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 اشک رازيست
 لبخند رازيست              

 عشق رازيست                      
 خند عشقم بود اشک آن شب لب

  
 قصه نيستم که بگويی

 نغمه نيستم که بخوانی           
 صدا نيستم که بشنوی                     

 يا چيزی چنان که ببينی                                
 يا چيزی چنان که بدانی...                                                 

 من درد مشترکم
 مرا فرياد کن.                         

  
 گويد درخت با جنگل سخن می

 علف با صحرا                
 ستاره با کهکشان                        

 گويم و من با تو سخن می                                  
  

 من بگو نامت را به
 من بده دستت را به                         

 من بگو حرفت را به
 من بده قلبت را به                          

  
 ام های ترا دريافته من ريشه

 ام ها سخن گفته با لبانت برای همه لب
 هايت با دستان من آشناست و دست                    

  
 ام در خلوت روشن با تو گريسته

 برای خاطر زندگان
 ام و در گورستان تاريک با تو خوانده                

 زيباترين سرودها را
 زيرا که مردگان اين سال                     

 ترين زندگان بودند عاشق                                         
  

 من بده دستت را به
 های تو با من آشناست دست                     

  
 گويم ای دير يافته با تو سخن می

 بسان ابر که با توفان
 بسان علف که با صحرا                   

 بسان باران که با دريا                                       
 بسان پرنده که با بهار                                                     

 گويد بسان درخت که با جنگل سخن می                                             
 زيرا که من

 ام های تو را دريافته ريشه           
 زيرا که صدای من

 با صدای تو آشناست.                     

 نشریه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
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 بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!

 برنامه نفت در برابر غذا «
Oil-for-Food Program « 

 بهرام رحمانی
 

هايی بين مقامات  اخير بحث
روسی و ايرانی در رابطه با 

 »برنامه نفت در برابر غذا«
در جريان بوده است. اين 

دهنده  نشان سو، ها از يک بحث
های عميق و وسيع  بحران

داخلی ايران است و از سوی 
های  ديگر، بازگشت تحريم

ايران توسط حاکميت آمريکا 
بينی کرد که متاسفانه دير يا زود اين برنامه در  توان پيش عالوه می است. به

نفت در «اجرا درخواهد آمد. سئوال اين است که آيا کابوس  رابطه با ايران به
 شد؟ درباره ايران نيز تکرار خواهدعراق  »برابر غذا

شورای  689نامه  ای است که با صدور قطع برنامه نفت در برابر غذا؛ برنامه
های  و در پی تحريم 4661آوريل  41امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 

سازمان ملل عليه عراق، پس از حمله اين کشور به کويت به اجرا درآمد و تا 
زمان با اشغال نظامی عراق توسط آمريکا، ادامه  ، هم1002نوامبر  14

 داشت. 
توانست محصوالت نفتی خود را  شورای امنيت عراق می 689مطابق قطعنامه 

)مواد  گيری در جهت نيازهای انسانی صادر کرده و از عوايد آن برای بهره
آوريل  41نامه را در  غذايی و دارويی( استفاده کند، عراق ابتدا اين قطع

 ، آن را پذيرفت.4669مه  10رد کرد اما در نهايت در تاريخ  4661
زمان با اعتراضات جديد مردمی در برخی شهرهای ايران در اعتراض به  هم

حکومت اسالمی ايران و اعتراض به افزايش قيمت مواد غذايی و  کليت
کاهش شديد درآمدهای ارزی ايران و فساد نهادينه شده در تمام ساختاری 

تری را متوجه مردم ايران  های جديد، خطر بزرگ حاکميت اسالمی و تحريم
 کرده است.

در چنين شرايطی، اگر برنامه نفت در برابر غذا، عليه ايران آغاز شود چه 
هم در حالی که  کرد؟ جواب به اين سئوال بسيار مهم و اساسی است؟ آن بايد

فساد اقتصادی و سياسی و فرهنگی تمام تار و پود حکومت اسالمی ايران را 
از باال تا پايين فرا گرفته است آيا غذايی که در اختيار اين حکومت قرار 

قدر در بازار سياه توسط  قدر آن به سفره مردم خواهد رفت و چه گيرد چه می
 باندهای حکومتی به پول تبديل خواهد شد چه بايد کرد؟

هم نه بر  فرض کنيم اينک برنامه نفت در برابر غذا به ايران رسيده است؛ آن
های  نامه شورای امنيت سازمان ملل متحد و نه حتی توسط دولت قطع پايه

غربی، بلکه توسط خود حکومت اسالمی ايران با فشارهای هيات حاکمه 
 آمريکا، اجرايی خواهد شد.

، الکساندر نواک وزير انرژی روسيه »ايلنا«گزارش خبرگزاری کار ايران  به
هزار   400قراردادی با ايران سخن گفته که بر اساس آن، روزانه  از وجود

 بشکه نفت در ازای غذا به روسيه داده خواهد شد.
های نفت را دريافت  وزير انرژی روسيه گفته قرار است در ماه آينده محموله

تاکيد کرده که جزئيات اسناد قانونی اين قرارداد در مرحله نهايی شدن  کنند و
 است.

باره گفته مسکو  آندره لوگانسکی نماينده تجاری روسيه در ايران نيز در اين
ميليارد دالر در سال صادرات به ايران داشته   11است تحت اين برنامه  قرار
 باشد.

الملل و بازرگانی وزير نفت، در  نيا، معاون امور بين اما امير حسين زمانی
  های معاملهوگو با خبرنگار ايلنا، فروش نفت در برابر غذا به روسيه را  گفت

 1ادامه در ص                                             

http://ghambarak.blogfa.com/post/208


12شماره                                                                                                                کمون                                                                                                                           

 کمون
هالا   هالا و خاللالق پالالتالفالرم دمالويالراتاليال  جالنالبالش«نشريه 
 شود. میهر دو هفته يک بار منتشر ؛ »ايران

  بهرام رحمانیسردبير: 
bahram.rehmani@gmail.com  

 

 سالارا مالحالمالدی،غزال علاليالالالی، همکاران نشريه: 

جالل سبزواری، وحيالد مالحالمالدی، اهون چياکو، 

امين قضائی، شاهين محمدی، مراد عظاليالمالی و 

 بيژن رنجبر.

*** 
ها  پالتفرم دمويراتي  جنبش«کنندگان  هماهنگ
 :»ايرانها   و خلق

 
 بهرام رحمانی*

 اميل آدرس:
bahram.rehmani@gmail.com   

 0019-707171229شماره تلفن: 
 *اهون چياکو 
 اميل آدرس:

ehwen.chiyako@gmail.com  
 0019-727111817شماره تلفن: 

 آميل آدرس پالتفرم:
pdjkh.i@gmail.com 

*** 
پالالتالفالرم دمالويالراتاليال  «از رئالوس راهالکالارهالای

 : »ايرانها   ها و خلق جنبش
 

های ايران  ها و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش
ها   ها  ملى دمويراتي  خلق همه جنبش

ايران، نيروهای چپ، سوسياليست، کارگری، 
جو  خواه و عدالت سکوالر، آنارشيست، آزادی

را در ايران، منطقه و در سطح جهانی به 
مبارزه فعال و متحد بر عليه جمهوری اسالمی 

 کند. دعوت می
های ايران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

کند که کنفدراليسم دمکراتيک،  صريحا اعالم می
شمول انسان را حقوق مسلم  حقوق جهان
داند و با سرنگونی جمهوری  شهروندان می

اسالمی و تغيير حاکميت کنونی ايران، همه اين 
عنوان مبنای قوانين جامعه قرار  حقوق را به
 خواهد داد.

های ايران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش
ها  ايران و مردم آزاده و  از همه خلق

ها و احزاب سياسی  طلب، سازمان برابری
ای، کارگری و فعالين  های توده مردمی، تشکل

سياسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت به 
 کند. همکاری و پيوستن به اين پالتفرم می

 برنامه نفت در برابر غذا ...«

 »عراق بوده است. فروش نفت در برابر غذا مربوط به زمان جنگ با
داريم؛ يعنی شرکت ملی  او توضيح داد: البته ما قرارداد فروش نفت با روسيه

خرد و پول را هم به يورو  روس می فروشد و يک شرکت دولتی (، نفت را می(NIOCنفت
 کنيم. کنيم و نصف پول را هم خدمات و تجهيزات دريافت می دريافت می

پول و خدمات(  )فروش نفت در ازای معاون وزير نفت دولت اسالمی ايران، گفت: قرارداد
روی کاغذ تمام شده ولی هنوز عملياتی نشده که اميدواريم هر چه زودتر عملياتی شود و 

کند که روابط دو کشور نه  ها بتوانند نفت را برداشت کنند. اين قرارداد به ما کمک می آن
برد اهداف مشترک کمک  ها هم مستحکم شده و به پيش فقط در نفت، بلکه در ساير زمينه

 کند. می
هزار بشکه نفت به   400ما  اين مقام مسئول در وزارت نفت، گفت: بر اساس اين قرارداد

 کنيم. درصد آن را کاال و تجهيزات دريافت می 10کنيم و  روسيه به قيمت روز ارسال می
اکبر  نوشت: اخيرا علی ، در گزارشی1048ژوئيه  47 - 4267تير  19روزنامه ابتکار 

شغل   27الملل که البته اين تنها يکی از مشاغل او از  واليتی، مشاور رهبری در امور بين
ترين دستاورد  قول او مهم و سمت ديگرش است، به روسيه سفر کرده است. سفری که به

بعد از   »ميليارد دالری روسيه در ايران  10گذاری  سرمايه«اش با پوتين  مالقات دوساعته
بنابراين، بايد منتظر بود و ديد عليه ايران است.  های اقتصادی اياالت متحده آمريکا تحريم

عنوان  جلسه دو ساعته؛ آن چيزی است که واليتی از آن به که ماحصل اين مذاکره و
ميليارد دالری روسيه در ايران نام برده است يا ماجرا نفت در برابر   10گذاری  سرمايه

از آن نام برده است. البته نکته جالب ديگر  ست که طرف روسیا »نان«ا همان ی »کاال«
هللا خادمی، عضو  اين است که هنوز مشخص نشده ماجرا از چه قرار است؛ هدايت

  گيری کرده است: کميسيون انرژی مجلس دهم، چنين موضع
مورد نيازمان را وارد کنيم،  دهند نفت بفروشيم و کاالی ما اجازه نمی در شرايطی که به«

 !»دهد تا از گرسنگی نميريم ما کاال می ممنون روسيه هم هستيم که به
من به  جا که تا آن«باره گفته است:  گوی وزارت خارجه در اين البته بهرام قاسمی، سخن

خاطر دارم اين موضوع را يکی از مقامات روس مطرح کرده و من از طرف مقامات 
  »ايرانی چنين چيزی را نشنيدم...

تجربه و  دليل به«زايی، نماينده تهران در مجلس هم با اعالم اين نکته که  عبدالرضا هاشم
 »ابتکار«، به روزنامه »شدت با اين برنامه مخالفم ها به گذشته غيرقابل اعتماد روس

 هايشان ها بدعهد هستند و هرگز به وعده در طول تاريخ تجربه نشان داده که روس«گفت: 
با  باره غالمعلی جعفرزاده ايمن آبادی، نماينده رشت در مجلس هم در اين »کنند... عمل نمی

وقت  هيچ«گفت:   »ابتکار«های گذشته به  ها طی دوره تاکيد بر غيرقابل اعتماد بودن روس
ها سر و ته يک کرباسند و  نه خاطرات خوشی از آمريکا داريم و نه روسيه. هر دوی آن

  »دنبال منافع ملی خودشان هستند. به
برسد؛ ولی با  تاييد مجلس ها بايد به طبق قانون قرارداد«باره تاکيد کرد:  جعفرزاده در اين

شغل   27که اين قرارداد از طرف دولت تهيه نشده است و يک آدم پرمشغله با  توجه به اين
برای انجام اين توافق به روسيه رفته است؛ مسئله عجيبی است که بايد درباره اين اقدام 

 »رمزگشايی شود.
با آغاز تحريم نفتی ايران توسط اروپا و کاهش واردات نفت از جانب  شايان ذکر است که

، حلقه محاصره ايران عمال 4264تقريبا تمامی مشتريان سابق نفت ايران در اوايل سال 
کامل گشته بود. آن روزها با کاهش شديد صادرات نفتی ايران و دريافت مواد غذايی در 

نفت در برابر «برابر صادرات بخشی از ظرفيت توليد نفت کشور به چين و هند، برنامه 
 بود. عراق در مورد ايران تا حدودی تکرار شده »غذا

اين کشور اجازه  آغاز گرديد به  4661برنامه نفت در برابر غذای عراق که از سال 
داد  صادرات محدود نفت در ازای واردات غذا، دارو و باقی کاالهای اساسی را می

ای که دولت صدام پولی برای ادامه برنامه نظامی خود نداشته باشد. برنامه نفت در  گونه به
هزار عراقی   100مرگ بيش از  طور انجاميد منجر به برابر غذای عراق که هشت سال به

پارچگی جامعه عراق گرديد و  بار آن بر تجزيه و فرسايش يک گرديد و اثرات فاجعه
 شيرازه جامعه از هم پاشيد.

جديد توسط دولت  های اگرچه شورای امنيت با برنامه نفت در برابر غذا مانع خريد سالح
توان به  عراق شد اما اين برنامه برای مردم عراق پيامدهای وخيمی داشت که از جمله می

 تاثيرات منفی آن بر معيشت و زندگی مردم عراق اشاره کرد.
جديد  های مانع خريد سالح 4660نکته عجيب اين است که شورای امنيت در تمام دهه 

توسط دولت وقت عراق شد اما آمريکا که از اعضای دائم شورای امنيت است در سال 
های کشتار جمعی به عراق حمله کرد. اما پس از اشغال عراق، هيچ  بهانه سالح به 1002

سالح کشتار جمعی را در عراق پيدا نکردند. در حقيقت وضعيت وخيم امروزی عراق در 
  است. 1002های آمريکا در قبال عراق پس از سال  های مختلف، نتيجه سياست حوزه
ای، عرصه مبادالت غيرشفاف و پر از فساد  باره بايد گفت، چنين دوره چنين در اين هم

های حسابرسی  است. در زمان اجرای برنامه نفت در برابر غذا در عراق، سازمان
جای آن غذا در اختيار آن کشور  کردند و به کشورهايی که نفت از عراق دريافت می

های اقتصادی درگير اين  از موارد فساد اقتصادی توسط بنگاههای متعدد،  گذاشتند، در گزارش می
 دادند. معامالت خبر می

و فشارهای آمريکا  ها دليل تحريم اند و يا به ها، صنايع نفت ايران را ترک کرده هم اينک برخی شرکت
هايی هم بخواهند با ايران معامله کنند در پرداخت پول نفت ايران  خرند. حتی آن نفت ايران را نمی

 دليل تحريم بانک مرکزی، دچار مشکل هستند. به

 داده نشود، در اين ريسک را هم بايد مدنظر داشت که اگر غذای کافی در مقابل پول نفت به کشور
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 کشی در شنگال های اسالمی فاجعه نسل ریشه
 بيژن رنجبر

 
فاجعه کشتار جمعی در شنگال، نماد يک تراژدی 
هولناک انسانی و در همان حال مظهری از جهاد 

گرايان مومن به سيره و سنت محمد و  اسالم
و جان و هستی  »کفر«دستورات قرآن عليه 

 غيرمسلمانان در عصر کنونی است.
های اسالمی و  که به درک عميق ريشه برای آن

بستر ايدئولوژيک فاجعه کشتار شنگال جدا از 
تحليل و بررسی ابعاد صرفا سياسی آن دست 

درک سيره و سنت پيامبر  بيابيم، لزوما بايستی به
تاريخ زندگی و روش و سلوک  اسالم يعنی به

اش در صدر اسالم و در  سياسی محمد و صحابه
سو و آيات مربوط به جهاد  قرن اول هجری از يک

عليه کفار، مصرح در قرآن از ديگر سو نائل آئيم. 
جز اين، درک ما از فاجعه کشتار جمعی در 

عمق  شنگال، ناقص باقی خواهد ماند و ذهن ما به
سان نهايتا  هولناکی آن راه پيدا نخواهد کرد و بدين

جمعی رايج در  آن را در رديف کشتارهای دسته
داری از نوع قومی، نژادی  عصر توحش سرمايه

و يا سياسی ارزيابی کرده و ابعاد مذهبی و 
 گيرد. ايدئولوژيک آن مورد غفلت قرار می

ميالدی، مصادف با  1048سوم ماه اوت 
های ساکن در  کشی ايزدی چهارمين سالگرد نسل

منطقه شنگال واقع در کردستان عراق بود. چهار 
سال قبل در چنان روزی با حمله گروهی از 
مجاهدان اسالم و پيروان حقيقی سيره، سنت و 
زندگی محمد و همانا مجريان راستين آيات قرآن 

گروه دولت اسالمی شام و عراق  موسوم به
ای کوتاه  به شهر شنگال، تنها در فاصله »داعش«

دليل عدم اعتقاد به اسالم و  صدها مرد ايزدی به
های  عام و هزاران زن و کودک خانواده هللا قتل
ها و  اسارت و بردگی گرفته شدند و خانه آنان به
 شان غارت گرديد. اموال

در ادامه روند تکوين فاجعه، بسياری از زنان 
سبک و  فروشی که به ايزدی در بازارهای برده

فروشی صدر اسالم در مدينه،  سياق بازار برده
توسط پيروان حال حاضر سيره و سنت محمد و 
خلفای راشدين در شهرهای دور و نزديک چون 

عنوان برده و  موصل و تلعفر برپا شده بود، به
چنين حدود پانصد هزار  فروش رسيدند. هم کنيز به

تن ديگر از خانه و کاشانه خود آواره 
هايی در سه کشور عراق، سوريه و ترکيه  اردوگاه
 شدند.
داعش که آمد و شهر «گواهی شاهدان عينی:  به

بيت «ها نوشت  را تصرف کرد، روی همه خانه
بيت «، »بيت شيعه«، »بيت سنی«، »ايزدی
ها،  صورت با شناسايی خانه  ؛ تا بدين»مسيحی

هايی که بايد  شد و آن هايی که بايد تصرف می آن
هايی که مورد غضب قرار  شد و آن تخريب می

 »گرفت، مشخص شوند. می
هايی که  وقتی داعش آمد آن«و در ادامه: 

سمت کوه شنگال فرار کردند و خود را  توانستند به
هايی که نتوانستند در  ها رساندند و آن بلندی به

محاصره داعش افتادند. مردهای جوان و 
پيرزنان کشته و زنان و دختران   پيرمردان و

 »جوان و کودکان به اسارت گرفته شدند.
تاريخ صدر اسالم و تحوالت مربوط  چه به چنان
ويژه در قرن  های سپاه اسالم به لشکرکشی به

نخست هجری مراجعه کنيم، خواهيم ديد که دقيقا 
همان روش و سلوکی که در صدر اسالم و 

های محمد و بعدها صحابه او  هنگام لشکرکشی به
کفر و «  »جهت رفع» «بالد کفر«ها و  سرزمين به
 »کافر و مشرک«يعنی کشتار غيرمسلمانان  »فتنه

در متصرفات اسالمی رخ داد، عينا در شنگال نيز 
 اتفاق افتاد. 

   »کافران و مشرکان«سان تعقيب و اسارت  بدين

سيره و  گرايان مومن به که چرا اسالم دليل اين
سنت محمد و نيز مجريان حقيقی آيات و 
دستورات قرآن، شنگال را برای جهاد و مقابله 
با کفر انتخاب نمودند، جدا از داليل نظامی و 

سازد.  ژئوپلتيک آن، آيه ذيل علت را روشن می
در حقيقت علت اين بود که جامعه ای مجتمع از 

در شنگال در نزديکی و در  »کفار و مشرکان«
 گرايان وجود داشت: بيخ گوش اسالم

"يـاايها الذين ءامنوا قـتلوا الذين يلونکم من «
ای کسانی که  الکفار وليجدوا فيکم غلظة..." 

شما نزديکترند،  ايد با کافرانی که به ايمان آورده
)و دشمن دورتر، شما را از دشمنان  پيکار کنيد

ها بايد در شما شدت و  نزديک غافل نکند( آن
 412سوره توبه، آيه  »خشونت احساس کنند...

همين دليل روشن  شود به چه مشاهده می چنان
ايدئولوژيک و اسالمی، شنگال در اولويت 

سازی  مجاهدان راه هللا برای شروع روند پاک
کفر در منطقه قرار گرفت، چون اين گروه از 

تر و در مقايسه با  کافران و مشرکان نزديک
تر در دسترس پيروان راستين  ساير کفار، بيش

محمد و قرآن و حوزه عملياتی جهاد اسالمی 
 آنان عليه کفر بودند.

قتل عام مردان و پسران نو رسيده در شنگال 
نيز در راستای تبعيت از سيره و کردار تاريخی 
محمد و نيز عمل به آيات مکرر قرآن با تاکيد 
بر کشتار کافران و مشرکان صورت پذيرفت. 

چند آيه قرآن  در همين ارتباط ابتدا نگاهی به
 داشته باشيم:

"...فَاْقتُلُوا  «
اْلُمْشِرکيَن َحْيُث 
َوَجْدتُُموُهْم َو ُخذُوُهْم 
َو اْحُصُروُهْم َو 
اْقعُُدوايييلَُهْم ُکلَّ 
َمْرَصٍد..." مشرکان 
را هر کجا يافتيد 
بکشيد و آنان را 
دستگير کنيد و 

محاصره درآوريد  به
گاهى  و در هر کمين

کمين آنان  به
سوره  »بنشينيد...
 1توبه، آيه 

"فَِإذا لَِقيتُُم الَِّذيَن «
قَاِب َحتَّى إِذَا أَثَْخنتُُموُهْم فَُشدُّوا  َيفَُروا فََضْرَب الِرِّ
ا فَِداء َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب  ا َمنًّا بَْعُد َوإِمَّ اْلَوثَاَق فَِإمَّ
أَْوَزاَرَها..." پس چون با يسانى يه يفر 

ها را بزنيد تا  اند برخورد کرديد گردن ورزيده
سوره  »هنگامی که آنان را از پا  درآورديد...

 1محمد، آيه 
در بيش «گرايان  جالب است بدانيم که هللا اسالم

کند که از من  آيه از قرآن تاکيد می 10از 
 72چنين در قرآن لغت هالک کردن  بترسيد. هم

اشکال مختلف آن  آيه به 90بار در بيش از 
معنی مجازات و  کار رفته و نيز لغت عذاب به به

 200مرتبه در مجموع بيش از  291شکنجه، 
آيه در اشکال مختلف آن استفاده شده است. در 

ترين  حقيقت کشتن انسان از مکررترين و مهم
 »باشد. موضوعات مورد اشاره در قرآن می

از طرف ديگر، سيره و سنت محمد در برخورد با 
غيرمسلمانان نيز گواه اين امر است که پيروان 
راستين او در کسوت داعش در عصر ما، در پيمودن 

و قوانين آن خطا  »شرع مقدس«راه و مسير 
اند و آنان از همان سنت و راه و رسمی در  نرفته

کشی غيرمسلمانان پيروی  راستای کشتار و نسل
گذاری  کردند که توسط پيامبرشان در صدر اسالم پايه

ويژه در قرن اول  شد و سپس توسط اصحاب او به
 »بالد کفر«هجری با شدت تمام در قبال ساکنان 

 دنبال گرديد.

 1ادامه در ص                 

در شنگال، جداسازی مردان و پسران نوجوان و 
اسارت گرفتن زنان و  درنگ آنان، به کشتار بی

کودکان با هدف فروش، بردگی جنسی و تجاوز 
ها و تقسيم اموال و  آنان و در نهايت غارت خانه به

کافران و مشرکان در ميان  های متعلق به زمين
سپاهيان پيروزمند اسالم که مردم کافر را برای 
بار  هزارمين بار در تاريخ اسالم چون گذشته اما اين

زانو درافکنده و بدين طريق پيام  در شنگال به
رستگاری! اسالم را از طريق شمشير و خون و 

بار  ارمغان آورده بودند، يک کشتار برای ايشان به
ديگر به تمام قامت، تکرار دوباره تراژدی هولناک 

 جهاد، کشتار و اسارت در تاريخ اسالم بود.
فاجعه بنگريم،  ای ديگر نيز به اجازه بدهيد از زاويه

ها در چهار سال قبل در  کشی ايزدی گروهی نسل
شنگال را يک تراژدی و فاجعه انسانی منتج از 
عوامل صرفا سياسی و تغيير معادالت در سطح 

داند و يا الاقل سهم  روابط قدرت در منطقه می
سازند که از  چنان عمده می فاکتورهای سياسی را آن

های ايدئولوژيک  های اسالمی و انگيزه ريشه
ورزند و  بسترساز اصلی کشتار در شنگال غفلت می

ليکن گروهی ديگر کشتار غيرمسلمانان و کافران و 
اسارت گرفتن زنان و فرزندان آنان در شنگال را  به

گرايان حقيقی و پيروان  بخشی از تاريخ جهاد اسالم
سيره و سنت اصيل محمد و برحسب دستورات 

دهندگان عمل تاريخی محمد در  صريح قرآن و ادامه
گذر  امتداد گسترش اسالم به اقصی نقاط جهان از ره

جنگ عليه کفر و کشتار و نابودی کافران 
 پندارند. می
گمان من،  به

کشی در  نسل
مثابه  شنگال به

يک تراژدی 
هولناک انسانی 
بايستی در وهله 

عنوان  نخست به
نتيجه و محصول 
طبيعی جهاد 

گرايان  اسالم
مومن به قرآن و 
سيره و سنت 
محمد عليه 
غيرمسلمانان با 
کن  هدف ريشه

ارزيابی گردد.  »کفر و فتنه از گستره جهان«کردن 
ها از بدو  گرايان، جهان و انسان زيرا در نگاه اسالم
دو بخش اسالم  جزيره عرب به ظهور اسالم در شبه

و کفر، حق و باطل، دو بخش مسلمان و کافر، 
بندی شده و اين  مومن و حربی و مهدورالدم تقسيم

معيار، انگيزه اصلی مذهبی و اساس توجيه 
های تاريخ  عام ايدئولوژيک کليه کشتارها و قتل

کافر، «کشی مردم غيرمسلمان،  اسالم نظير نسلی
 در شنگال است. »مشرک و مهدورالدم

های بيدار و آگاه به تاريخ  بر اين اساس وجدان
دانند  روشنی می اسالم و سيره و سنت محمد به

گرايانی که به شنگال حمله کردند  ترديد اسالم بی
جهاد با «برحسب اين اصل اسالمی و قرآنی که 

کافران تا حاکميت اسالم بر گستره جهان واجب 
و نيز مطابق با آيه ذيل و در راستای اجرای  »است

وظايف اسالمی و شرعی خود بر طبق سيره محمد 
و دستور مستقيم و نص صريح قرآن اقدام به جهاد 

دفاع شنگال  و کشتار در راه هللا عليه مردم بی
 :نمودند

"وقـتلوهم حتی التکون فتنة ويکون الدين هلل..." «
ها پيکار کنيد تا فتنه باقی نماند و دين،  و با آن

 462سوره بقره، آيه  »مخصوص خدا گردد.
که اسالم  روشنی يعنی آن مقصود از اين آيه به

گير گردد و اثری از غيرمسلمانان و  بايستی عالم
 کافران باقی نماند.

۳صفحه   
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 کشی ... های اسالمی فاجعه نسل ریشه
 
 قريظه در سال پنجم هجری بودند. بنی

تمام مورخين معتبر و مشهور تاريخ اسالم 
نظير ابن هشام، ابن اسحاق، واقدی، ابن اثير و 

طور دقيق واقعه هولناک کشتار عظيم  طبری به
قريظه و  کليه مردان و پسران نوبالغ طايفه بنی

اسارت بردن زنان و کودکان و غارت خانه و  به
 اند. کاشانه آنان را به تصوير کشيده

ترين مآخذ است که با دقت  ابن اسحاق قديمی
عام  تمام جزئيات اين کشتار هولناک نظير قتل

دهد. طبق شرح مذکور،  در شنگال را شرح می
قريظه از  حمايت سران طايفه بنی  بهانه محمد به

ها را چند هفته محاصره نمود  مشرکان مکه آن
سعد «که تسليم شدند با حکميت  و پس از آن

که  آن اوست که قبال و بی  از قبيله »ابن معاذ
يهوديان اطالع داشته باشند، مسلمان شده بود، 

قريظه يعنی  تمام مردان و پسران نوبالغ بنی
نفر را گردن زد و زنان،  600تا  700بالغ بر 

بردگی گرفت  دختران و پسران نابالغ آنان را به
ها را  های آن ها، اموال و زمين و تمام خانه

غصب نمود. قرآن با تائيد اين جنايت هولناک 
 کند: تصريح می

"َو أَْنَزَل الَّذيَن ظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِکتاِب ِمْن «
ْعَب فَريقاً  َصياصيِهْم َو قَذََف فی قُلُوبِِهُم الرُّ
ً َو أَْوَرثَُکْم أَْرَضُهْم َو  تَْقتُلُوَن َو تَأِْسُروَن فَريقا
 ُ ً لَْم تََطُؤها َو کاَن َّللاَّ ِدياَرُهْم َو أَْموالَُهْم َو أَْرضا
َعلی ُکلِِّ َشْی ٍء قَديرا." و کسانی از اهل کتاب 
را که با ]مشرکان[ همنشينی کرده بودند، از 

هايشان هراس  زير آورد و در دل دژهايشان به
کشتيد و گروهی را اسير  افکند: گروهی را می

ها و اموالشان و  شان و خانه کرديد و زمين می
سرزمينی را که در آن پا ننهاده بوديد به شما 
 »ميراث داد، و خدا بر هر چيزی تواناست.

 17و  19های  سوره احزاب، آيه
که از اين ميان يک پنجم غنائم به  جالب آن

گرفت. عالوه بر  پيامبر و فرستاده هللا تعلق می
عام مردان طايفه  اين، او در شب همان روز قتل

نام ريحانه که در  قريظه با زنی اسير به بنی
همان روز در برابر چشمانش، پدر، عموها، 
برادران و شوهرش توسط علی و زبير و 
سربازان اسالم گردن زده شدند، خلوت کرد. 

آور دوستی و رحمانيت! در همان حال  يعنی پيام
که شوهر و تمام مردان خانواده آن زن را 

خود وی  کشته بود در شب همان روز نيز به
ای است روشن دال  رحم نکرد. اين تنها نمونه

بر چگونگی و ماهيت سيره، سنت، سلوک و 
 گرايان.  آور هللا خدای اسالم شخصيت نبی و پيام

در همين ارتباط، توحش و پليدی چنان از 
گذر توجيه ايدئولوژيک و شرعی به اوج  ره
رسد که نص صريح قرآن مجوز تجاوز  می
زنان و دختران اسيری که پدران، برادران و  به

دست  جرم کافر بودن به شوهران آنان به
وضوح صادر  اند را به گرايان کشتار شده اسالم
 کند:  می
"و المحصنات من النساء اال ما ملکت «

ايمانکم..." زنان شوهردار بر شما حرام هستند 
ها را که از راه اسارت مالک  مگر آن

 11سوره نساء، آيه  »ايد... شده
 
ها در  عبارت ديگر، فاجعه کشتار ايزدی به

شنگال در حقيقت در امتداد همان روش و بر 
متن سلوکی صورت پذيرفت که بر اساس سنت 

گری و کشتار عليه  جاافتاده وحشی
ريزی گرديد و  غيرمسلمانان توسط محمد پايه

اولين قربانيان اصلی آن در عصر خود وی، 

 مردان، نوجوانان، زنان و کودکان طايفه 

الملل: نیروهای ترکیه مسئول  عفو بین
 بربرمنشی در عفرین هستند

 
دهد که نيروهای  الملل نشان می تحقيقات عفو بين

ها را در شهر  ترين جنايت وابسته به ترکيه بيرحمانه
اند.  کردنشين عفرين در شمال سوريه مرتکب شده

اين سازمان حقوق بشری دولت ترکيه را برای اين 
 .شناسد تجاوزات مسئول می
گويد تحقيقات نشان  الملل می سازمان عفو بين

نظامی وابسته به دولت  دهد که نيروهای شبه می
اند،  ترکيه بدترين تجاوزات را در عفرين انجام داده
های  شامل: چپاول اموال مردم، بازداشت

 …خودسرانه، ربودن و شکنجه افراد و
ها به دست افراد مسلح سوری  بيشتر خشونت

صورت گرفته است که گوش به فرمان دولت ترکيه 
اند.  بوده و از سوی نظاميان ترکيه تجهيز شده

نظامی، با تصرف مدارس، از  برخی از افراد شبه
 .اند ادامه تحصيل هزاران کودک جلوگيری کرده

الملل(،  )عفو بين نظر همکاران سازمان امنستی به
اين کشور ترکيه است که اين ناحيه از شمال 

برای امنيت  سوريه را به تصرف خود در آورده و
و نظم اين منطقه مسئوليت دارد، اما به هيچوجه به 

 .کند وظيفه خود عمل نمی

 تفاوتی ترکيه در قبال جنايات عفرين بی
نيروهای تحت حمايت ترکيه به  ۸۱۰۲در ژانويه 

مواضع کردهای عفرين حمله کردند و توانستند اين 
ها هزار نفر از مردم  منطقه را تصرف کنند. ده

ها از  منطقه فراری و آواره شدند، که بسياری از آن
 .های مذهبی بودند اقليت

گرای  هدف اصلی ترکيه مبارزه با رزمندگان چپ
ها را با حزب  است که آن »های مدافع خلق يگان«

 .داند ک( متحد می ک )پ کارگران کردستان
بسياری از عمليات جنايتکارانه در عفرين و 

نظاميان سوری صورت  پيرامون آن توسط شبه
، ترکيه که »الملل عفو بين«گيرد، اما به نظر  می

تواند از زير بار  حاکم اصلی اين منطقه است، نمی
گر  تفاوتی نظاره مسئوليت شانه خالی کند و با بی

 .ها باشد اين جنايت
در منطقه بماند و هزاران فراری  ترکيه مصمم است

 .و آواره را در آنجا اسکان داده است
ها و  جنايت »الملل عفو بين«سازمان حقوق بشر 

تخلفات فراوانی را به دولت ترکيه گزارش کرده، 
های مسئول ترکيه تا کنون درباره موارد  اما مقام

متعدد نقض حقوق بشر در عفرين واکنشی نشان 
 .اند نداده

4صفحه   

حال با اين وصف در عصر حاضر چه انتظاری 
توان از پيروان محمد و مومنان به سيره و سنت  می

او خواه داعش سنی و خواه داعش شيعی جز 
توحش، شرارت، تجاوز، کشتار و نيستی داشت. آيا 
با اوصافی که در فوق ذکر گرديد کشتار سبعانه 

بردگی گرفتن  مردان و جوانان ايزدی در شنگال و به
گرايان موجب  آنان توسط اسالم زنان و دختران و تجاوز به

 حيرت است؟

انگيز نيست، زيرا ما آگاهيم که چنين  خير حيرت
شرارت و توحشی، ذاتی و برخاسته از ماهيت پليد 

گرايان، کتاب و آئين و سيره و سنت خونبار و  اسالم
چه از اين بابت در  متجاوز پيامبر ايشان است. آن

اعماق وجود هر انسان شريف، آگاه و مطلع از 
تاريخ اسالم و ماهيت ضدبشری قرآن و سيره و 

آيد، تنها حس  خوی پيامبر آن پديد می سنت درنده
 نفرت است و خشم.

همه اين اتفاقات که اجزا و ابعاد فاجعه هولناک 
عام مردان و نوجوانان، اسارت  شنگال شامل قتل

 14زنان و کودکان و رواج برده داری در قرن 
ميالدی را به سبک و سياق ضدانسانی صدر اسالم و 

ها و  عصر محمد و دوره حضور او در مدينه در خاطره
دست مجاهدان اسالم و  کند، به حافظه تاريخ تداعی می

پيروان حقيقی قرآن و محمد يعنی گروه داعش در انطباق 
کامل با دستورات مستقيم اسالمی و قرآنی و هماهنگ با 

 مرحله اجراء درآمد. سيره و زندگی پيامبر اسالم به

بنابراين هر آن کس که در اين امر تشکيک ورزد و 
دفاع ايزدی و  کشی مردم بی بروز فاجعه نسل

شان و سپس فروش  اسارت گرفتن زنان و فرزندان به
فروشی با هدف بردگی جنسی  آنان در بازارهای برده

های اسالمی و قرآنی آن  آنان را از ريشه و تجاوز به
و پيوندش با سيره و سنت ضدبشری محمد جدا 

کاری بيش نيست، زيرا همانا  ترديد فريب سازد، بی
پاشد و چنين جنايت  خاک در چشم حقيقت تاريخ می

دست  نفع تکرار آن در تاريخ آينده به هولناکی را به
کند و بدين ترتيب افکار  اسالمگرايان توجيه می
های  های ايمانی، ريشه انگيزه عمومی را از توجه به
ساز و  های ايدئولوژيک سبب اسالمی و زمينه

های هولناکی که تاکنون  کننده بستر چنين جنايت آماده
هزاران بار توسط مجاهدان حقيقی اسالم در طول 
تاريخ حيات اين آئين متوحش و ضدبشری خلق 

 سازد. شده، منحرف می

*** 
 اعتصاب غذای زینب جاللیان زندانی سیاسی  و چند زن دیگر

زينب جالليان، تنها زن زندانی سياسی محکوم به حبس 
اتهام جرائم عادی در زندان  زن ديگر که به 6همراه  ابد، به

کنند، دست  خوی دوره محکوميت خود را سپری می
 .اعتصاب غذا زدند به
گزارش کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی، اين  به

زنان زندانی از روز دوشنبه هفتم مرداد ماه در اعتراض 
عدم اجازه برای استفاده از امکانات زندان و محروميت  به

های هفتگی اعتصاب غذای خود را آغاز  از مالقات
 .اند کرده

زينب جالليان که يازدهمين سال حبس خود را در زندان 
گذراند، اهل شهرستان ماکو است و در اسفندماه  خوی می
دستگاه  .و در شهر کرمانشاه بازداشت شد 89سال 

اتهام محاربه و عضويت در حزب  قضايی ايران زينب را به
)پژاک(   حيات آزاد کردستان

ابتدا به اعدام و سپس در 
دادگاه تجديدنظر به حبس 

 .ابد محکوم کرد
الملل تاکنون در دو  عفو بين

بيانيه جداگانه خواستار 
وضعيت جسمی  رسيدگی به

و درمان زينب جالليان شده 
است که از سوی مسئوالن 
مربوطه ناديده گرفته شده 

 .است
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 از تجربه کنفدرالیسم دموکراتیک شمال سوریه

 برای متحول کردن ایران بیاموزیم!
 مراد عظيمی

کردستان سوريه يا روژآوا در شمال سوريه واقع 
، کردها 1041جوالی  46شده است. در 

)خ.م.د( در سه   »خودمديريتی دموکراتيک«
کانتون جزيره، کوبانی و عفرين را اعالم نمودند، 
و تحول کردستان سوريه بر اساس شرکت مستقيم 

 مورد اجرا گذشتند. مردم در اداره جامعه  را به

ها  براساس انديشه »خ.م.د«الگو  و ساختارهای 
 و استرتژی عبداله اوجاالن:

داری رفتار  قانون اساسی مدرنيته سرمايه -4
کند. اما، دولت  دولت را تنظيم و تعريف می

داری نهادی باالی جامعه است. هيچ  سرمايه
طرف و يا حافظ منافع کل جامعه نيست.  دولتی بی

داری عليه جامعه است.  دولت ابزار سلطه سرمايه
اش برجامعه را از طريق  دولت اقتدار و سلطه

اجماع، يا دموکراسی از باال، و يا سرکوب تامين 
 کند. می

داری، روژآوا قرار داد  برعکس مدرنيته سرمايه
اجتماعی تدوين کرده است. قرارداد اجتماعی 

کند.  رابطه بين آحاد مردم و جامعه را تعريف می
جامعه روژآوا بر ساختار دموکراسی مستقيم يا از 

ها و شوراها پا گرفته  پائين و در هيات کمون
 است.

دولت. آنتونی گرامشی منشاء اقتدار دولت را  -1
کند. او جامعه  اش بر جامعه دريافت می از سلطه

را مکان نبرد موقعيت برای استقرار موازنه  
تحميل هر  »نبرد موقعيت«بينند. در  قدرت می

نشينی به دولت موازنه قدرت  ای از عقب درجه
کند. بدين ترتيب، در  جديدی در جامعه  پديدار می

فرايند جنگ موقعيت جامعه از شر دولت خالص 
 شود.  می

کند  مارکسيسم سرمايه يا کاپيتال را نقد می -4-1
نتيجه در درون  داری را. در  و نه مدرنيته سرمايه

داری راهکارهايی برای نفی و  مدرنيته سرمايه
وجود  دهد. با تساهل به رهائی از دولت ارائه نمی

اش بر غارت و  مدرنيته سرمايه، که از بدو پيدايی
دزدی و جنگ و نابرابری سامان يافته است، 
مارکسيسم خواهان افول دولت در پس از انقالب 

داری را  کارگری است. مارکسيسم دولت سرمايه
کند، و  با فلسفه پوزيتويستی پيشرفته ارزيابی می

داری با رشد نيروهای  معتقد است مدرنيته سرمايه
داری را  مولده زمينه اقتصادی جامعه پسا سرمايه

 کند.  فراهم می

کند.  آنارشيسم وجود دولت را در کل نفی می 1-1
گرچه، اين رويکرد نقطه قوت آنارشيسم نسبت به 

کند، ولی،  ديدگاه مارکسيسم را برجسته می
يابی  لحاظ کوتاهی در سازمان آنارشيسم هم به

عمل برای تحقق نفی  جامعه و هم از فقدان نقشه
 برد. دولت رنج می

ماری بوکچين، کمبودهای هر دو از گرايشات 
کند، و  مارکسيستی و آنارشيستی را برطرف می

خواهان سامان دادن نهادهای مستقيم اراده مردم 
شود. جوهر  ها از من( می ها)کمون در شهرداری

نقد ماری بوکچين به هردو از گرايش در اين 
 اش چنين فرموله شده است: گفته

های مردمی اجين  احزابی که در اشکال سازمان«
نشده باشند، در معنای کالسيک سياسی نيستند. 

 بوروکراتيکهايی  در حقيقت، اين احزاب هستی

اغراق به  شوينيستی استخوان الی زخم بی
درجاتی  سرطانی تبديل شده است و متاسفانه به

موجب تفرقه در همبستگی مردم و طبقات کارگر 
جوامع متنوع ايران گرديده است. يکی از اهداف 

های ايران، حل  اعالم پالتفرم دموکراتيک خلق
معضل ملی است. اين نهاد، براين باور است که 
مردمان فارس، آذری، کردها، اعراب خوزستان، 

های بجنورد و  ها، کردهای خراسان، ترکمن ترکمن
صحرا و مردم بلوچ با پذيرش اصل  ترکمن

رسميت شناختن برابری تباری،  دموکراسی و با به
ايدئولوژی مذهبی، فرهنگی و برابری زبانی اداره 

 شان را برپا کنند. خود مديريتی دموکراتيک مناطق

مثابه نهادهای اداره  کمون و شورا به -1
دموکراتيک جامعه. درک د ش س کمون واحد 

 70تا  21ای شوراها در محالت شهری از  پايه
خانوار و در ده کل جمعيت يک کمون را تشکيل 

ترتيب از  دهد. شورا در ناحيه و شهر، به می
 يابد. نمايندگان کمون و ناحيه سامان می

ای ناآشنا  چپ مقوله  ،  کمون برای جنبش4-1
بوده است. در بيش از دو قرن گذشته، کمونيسم 

ها مفهومی آشنا  در معنای آرمانی برای کمونيست
ها با هر سايه روشنی  بوده است. کمونيست

کمونيسم را جامعه پسا سرمايه با برابری 
اغراق در  اند. ولی، بی اجتماعی تعريف کرده

معنای لغوی کمونيست و کمونيسم، يعنی طرفدار 
اند. و بر اين  گرايی غفلت کرده کمون و کمون

ها در درون مدرنيته  سياق سامان دادن کمون
ها در نهايت  داری را در نيافتند. آن سرمايه

های کشاورزی در پس  خواهان برپايی کمون
اش چين. جدا  نمونه  –داری شدند  مدرنيته سرمايه

های اوليه، تاريخ کمون در مدرنيته  از کمون
نظر  گردد. به داری به کمون پاريس بر می سرمايه

چه در پاريس  من، اطالق واژه  کمون به آن
رخ داد، نارسا بوده است. ظاهرا، کمون  4874

های مردم  پاريس بر اين معنا شد که گويا توده
پاريس در يک همايش فراگستر نمايندگان اداره 
پاريس انقالبی را انتخاب کردند. ولی، در حقيقت 
مکانيسم انتخاب اعضای رهبری کمون پاريس 
چنين نبوده است. مارکس در کتاب تحليل جنگ 

گويد: اعضای رهبری کمون يا  داخلی فرانسه می
نمايندگان منتخب مردم  پاريس ازسوی ساکنان 

ها يا محالت، از من( انتخاب  ها)کمون شهرداری
گو بودند. بنا براين  ها پاسخ شهرداری شدند و به
رخ داد  4874چه در برآمد پاريس  ای آن واحد پايه

کمون يا شهرداری بوده است. بر اين پايه واژه 
ساختار پيکرسازی رويداد  »کمون پاريس«

کند. در حقيقت، کمون  را بيان نمی 4874پاريس 
پاريس، شورای پاريس متشکل از واحدهای 

چه برای مارکس مهم  ها بوده است. آن شهرداری
شد پيدائی مکانيسم راديکال کمون پاريس يا 

های  شورای پاريس بود. ولی، تحول شهرداری
های منفعل،  باالی سر مردم، نيابتی، يا شهرداری

های از پائين، با شرکت مستقيم مردم  شهرداری به

 ها در اتخاذ تصميم و داشتن حق  شهرداری
 

 9ادامه در ص                 

های مشارکتی و شرکت  و طرفدار ضد سياست
در واقع، واحد هستند.  شهروندان در سياست

هاست،  واقعی زندگی سياسی اداره شهرداری
تر است همه جمعيت را شامل  جايی که کوچک

های  اش به مديريت وسعت شود و يا بنا به می
 »شود. خصوص محالت تقسيم می فرعی به

هر هستی اقتصادی جزئی از يک چهارچوب «
تر را شامل  نهادی آزاد... بخشی از کل بزرگ

شود، که توسط شهروندان در مجمع  می
عنوان کارگر، کشاورز و يا هر  شهروندی، نه به

گروه ويژه عالقمند به حرفه معينی، بلکه 
 )ماری بوکچين(   »شود. شهروندان کنترل می

به تاسی از ماری بوکچين، اوجاالن الگوی 
کنفدراليسم دموکراتيک، متشکل از سه رکن: يکم 
دموکراسی مستقيم يا از پائين، دوم حفظ محيط 
زيست، و سوم رهايی زنان را برای معضل 

دهد. عبداله اوجاالن، بيان  خاورميانه ارائه می
کند که دولت را نبايد تسخير کرد، بلکه همان  می

آن با بنياد نهادهای مستقيم مردم وجود دولت را 
 در فرايند انقالب مداوم نفی کرد.  

کنفدراليسم دموکراتيک شمال سوريه -2-1
های عبداله اوجاالن  )روژآوا( با اتکا بر انديشه

ها،  سيستم اداره خودمديريتی بر پايه کمون
شوراها و نهادهای گوناگون مردمی بنياد شده 

 است.

رهايی زنان شرط رهايی جامعه. کل جوامع  -2
هايی کم و  داری جهان با تفاوت مدرنيته سرمايه
های پدرساالری هستند. نيروهای    بيش سيستم

با  »ک د ش س«حفاظت خلقی زنان و مردان در 
اجرای هدفمند تدوين قوانين برابری جنسی و 

ها و نهادهای متنوع اجتماعی زنان،  ايجاد فرصت
داری  برای اولين بار در تاريخ مدرنيته سرمايه

برابری جنسی را هم در قوانين حمايت از زنان و 
هم در اقدامات عملی تحقق بخشيده است. ازدواج 

و چند همسری غيرقانونی شده است.  48زير سن 
خشونت عليه زنان پيگرد قانونی شده است. در 
تمام نهادهای جامعه يک نفر زن و يک نفر مرد 

کننده و يا رييس انتخاب  عنوان هماهنگ به
درصد  10شوند. در تمام موسسات حداقل  می

کنندگان به زنان تخصيص داده شده است.  شرکت
های مختلط زنان و مردان،  شرکت زنان در کمون

های  های مختص زنان، ايجاد تعاونی تشکيل کمون
های گوناگون زنان، سامان دادن  زنان، آکادمی

راديوی زنان، تلويزيون و روزنامه زنان، همگی 
با پرسنل زنان، تشکيل نيروهای حفاظت خلقی 
مستقل زنان ... آزادی زنان ک د ش س را تحقق 

 بخشيده است.

مسئله ملی. در سوريه تبارهای کرد، عرب،  -1
ارمنی، آسوری، سيرياک، آرامی، چالدين، 
ايزدی، علوی، دروزی، ترکمن و چچن و 

های مذاهب سنی، علوی، اسماعليه،  ايدئولوژی
کنند.  ايزدی، مسيحی کليسای شرق زندگی می

واسطه وجود تنوع  های اجتماعی به برای حل تنش
عدم تمرکز قدرت  تباری، مذهبی و فرهنگی نياز به

های محلی  رسميت شناختن خودمديريتی و يا به
دارد. در ک د ش س با پذيرش اصل دموکراسی و 

تنوع تباری، مذهبی و فرهنگی و زبانی  احترام به
ها و شوراها جامعه را  مردم با شرکت در کمون

 کنند. اداره می

رضا شاه با تشکيل دولت ملت ايران، بانی شوم 
مسئله ملی در ايران گرديد. دولت ملت در ايران با 
نفی تنوع تباری، ايدئولوژی مذهبی، فرهنگی و 
اند  زبانی و با توسل به ابزار سرکوب تالش نموده

ايرانی(  اصطالح يک ملت همگون با تبار فارس به
 سياست دهند. اين  مذهب شيعه سامان ايدئولوژیو 
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 از تجربه کنفدرالیسم دموکراتیک ...
 

بازخواست منتخبين مورد توجه مارکس قرار  
همان دالئلی که در باال شرح داده شد،  نگرفت. به

در انديشه مارکس بنياد نهادهايی در درون جامعه 
 داری کليد نخورد. برای چالش دولت مدرنيته سرمايه

و قرارشد بخشی از طبقه کارگر شاغل در انقالب 
زير به کشند،  داری را به کارگری مدرنيته سرمايه

 و دولت کارگری سامان يابد.
، شورا. برخالف کمون، شورا برای جنبش 1-2

 شورا ای آشنا بوده است. اما،  مارکسيستی مقوله

ای خودجوش در شرائط انقالبی و  عنوان پديده به
در درون کارگران شاغل درک گرديد. البته، نه 
تنها همه شوراهای گذشته خصلت خودجوش 
نداشتند، بلکه موارد زيادی از تشکيل شورا در 

داری، نظير شورای  درون مدرنيته سرمايه
سربازان و افسران دون پايه در انقالب 

انگلستان، سامان يابی  4918دموکراتيک 
 4648های کارگران کاليد اسکاتلند در سال  کميته

را  4680و شورای شهر  ليورپول در اوائل دهه 
برشمرد. متاسفانه، آموزش و آگاهی از خصلت 

های مستقيم اداره درون و  مثابه ارگان شورا، به
بيرون از موسسات توليدی خدماتی، نه پيش از و 

مورد توجه  4217نه در گرماگرم برآمد انقالبی 
 چپ قرار نگرفت. 

ک «نيروهای حفاظت خلقی زنان و مردان در  -9
  .»د ش س

داری ارتش نگهبان نظام  های سرمايه در مدرنيته
داری تبعيت  داری است و از دولت سرمايه سرمايه

کند. جامعه در مبارزه و نفی دستگاه دولت  می
يابی نيروهای حفاظتی دارد. حزب  سامان نياز به

اتحاد دموکراتيک کنفدراليسم دموکراتيک شمال 
سوريه با بروز جنگ داخلی و گشايش فضای 

موازات متشکل کردن مردم نيروهای  آزاد به
حفاطت خلقی را سازمان دادند. برعکس، ديدگاه 
دولت ملت،  در ک د ش س، نيروهای حفاظت 
خلقی مردان و زنان بر پايه آموزش نظامی و 
ايدئولوژيکی، اعتقاد بر دموکراسی مستقيم، حفظ 
محيط زيست و آزادی زنان پاسدار 

بوده و از شوراهای سراسری  »ک.د.ش.س«
 گيرند، و نه از اين يا آن حزب. فرمان می

 

چه گفتيم خوش خيالی خواهد بود  با توجه به همه آن
غذای ايران به چشم  اگر به برنامه نفت در برابر

های  مدت نگاه کرد. زلزله ای و يا کوتاه ای حاشيه برنامه
ترديد  شديدی که اقتصاد ايران را در بر گرفته، بی

های غربی  های بزرگ و دولت آمريکا بسياری از شرکت
تر کردن  سخت ای را نيز پيش از پيش به و منطقه

محاصره اقتصادی ايران تشويق خواهد کرد. از سوی 
شدن اعتراضات مردمی، حکومت  ديگر، با سراسری

موضع دفاعی خواهد افتاد و  اسالمی بيش از پيش به
 احتمال سازش با رقبايش هم بعيد نيست. 

توان گفت هر چند که وضعيت آن  بندی می در جمع
 1041سال  عالوه يک در دوره با توافق پنج به
های ايران لغو گرديد و  تغيير کرد و تحريم

ميلياردها دالر پول بلوکه شده به ايران برگشت و 
گيری افزايش يافت  صادرات نفت نيز در حد چشم

اما هيچ تغيير محسوسی در زيست و زندگی و 
 دستمزدها صورت نگرفت.

بحران کاالهای  اکنون بحران دالر و طال به
 زمينی، مرغ، مرغ، سيب ضروری مردم مانند تخم

قدری  پياز، دارو ...، رسيده است. در واقع آش به
شور شده است که از رهبر و رييس جمهور 
گرفته تا نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و حتی 
رييس کل بانک مرکزی حکومت اسالمی، لباس 

اند و سخن از تشکيل قرارگاه  نظامی پوشيده
کنند!  های نامنظم اقتصادی می مبارزه با جنگ

تشکيل   »اتاق جنگ اقتصادی«دستور رهبر  به

چنين فرمان جديدی  ای، هم خامنهشده است. 
 «مفسدان اقتصادی»برای رسيدگی به پروند 

در حالی که  به قوه قضاييه ابالغ کرده است.
خود مقامات حکومتی، فساد  اقرار مداوم بنا به

ای باال يعنی فساد نهادينه  مرحله اداری در ايران به
و سيستماتيک رسيده، بنابراين نهادهای نظارتی 

گذاری و بيت  مانند قوه قضاييه، مجريه و قانون
فساد آلوده هستند، چگونه  رهبری که خود به

توانند اين فساد اقتصادی و مديريتی ايران را  می
 .حل کنند

کنند  روز اعالم می سران حکومت اسالمی، يک
که تنگه هرمز را خواهند بست و روز ديگر 

های  نفتکش های يمن گفتيم به گويند ما به حوثی می
غول پيکر عربستان حمله کنند عمال  با اين 

کنند  تهديدهای خود، هم رقبای خود را تحريک می
طلبی و تروريستی خود را  و هم سياست جنگ

گذارند. از سوی ديگر، آوار سقوط  نمايش می به
تر شدن محاصره  صادرات نفت، گستردهروزانه 

تر درآمد ارزی  اقتصادی و کاهش هرچه بيش
ها با  ريزند. سرمايه ايران را بر سر مردم می

شوند تا در  تری از ايران خارج می شتاب بيش
جای امنی بساط استثمار خود را پهن کنند. با اين 
شرايط چندان دور از واقعيت نخواهد بود که 

زودی حکومت اسالمی ايران،  تصور کنيم به
طور جدی در حال معرض فروپاشی قرار گيرد  به

اجتماعی سراسر جامعه  - و يک جنبش سياسی
 ايران را فراگرفته باشد.

فضای کنونی جامعه ايران، يک فضای پيشا 
مردم ايران، انقالبی است بنابراين، جنبش اخير 

يابی دارد. چرا که بدون  تشکل نياز مبرمی به
تشکل و بدون هدف مشخص، اين جنبش 

عالوه تنها سرنگونی حکومت  پذير است. به ضربه
اسالمی کافی نيست، بلکه برای تاسيس يک 
جامعه نوين خودگردان، بايد طرح و برنامه مدون 
داشت و هم آمادگی الزم را برای مديريت جامعه. 

اکنون ضرورت دارد هر جا امکانش است بايد  هم
وجود آورد و از  شوراها و مجالس مردمی را به

عملی خود را برای دوران جديدی  - جنبه نظری
 از تاريخ جامعه ايران آماده کرد!

 

*** 

 برنامه نفت در برابر غذا ...«
 

در چنين روندی اگر برنامه نفت در مقابل غذا 
اجرا شود چه بايد کرد؟ برای اين که تقسيم غذا 
 در جامعه ايران عادالنه صورت گيرد و جلو
باندهای احتکار وابسته به حکومت اسالمی و 

ها گرفته شود ضرورت دارد که همه  اطرافيان آن
آن در اختيار دفتر سازمان ملل در تهران قرار 
گيرد. اين دفتر موظف گردد کاالهای دريافتی را 
در اختيار شورايی متشکل از نمانيدگان 

ها  های مستقل قرار دهد. اين تشکل تشکل
  عبارتند از:

*کانون نويسندگان ايران؛ *شورای هماهنگی 
های صنفی فرهنگيان ايران؛ *سنديکای  تشکل

*سنديکای   شرکت واحد رانندگان تهران و حومه؛
*اتحاديه آزاد کارگران   تپه؛ کارگران نيشکر هفته

*کميته   *کميته هماهنگی کارگری؛  ايران؛
های  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

های پارس جنوبی؛   کارگران پروژه*  کارگری؛
های منطقه ماهشهر و بندر  *کارگران پتروشيمی

 امام؛ *سنديکای نقاشان استان البرز؛
های مستقل دانشجويی که در تمام  *تشکل
های ايران فعاليت دارند؛ *نماينده قضات  دانشگاه

مستقل کشور؛ *نماينده پزشکان مستقل؛ *نماينده 
نگاران مستقل؛ *نماينده هنرمندان  روزنامه

عنوان نماينده  مستقل؛ *چند نماينده مستقل به
 روستاهای کشور؛

*و هر تشکل مردمی ديگری که برای فعاليت و 
دخالت در اين عرصه، اعالم آمادگی کند بايد 
بتواند بدون هيچ مانعی وارد شورای هماهنگی آن 

 شود.
ها يک  طور که اشاره شد از سوی اين تشکل همان

شود که جمع اين نمايندگان،  نماينده انتخاب می
دهند  يک شورای هماهنگی تقسيم غذا تشکيل می

ها  و توزيع غذا در سراسر کشور، تحت نظارت آن
گيرد. هيچ مقام و مسئول و ارگان  صورت می

های اين  دولتی نيز نبايد حق دخالت در برنامه
 شورا داشته باشد.

رسانی  کمک  تاکيد است که تجربه الزم به
ها،  زدگان کرمانشاه همراه با برنامه زلزله به

ها و انتقاداتی که از طرف مردم و  پيشنهاد
های مدنی، چه در فضای حقيقی و چه در   سازمان

ای ارزشمند در  فضای مجازی مطرح شد، تجربه
از  -مدت و محدود هرچند کوتاه -انتقال قدرت 

 بخش متمرکز به مردم بود.
موقع دستمزدهای کارگران ادامه  عدم پرداخت به

زير فقر منعقد  کم پنج برابر يافت؛ دستمزدها دست
گرديد؛ اعتراض معلمان، کارگران، کاسبان، 

بار  وضعيت فالکت ها به اعتراضبازنشستگان و 
زيست محيطی با سرکوب مواجه گرديد؛ گرانی تورم و 
بيکاری فزونی گرفت. در چنين شرايطی، شورش و 
اعتراض و اعتصاب در جامعه ايران مهارشدنی نيست. 

تر شده و در رديف سه  ارزش روز بی پول ايران روزبه
ارزش جهان قرار گرفته است. در مدت کوتاهی  پول بی
درصد ارزش لایر در مقابل دالر پايين آمده  10کم  دست

است. بحران و فساد نهاديه شده در اقتصاد ايران و 
وجه مانند گذشته، قابل  هيچ حکومت اسالمی، به

روزی نيست که خبر اختالس و پوشی نيست.  پرده
ها از ايران توسط  نهادها و  دزدی و فرار سرمايه

هايشان منتشر نشود.  عوامل حکومتی و يا رسانه
در موج جديد تظاهرات عليه فقر، بيکاری و 

از جمله شعارهايی  ها گرانی، معترضين در خيابان
ای حيا کن،  خامنه«؛ »مرگ بر ديکتاتور«چون  هم

بيکاری، تورم، بالی جان «  ؛»مملکتو رها کن
؛ »توپ تانک فشفه، آخوند بايد گم بشه«؛ »مردم

مرگ بر «؛ »که مسلح شويمروزی وای به«
و ...  »پذيرد ميرد ذلت نمی می  کارگر«، »گرانی

 زنند. فرياد می
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 برنامه نفت در برابر غذا ...«

 
نظر از اين بحث، يکی از فسادخيزترين  صرف
است که  های اقتصادی در ايران، هنگامی عرصه

پول نفت، غير نقدی و توسط عوامل يا نهادی 
 غير از بانک مرکزی دريافت شود.

در آن تاريخ، تفاوت برنامه نفت در برابر غذای 
با تاييد  عراق و ايران در اين است که اولی

به   »قانونی«طور  شورای امنيت سازمان ملل و به
را اشغال کرده بود.  اين کشور اعمال شد که کويت

های قوانين  در حالی که دومی خارج از چهارچوب
المللی و با اعمال زور آمريکا و مستقيما  بين

 توسط خود حکومت اسالمی شروع خواهد شد.
توان گفت که  صراحت می عبارت ديگر، به به

المللی  توانند هر قانون داخلی و بين مندان می قدرت
های خود را اعمال  را زير پا بگذارند و سياست

کنند. برای مثال، سران و مقامات خود حکومت  
گونه نقض قانون و  اسالمی ايران، استاد اين

در واقع نه دونالد های من درآوردی هستند.  قانون
هيچ قانون داخلی و يا  ای، به ترامپ و نه خامنه
ترين  پايبند نيستند و کم الملل حقوق مدون بين

دهند. چرا که زور دارد با اين  ها نمی اهميتی به آن
تفاوت که زور حکومت اسالمی ايران، تنها 

 رسد. دفاع جامعه ايران می شهروندان بی به
بر اساس آمارهای موجود، صادرات نفت ايران 

روزانه به حدود يک  های سابق در زمان تحريم
ميليون بشکه کاهش پيدا کرد و اگر ايران برجام 

هزار بشکه   110را نپذيرفته بود، اين ميزان به 
رسيد. يعنی در حالت خوشبينانه نفت  در روز می
 در مقابل غذا.

پس از برجام، با آمدن کشورهای تراز اول نفتی 
آمريکايی و يا  مانند کشورهای کانادايی،

های بزرگ نفتی در اتحاديه اروپايی پس از  شرکت
های سران حکومت  برجام، تا حدودی جيب

روزی چيز  اسالمی پر شد اما باز هم جز سيه
 ديگری نصيب مردم ايران نشد.

اقرار مقامات حکومت  اين که به با توجه به
نفت ايران نسبت  اسالمی، اکنون فناوری صنعت

سال عقب است،   20کشورهای ديگر حدود  به
مصداق اين امر نيز کشور عراق است که در 

هزار بشکه نفت   180جزيره مجنون روزانه 
کند در حالی که ايران از اين جزيره،  برداشت می

 10هزار بشکه در روز برداشت دارد يعنی   410
تر. دليل اين مسئله، مذاکرات عراق با  درصد کم
هايی است که فناوری باالتری دارند؛ همين  شرکت

دهد که از جمله صنايع نفت  موضوع نشان می
شدت به تکنولوژی خارجی و مدرنيزه  ايران، به

 شدن نياز دارد. 
ميليارد   420ايران در برنامه ششم توسعه، به 

گذاری در صنعت نفت نياز دارد در  دالر سرمايه
های تابعه نفت  حالی که پس از برجام، کل شرکت

ميليارد دالر منابع داخلی   90توانستند  حداکثر می
ميليارد دالر مابقی نياز   70را تامين کنند و برای 

گذاری خارج از شرکت نفت دارد که  به سرمايه
گذاری خارجی  بخشی عظيمی از آن، بايد سرمايه

 باشد.
در شرايط موجود، آمريکا از برجام خارج شده و 
تحريم نقت ايران را بيش از گذشته مورد هدف 
قرار داده، توليد نفت ايران به شدت کاهش خواهد 

هزار بشکه  110يافت و شايد صادرات حداکثر به 
 در روز سقوط کند.

 17 -ژوئيه   49خبرگزاری رويترز روز دوشنبه 
داری  سخنان استيون منوچين، وزير خزانه تير، به
 پرداخته است.های نفتی ايران  تحريمدرباره آمريکا، 

ما مايليم که «داری آمريکا گفت:  وزير خزانه
اما در موارد  صفر برسد، خريد نفت از ايران به

 ای سريع اين گونه خاص، اگر کسی نتواند به

کردستان عراق را مسبب بحران ارزی دانسته 
بود. در کنار اين اظهارات واشنگنتن هم اعالم 

 »آقازاده«کرده است که حساب بانکی هزاران 
ميليارد دالر مسدود   418موجودی  نظام را با
 کرده است.

يک مقام ديگر نيز فاش کرده که همه تحرکات 
بزرگ انجام  بازار ارز زير نظر دو صرافی

گوی قوه قضاييه فاش کرده که  شود. سخن می
بانک مرکزی در  »عامل«و   »رابط«سلطان سکه 

بازار ارز و سکه بوده و با درخواست حراست 
بانک مرکزی از محاکمه در امان مانده است. 

عبارت ديگر، خود بانک مرکزی حکومت  به
اسالمی در خريد و فروش ارز در بازار سياه 

کند. بنابراين مبارزه با فساد اسم  ايفای نقش می
 هاست و يک شوخی بيش نيست. رمز رقابت جناح

تر نيز، اسفند سال گذشته، روزنامه گسترش  پيش
صنعت، معدن و تجارت  صنعت وابسته به وزارت

خريد و فروش ارز با پول ناشی از قاچاق «از 
است. برپايه اين گزارش،  خبر داده  »مواد مخدر

نقدينگی حاصل از درآمدهای نامشروع از جمله 
مخدر با پوشش مراکزی که گردش  قاچاق مواد

شبکه بانکی نفوذ  مالی سريع روزانه دارند، به
های بزرگ  کند. يکی از اين مراکز فروشگاه می

شکل  تدريج به است. نقدينگی کالن به
های خرد وارد شبکه بانکی شده و تطهير  واريزی

های مالی که  شود. در روش ديگر موسسه می
تری  جايی پول شرايط آسان برای پذيرش و جابه

 شوند. ها دارند، انتخاب می نسبت به بانک
اش  هللا مکارم شيرازی که خود و خانواده آيت

مافيايی شکر اند، از  متهم به تجارت انحصاری و
قاطعيت، شجاعت و «قوه قضاييه خواسته تا با 

تا   »اقتصادی برخورد کند سرعت با مفسدان
 .شوند »سرعت برچيده های فساد به جرثومه«

، غالمعلی جعفرزاده 4267مرداد   10  شنبه
 وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره آبادی در گفت ايمن

 ميليارد 6  شدن گم«به انتشار اخباری درمورد 
 در يک  »تومانی  1100دالر ارز دولتی 
گرا و به نقل از يک عضو  خبرگزاری اصول

کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اين مسائل را 
چنان که  آن«نادرست دانست و چنين توجيه کرد: 

هم مورد تاکيد  در اطالعيه اخير بانک مرکزی
قرار گرفته، واقعيت آن است که از مجموع حدود 

های اخير  هزار ميليارد ارز دولتی که در ماه  44
 1تخصيص يافته، درباره تنها چيزی بيش از 

سازی دقيق شده و جزئيات نحوه  ميليارد آن شفاف
تخصيص اين ميزان اعالم شده و درباره نحوه 

ميليارد  6  تخصيص باقی اين مبلغ که همان حدود
رسانی صورت نگرفته  جزئيات اطالع باشد، به دالر
 »است.

 9ادامه در ص                   

 »سياست را اجرا کند، استثناء قائل خواهيم شد.
خبرگزاری رويترز اظهارات استيون منوچين را 

ديگر  مداران واکنشی به سخنان برخی از سياست
آمريکا دانسته که صريح اعالم کرده بودند، در 
ارتباط با قطع خريد نفت از ايران هيچ استثنايی 

 برای هيچ کشوری قائل نخواهند شد.
جان مردم  اکنون گرانی و تورم مانند هيواليی به

ترين  آمار ايران در تازه ايران افتاده است. مرکز
مرداد منتشر شده،   6شنبه  گزارش خود که سه

متوسط قيمت اقالم خوراکی در تيرماه سال جاری 
ها از  را منتشر کرد. بر اين اساس نرخ خوراکی

سال گذشته  درصد نسبت به  6/71درصد تا   9/4
ترين افزايش قيمت نسبت  است. بيش  رشد داشته

 6/71به تيرماه سال گذشته مربوط به خيار با 
درصد و  2/81درصد افزايش و پس از آن موز با 

درصد افزايش بوده  1/11مرغ ماشينی با  تخم
 است.
 1/29چنين در يک سال اخير، برنج خارجی  هم

و گوشت گاو  درصد 1/18درصد، گوشت گوسفند 
 اند. تر شده درصد گران 8/46يا گوساله 

اين آمار در حالی منتشر شده که در يک ماهه 
ارز در کشور  تر شدن بحران اخير با عميق

اند.  تر شده کاالهای اساسی مردم باز هم گران
فرامرز توفيقی، رييس کميته مزد کانون عالی 

مرداد ميزان گرانی اقالم   8شوراها، دوشنبه 
خوراکی، مسکن و ارتباطات را چنين اعالم کرد: 

درصد قيمت گوشت   81درصد قيمت لبنيات،   21«
درصد قيمت گوشت مرغ، بيش   10قرمز، بيش از 

از صد درصد نرخ گوشت سفيد ماهی، بيش از 
درصد قيمت   410درصد قيمت ميوه، بيش از   20

بدين ترتيب درصد هزينه ارتباطات.   12مسکن و 
هزار   700ميليون و   1سبد معيشتی که حدود 

تومان در نظر گرفته شده بود، پس از گذشت 
هزار تومان   910ميليون و   1حدود چهار ماه به 
درصدی قدرت   71دهنده کاهش  رسيده که نشان

 »خريد است.
های خيابانی در شهرهای  زمان با اعتراض هم

حکومتی نيز  های مختلف ايران، کشمکش جناح
های قضايی حکومت  تشديده شده است. مقام

مفسدان اقتصادی  با  »برخورد شديد«اسالمی بر 
» در هر جايگاه و مقامی«گران بازار ارز  و اخالل
روزنامه کيهان که زير نظر نماينده  کنند. تاکيد می

ای رهبر حکومت اسالمی منتشر  علی خامنه
کار   شود، اعدام مفسدان اقتصادی را چاره می

گوی قوه قضاييه از دستگيری  دانسته است. سخن
ها  خانه تن از کارمندان بلندپايه وزارت  20حداقل 

خبر داده است. خطيبان جمعه، نمايندگان مجلس و 
جا بر مبارزه با  مداران در قدرت هم همه سياست

گويند اين  يک نمی کنند. اما هيچ مفسدان تاکيد می
را   »نظام«فساد که مانند غده سرطانی همه پيکره 
است. در  فراگرفته، چگونه و کجا شکل گرفته

ای، به قوه قضاييه دستور  چنين شرايطی، خامنه
های مفسدوان اقتصادی را  داده است دادگاه

تر برگزار کنند. سئوال اين است  تر و ويژه سريع
که قوه قضاييه هر روز حکم اعدام صادر و يا 

ای  کند پس اکنون اين فرمان جديد خامنه اجرا می
 چيست؟!

گونه که منابع رسمی  آن در چنين شرايطی،
اند، از نيمه دوم سال گذشته خروج  گزارش کرده

ارز از ايران شدت گرفته است. انتقال مبالغ زياد 
ارز به گرجستان، تفليس را بر آن داشت که برای 

مدت حساب و تراکنش بانکی  ای کوتاه دوره
ايرانيان را مسدود کند. رييس اتاق مشترک 
بازرگانی ايران و ترکيه گفته است که تنها در چند 

هزار ملک تجاری با ميانگين قيمت  ماه گذشته يک
 اند. هزار دالر در ترکيه خريده 490
ای رييس  رسانه -الدين آشنا مشاور امنيتی حسام

 پنهان در اربيل اقليمهای  تر دست دولت هم پيش

۷صفحه   



استمداد مادر سهیل عربی برای نجات جان 
 فرزندش از مردم ایران

 شهر و حمله به زندانیان سیاسی رجایی
 

سهيل عربی زندانی 
چنان زير  سياسی، هم

شکنجه و عدم رسيدگی 
پزشکی در قرنطينه زندان 
تهران بزرگ، در وضعيت 
بسيار سخت و دردناکی به 

برد که بينی وی  سر می
شکسته و چشمانش کبود، 
متورم و باد کرده است. 

گران با لگد و باطوم  شکنجه
 اند. بينی او را شکسته

مسئوالن و ماموران زندان، 
سهيل را با وجود شکستگی 

اش، مانع انتقال وی به  بينی
اند تا هر چه  بيمارستان شده

 تر او را شکنجه دهند.  بيش
خانم فرنگيس مظلوم؛ مادر 
زندانی سياسی سهيل 
عربی، طی پيامی با ابراز 

نگرانی از انتقال و وضعيت فرزندش از زندان تهران بزرگ به محل 
ها و نهادهای حقوق بشری برای  نامعلوم؛ از مردم آزاده ايران و سازمان
 .نجات جان فرزندش استمداد طلبيده است

هر «های متعدد خود بارها تاکيد کرده است:  خانم فرنگيس مظلوم، در پيام
بانان و مسئولين زندان تهران  باليی بر سر پسرم بيايد مسوليتش با زندان

 ».بزرگ و قوه قضاييه است
از فشار و آزار و اذيت  4267مرداد ماه  9مادر سهيل عربی، روز شنبه 

 فرزندش توسط ماموران زندان و دستگاه قضاييه خبر داد.
گزارشات، خانم فرنگيس مظلوم ضمن استمداد از مجامع حقوق  بنا به

بشری اعالم کرد که دستگاه قضاييه قصد دارد زندانی سياسی سهيل عربی 
سری داروها به وی، تحت عنوان بيمار روانی او  را از طريق خوراندن يک

 را به تيمارستان امين آباد منتقل کنند.
خواهند با  بانان می بنديان سهيل گفت زندان مادر سهيل عربی، از قول هم

تزريق آمپول و خوراندن قرص کاری کنند که او روانی شود و به 
هايی به وی  جا هم ممکن است آمپول بيمارستان امين آباد ببرند. در آن

 اش را از دست بدهد و يا روانی شود. تزريق کنند که يا حافظه
بنديان سهيل عربی طی تماسی به خانم فرنگيس مظلوم گفت  يکی از هم

 تواند تماس بگيرد. زدن با کسی را ندارد و نمی سهيل در زندان حق حرف
هاست که در  سهيل عربی، افکار آنارشيستی دارد و به دليل مقاومتش، ماه

بند قرنطينه زندان تهران بزرگ به همراه دو زندانی قاتل در زير انواع 
های جسمی و روانی قرار دارد و از مالقات و تماس با خانواده منع  شکنجه

 شده است.
ساله، چهار سال پيش به دنبال نوشتن مطالبی انتقادی در  21سهيل عربی 
با  «سب النبی»های اجتماعی اينترنت بازداشت و به اتهام  يکی از شبکه

 .حکم بدوی اعدام مواجه شد
نيز به پرونده اضافه و  »االرض افساد فی«پس از اعتراض وکيل وی اتهام 

اش و  حکم اعدام تاييد شد که با کوشش وکالی دادگستری ايران و خانواده
پذيرش درخواست اعاده دادرسی، يک شعبه ديگر ديوان عالی کشور حکم 

های بدوی فرستاد که دادگاه  اعدام را لغو کرد و پرونده را به يکی از دادگاه
النبی، سهيل عربی را به هفت سال و نيم حبس محکوم  با حذف اتهام سب

 .کرد

 .و از مرخصی محروم است ست ، زندانی4261آبان  49سهيل عربی از 
در برخی از  ، اخباری1048ژوئيه  16   -  4267مرداد  7  شنبه روز يک
های مدافع حقوق بشر در رابطه با ضرب و شتم زندانيان  ها و کانال شبکه

 شهر، آمده است: سياسی در زندان رجايی
)جمهوری آذربايجان، چچن و عراق( متهم به عضويت در  زندانی خارجی پنج

اند و به  داعش که از چند روز پيش از ساير زندانيان منتسب به داعش جدا کرده
اند  زندان( منتقل شده 1بند  40)سالن  سالن زندانيان سياسی زندان رجايی شهر

 اند. ه در هواخوری اين بند به جمعی از زندانيان سياسی حمله کرد
در پی اين حمله، دست راست سعيد شيرزاد شکسته، مچ پای لقمان مرادی در 
رفته و کمر آرش صادقی 
جراحت برداشته و ساير 

 اند. زندانيان نيز آسيب ديده
 41اين درگيری تقريبا 

ای پس از آن آغاز شده  دقيقه
اف، زندانی داعشی  که صالح

آذربايجانی، جسمی تيز را 
زير گلوی هوشنگ رضايی 
گذاشته و گفته شما کافريد و 
ريختن خون شما مباح است. 
با دخالت ساير زندانيان 
سياسی برای نجات جان 
هوشنگ رضايی، ساير 

ها با آجر و ميله به  داعشی
کنند که  اين زندانيان حمله می

در نتيجه آن، سعيد شيرزاد، 
لقمان مرادی و آرش صادقی 

شدت آسيب ديده و تعدادی  به
ديگر از زندانيان نيز مجروح 

 اند. شده
با دخالت ماموران زندان، به حمله زندانيان داعشی خاتمه داده شده و زندانيان 

اند اما از درمان مصدومان خودداری  سياسی را به داخل سلول انتقال داده شده
اند. سعيد شيرزاد به  شده و شيرزاد، مرادی و صادقی بدون درمان رها شده

 کشد. دليلی شکستگی دست درد زيادی می
 461هيکل با  درگيری بود، فردی قوی  اف، زندانی داعشی که آغازکننده صالح

های ويژه ديده و از اعضای  کيلو وزن است که آموزش 410سانت قد و 
های حکومت اسالمی، زندانيان خطرناک  خطرناک داعش است. اين که در زندان

ای طوالنی دارد. زندانيان سياسی  را به جان زندانيان سياسی بياندازند سابقه
اند که عامل اصلی اين نوع حمالت به زندانيان سياسی توسط  کرده  بارها اعالم

 زندانيان خطرناک، مسئوالن زندان هستند. 
های ايران، با ابراز نگرانی از وضعيت  ها و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش

قيد و شرط وی و همه زندانيان سياسی  سهيل عربی، خواهان آزادی فوری و بی
و لغو هرگونه شکنجه و اعدام است. شکی نيست که مسئوالن زندان و قوه 

های بر حق و قانونی زندانيان  توجهی به خواسته قضاييه حکومت اسالمی با بی
 سياسی و عقيدتی مرگ خاموش آنان را تدارک ديده است.

ها، مادران پارک الله و مادران  ترديد زمانی درد و غم جانکاه مادر فرنگيس بی
هايشان خواهد شد که مردم  ها تسکين خواهد يافت و مرهمی بر زخم خاوران

ها را باز کنند و با آزادی همه زندانيان سياسی و  آزاده ايران، در زندان
اجتماعی، حکومت اسالمی را سرنگونی و مديريت جامعه را به دست خويش 

 گيرند!
بحران و فساد اقتصادی و سياسی و اجتماعی تمام جامعه ايران را فراگرفته و 
حکومت اسالمی نيز از ترس خيزش مردمی، همواره جنايت پشت جنايت 

آفريند تا شايد چند صباح ديگری حکومت خود را نگه دارد. در چنين  می
دهی اعتصابات و اعتراضات سراسری و تاسيس نهادها،  شرايطی، سازمان

شوراها و مجالس مردمی، يک نياز مبرم و يک ضرورت تاريخی و سياسی 
توانيم از شر حکومت  مند می است. تنها با مبارزه پيگير متحد و متشکل و هدف

مان را  جهل و جنايت و ترور اسالمی خالص شويم و جامعه نوين خودگردان
 وجود آوريم. به
 

 های ايران ها و خلق پالتفرم دموکراتيک جنبش
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 سرنگون باد حکومت اسالمی ایران!


