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 تالش برای نجات کبری رحمان پور از اعدام و زندان
18-Sep-2006 

  حزب کمونيست کارگری ايران
زنی اسير . کبرا رحمانپور را همه ميشناسيم

زندان های جمهوری اسالمی با کابوس هميشگی 
قربانی زن بودن تحت يک . و هرروزه اعدام

يکی از اعضای خانواده . حکومت زن ستيز
کارگران و زحمتکشان که شيره جانشان را 
طبقات باال مکيده اند و رهايشان کرده اند، قربانی 

اما اين تمام مساله . فقر و و محروميت و نابرابری
کبرا را امروز ميليونها نفر ميشناسند و با . نيست

و اين همدردی گسترده . او ابراز همدردی ميکنند
و وسيع همراه است با نفرت بی پايان عليه 
جمهوری اسالمی، نفرت از نظام و شرايطی که 
کبرا و کبراها را به اين وضعيت سوق ميدهد 
است، عليه قوانين ارتجاعی و جنايتکارانه، نفرت 

. نفرت از اعدام و چوبه دار. به بيحقوقی زن
. نفرت از رژيم و سران جنايتکار و ضد انسانش 

 سال زندانی بودنش، چندين بار ٦کبرا در طول 
پای چوبه دار رفته است اما هربار مبارزات مردم 
. در داخل و خارج به نجات او انجاميده است
اکنون مجددا حکم اعدامش را در دستور گذاشته 

. کمتر از يک ماه برای نجات کبرا وقت داريم. اند
کبرا آئنيه تمام نمای شرايطی است که نظام کثيف 
سرمايه داری و حکومت اسالمی حامی آن به سر  
اکثريت مردم شريف و زحمتکش جامعه آورده 

با شرايطی که به اکثريت عظيم مردم تحميل . اند
کرده اند کرور کرور به وضعيت کبرا در می 
غلطند، به خدمت کاری گماشته ميشوند، مورد 
توهين و تحقير و تجاوز قرار ميگيرند و قربانی 
ميشوند و اين حکومت و نظام بيرحمش همين 
قربانيان را ميگيرد، محبوس ميکند و چوبه دار را 
باالی سر آنها نگه ميدارد تا جامعه را مرعوب 

کبرا . سرنوشت کبرا به همه ما مربوط است. کند
خشم و کينه عليه  . را بايد از دستشان درآوريم

جمهوری اسالمی و قوانينش را بايد به نيروئی 
قدرتمند در دفاع از کبرا و برای نجات او از   

بايد حکومت اسالمی را . اعدام و زندان تبديل کنيم
وادار کنيم رسما حکم اعدام کبرا را لغو کند و او  

کبرا خود در نامه ای . را فورا از زندان آزاد کند  
همنوعانش خواهان کمک شده خطاب به مردم و 

همه جا برای  .  به فراخوان او پاسخ دهيم. است
آزادی او به حرکت درآئيم و دست به اقدامی 

اين وظيفه جنبش آزادی زن است، وظيفه . بزنيم
کارگران و مراکز و تشکل های مختلف کارگری 

را                ب اع از ک دانش آموزان و معلمان است که در دف
ا رضايت                د ت ی زدن دست به جمع آوری کمک مال

ه هر کسی          .   خانواده مقتول را جلب کنند     ف اين وظي
ده است                 يت در او زن ان ا و        .   است که انس جمع ه

م                ي ان ده ا سازم . کانونهای دفاع از کبرا را همه ج
م،            ي اگر ميتوانيم تجمع کنيم، بر در و ديوارها بنويس
به مقامات حکومت نامه بدهيم و بگوئيم حکم اعدام          
دان             ورا از زن د ف اي کبرا بايد فورا لغو شود، کبرا ب

هرروز هزاران نامه از سراسر کشور          .   آزاد شود 
و از سراسر جهان بايد روی ميز سران رژيم قرار        

 . گيرد
هر کس از مجازات شنيع و ضدانسانی اعدام نفرت       
دارد، هر کس از بيحقوقی زن رنج ميبرد، هرکس           
خواهان جامعه ای عادالنه و انسانی است، هر کس         
ی                ات ق ه طب ع خواهان نابودی فقر و نابرابری و جام
وق و                    است، هر کس خواهان آزادی و حق و حق
ن                     ي پ م د خود را در ک اي يک زندگی انسانی است ب
ورا دوست و                       د و ف ن را شريک ک برای آزادی کب
د                 ن . آشنای خود را جمع کند و فعاليتی را شروع ک
د               ن راض ک را اعت . هر کارگري بايد به وضعيت کب

خور و              کبرا نمونه اي از رنجي است که اقليتي مفت
ارگر      .   دزد و بيرحم به مردم تحميل کرده اند        هر ک

د           کمونيست و آگاهي، هر رهبر و فعال کارگري باي
د                           ن م ک ي را خود را سه ب جات ک ن ن ي پ هر  .   در کم

آژيتاتور و مبلغ سوسياليستي بايد در ميان کارگران        
ه                و مردم، خشم و اعتراض ساير رفقاي خود را ب

ه و                 .   موقعيت کبرا برانگيزد   ت ي م ا ک ا و صده ه ده
ز                              راک د در م اي را ب ب اع از ک اد در دف ه جمع و ن
ا          کارگري و در محالت کارگر نشين، در دانشگاهه
ان و              و مدارس، در هر شهر و محله ای، توسط زن
زرگی                   ارهاي ب وم ل شود و ت مردان پيشرو تشکي

 . براي نجات او سازمان داده شود
م                       ه ر م گ ن ک س را ي ب ات ک ج رای ن ارزه ب ب م

گری است       .   آزاديخواهی و عدالت جوئی است       سن
ی                  رانسان ي برای يک حرکت متحد عليه مجازات غ

 اعدام،  عليه فقر و نابرابری،  عليه قوانين  متحجر
دان از                   ا چنگ و دن اسالمی و عليه حکومتی که ب

ارگری          .   اين وضع دفاع ميکند    يست ک ون م حزب ک
همه شما را به حضور در اين سنگر و يک حرکت        
 .                                               قدرتمند و توده ای برای آزادی کبرا فرا ميخواند

 حزب کمونيست کارگری ايران   
١٣٨٥ شهريور ٢٠، ٢٠٠٦ سپتامبر ١١      

 
  

 ملکه زيبايی ،نامه  نازنين افشين جم 
 کانادا

 در حمايت از نجات جان کبرا رحمانپور  

 
 
 
 
 
 
 
 

! پور به اندازه کافی زجر کشيده است          کبرا رحمان 
 .اش را در زندان هدر داده است او تمام جوانی

ه      کنم که خانواده    دعا می  د ک ی مرحوم متوجه باشن
د و در          يک عمل درست نمی    ,   دو عمل خطا   سازن

 . شان بتوانند او را ببخشند قلب
طی             قضات بايد به کودکی ناعادالنه     ی او و شراي

ا مردی        "   بردگی" که باعث شد او به       در ازدواج ب
ار شود        تر از     بسيار بزرگ  ت رف وجه   ,   پدر خود گ ت

ی         .   کنند ان رب اميدوارم قضات متوجه باشند که او ق
ن          -زندگی فقيرانه   –شرايط   ا اي ل         است و ب ت ه ق ک

ور     در مورد کبرا رحمان,   جرمی وحشتناک است  پ
ا       او مدعی است که پس از حمله       ی مادرشوهرش ب

و  اق ت                      ,   چ رده اس ل ک م ود ع اع از خ . در دف
هايی در دستش نشان             زخم,   های پزشکی   آزمايش

ی ی          م ه روشن م د ک ن و را از              ده اق د او چ ن ن ک
اه             گ رش دور ن وه ادرش ت    م ه اس ت را  .   داش ب ک

داده                  رحمان ام ن ج ی ان ل پور اين عمل را با قصد قب
 .است

که اعدام خواهد شد       پور با ندانستن اين     کبرا رحمان 
جه      ,   يا نه  دان              هفت سال شکن ی را در زن ی روان

اب        .   گذرانده است  ه طن بارها با ترس گفته است ک
 .کند دار را دور گردنش احساس می

جات              ی بين   جامعه رای ن گی ب ست ب الملل بايد با هم
ن                ي ازن جان اين دختر جوان و سايرينی همچون ن

ره      ,   ملک قربانی ,   مهاباد فاتحی  ي دالره دارابی و غ
ر         . تالش کند  ي ي غ ما بايد گرد هم آييم و قوانين را ت

 .دهيم تا هيچ کس ديگری قربانی نشود
 ........پور ی کبرا رحمان به خانواده

رار              .   قلب من با شما است     ان ق را در جري ا م لطف
 .تر کمک کنم توانم بيش دهيد که چگونه می

 ,به اميد خدا
 ,نازنين افشين جم

کانادا, ونکوور  
www.nazanin.ca 

www.helpnazanin.com  
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من ابوالفضل رحمان پور پدر کبرا رحمان پور از 
شما می خواهم تا به حکم نا عادالنه اعدام دختر 

.                                           جوانم اعتراض کنيد  
 

 43 کبرا دختر جوان من مجبور شد با مردی که 
کبرا .  سال از خودش مسن تر بود ازدواج کند 

شاگرد ممتاز مدرسه بود و آرزو داشت بتواند در 
دانشگاه درس بخواند ، ولی به خاطر فقر شديد 
. خانواده مجبور شد از تمام آرزو های خود بگذرد  

کبرا قبل از ازدواج زندگی سختی داشت ،بعد از 
ازدواج زندگی اش نه تنها آسان تر نشد بلکه بدتر 

اما شدت مشکالت و آزارها در خانواده اي  .هم شد
 به ،که او مستخدم آنها و سپس عروسشان بود

اندازه ايی بود که دختر مهربانی مانند کبرا در 
يک درگيری و برای دفاع از خودش ، ناخواسته 

.                                                 مرتکب قتل شد   
 
 کبرا بهترين سال های نوجوانی و جوانی خود را  
در زندان و زير حکم اعدام گذرانده است او زجر 

نبايد . فراوانی کشيده و کامال شکسته شده است 
بيشتر از اين شکنجه شود و آزار ببيند ، او سال  
هاست طناب دار را بر گردن خود احساس می 
و . کند و زندگی اش را با حس اعدام می گذراند

من با ديدن رنگ پريده و دندانهاي ريخته و جسم 
 چه کاري ، هميشه از خودم ميپرسم،بي روح او 

 تقصير ، چه را نبايد ميکردم،را اشتباه کردم
?                                                              کيست  

 
همانطور که خودش گفته است ، او می خواهد  
زنده بماند ، از اعدام و طناب دار و جرثقيل 
وحشت دارد و می خواهد به دانشگاه برود و    

کبرا دختر بسيار مهربانی ست اين .درس بخواند
را هم زندانی هايش شهادت می دهند ، او بايد هر 
چه زود تر آزاد شود و به زندگی عادی خود  

.                                                              برگردد   
 
تنها اميد ما اعتراض شما مردم شريف به اجرای 

تنها راه جلوگيری از . اين حکم ناعادالنه است 
 اعتراض همه مردم، نهاد های ،اجرای اين حکم

مدافع حقوق بشر، کميته های عليه حکم اعدام و 
يک لحظه .نهاد های بين المللی به اين حکم است

خودتان را جاي من و مادر کبرا گذاريد تا ببينيد  

:نامه سرگشاده پدر کبری رحمان پور   
به تمام انسان های شريف، به نهاد های 

 مدافع حقوق بشر
18-Sep-2006 

 
بوالفضل رحمان پورا     

. خواهم بميرم نمي. من يک انسان از تبار شما هستم
اما االن جسم بي روحي هستم که ترس طناب دار، 

خيليها به من . خنده وشادي را از يادم برده است
ای، چرا هنوز  گويند تو که اينهمه معروف شده مي

در زندان هستي؟ به همه آنها بگوييد من دوباره در 
من مثل همه شما از  . يک قدمي مرگ ايستاده ام

کمکم کنيد تا اين آخرين نامه من . ترسم مردن مي
  .                                                                 نباشد

!                                    همنوعان، انسان دوستان  
پدر و مادر عزيزم و برادر معلولم که خيلي نگران 
من هستند، هميشه دلشان به حمايتهاي شما گرم 

کنم،  من خيلي وقتها با خودم فکر مي. بوده است
کاش  . رفت کاش زندگيم طور ديگري پيش مي

. توانستم، درسهاي پيش دانشگاهي را تمام کنم مي
شدم کار کنم و به مستخدمي  کاش مجبور نمي

کاش به حد جنون نرسيده . خانواده شوهرم در بيايم
ولي من خيلي عذاب کشيدم و خيلي .  بودم  
و االن همين . من  و اقعا قرباني هستم.  اذيت شدم

. برند تا  با طناب دار اعدام کنند    قرباني را مي
.                اين سرنوشت اليق من نبوده و نيست
      

!نجاتم دهيد  
من از مرگ و طناب دار 

  از زندان اوين ،نامه کبرا رحمانپور

 
من حاضرم . اين روزها چقدر وحشتناک است

من ?  آيا اين امکانپذير است،بجاي کبرا اعدام شوم
 ولي نميدانم ،هميشه از صبح تا شب کار کرده ام

من و مادر کبرا ? چرا سرنوشت ما به اينجا کشيد
بعد از اعدام او ديگر هيچ اميدي به زندگي و هيچ  

 فرزند معلولم ،خانواده من. کمک کنيد. چيز نداريم
را که هميشه از خواهرش کبرا ميپرسد و همه 

 پاره ،فاميل ما را از وحشت اعدام کبراي عزيزمان
ما منتظر اقدامات قاطع شما . . نجات دهيد،تنمان

ما از شما می خواهيم اين نامه را امضا  .هستيم 
ميدانم وقت تنگ است و اين آخرين لحظات . کنيد
در اين آخرين لحظات يکبار ديگر دست . است

 ،با امضا اين نامه . ياري بسوي شما دراز ميکنم
.نشان دهيد که شما نيز خواهان آزادي کبرا هستيد  
اعالم حمايت خود را به آدرس ای ميل زير  
  بفرستيد                                                               

campagne.kobra@gmail.com  

من در اين روزهاي وحشت و ترس، دوباره دست 
از همه . کنم ياري به سوي شما دراز مي

مطبوعات و رسانه ها و همه مردمي که از من 
حمايت کرده و گفته اند کبرا نبايد اعدام شود  

اينبار شايد براي آخرين . کنم تشکر مي
خواهم، آخرين اقدامات الزم  را بکنيد تا  بارمي

من آزادي را .  واقعا  اعدام نشوم و شايد آزاد  شوم  
در روياهايم به آزاد شدن و زندگي . دوست دارم

.                                کنم خوب بعد از آن فکر مي  
من به اندازه کافي رنج کشيده ام، کمک کنيد تا 
کابوس وحشتناکي که خيلي وقتها در خواب ديده و 

ترس جيغ زده و از خواب پريده ام، عملي از 
هر چه . کمک کنيد از مرگ نجات يابم . نشود
توانيد  بکنيد،  وقت  تنگ است و روزها از    مي

شود و هر تيک تيک ساعت،  پي هم سپري مي
. براي من صداي نزديک شدن طناب دار است

من از مرگ و طناب دار وحشت ! لطفا کمکم کنيد
من . من از طناب دار و جرثقيل نفرت دارم. دارم
تمام راههاي ديگر به روي  . خواهم زنده بمانم مي

تنها اميدم  . يرسد کسي به داد من نم . من بسته است
خواهد پدر و       دلم مي. به مردم و همنوعانم است

      
.مادرم را بغل کنم در پايان از زحمات خانواده ام  
کنند  و همه کساني که براي نجات من تالش مي

.                                             متشکرم    
      

 کبرا رحمانپور از زندان اوين
 ١٣٨۵شهريور 



 ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور
گزارش تجمع خانواده های محکومين به اعدام مقابل 

 دفتر سازمان ملل در تهران

 
ق                اه طب هر م امروز دوم م
قرار قبلی تعدادی از خانواده     
ه          های محکومين به اعدام ک
ا              ات ب الق ت م واس درخ
ل را         ل ان م ازم ن س ي ول ئ مس
دگی          ن اي م داشتند مقابل دفتر ن
سازمان ملل در تهران نجمع     

ظامی         .   کردند   ت روهای ان ني
رای             ل ب ب ی ق ات اع از س
واده          ان جلوگيری از تجمع خ
عيت معترض از                ها و جم
ر        ساعت ها قبل در مقابل دفت
ان های           اب ي سازمان ملل و خ
ده              ر ش ق ت راف مس اط

د      ودن ور       . ب م حض رغ ي ل ع
ظامی جمعی از             نيروی انت
ق       وف ن م ي وم حک واده م ان خ

 UNشدند به داخل ساختمان 
ان               دگ ن اي م ا ن وارد شوند و ب
ره               ذاک ل م ل ان م ازم س

د            . کنند   وفق شدن ن م ي همچن
و           غ قطعنامه ای با خواست ل
وری            حکم اعدام و آزادی ف
ا           ه ه آن ان را ب زانش زي ع

د     ن ان رس ن      .   ب ی اي رف از ط
ن             رای اي ز ب ي ه ن ام ن ع ط ق
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ن          تعدادی از افرادی  که در اي
د را             ودن رده ب تجمع شرکت ک

 . دستگير کردند
تالش برای لغو اعدام کبرا و 
نازنين و فاطمه و شهال را با 

ما . قاطعيت ادامه ميدهيم
ميتوانيم و بايد عزيزانمان را 
از چنگال اين بيرحمان و از 
کابوس طناب دار نجات    

ما عزيزانمان را . دهيم
آنها ميخواهند زنده . ميخواهيم
. قلب مردم با ما است. بمانند

انسانيت در ايران و در همه  
از همه . جا در کنار ما است

کسانی که خود را به محل 
دفتر سازمان ملل رساندند، از 
همه کسانی که با نامه و فاکس 
و امضای قطعنامه و 
خبررسانی به ما کمک کردند، 
عميقا قدردانی ميکنيم و 
ميخواهيم که همچنان در کنار 

.                               ما باشند  
 
کمپين برای نجات جان کبری 
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 ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور
 برخی از پيام های رسيده 

 درود بر شهالي عزيز
 از اينكه زحمت آشيد سپاس گذارم لينك خبر رو بزودي اضافه ميكنم

 اميدوارم سر بلند و سر افراز باشيد
 با تشكر بابك خرمدي

 
 

  با سالم و خسته نباشيد
لطفا اسم مرا هم در ليست امضا کنندگان پتيشن عليه کبری رحمانپورو همچنين اگر برای شهال 

  جاهد کمپينی هست اضافه کنيد
  با تشکر غالم م

 
 سالپروين

اگر درست است که برای . درباره کبرا رحمانپور، من فکر ميکنم نبايد او حکم اعدام بگيرد
چرا بايد او حکم اعدام بگيرد؟ در صورتيکه مادر . دفاع ازخود و نه اينکه بقصد ديگری بوده

بهتر نيست اورا بفرستند سوئد و يا اينکه محکومش کنند به . شوهرش ميخواسته اورا بکشد
 سال دارد و هنوز زندگی زيادی جلو 22نه حکم اعدام، کبرا فقط . کاری مجانی برای جامعه

وقتی موضوع راخواندم که چه اتفاق وحشتناکی برای اين . من يک سوئدی هستم. روش هست
فکر کن اگر سوئدی . من فکر ميکنم بايد دولت سوئد کاری برای اين دختر بکند. دختر افتاده

چه ميدانم ولی اميدوارم کاری . بود؟ شايد زندگی ديگری در انتظارش بود مثل بقيه مردم سوئد
  .بشود

 روز خوبی داشته باشيد
 با احترام ياسمين

   شب22سپتامبر ساعت  14
 

salam doustan, 

gozareshe action baraye azadie Kobra Rahmanpoor ra miferestam, ke dar 

darj va paxshe an be ma komak konied. az tarafie 3000 emza az shahrvan-

dane paris jam avarie shodeh, ke farda scan mieshavad. be koja beferes-

tiem? 

Rosa 

ba salam va tashakor az ehsas masuliat shoma ke baraye jan afrad mikonid  
.سالم با تشکر  

لطفا در صورت مطلع شدن از افراد در آستانه اعدام، زودتر خبررسانی کنيد تا در 

 وبالگها و سایتها اعالم کنم کنيم

Hej 

Jag vill gärna stödja Kobra och alla andra utsatta kvinnor. 

Har inte skickat något annat än detta mail men du får gärna lägga till mitt 

namn på stödlistan. 

Jag är inte så duktig på data. 

Vänliga hälsningar 

Ulf bjorson  

 رئيس سازمان آزادی زن
 آذر ماجدی 

 
azarmajedi@yahoo.com 

 
 سردبير نشريه
 پروين آابلی

 
parvinkaboli@yahoo.se 

       
Tel: +46 707 744 02     

 
 دستياران سردبير

 اسماعيل اوجینياز قائدی               

١٣٨٥        آزادی زن                                              ويژه نامه آزادی کبرا رحمانپور          مهر ماه   ٤ 



28.09.06 
  

  ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور14اطالعيه شماره 
 گزارش آآسيونهای اعتراضی سازمان آزادی زن در آلمان

نامه سرگشاده به اقای کوفی عنان دبير کل سازمان ملل در رابطه با احکام اعدام کبری رحمانپور، فاطمه حقيقت پژوه، نازنين فاتحی و               28.09.06
 شهال جاهد

 آکسيون اعتراضی در مخالفت با اعدام کبری رحمان پور در شهر برمن ، آلمان 26.09.06

 آکسيون اعتراضی در مخالفت با اعدام کبری رحمان پور در شهر کلن آلمان  

 آکسيون اعتراضی در مخالفت با اعدام کبری رحمان پور در شهر دوسل دورف در آلمان 26.09.06

 آکسيون اعتراضی در مخالفت با اعدام کبری رحمان پور در شهر درتمند در آلمان 26.09.06

 2آکسيون اعتراضی در مخالفت با اعدام کبری رحمان پور در ترکيه   

 )گزارش از راديو فردا ( به دعوت انجمن های دفاع از حقوق زنان در پاريس تظاهراتی در حمايت از کبری رحمانپور برگزار شد  25.09.06

 )گزارش از راديو فردا ( تجمع اعتراضی گروهی از ايرانيان لس آنجلس در تالش برای جلوگيری از اجرای حکم اعدام کبری رحمانپور  25.09.06

ادامه تالش ها برای جلوگيری از اجرای حکم اعدام کبرا رحمانپور و افزايش خشونت های خانگی در ايران به علت وجود قوانين تبعيض  25.09.06
 )راديو فردا ( آميز 

 )نظر خواهی دويچه وله در مورد احکام صادره اعدام برای چهار زن در ايران ( چشم در برابر چشم؟  25.09.06

 نيروهای انتظامی مانع تجمع امروز مردم در مقابل سازمان ملل در تهران شدند 24.09.06

 ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور 24.09.06
 گزارش تجمع خانواده های محکومين به اعدام مقابل دفتر سازمان ملل در تهران

  ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور12اطالعيه شماره  24.09.06
 گزارش برگزاری آکسيون اعتراضی در محکوميت حکم اعدام کبری رحمان پور در شهر ونکوور، کانادا

 ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور : 11اطالعيه شماره   
 گزارشی از فعاليت اين کمپين در شهر گوتنبرگ

  ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور10اطالعيه شماره   
 گزارش برگزاری آکسيون اعتراضی در شهر مالمو، سوئد

  ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور9اطالعيه شماره  24.09.06
 پيام های رسيده شماره يک

  ميخواهم زنده بمانم ، کمپين آزادی کبری رحمانپور7طالعيه شماره  24.09.06
 مالقات مهين عليپور و افسانه وحدت با نماينده وزارت امور خارجه

  آکسيون اعتراضی در مخالفت با اعدام کبری رحمان پور در ترکيه  

  گسترش جنبه های بين المللی کمپين برای نجات جان کبری رحمان پور3گزارش شماره   

 کبری رحمانپور با گام های لرزان بسوی چوبه دار 24.09.06
 !اگر من جای اوليای دم مقتول بودم 

  کمپن نجات کبری رحمانپور6اطالعيه شماره  21.09.06
٦ادامه در صفحه  آکسيونهای اعتراضی سازمان آزادی زن در کشور های سوئد و آلمان  

 روز شمار فعاليتهای سازمان آزادی زن در رابطه با کمپين عليه اعدام کبرا رحمانپور
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  کمپن نجات کبری رحمانپور6اطالعيه شماره  21.09.06
 آکسيونهای اعتراضی سازمان آزادی زن در کشور های سوئد و آلمان

 !نگذاريم آبري رحمانپور را اعدام آنند  21.09.06
 اجتماع در ونکوور برای لغو حكم اعدام آبری رحمانپور

 !ميخواهم زنده بمانم : برنامه زنده کانال جديد  21.09.06
 برنامه ای عليه اعدام از آذر ماجدی

 عکس هايی از کبري رحمان پور 21.09.06

 !به ما کمک کنيد ، نگذاريد ما را اعدام کنند : برنامه ای زنده از سازمان آزادی زن  20.09.06

يک اتحاديه کارگری در استراليا در نامه ای به مقامات جمهوری اسالمی خواهان لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور و پايان دادن به شالق و                 20.09.06
 !سنگسار و سرکوب زنان شد 

  سپتامبر22آکسيون اعتراضی در شهر مالمو در اعتراض به اعدام کبری رحمان پور در ميدان گوستاو آدلف جمعه  18.09.06

 !نگذاريم آبرا را اعدام آنند 18.09.06
 پيكتهای اعتراضی سازمان آزادی زن در شهر های آلمان

 !کمک کنيد عزيزان ما از اعدام نجات يابند 18.09.06
 خانواده کبرا رحمانپور ، خانواده نازنين فاتحی ، خانواده فاطمه حقيقت پژوه

    

 :نامه سرگشاده پدر کبری رحمان پور  18.09.06
 به تمام انسان های شريف، به نهاد های مدافع حقوق بشر

 گزارش راديو بين المللی فرانسه در مورد صدور حکم اعدام کبری رحمان پور در گفتگو با شهال نوری را از اينجا بشنويد 18.09.06

 "برای نجات کبری رحمان پور " وبالگ  18.09.06

    

    

 گزارش کوتاهی از وضعيت کمپين کبری رحمان پور 18.09.06

    

 مصاحبه نشريه عليه اعدام با شهال نوری مسئول کميته عليه اعدام در يوته بوری سوئد 18.09.06

 ) اطالعيه در مورد کبرا رحمانپور1500آکسيون گوتنبرگ سوئد و پخش بيش از  ( کمپن نجات کبری رحمانپور : 4اطالعيه شماره  18.09.06

 )در مورد اقدامات تاکنونی و ايجاد سايت دفاع از کبرا بو سيله سازمان آزادی زن (برای نجات جان کبری بسيچ شويم : ٣اطالعيه شماره  18.09.06

 )اطالعيه حزب کمونيست کارگری ايران (تالش برای نجات کبری رحمان پور از اعدام و زندان 18.09.06

 )نامه نازنين افشين جم ( اش را در زندان هدر داده است او تمام جوانی! پور به اندازه کافی زجر کشيده است کبرا رحمان 18.09.06

  کمپن نجات کبری رحمانپور2اطالعيه شماره  18.09.06
  تماس مهين عليپور با وزارت امور خارجه سوئد!برای نجات جان کبرا بسيچ شويم

 برای نجات جان کبرا پتيشن زير را امضا کنيد 18.09.06

 )در مقابل نمايشگاه کتاب در گوتنبرگ سوئد ( پيکت اعتراضی برای نجات جان کبری رحمانپوراطالعيه شماره يک،   

 )نامه کبرا رحمانپور از زندان (من از مرگ و طناب دار وحشت دارم! نجاتم دهيد

٥از صفحه  روز شمار فعاليتهای سازمان آزادی زن در رابطه با کمپين عليه اعدام کبرا رحمانپور  


