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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١۴ جنوری ٠٧
  

  مصاحبه با بھار کيميونگور
 

ران نمی توان عليه با زندانی کردن روزنامه نگا«: مصاحبه با بھار کيميونگور در تبعيد در ايتاليا، او می گويد «

 »!تروريسم مبارزه کرد

 ٢٠١۴ جنوری ٣

 

ميونگور، شھروند بلژيکی، در  روز اسارت در زندان پس از صدور مجوز بين المللی که عليه او، بھار کي١٣پس از 

 مبارز صلح طلب است که روز  يک،بھار.  آزادی او محدود استحال حاضر در مسا در ايتاليا به سر می برد و فعالً 

 ٢٢اردوغان او را به . خود سازد  بازداشت شد و رژيم اردوغان می خواھد او را قربانی سياست ھای٢٠١٣مبر  نو٢١

. م او نيز تظاھرات در پارلمان اروپا عليه اعمال شکنجه در زندان ھای ترکيه بوده استسال زندان محکوم کرده و جر

با اين وجود مقامات . از در آوردن يک پالکارد که روی آن شعاری عليه شکنجه نوشته شده بودزيعنی به جرم احت

پروندۀ بھار . و اساس دانسته اندلند اتھام تروريسم را که به پروندۀ او ضميمه کرده اند بی پايه اقضائی بلژيک و ھ

بھار . ليس بين الملل و انحرافات آن را مطرح کرده استوکيميونگور پرسش ھای بسياری را در مورد عملکرد پ

 ء افشا  به ترکيه قرار دارد و عفو بين الملل نقض حقوق بنيادی را در مورد اونکيميونگور در خطر بازگردانده شد

 . کنيمءشکار انسان از جمله موارد نامفھومی است که به شکل فوری بايد افشا. ده استکر
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 لينک مصاحبه در يوتوب

Sg8FlDtKovy=v&embedded_player=feature?watch/com.youtube.www://http 

  

 شت گاھنامۀ ھنر و مبارزهپی نو

 مناسبات اردوغان را با گروه  وبھار کيميونگور در عين حال روی پروندۀ سوريه فعاليت دارد و انحرافات دولت ترکيه

يعنی مسلمانان ناب محمدی که به راحتی سر می برند و در سوريه تکبير گويان و با سالم و با صلوات  ھای اسالمگرا 

 . کرده استءھمواره افشارا  ،ردم ھستندسرگرم تخريب و کشتار م

به دليل کمبود وقت از ترجمۀ حرفھای او در ويدئو متأسف ھستم ولی در سطح فرانسه اگر فردی ھست که بتواند در اين 

 م کرديزمينه به ما ياری رساند، در گاھنامۀ ھنر و مبارزه از او استقبال خواھ

 پاريس/حميد محوی

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١۴ جنوری ۴

 انوستيگ آکسيون به مديريت ميشل کولن

fr=lang?html.exil-son-depuis-Bahar-de-Interview/info.michelcollon.www://http 


