـراف آن آواره شـده انـد             
تعداد زيادي نيروي مقـاوم و مسـلـح          
ميخواهند از شهر دفاع کـنـنـد و بـه             
همين خاطر الزم است که بيـشـتـريـن           

ها را داشته باشند ايـن مـردم           حمايت
مردمي هسـتـنـد کـه تـنـهـا دلسـوز                 
کوباني نيستند بلکه مخالف هر نوع       
تجاوز و جنـايـتـي هسـتـنـد کـه ايـن                 
جريانات اسالمي در منـطـقـه انـجـام         

و به اين معنا مبارزه عليـه        ميدهند  
اسالم سياسي نوع شيعه يا سـنـي آن          
بايد پرچم اين اعـتـراضـات بشـود و              
مردم آزادي خواه که منفعت سياسـي       
ندارند قطب سوم باشند بر عليـه ايـن          

ايـن  .   هاي اسالمي و جنايـتـکـار        گروه
 و يـا دخـالـتـي در                مردم هيچ گناه     

تعيين سياست آن منطقـه نـداشـتـنـد           
. اما قرباني ايـن وضـعـيـت هسـتـنـد             

 ... در دفاع از مردم کوباني       

 ۵  صفحه 
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 ۳ ازصفحه  ۴از صفحه 

آن، نشان ميدهد کـه سـاز را از سـر               
زيرا نه مـيـتـوانـد        .   گشادش مينوازد 

دست به چنين کاري بزند و نه متوجه    
اهميت جنبشهاي اجـتـمـاعـي بـراي           

با اين . مقابله با ارتجاع منطقه است
حال سرنوشت و بي خاصيتي نـيـروي        
ــرات در                 ــه و دمــک ــومل ــح ک مســل
کردستان عراق نشان ميدهـد کـه در          
ميان جدال دو قطب ارتجاع سـنـي و          
شيعه در منطقه آنها فـعـال بـايـد از              

احـزاب نــاســيــونــالـيــســت حــاکــم در          
کردستان عراق که هـر کـدام بـه يـک               
قطب از دولتهاي منطقه وصـل شـده         

 . اند کسب تکليف کنند
راه حــل مــا هــمــچــنــان تــاکــيــد          
بيشتري بر قطب سـوم و بـه مـيـدان               
آمدن بشريت متمـدن عـلـيـه هـر دو              
قطب ارتـجـاعـي و مـتـحـديـن آنـهـا                 

 . است
 

 ...سرنوشت کوباني

بنابراين از اين مردم بايد دفاع کـرد         
جداي از ايـنـکـه اکـنـون ايـن مـردم                

. تحت تاثير کدام سياسـت هسـتـنـد         
کما اينکه ممکن است مردمي هـم        
باشند که اعتقاد به اسالم هم داشته       
باشند بحث بر سر اين است کـه ايـن        
مردم شهروندان آن جامعه هستند و       

 آرام هــمـراه بــا           حـق دارنـد زنـدگــي       
مردم دنـيـا و       .   امنيت داشته باشند  

بشريت متمدن بنـظـر مـن بـايـد در              
جبهه سوم و در مـقـابـل دو قـطـب                 
اسالم سياسي شيعه و سني بايستـد       

گـي را       و مدنيت، انسـانـيـت و آزاد          
نمايندگي کنند و امروز تـعـرض بـه         
اسالم سياسي نقطه ثقل اين حـرکـت        

تمام اين اعـتـراضـات کـه در           .   است
چند روز اخير شروع شـده آغـاز يـک            
جنبش اجتماعي است که ميـتـوانـد        
عليه اسالم سياسي و عـلـيـه تـمـام              

هـا     دولتهايي که سـازنـده ايـن گـروه           
آمـريـکـا و نـيـروهـاي           .   بودند باشند 

خواستند نشان دهند     ائتالف هم مي  
که عليـه داعـش عـمـلـيـات انـجـام                
ميدهند و از مردم کوباني حـمـايـت        

خواستند در عـمـل         ميکنند هم مي  
نشان دهند که داعش ميتواند شهـر       
کوباني را تصرف کند بـراي ايـنـکـه            
در مقـابـل اسـالم سـيـاسـي شـيـعـه                 
تقويت نشـود در ايـن مـيـان مـردم               
هستند که قـربـانـي شـدنـد و هـمـه                 
چيزشان را از دسـت داده انـد ايـن                
مردم بايد از طرف مردم آزادي خواه       

 .و چپ حمايت بشوند
 

اين حمايت بـه    :  نسان نودينيان 
 .اي ميتواند باشد؟ چه شيوه

 

هميـن امـروز       : محمد اسنگران 
مردم اروپا بـه مـا نشـان دادنـد بـه                 

هـا را       ها آمـدنـد و فـرودگـاه            خيابان
اشغـال کـردنـد پـارلـمـان را اشـغـال                 
کردند در کردستان ايران و همچنيـن       

هاي منطـقـه      کردستان عراق و کشور   
الزم اسـت در ابــعـاد مـلــيـونــي بــه               
خيابان آمده و به اسالم سـيـاسـي نـه        

هـا کـه       بگويند چون تمام اين جنايت    
ما امروز ميبـيـنـيـم داعـش انـجـام              

ســال اسـت جـمـهــوري         ۳۵ مـيـدهـد   
اسالمي در ايران انجام ميدهـد سـر          
بريدن تـجـاوز کـردن زنـدانـي کـردن               

 افــراد را        ايــنــکــه بــدون مــحــاکــمــه     
ميکشند خلخالي را به ياد داريم که     
افراد را اعدام ميکرد بـعـد مـعـلـوم            
ميشد بيگناه بودند مـيـگـفـت اگـر            
بيگناه بود به بهشت ميرود اگر گناه  

داعـش امـروز     .   کار به جهنم ميـرود    
کـنـد ابـتـدا ايـن             همان کـار را مـي        

جنايت در ايران و افغانستـان شـروع        
شد و همه ايـنـهـا دسـت سـاز و يـا                  

هـاي     هـاي کشـور       حاصـل سـيـاسـت      
. بـاشـنـد      غربي و به ويژه آمريکا مي     

آمريکا بـا اشـغـال عـراق مـيـدان و                
لجنزاري را به وجود آورد کـه اسـالم        

مـا و    .   سياسي در آن رشد پيدا کـرد     
منصور حکمت گـفـتـيـم کـه عـراق              

 جـريـانـات        جايي ميشود که تمامي   
اسالمي از آن تغذيه ميکنند قـدرت      

اش    ميگيرند و ايـن بـحـران آيـنـده               
نامعلوم ميشود بخاطر همـيـن بـود         

گفتـيـم مـخـالـف         که آن زمان که مي    
حــملــه آمــريــکــا بــه صــدام حســيــن          
هستيم يک تعداد چپ جا مـانـده از           
تاريخ بدون تحليل و يا پرو اسالمـي        
به ميدان آمدند و انتقاد مـيـکـردنـد          

کنيـم در      که ما از صدام حمايت مي     
 که بحث حمـايـت از صـدام             صورتي

نبود بحث مخـالـفـت بـا تـعـرض و               
اشغالگري بود که آمريکا انجام داد     
و اين نتيجه آن است که مـيـبـيـنـيـم              
امروز هم بحث همانجا مانده و بايد       

بـحـث ايـن      .   از همانجـا شـروع کـرد        
است که امروز هم مردم متـمـدن در          
همه جا بايد پا به ميدان بگـذارنـد و      
به دفاع از مردم کوباني بپردازند نـه        
دفاع از اين يا آن حزب سياسي چون        
احزاب سياسي که من ميبينـيـم در         
آن منطقه همه در بين اين دو قـطـب      
سياسي تـقـسـيـم شـدنـد امـا مـردم                
مقصر نيستند که اين بال بر سر آنها    

 .آماده است
به نظر من بايد آنـچـنـان کـه از              
مردم شنگال دفاع کرديم از کوبـانـي    
نيز دفاع کنيم و فـراخـوان مـن ايـن              
است تمام فعالين بويژه در ايران و به       

هاي کردستـان بـايـد بـه          ويژه در شهر 
من شنيدم يک تعـداد   .   ميدان بيايند 

دست بـه اعـتـصـاب غـذا زدنـد بـا                 
  احترام به تمام احسـاسـات انسـانـي          
اين افراد اما اعتصاب غذا راه حـل         
نيست اعتصاب غذا کار چند فـعـال      

مـا  .  سياسي است براي اسم درآوردن 
خـواهــيـم مــردم پـا بــه مـيــدان                مـي 

بگذراند و هزاران انسـان بـيـايـنـد و              
ابراز تنفر کنند از اسالم سـيـاسـي و          
امــتــيــازي بــه جــمــهــوري اســالمــي        

مردم بايد بدانند که با آمدن      .   ندهند
هـاي اسـالم        به خيابان و زدن به پـاي      

سياسي و دفاع از مـردم کـوبـانـي و           
ديگر مـنـاطـق، مـيـتـوانـنـد پـرچـم                 

  .انسانيت را بلند کنند
 فرزام کرباسي: پياده کردن متن

 ... در دفاع از مردم کوباني       

 

 تاريخ يکدوره     
 مختصري از فعاليت سياسي در کردستان           

 
 منتشر شد 

 
 

عالقمندان مي توانند براي سفارش اين کتاب با                 
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امروز ريحانه را به اجراي احـکـام        
انـد و       در زندان شهرري احضـار کـرده        

اند فردا حکم اعدام او اجرا  اعالم کرده
 .شود مي

ريحانه با مادرش تماس گرفته و      
ــه اســت         ــت ــف ــه      «گ زور از      مــن را ب

تختخوابم بيـرون آوردنـد و ايـن امـر              
ــان و                 ــتـ ــراض دوسـ ــتـ ــث اعـ ــاعـ بـ

هايم شده و با توجه به ايـنـکـه     بندي  هم
به لحاظ جسمي حـالـم خـوب نـبـوده             

 »بازهم توجه نکردند و من را بردند
جمهوري اسالمي بارها خواسـتـه      
ريــحــانــه ر اعــدام کــنــد امــا مــوج               

المـلـلـي در        اعتراضات مردمي و بين   
داعشـيـان    سراسر جهان باعـث شـده         

 .نشيني کنند حاکم بر ايران عقب
 سپتامبر ريـحـانـه را در         ٢٩روز  

خفا به زندان رجايي شهر جهت اجراي   
همان شـب  .   حکم اعدام منتقل کردند   
المللي باعث  اعتراضات جهاني و بين

شــد ريــحــانــه را بــه زنــدان شــهــرري             
 .بازگردانند و حکم ريحانه اجرا نشود

امروز هم بايد داعشيان حاکم بـر       
بايـد  .  نشيني واداشت ايران را به عقب 

دست به اعتراضات جهاني زد و در           
ايران مردم در مقابل زنـدان شـهـرري           

تجمع کنند و نگذارند ريحـانـه اعـدام        
 .شد

در اصفهان به روي دختران و زنان 
پاشند و امروز دختري که از    اسيد مي 

خودش در بـرابـر تـجـاوز دفـاع کـرده               
 .خواهند اعدامش کنند است مي

اين ماهيت جـمـهـوري اسـالمـي          
بايد در مـقـابـل ايـن تـوحـش               .   است

ايستاد و در مقابل اعدام ريـحـانـه و            
. ها بايد وسيعا اعتـراض کـرد         ريحانه

عکس ريحانه را در دست بگـيـريـد و        
در مــقــابــل زنــدان و خــيــابــان هــاي             
شـهــرهـاي ايـران و جــهـان دسـت بــه                
اعتراض بزنيد و نگذاريم ريـحـانـه را           

 .اعدام کنند
المللي عليـه اعـدام از          کميته بين 

خـواهـد      همه فعالين عليه اعـدام مـي       
ها و    اکنون در مقابل پارلمان  که از هم  

يا وزارت امور خارجه کشورها تجمع      
کنند و از آن ها بخواهـنـد بـه اجـراي              

 .حکم اعدام ريحانه اعتراض کنند
 

 المللي  دبيرخانه کميته بين
 عليه اعدام  

 ٢٠١٤ سپتامبر ٢٤

 !  ميخواهند ريحانه جباري را فردا اعدام کنند                
 !بايد بپا خواست و نگذاريم ريحانه اعدام شود                

اين آخـريـن مـالقـات بـا شـعلـه                
. پاکروان و جباري پـدر ريـحـانـه بـود             

مالقات در شرايط امنـيـتـي بـااليـي           
بوده و رژيم ميخواهد فردا ريحانـه را         

 . اعدام کند
هر جا که ميـتـوانـيـد در مـراکـز              

 . شهرها تحصن کنيد
کميته بين المللي عليه اعـدام از        
همگان دعوت ميکند امشب جمـعـه       

 به وقـت    ۹  ساعت ۲۰۱۴ اکتبر ۲۴
اروپاي مرکزي در هر جا که امکانش        
را دارند در مراکز شهرها تجمع کـرده         
و اعالم کنند، نـه بـه اعـدام ريـحـانـه              

 جباري 
تا کنون در استکهلم سوئد و کلن     
در آلمان فراخوان اين ميتينگها داده       

 . شده است
از دوستان ساکن در اسـتـکـهـلـم            

 شـب    ۹دعوت ميشود راس ساعـت       
در مقابل وزارت امور خارجه سـوئـد          

از همه عزيزان در . حضور بهم رسانند 
شهر کلن دعوت ميکنيم که درمرکـز       

 شـب بــا      ۹شـهـر دم پـالتـه ســاعـت              
عکسهايي از ريحانه و شـعـار نـه بـه              

 . اعدام ريحانه حضور بهم رسانن 
 کميته بين المللي عليه اعدام   

   ۲۰۱۴اکتبر  ۲۴

 .  دو ساعت آخرين مالقات با ريحانه انجام شد و او را بردند                     


