
 شنوم کند، می اگر چه مدیترانه جدامان می
 

 شنوم. کند، می اگر چه مدیترانه جدامان می
 شنوم. با وجود باِد باختر و ریزش شدید باران، می
 شنوم. با وجود پژواک همه وزوزها در گوشم، می

 ها. ها را زیر خمپاره شنوم صدای گریه می
 شنوم فریاد کودکان هراسیده را. می
 های در هم تنیده را. ها خانواده شنوم در زیر زمین می
 شنوم زنان قهرمان و شورشی را. می
 ها به هم فشرده. شان را، دندان شنوم برادران شجاع می
 ها را شنوم با وجود سکوتی ظالمانه، تانک می
 هامان، صدای تیرها را. شنوم با وجود ننگ رسانه می
 شنوم. شنوم با وجود پول فروش تسلیحات، می می

 خلقی به حق خویش برای زیستن در صلح رسیده است.
 خلقی برای همه ما در کوبانی جنگیده است.

 شنومش. خلقی چنان افتخاری آفریده که امروز می
 ها. های خلق کرد را زیر بمباران شنوم رنج می

  شاعر فرانسویفابریس ِسلنگـان، 
 

 دنیا را دیده ام که در کوبانی می میرد
 میرد ام که در کوبانی می دنیا را دیده

 آید ام پرچم سیاه مرگ را که به اهتزاز در می دیده
 بر فراز سرهایی بریده با چشمانی از حدقه درآمده

 هایی شکافته و اجسادی با جمجمه
 میرد ام که در کوبانی می دنیا را دیده
 ای چون سنگ افراشته ام هم و من مانده

 تصاویر این دنیای مجروح رٔویتدر 
 به دست انبوهی از نیروهای متعصب نفرین شده

 میرد ام که در کوبانی می دنیا را دیده
 ام را ام دوران مبارک کودکی و افسوس خورده

 گنجید که هرگز در تصورش نمی
 که مردن زیبایی آزادی را به تماشا بنشیند

 میرد! من شهر کوبانی را دیدم که می
 میرد! من شهر کوبانی را دیدم که می

 

 شاعر فرانسویگـیـیـوم پِرِول، 

 بردیا پویندهبرگردان از فرانسوی به فارسی: 

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

 اتفاقات احتمالی پس از خروج آمریکا از بر جام!
 بهرام رحمانی

 
اردیبهشت برابر با  81شنبه  جمهوری آمریکا، روز سه دونالد ترامپ رییس

هشتم مه، رسما اعالم کرد که ایاالت متحده از توافق اتمی با ایران خارج 
 .گرداند های تعلیق شده علیه ایران را باز می خواهد شد و تحریم

جمهوری را امضاء و  تا لحظاتی دیگر، من یک فرمان ریاست«او افزود: 
گرداند. ما  های آمریکا علیه حکومت ایران را باز می کنم که تحریم صادر می

کنیم. هر کشوری که به کمک  های اقتصادی را اعمال می باالترین حد از تحریم
یابی به سالح اتمی بیاید هم قویا از سوی ایاالت  حرکت ایران برای دست
 »متحده تحریم خواهد شد.

ای، عواقب مخربی برای منطقه  نتیجه خروج آمریکا از توافق هسته
 خاورمیانه و در راس همه جامعه ایران دارد.

در حال حاضر جامعه ما، با دو سناریوی سیاه و با یک انتخاب آگاهانه مواجه 

تر علیه ایران و یا حمله  های بیش است. این دو سناریو عبارتند از تحریم

نظامی به ایران. در این دو سناریو، نه تنها شهروندان تاثیر چندانی ندارند، 

ها حکومت اسالمی ایران  گر و قربانی هستند. چرا که یک طرف آن بلکه نظاره

های نهان و آشکار آمریکا، اسرائیل و  و در طرف دیگر ائتالف حاکمیت

البته شاید در این میان اند.  آرایی کرده صفعربستان در مقابل همدیگر 

حکومت اسالمی ایران، پشتش به حمایت چین و روسیه گرم باشد. اما تجربه 

ها هم  های اقتصادی ایران در گذشته، نشان داده است که آن دوران تحریم

شان ایجاب کند  مانند آمریکا، صرفا به دنبال منافع خود هستند. یعنی اگر منافع

کنند تا  به راحتی پشت حکومت اسالمی و یا هر دولت دیگری را خالی می

داری  لقمه چرب و نرم و چاقی به دست آورند. این خصلت عمومی سرمایه

دنبال کسب سود و  های حافظ آن است که همواره به جهانی و همه دولت

رو، هر جا این  نیروی کار ارزان و خاموش و امنیت سرمایه هستند. از این

 کنند. جا پهن می ها فراهم گردد بساط خود را در آن امکانات برای آن

اما انتخاب آگاهانه، همان انتخابی است که جامعه ایران، به ویژه نیروی 
زمان با اعتصاب  جوان ایران در دی ماه سال گذشته تجربه کرد. اگر هم

ها تا  ها، از بیمارستان ها تا دانشگاه های مختلف کارگری از کارخانه بخش
چنین کارگران فرهنگی و  ها بیکار و هم مدارس، از ادارت تا محالت و میلیون

های  هنری دست به اعتراض و اعتصاب متحدانه و سراسری بزنند و تشکل
خواه خود به ویژه شوراها و مجالس عمومی خود را به وجود آوردند و در  دل

مجامع عمومی خود، تصمیمات الزم را اتخاذ کنند و خودشان هم پیش ببرند 
کش حکومت اسالمی توان حمله به  گاه است که نه نیروهای ارتجاعی و آدم آن
های رقیب حکومت اسالمی جرات محاصره  ها را خواهد داشت و نه دولت آن

اقتصادی و حمله به ایران را به خود راه خواهند داد. زیرا یک همبستگی 
جویانه با جنبش  طلبانه و عدالت خواهانه و برابری جهانی با مبارزات آزادی

 عمومی ایران شکل خواهد گرفت که به هیچ دولتی اجازه نخواهد داد به ایران 

 6ادامه در ص                                
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 کمون
  »ایرانهاى  ها و خلق پالتفرم دمكراتیك جنبش«نشریه 

 شود. هر دو هفته یک بار منتشر می

  بهرام رحمانیسردبیر: 
bahram.rehmani@gmail.com  

 

 سیارا میحیمیدی،غزال علیییالیی، همکاران نشریه: 

جالل سبزواری، وحیید میحیمیدی، اهون چیاکو، 

امین قضائی، شاهین محمدی، مراد عظیییمیی و 

 بیژن رنجبر.

*** 
ها و  پالتفرم دمكراتیك جنبش«کنندگان  هماهنگ

 :»ایرانهاى  خلق
 
 بهرام رحمانی*

 امیل آدرس:
bahram.rehmani@gmail.com   

 3346-737474006شماره تلفن: 
 *اهون چیاکو 

 امیل آدرس:
ehwen.chiyako@gmail.com  

 3346-707543137شماره تلفن: 
 آمیل آدرس پالتفرم:

pdjkh.i@gmail.com 

*** 
پییالتییفییرم دمییكییراتیییییك «از رئییوس راهییکییارهییای

 : »ایرانهاى  ها و خلق جنبش
 

های ایران  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
هاى  هاى ملى دموكراتیك خلق همه جنبش

ایران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، 
جو  خواه و عدالت سکوالر، آنارشیست، آزادی

را در ایران، منطقه و در سطح جهانی به 
مبارزه فعال و متحد بر علیه جمهوری اسالمی 

 کند. دعوت می
های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش

کند که کنفدرالیسم دمکراتیک،  صریحا اعالم می
شمول انسان را حقوق مسلم  حقوق جهان

داند و با سرنگونی جمهوری  شهروندان می
اسالمی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه این 

عنوان مبنای قوانین جامعه قرار  حقوق را به
 خواهد داد.

های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
هاى ایران و مردم آزاده و  از همه خلق

ها و احزاب سیاسی  طلب، سازمان برابری
ای، کارگری و فعالین  های توده مردمی، تشکل

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت به 
 کند. همکاری و پیوستن به این پالتفرم می

 های ایران ها و خلق بیانیه پالتفرم دمکراتیک جنبش
 در رابطه با تجارب اعتصاب و اعتراض شهر بانه!

 
فروشم/ برای خرید نان فردا / امروز نیز بیاز، از  ام را می من آن کسم که هر روز/ زندگی« 

ام را بفروشم/ چه کنم که صاحیب نیان،  ام/ آی زندگی، آی زندگی/ تا زندگی خانه بیرون آمده
 »خریدارش نیست...

 
این یک ترانه فولکلوریک و قدیمی کردی است و در عین حال، داستان زندگی واقعی است که هر 

کوش این  گام در تعقیب محروم و سخت به شود. سایه مرگ گام روز در نوار مرزی ایران تکرار می
شوند.  دهند یا معلول می منطقه است؛ همین مردمان اما به غفلتی یا لغزشی، یا جان از کف می

 سال، کمرهایشان خمیده است.  های خسته و تکیده زن و کودک، مرد جوان و کهن چهره
شود که برای کسب درآمد زندگی خیود میجیبیور  کنندگان( به کارگران مرزی گفته می )حمل  » کولبران« 

به حمل اجناسی نظیر چای، پارچه، تلویزیون، کریستال، مواد خوراکی و... هستند و ایین بیار را بیر 
گذارند تا بدون گمرک از کوه باال بروند و وارد کشیور کینینید تیا بیا  های نحیف و تکیده خود می شانه

  شان را بگذرانند. دریافت دستمزدی ناچیر زندگی خود و خانواده
شان، اعالم کردند  کنندگان بانه در بیانیهای ضمن تاکید بر مطالبات برحق معترضین و اعتصاب

اند. آنان در بیانیه خود،  روز اعتصاب بازگشایی کرده 53 مغازەها و محل کار خود را پس از 
افراد، امكان   دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه  «...اند: نوشته

ها  گشایش مغازه«اند:  ، و تاکید کرده»اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند.
مان تا نیل به مقصود،  هایمان نیست، بلکه ما با ایمان به حقانیت مطالبات به معنای عدول از خواسته

 »ای فروگذار نخواهیم کرد. از هیچ کوشش قانونمند و متمدنانه
پیمایی اعتراضی و پهن کردن سفره خالی در اعتراض به  مردم شهر بانه، عالوه بر تجمعات و راه

ها را  اند که قبض و اعالم کرده  های آب و برق کرده فقر و محرومیت شروع به آتش زدن قبض
 .نخواهند پرداخت

، »بانه تنها نیییسیت«جوانان شهر سنندج در یک اقدام سمبولیک بر روی پالکاردهایی نوشته بودند: 
 »نه به کشتن کولبران«

، در اعتراض به بستن مرزها و افزایش تعرفه گمرکی 8037فروردین  56اعتصاب بانه از روز 
از روز نهم اسفند سال  »وری مبادالت مرزی با کارت پیله«پیش از این، اجرای طرح  .آغاز شده بود

های گمرکی،  چنین افزایش تعرفه گذشته با پیامدهایی مانند بسته شدن مرزها به روی کولبران و هم
های کردستان، آذربایجان غربی  داران شهرهای مختلف در استان اعتراض گسترده کولبران و مغازه

 و جوانرود در استان کرمانشاه را به همراه داشت.
داران از روزهای ابتدایی فروردین آغاز شد و معترضان در برخی  مغازه  اعتراض  در این ارتباط،

 زدند. »ها ها و خیابان پهن کردن سفره خالی در کوچه«شهرها دست به اقدام نمادین 
داران و کسبه تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سقز،  از آن زمان تاکنون هم مغازه

داران و کسبه بانه اعتصاب  مریوان، سردشت و پیرانشهر در برخی از روزها همراه با مغازه
  اند. کرده

هایی در مورد بازداشت تعدادی از  تر گزارش اعتصاب در بانه در شرایطی ادامه یافت که پیش
 شهروندان این شهر، منتشر شده بود.

به اعتراف نماینده  .خصوص مرزهای کولبری سبب تشدید بیکاری شده است بسته شدن مرزها و به
اند و این باعث رکود شدید در میان  هزار کولبر بیکار شده 1شهر مریوان، تنها در این شهر 

 .بازاریان و کسبه شده است
وگو با خبرگزاری میزان،  اردیبهشت با اعالم این موضوع در گفت 87رسول خضری روز دوشنبه 

وابسته به قوه قضاییه، اشاره کرد که کمیسیون اقتصادی مسئول بررسی طرح حمایت از کولبران 
ها و امور داخلی  دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و شورا«  در هفته آینده است و افزود:

 «کشور در مجلس هم باید نظر خود را ارائه دهند.
یکی از مواد این »  ماده دارد، اضافه کرد: 3که طرح حمایت از کولبران  چنین با اشاره به این او هم

های ایران اشاره دارد تا به مرور موضوع کولبری در ایران کنار  طرح به اشتغال جوانان در مرز
هزار نفر در مرزهای غربی  13تا  73تر گفته بود که بین  این نماینده مجلس پیش «گذاشته شود.

 ایران به کولبری اشتغال دارند.
رهگذر صادرات کاال به  73حتی تا اوایل دهه   کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد، 853بانه که 

 های اصلی ورود کاال به ایران تبدیل شده است. کردستان عراق بود، اما حاال به یکی از دروازه
دار در این شهر  هزار بازاری، کاسب و مغازه 01هزار نفر جمعیت، بنا به آمار رسمی،  13بانه با 

 تر خواهد بود. توان حدس زد که تعداد واحدهای تجاری بدون مجوز به مراتب بیش فعالیت دارند. می
پردازند. در واقع  کنند واقعا از سر ناچاری به کولبری می کسانی که در مناطق مرزی زندگی می

 اش را به خطر بیندازد. خواهد برای پولی ناچیز، زندگی کس دلش نمی هیچ
فرسا رو  کولبران که به خاطر بیکاری و از سر ناچاری ناچاری به این شغل خطرناک و طاقت

گیرند، قربانی  که از طرف نیروهای انتظامی مورد شلیک گلوله قرار می اند، افزون بر این آورده
 ویژه در فصل زمستان هم هستند. عوامل طبیعی به

کولبر در استان کردستان بر اثر  836، 8033تا پایان شهریور ماه  8035از دوازدهم مردادماه 
 .اند کار اسالمی جان باخته کش و تبه شلیک ماموران حکومت آدم

تن  11کولبر جان خود را از دست دادند و  66در مناطق مرزی شرق کردستان،  8033در سال 
دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران در 

تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و  31 کولبر و زخمی شدن 46 ، گزارش قتل 8036طول سال
 انتظامی ثبت شده که

بر اساس این آمار، در کنار افرادی . عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است
شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و  554 که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده،

 مرزبانی قرار گرفتند.
 6نیروهای هنگ مرزی سردشت، به تعدادی از کولبران در منطقه کانی زرد که دوشنبه شب 

در حال بازگشت به سمت روستایشان بودند تیراندازی کرده و در پی این تیراندازی یک   فروردین،
، متاهل و «کانی زرد»ابراهیم سلیمانی اهل روستای  .کولبر جوان به نام ابراهیم سلیمانی کشته شد

صفر   نیز، با شلیک نیروهای هنگ مرزی در نقطه 8037  فروردین 4در تاریخ  .دارای فرزند است
پشت دچار جراحت شدید شد. در خبر دیگری در همین   از ناحیه »جمال خباز«مرزی یک تن به نام 

 یک کولبر به نام   زرد، کانی مرزی در حوالی روستایمنطقه با شلیک نیروهای هنگ 

۲صفحه   
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یابی دمکراتیک مسئله ملی  چاره
 در ایران

 بیژن رنجبر
 صورت مسئله:

های فرهنگی و  های متعدد با هویت وجود ملیت
زبانی متمایز، بخشی از صورت مسئله کالن و 
بحران پیچیده جامعه کنونی ایران است که همانا 

توجهی  در صورت ادامه روند انکار و یا الاقل بی
بار  بار و چه بسا خون تواند نتایج زیان به آن، می

 انداز نه چندان دور در پی داشته باشد. در چشم
های  ای بزرگ و وسیع با پیچیدگی ایران جامعه

های  اجتماعی و فرهنگی فراوان از جمله ملیت
ها و  همراه زبان های فرهنگی به متعدد با هویت

سبک و شیوه زندگی اجتماعی گوناگون و متمایز 
رغم  های متعدد ساکن این سرزمین به است. ملیت

وجوه مشترک فراوان تاریخی و پیوندهای 
های فرهنگی  اجتماعی لیکن هر یک دارای هویت

باشند که به سهم خود  و زبانی ویژه خویش می
های اجتماعی، تمایالت فرهنگی و  گرایش

ها را  شناسی جمعی خاص هر یک از آن روان
 سازد. منعکس می

در همان حال بایستی توجه داشت که سبک و 
شیوه زندگی متفاوت اجتماعی هر یک از 

رغم اشتراکات فراوان از  های ساکن ایران به ملیت
رهگذر پیوندهای مشترک تاریخی و نیز متاثر از 

نوایی عمومی با سبک و مدل زندگی  روند هم
های فراوانی را بر همه  سان سازی غربی که یک

ها تحمیل نموده، به اضافه تاثیرات عمیق  ملیت
فاکتور آسیمیالسیون فرهنگی تحمیلی از ناحیه 

مثابه یک واقعیت  های تاکنونی، به دولت ـ ملت
شناختی، امری انکارناپذیر است. منظور  جامعه

که نبایستی تردید نمود که سبک و شیوه زندگی  آن
اجتماعی مردمان ساکن مناطقی نظیر تهران و 
کرج با سبک و مدل اجتماعی زندگی مردمان 
ساکن مریوان، بوکان، ماکو، میانه، خاش، 
چابهار، بندر لنگه، شادگان، هویزه، ترکمن 
صحرا و تربت جام، بنا به علل اقتصادی و 

 سان نیست. فرهنگی عینا یک
جدا از وجوه تشابه و پیوندهای تاریخی، اجتماعی 
و فرهنگی که در جای خود بایستی به آن پرداخت 

های مربوط به  و روند تاریخی و مکانیزم
چه  ها را بررسی نمود، آن گیری آن چگونگی شکل

تاکنون به صورت عمده دیر زمانی است که به 
شناختی و سیاسی در  مثابه یک مسئله حاد جامعه

باشد و به  ارتباط با جامعه کنونی ایران مطرح می
سطح بحرانی فزاینده ارتقاء یافته، همانا مسئله 

های فرهنگی و زبانی است که هویت  ملی و تفاوت
های  فرهنگی و اجتماعی خاص هر یک از ملیت

کنند و  ساکن ایران را به سهم خود تعریف می
 ویژه فرودست اند.  های به مورد توجه عمده ملیت

در حقیقت نادیده انگاشتن تاکنونی این مسئله و 
های متفاوت فرهنگی،  ها و هویت بالطبع تفاوت

سرکوب و تالش برای انکار واقعیت وجودی 
ها، نه تنها بنیان پیوندهای تاریخی و همبستگی  آن

های ساکن ایران را  آمیز میان ملیت اجتماعی صلح
های پراکندگی، گسست  سست نموده، بلکه زمینه

و نفرت قومی و فرهنگی به همراه احساسات و 
های شوونیستی و ناسیونالیستی را در نزد  گرایش

های مختلف اعم از فرادست و فرودست  ملیت
دامن زده است.  عالوه بر این، سرکوب و انکار، 

های  ها و هویت مسئله ملی و فاکتور تفاوت
فرهنگی گوناگون را به یک موضوع کشمکش 

های فرودست و ملت  اجتماعی میان ملیت
به یکی  سو و از سوی دیگر فرادست از یک

 از موضوعات حاد منازعه سیاسی میان نیروهای  

تری منجر خواهد گردید که به دشمنی با  بیش
جوار که تا  های هم های تحت سلطه دولت ـ ملت ملیت

کردند، به انضمام  دیروز در کنار یکدیگر زندگی می
ها و احساسات ناسیونالیستی و شوونیستی  گرایش

 زند.  دامن می
بنابراین، مدل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش تا 

حل  مثابه آخرین راه سر حد جدایی تنها بایستی به
هم  حل، آن عنوان نخستین و تنها راه ناگزیر و نه به

های  بعد از اثبات قطعی شکست احتمالی تالش
یافته برای استقرار مدل  پیگیرانه و مبارزات سازمان

در ایران از رهگذر به  »کنفدرالیسم دمکراتیک«
حل گسست و جدایی مد نظر  رسمیت شناختن راه

 قرار گیرد.

 کنفدرالیسم دمکراتیک
اجرای این مدل در چارچوب کنفدرالیسم دمکراتیک 

های متعدد  شمال سوریه ـ روژآوا که جوامع و ملیت
های فرهنگی و زبانی گوناگون در آن ساکن  با هویت

هستند با درجه باالیی از موفقیت عملی با 
دستاوردهای ارزنده تاریخی همراه بوده است. از 

گانه و اعمال دمکراسی  های سه جمله ایجاد کمون
مستقیم و شورایی، مشارکت گسترده و جدی و 

های مختلف اعم از  های مردم در عرصه واقعی توده
ها در دو سطح خرد و  گیری گذاری و تصمیم قانون

کالن و نیز در حوزه اجرایی، تاکید بر برابری زن و 
مرد و اجرای عملی آن در تمامی سطوح اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی، قضایی و نظامی، تالش جهت 
تغییر ذهنیت جمعی نسبت به محیط زیست در 
راستای آشتی انسان با طبیعت، تشکیل ارتش دفاع 

ای در قالب نیروهای مدافع خلق و  مشروع توده
مدافع زن، توفیق در امر ایجاد همبستگی میان 

آمیز، تحقق  های مختلف و زندگی مشترک صلح ملیت
برابری حقوقی، سیاسی و اجتماعی تمامی آحاد و 

نظر از ملیت، زبان،  جوامع ساکن کنفدرالیسم صرف
 جنسیت، نژاد، مذهب و غیره.

تردید تجربه اجرای مدل کنفدرالیسم دمکراتیک در  بی
روژآوا برای نیروهای سیاسی چپ، سوسیالیست، 

های  ها و تمام انسان ها و آنارشیست برای کمونیست
طلب در ایران که برای تحقق  خواه و برابری آزادی
ای آزاد و برابر و مرفه تالش و مبارزه  جامعه

یابی دمکراتیک  کنند و ضمنا خواستار چاره می
مسئله ملی در این سرزمین هستند، بسیار آموزنده 
خواهد بود. بدین معنا که در چارچوب کاربست مدل 
مزبور یعنی استقرار یک سیستم اجتماعی ـ سیاسی 
متضمن خودمدیریتی دمکراتیک، کمونی و شورایی 

های ساکن این  در ایران، هر یک از جوامع و ملیت
سرزمین با حفظ هویت فرهنگی و زبانی خود، از 
آزادی کامل برخوردار خواهند گشت و حق تعیین 
سرنوشت خود را مستقیما به دست خویش رقم 

نظر از تعلقات  سان همگان صرف زنند و بدین می
سان و  ملیتی، جنسیتی و سیاسی، از حقوق یک

 برابر برخوردار خواهند بود.
بنابراین با جایگزین ساختن مدل کنفدرالیسم 
دمکراتیک به جای مدل دولت ـ ملت ذاتا سرکوبگر و 

هاى ساکن ایران هم به حقوق  جو، کلیه ملیت سلطه
دمکراتیک ملى، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود 
و هم به امکان حق تعیین سرنوشت خویش دست 
خواهند یافت. عالوه بر این، مدل کنفدرالیسم 
دمکراتیک از رهگذر اعطای حقوق برابر، با ایجاد 

های متعدد  اتحاد دمكراتیک و داوطلبانه میان ملیت
های سرکوبگر  ملت ـ ایران، مانع از تشکیل دولت
هایی خواهد  آمیز خلق جدید و نیز گسست تخاصم

گردید كه داراى روابط تاریخى مشترک و طوالنی 
 هستند. 

که فعالین سیاسی چپ و سوسیالیست،  امید آن
نیروهای کمونیست و آنارشیست، 

طلبان که نگران آینده  خواهان و برابری آزادی
ویژه بعد از  های آن به سرزمین ایران و خلق

داری جمهوری  سرنگونی انقالبی رژیم سرمایه
پالتفرم «اسالمی هستند، با پیوستن به 

، ضمن »های ایران ها و خلق دمکراتیک جنبش
های تئوریک، موجبات  دامن زدن به بحث

انکشاف و تعمیق نظری مدل کنفدرالیسم 
های عملی در راستای  جویی دمکراتیک و چاره

چگونگی پروسه استقرار این مدل را در ایران 
  آینده فراهم سازند.

های فرودست و  یافته سیاسی ملیت پیشگام و سازمان
کار کنونی و در راس آن  انکار شده با دولت ـ ملت ستم

رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی تبدیل نموده است. این 
مسئله به انضمام سایر مشکالت حاد اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی، جامعه ایران را در یک بحران عمیق و 

رفت از آن  چه راه برون جانبه فرو برده است که چنان همه
یابی نگردد،  از سوی نیروهای چپ و سوسیالیست چاره

ریزی،  اندازی تیره و تار و آکنده از خون تواند چشم می
تر و از هم پاشیدگی اجتماعی را فرا  های فزون نابسامانی

 روی ما قرار دهد.

 یابی مسئله: های چاره مدل
 دولت ـ ملت

های  صد سال گذشته پاسخ دولت ـ ملت الاقل در یک
تاکنونی با مشخصه سرکوبگری، تمرکزگرایی سیاسی، 
توتالیتاریسم و انحصارطلبی فرهنگی، انکار و عدم 

های  رسمیت شناختن مسئله ملی و متعاقبا هویت به
جانبه  فرهنگی و زبانی متفاوت در کنار سرکوب همه

های فرودست ساکن ایران بوده است. تنها پاسخ  ملیت
عمده که تاریخ در حافظه تاکنونی خود از ناحیه دولت ـ 

کار در قبال موجودیت متفاوت فرهنگی و  های ستم ملت
ها در  های فرودست در ایران و خواست آن اجتماعی ملیت

رسمیت شناختن هویت فرهنگی و تاریخی و  خصوص به
شان ثبت نموده، چیزی جز سرکوب و  حقوق مسلم انسانی

کشتار، زندان و شکنجه، تحقیر و انکار، آسیمیالسیون و 
تجزیه نبوده است. بنابراین تجربه مدل دولت ـ ملت، 
دستاوردی جز سرکوب و انکار مسئله مورد بحث به 
دنبال نداشته، بلکه همانا خود به مانعی جدی در برابر 
مسیر برون رفت از بحران و مسئله مزبور تبدیل شده 

ای شکست خورده  سان مدل دولت ـ ملت تجربه است. بدین
گویی  یابی مسئله مورد بحث یعنی پاسخ برای چاره

های  دمکراتیک به مسئله ملی و آزاد سازی هویت
فرهنگی و زبانی رنگارنگ و متفاوت در سرزمین ایران 

آمیز هستی  رسمیت شناختن دمکراتیک و صلح و به
ها با تاکید بر حقوق برابر همگانی  تاریخی و فرهنگی آن

 است.

 حق ملل در تعیین سرنوشت خود تا سرحد جدایی
این مدل که عمدتا توسط لنین رهبر انقالب کبیر 

تردید در تحلیل نهایی  سوسیالیستی اکتبر فرموله شده، بی
النفسه و نظرا مدلی دمکراتیک در پاسخ به مسئله  فی

رفت. زیرا که حق ملل  شمار می ها در عصر خود به ملیت
چه عمال  شناسد. چنان رسمیت می را تا سر حد جدایی به

آمیز از  ها طی یک پروسه صلح تحت همین مدل فنالندی
اتحاد جماهیر شوروی جدا شدند و دولت ـ ملت مستقلی 

 را بنا ساختند. 
که در نفس خود از اندیشه و سنتی  لیکن این مدل با آن
گرفت اما به دلیل  دوستانه ریشه می دمکراتیک و انسان

که نسبت به مکانیزم اصلی و مرکزی سلطه یعنی  این
توجه  مفهوم عملی و سرکوبگرانه نهاد دولت ـ ملت بی

های سرکوبگر  گیری دولت ـ ملت ماند، نتوانست از شکل
طوری که در پس  جدید و متعدد جلوگیری نماید، به

جا ماندند  فروپاشی اتحاد شوروی، هیجده دولت ـ ملت به
ترین نقشی  ها اکثریت عظیم مردم کم که همانا در همه آن

در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود ندارند و 
کماکان اقلیتی انحصار طلب و استثمارگر که سکان دولت 

جو را در دست  ـ ملت یعنی این نهاد سرکوبگر و سلطه
دارد به سرکوب طبقاتی، سیاسی و اجتماعی اکثریت تحت 

 پردازد. سلطه این کشورها می
ها،  در خصوص ایران با تمرکز بر مسئله حاد ملیت

های جدی، پرخطر و  شک اجرای این مدل با چالش بی
پرهزینه همراه خواهد بود، از جمله در شهرها و مناطقی 
نظیر نقده، ارومیه، میاندوآب، ماکو، اهواز و آبادان و 

های متعدد و مختلفدر بستر یک  ها که ملیت امثال آن
تداخل پیچیده جغرافیایی، اجتماعی و تاریخی طی 

اند، اساسا  های متمادی در جوار یکدیگر زندگی کرده قرن
دست به لحاظ  های یک سخن گفتن از تشکیل دولت ـ ملت

ملیتی، فرهنگی و زبانی از رهگذر کاربست اصل حق ملل 
در تعیین سرنوشت خود تا سر حد جدایی، تقریبا 

 رسد.  نظر می بار به غیرممکن و چه بسا خون
جدا از این، از رهگذر کاربست این مدل، مسئله محوری 
یعنی سلطه بالمنارع نهاد سرکوبگر دولت بیگانه شده از 
سازندگانش بر شئون زندگی فردی و اجتماعی حل نشده 

گر که  طوری که باز اقلیت سلطه باقی خواهد ماند، به
همانا ارکان اصلی قدرت متمرکز و سرکوبگر دولتی را 
در اختیار دارد بر اکثریت تحت سلطه به صورت 
زورگویانه و قهری فرمان خواهد راند. عالوه بر این 

 های جدید و    کارگیری مدل مذکور به تکثیر دولت ـ ملت به
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 محیط زیست 
 ای حیاتی یا امنیتی! مقوله

 وریا روشنفكر
در شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران، 

ها و رخدادهای گوناگونی  هر روزه شاهد بحران
گران و  باشیم كه به طبع نگاه و توجه تحلیل می

گران عرصه سیاست و جامعه را به خود  كنش
كند، در بسیاری از موارد ایجاد یك  جلب می

بحران و یا شرایط جدید و مركز توجه 
قرارگرفتن آن و به اصطالح بحث روز شدن آن 

راندن و در برخی از موارد  باعث به حاشیه
گردد،  شدن مقطعی سایر رویدادها می فراموش

رسد که هر از چندگاهی  نظر می لذا ضروری به
با طرح و بازخوانی سیر وقوع رخدادها، بر 

ها  اهمیت و نقش مهم و بعضا استراتژیك آن
 . صحه گذاشت

نماید اجماال به  در این راستا، نگارنده سعی می
موضوع بسیار مهم و حیاتی محیط زیست و 
نگاه امنیتی نظام حاكم بر ایران در این مقوله 
را مورد بررسی و پرسش قرار دهد. و این 

گردد كه كه بحران محیط  نكته را یادآور می
ها و مرزهای  زیست فراتر از حكومت

صورت كامال  باشد و به جغرافیایی و سیاسی می
مستقیم در تداوم حیات بشر نقش دارد و 
پرداختن به این موضوع در هر زمان و 

 .رسد نظر می شرایطی ضروری به
عدم مدیریت صحیح و حاكم نبودن عقالنیت و 

مداری بر ساختار حكومت ایران در كلیه  دانش
ابعاد، به ناگزیر در گذر زمان، نتایج فاجعه بار 

ناپذیری را در بر داشته و این  و بعضا جبران
فجایع در وجوه مختلف بروز و ظهور 

 .اند نموده
عنوان  طور عام به حوزه محیط زیست به

ترین حوزه جهت ادامه حیات و بقای  استراتژیك
كلیه موجودات، به تعبیری فرا زمانی و 

ها  ها و دولت فرامكانی و خارج از عمر حكومت
باشد. نگاهی اجمالی بر عملكرد نظام حاكم  می

بر ایران در این حوزه، عمق فاجعه و جنایت 
گران و متجاوزان را به  ناپذیر این اشغال وصف

سازد، و شوربختانه این پیام  روشنی آشكار می
را در بر دارد كه بسیاری از خسارات وارده در 

ناپذیر و یا با  حوزه زیست محیطی جبران
نگاهی خوشبینانه بسیار سخت قابل جبران 

 .است
در زمان حاضر كمدی بودن این ماجرا را 

عنوان  توان در انتصاب عیسی كالنتری به می
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و ستاد 
احیای دریاچه ارومیه دریافت، كه در واقع 

همراه محمود حجتی، در  كسی است كه به
شرایطی كه ایران از نظر تقسیمات جغرافیایی 

گردد،  جزء نقاط كم آب و بیابانی محسوب می
جزء طراحان بحث خود كفایی گندم از طریق 

های  سیستم سنتی كشاورزی و یا حداكثر روش
های شرب و  منسوخ آبیاری و امحای آب

چنین حمایت از طرح توسعه عمرانی كرخه  هم
 .را در كارنامه خود دارد

شاید بتوان ادعا نمود كه اكنون مقامات حاكم 
بر ایران خود نیز بر عملكرد ناصحیح و مخرب 

اند و در این  خود در این حوضه پی برده
ای  راستاست كه محمود حجتی در مصاحبه

بگیران  عنوان باج فعاالن محیط زیست را به
 .نماید كاران از دولت خطاب می سیاسی و طلب

و یا سربازان جنگ نرم رژیم، طی عنوان نامه 
سرگشاده جمعی از فعاالن عرصه سازندگی، 

گران محیط زیست را متهم به  فعاالن و پرسش
 بلوك بندی قومیتی و شعارگرایی و جو زدگی و 

ترویج كشاورزی تراریخته، مجوز و تشویق جهت 
كننده محیط زیست چون  های آلوده احداث كارخانه

های زنده و  سیمان و پتروشیمی در زمین
هایی تولید آب سنگین،  خیز و احداث كارخانه حاصل
هایی از عدم مدیریت صحیح و حركت پیوسته  نمونه

 .باشد به سوی نابودی محیط زیست ایران می
در این میان نقش سپاه پاسداران در قالب 

االنبیا، سپاه  های اقماری وابسته نظیر خاتم شركت
ها  سد، مآب قدس، استراتوس در تمامی این پروژه

شاید فقط به دلیل گردش مالی و كاری وحیات این 
ها بوده و توجهی به عواقب و تاثیرات  شركت

 ها نگردد. مخرب این پروژه
از این منظر، نگاه امنیتی و برخوردهای پلیسی 

ها بسیار  های حاكم در جهت حفظ منافع آن دستگاه
نظر  طبیعی و برای اكومافیایی حاكم ضروری به

 .آید می
بازداشت تعدادی از فعاالن محیط زیست جنوب 

ها، نظیر نرگس  ایران و طرح اتهامات امنیتی به آن
های بسیار سنگین مالی منجر  پوش به جریمه سبزی
 .گردید

بازداشت افرادی چون حسین خالقی، هومن جوكار، 
طاهر قدیریان، سپیده كاشانی، حسام رجبی، نیلوفر 
بیانی و مراد طاهباز و در مورد مشخص بازداشت 

گذار  و در پی آن قتل كاووس سید امامی، بنیان
المللی در  ای بین صورت پروژه ای كه به موسسه

حوزه حیات وحش و خصوصا یوز ایرانی فعالیت 
داشته و دارای مجوزهای الزم جهت فعالیت در 
ایران تحت عنوان سمن حیات وحش میراث 
پارسیان بوده  و طرح اتهام جاسوسی به امامی با 
این استدالل كه بحران آب موضوعی براساس نقشه 

در ایران است، در  »های صهونیستی سرویس«
حالی بوده كه اساسا این موسسه در حوزه آب 

 .فعالیت نداشته است
حكومت اسالمی ایران، تا جایی در این زمینه پیش 
رفت كه معاون سازمان محیط زیست كاوه مدنی را 

دار  هم به اتهام مشابه بازداشت نمود و سكوت معنی
 .باشد رییس این سازمان در این مورد قابل تامل می

طرح تجدیدنظر شورای عالی محیط زیست به 
، در نصب 36ریاست رییس جمهور در اسفندماه 

های مراقبتی در مناطق حفاظت شده محیط  دوربین
های گیاهی و جانوری  زیست جهت مراقبت از گونه

مناطق مختلف، به بهانه ایجاد مشكالت امنیتی 
 .باشد بسیار قابل اعتنا می

به نقل از خبرگزاری مهر و انتشار در تاریخ 
روزنامه دنیای اقتصاد، جعفری  54/88/36

ها به بهانه  نماید نصب دوربین آبادی اعالم می دولت
حفاظت ازمحیط زیست، در جهت رصد فعالیت 
موشكی ایران بوده و مناطق حفاظت شده محیط 
زیستی را مناطق استراتژیك و امنیتی عنوان كرده 
است. و به گزارشی از یك نهاد امنیتی ایران به 

نماید كه در آن،  دادسرای شهید مقدس اشاره می
گانه شامل طرح  هدف این افراد ماموریتی سه

موضوعات محیط زیستی، نفوذ در جامعه علمی 
آوری اطالعات از اماكن حساس و  ایران و جمع

های موشكی از طریق  حیاتی كشور از جمله پایگاه
های جاسوسی  نصب دوربین به سفارش سرویس

 نماید. موساد و سیا عنوان می
در پایان الزم است مجددا به اهمیت ویژه محیط 
زیست، فرای هرگونه مرزبندی اعتقادی و سیاسی 

ها به این مقوله و  و درك وابستگی كامل انسان
موظف دانستن خود در جهت فهم حساسیت این 

 موضوع تاكید گردد.
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اداره شاعرانه و رمانتیك كشور و تیقیدس بیخیشیی و 
 نمایند. ایدئولوژیك كردن مباحث محیط زیسیتی می

هكتار از اراضی ملی پارك پردیسان  813واگذاری 
سازی به شهرداری تهران در سال  تحت عنوان به

بحث وجود ریزگردها و تامین آب شرب سالم  ، 36
در خوزستان و فارس، خشك شدن زاینده رود، 

ها، فاجعه دریاچه ارومیه با  نابودی كامل تاالب
ناپذیر اكوسیستمی، اكو  تمامی عواقب جبران

جانوری و تغیرات بافت جمعیتی و اقتصادی آن، تنها 
های كوچكی از تاثیرات اقدامات نابخردانه  نمونه

سال گذشته  43مدیران ارشد و میانی نظام در طول 
 .باشد می

اعتراض كارشناسان و فعاالن محیط زیست به نگاه 
توجهي به  ای سازمان محیط زیست و بی سازه

های كمیاب جانوری،  مسائلی چون قاچاق گونه
ها و مراتع، پدیده  فروش خاك، آتش زدن جنگل

ها مقوله قابل  فرسایش خاك، توسعه بیابانی و ده
طرح در این زمینه در چند سال گذشته، و شدت 
گرفتن دامنه این اعتراضات در یكی دو سال اخیر 
نشان از به صدا در آمدن زنگ خطر بسیار جدی در 

 .عرصه زیست محیطی ایران دارد
نامه محرمانه رییس سازمان محیط زیست به رییس 

كه در خوزستان مازاد  جمهور در خصوص این
جویی  مصرف آب وجود دارد و در صورت صرفه

ای را  توان منابع الزم برای انتقال آب بین حوضه می
فراهم ساخت در حالی است كه بنا به گزارش 

های تخصصی مردم نهادی نظیر زاگرس  سازمان
مهربان، صدای پای آب، فریاد كارون ویا حامیان 
حورالعظیم، مشكل اصلی بحران آب خوزستان از 

مدیریت و توسعه بدون در نظر گرفتن آمایش  سوء
منابع و جغرافیای انسانی و طبیعی منطقه، پروژهای 

 . گیرد حوزه آب، نشات می
آمیز مقابل استانداری خوزستان  اعتراضات مسالمت

در مخالفت با تخصیص بودجه جهت انتقال آب 
چنین افشاگری در خصوص البی  كارون و هم

نمایندگان استان خوزستان در مجلس برای سكوت 
هللا داداشی،  سایر نمایندگان، كه با اعتراف ولی

عضو كمیسیون اصل نود مجلس در خصوص 
پرداخت پول به نمایندگان در این زمینه، با برخورد 

 . ها مواجه گردید شدید امنیتی و لباس شخصی
های آن، از  پروژه انتقال آب از كارون و سرچشمه

تونل گالب گرفته تا كوهرنگ سه، بسیاری از مناطق 
های  ها و عرب لرستان و زیستگاه سكونتی بختیاری

منطقه را دچار آلودگی و تغییر و به طبع آن گوچ و 
 . مهاجرت اجباری نموده است

طرح غیرعلمی و شاید غیرعملی انتقال آب خزر به 
سمنان با ارسال نامه تشكرآمیز كریم بیگی، رییس 
كمیته امنیت آب مجلس كه در دوره سوم و چهارم 
نماینده دامغان در مجلس بوده، و از سرداران سپاه 

باشد، مواجه  و فعاالن قرارگاه حمزه سیدالشهدا می
 .گردید

اعتراضات گسترده در استان كرمان به پروژه انتقال 
آب هلیل رود منجر به لغو سفر روحانی به 

 .جازوریان شد
های رفسنجانی تا به  اصرار وزارت نیرو در دولت

امروز بر ساخت سدهای بدون مطالعه با توجیه جذب 
چنین پروژهای  های مشترك و هم سازی آب و ذخیره

بزرگ انتقال آب، باعث فجایعی از قبیل توسعه 
های گیاهی و  بیابانی، نابودی پوشش و گونه

جانوری، كوچ اجباری ساكنان بومی منطقه كه خود 
تاثیرات مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

تواند موضوع  فراوانی را دارد و در جای خود می
بحث صدها مقاله و سخنرانی باشد، گردیده است. 
تعیین نقاط اشتباه جهت احداث سدها كه بعضا در 

ای گسلی بوده و باعث ایجاد  نقاط حساس و پاشنه
ها گردیده و در  بار مرده بسیار زیادی به این گسل

ها را در پی داشته  نتیجه نشست مواد بین الیه گسل
 گردد. های متعددی می و باعث ایجاد زمین لرزه
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 بدیل جمهوری اسالمی ایران!
 مراد عظیمی

بدیل دولت دیکتاتوری جمهوری اسالمی ایران، دولت 
دیگری نیست؟ دولت نه دستگاهی است در خود، نه 

طرف و  نه ساختاری مترقی. دولت نهادی  ای بی سازه
گر،  است باالی سر جامعه و در خدمت طبقه سلطه

اش دیکتاتوری جمهوری اسالمی. دولت  نمونه زنده
ست تاریخی. همانند، هر پدیده تاریخی آغاز و  سامانی

پایانی دارد.  دولت از ازل وجود نداشته است. بنا بر 
شناسان و آثار  شناس، باستان تحقیقات دانشمندان انسان

شناسی، دولت در مرحله معینی از حیات بشر  باستان
پدیدار شد. اگر عمر دوران دولت یک ثانیه محسوب 

های اولیه،  طبقه یا کمون شود، حیات دوران جامعه بی
primitive communities .یک ساعت خواهد بود ،

پیش   3333یا برحسب سال، سازه دولت حدود 
که زندگانی دوران جوامع اولیه  پدیدارشد، و حال آن

طبقه مادر ساالری بر بنیاد برابری اجتماعی، اخالقی  بی
میلیون سال قدمت  5تا  3/8و تساوی جنسی حدود 

 داشته است. 
ظهور دولت برمتن مالکیت خصوصی با تقسیم جامعه 

کش، دزدی، جنگ، قتل و  گر و ستم به طبقات ستم
غارت، استعمار، بردگی، مردساالری، نابرابری جنسی 

 پیوند بوده است.  و تنزل موقعیت اجتماعی زنان هم
اما، با تثبیت و ماندگاری دولت، هرگز خصائل انسانی و 
اخالقی دوران برابری اجتماعی مادر ساالری کامال 

های  هائی از منش محو و نابود نگردید، بلکه، جنبه
طبقه مادر ساالری در گوشه و کنار سلطه  دوران بی

بار دولت  تا به امروز نفس کشیده است. با  نکبت
استحکام حاکمیت طبقات مسلط بر جامعه، وجود جوامع 
برابری گذشته یا انکار شدند و یا تحریف. دولت 

عنوان تنها ساختار تامین برقراری صلح و امنیت  به
هر ترفندی  اجتماعی قوام گرفت. حاکمان در قدرت به

دست یازیدند تا ستم بر جامعه را توجیه کنند. برای 
نمونه، اگر به تاریخ گذشته ایران نظری بیافکنیم 
کارکرد دولت و دشمنی هار طبقات مسلط در سلسه 
پادشاهی ساسانی نسبت به جنبش اجتماعی و 

کینم. خسرو اول پادشاه  طلب مزدک را رویت می برابری
ساسانی، با خدعه مزدک و هزاران نفر از طرفدارانش 
را کشت، و برای تطهیر جنایاتش ملقب به خسرو 

گردید. از آن پس، آثار جنبش مزدک   انوشیروان دادگر
های  مانده گفته چه در تاریخ باقی را نابود کردند و آن

دشمنان این جنبش بوده است. هما کاتوزیان در کتاب 
کند که  (، از فردوسی نقل میPersians) ها پارس

( در حرمسرایش داشت. 8کنیز) 85333خسرو پرویز 
کند که حتی وجود یک صدم این تعداد  هما، اضافه می

کافی بود حدس زد که مزدک در صدد بود حرمسراها را 
 (5نوا را آزاد کند.) بسته و زنان بی

الملک وزیر  نامه خواجه نظام سیرالملوک یا سیاست
ملکشاه سلجوقی اثری کالسیک در توصیف دولت و 

الملک  حاکمیت طبقات مسلط بود. برای خواجه نظام
 شد. وجود و نیاز به دولت بدیهی محسوب می

داری هنوز مقوله  سرمایه - تا پیش از ظهور مدرنیته
دولت  تئوریزه نشده بود. در شرائط آشوب اجتماعی در 

(، 8645-8638دموکراتیک انگلستان) - انقالب بورژوا
وجود و تئوریزه کردن دولت ضرورت یافت. 

(، این است که افراد آزاد با )Leviathan لویثن
های فردی خودخواهانه و در نبود دولت،  خواست

رو، برای  گردد. از این جامعه دچار هرج و مرج می
تامین امنیت در جامعه ضروری است افراد جزئی از 

هایشان را به نفع دولت از دست بدهند. تامس  آزادی
هابس، خواهان دولت مرکزی قوی با سلطنت مطلقه 

 ( 0) بود.
با گذشت زمان و پدیدارشدن جنبش زنان، دوباره 

 -گفتمان جامعه کمونی مادرساالری در دل مدرنیته 
 -داری مطرح گردید. اکنون دیگر مدرنیته سرمایه
توانست وجود دوران مادرساالری  داری نمی سرمایه

رو،  طبقه با مالکیت عمومی را حاشا کند. از این بی
داری اقدام به تحریف ماهیت  سرمایه - مدرنیته

های اولیه مادرساالری نمود. فرهنگ انگلیسی  کمون
پیشرفته اکسفورد جوامع مادر ساالری را چنین تعریف 

ای یا سیستمی است که  کند: مادرساالری جامعه می
کند و نه به مردها! و  قدرت را به زنان اعطاء می

 کند: پدرساالری چنین افاده کالم مینیویورک تایمز 

توانند سهم قابل  کولبران به لحاظ منطقی و فیزیکی نمی
ای از قاچاق گسترده کاال در ایران داشته باشند. ضمن  مالحظه

ها فقط از حمل است و نه سود قاچاق. در حالی  این که سهم آن
درصد درصد کاالی  31که به اقرار مقامات حکومت اسالمی، 

قاچاق از مبادی رسمی از طریق زد و بند با ماموران گمرک یا 
 .شوند دور زدن قانون مبهم واردات، وارد کشور می

مقایسه اعالم گمرک کشورهای صادرکننده کاال به مقصد ایران 
ماهه منتهی به  3دهد تنها در  با آمار گمرک ایران نشان می

میلیون دالر کاالی قاچاق  147میلیارد و  58آذرماه پارسال، 
ی حکومتی فارس، ار)خبرگز وارد ایران شده است.

37/30/8036) 
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی «، 8036آذر  1

کانتینر کاالی قاچاق به  0033مجلس از واردات روزانه 
  (8036آذر  1)ایلنا،  »سخن گفت... «کشور
فروردین در مشهد، چنین  8ای در سخنرانی خود در  خامنه

میلیارد دالر صرف قاچاق  83شود  گفته می«اقرار کرده بود: 
و  »شود شود؛ این عدد، حداقلی است که امروز گفته می می
عنوان  و به »شود! میلیارد هم گفته می 53میلیارد و  53تا «

به بنده گزارش دادند که از فالن «کند که  یک نمونه ذکر می
در روز مثال سه هزار تا پنج هزار  -بندر مشخصی -بندری 

شود. از مجموع این سه هزار یا پنج  کانتینر وارد کشور می
شود! خب چرا؟ بقیه بازدید  کانتینر بازدید می 833هزار، فقط 

شود که  ، معلوم می آید؛ وقتی داخل انبار رفت شود و می نمی
 »جنس قاچاق است که وارد شده است.
ای، مهرداد بذرپاش در  بیش از دو هفته بعد از اقرار خامنه

که با هدف معرفی کاندیدای ریاست  »جمنا«جلسات داخلی 
امروز «دهد؛  جمهوری در جریان بود، آمار دیگری ارائه می

هزار میلیارد تومنه  833که خدمت شما هستیم عدد قاچاق ما 
و دوسوم این  هزار شغل در سال 433این یعنی نزدیک به 

 »شود. قاچاق از گمرکات کشور رد می
جایی که در آستانه سیرک  حسن روحانی نیز البته از آن

دید که آمارهایی از  انتخابات ریاست جمهوری ضروری می
این دولت در «فروردین گفت:  58موفقیت خود ارائه کند در 

میلیارد  83میلیارد به  53مبارزه با قاچاق کار بزرگی کرد. از 
 »رسید.

وارد صحنه  ،36تیر  84نیز در  منتظری، دادستان کل کشور
کنند آمار قاچاق کاال  برخی آقایان تالش می«افزاید:  شده و می

طور که هست اعالم نکنند. آمار رسمی ستاد مبارزه با  را آن
میلیارد  81333قاچاق کاال واقعا نگران کننده است. نزدیک 
قدر کشف  که چه تومان کاالی قاچاق کشف شده داریم اما این

 »دانیم. شود را نمی نمی
آمارهایی که از زبان سران و مقامات حکومت اسالمی،   همین

دهند که حکومت اسالمی  سادگی نشان می شود به شنیده می
های مافیایی و  ایران، حکومت غارتگران، چپاولگران، گروه

گونه حقانیتی ندارد و  تروریستی است. حکومتی که هیچ
 محکوم به فناست!

شناسند.  این حکومت را به ویژه مردم کردستان به خوبی می
توان سراغ داشت  ای را می تر خانواده چرا که در این منطقه کم

کم یک عضو آن خانواده در شهرها  که حکومت اسالمی دست
و روستاهای کردستان و یا در زندان به قتل نرسانده باشد. با 
این وجود اما این حکومت هرگز نتوانسته در این چهل سال، 

 موقعیت خود را در کردستان تثبیت کند.
اکنون نیز با وجود فشارهای پلیسی و اذیت و آزار  هم

ها  داران توسط نیرهای نظامی حکومت اسالمی، مغازه مغازه
ترین اعتصاب سیاسی در  تعطیل هستند و شهر بانه وارد بزرگ

چند دهه اخیر در ایران شده است. استمرار و پایداری مردم 
بانه با وجود تهدید و اقدامات سرکوبگرانه نتوانست خللی در 

کنندگان ایجاد کند. شاید روزی برسد  اتحاد و استمرار اعتصاب
که همین اعتصاب بانه و اتحاد مردم آن، به الگویی برای 

طلب  سراسر شهرهای ایران تبدیل شود. به خصوص مردم حق
کردستان در مبارزه با حکومت اسالمی، تجارب ارزنده فراونی 
دارد و این تجارب را نیز با پرداخت بهای سنگینی کسب کرده 

 است.
تردید فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهر بانه  بی
دهی اعتراض  توانند نقش مهمی برای بسیج و سازمان می

وسیع مردم، به ویژه در تشکیل شوراها و مجامع و مجالس 
عمومی در محالت و محل کار، با هدف مدیریت جامعه و 

 اعتراضات داشته باشند. 
های ایران، همه مردم  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش

طلب کردستان را به  خواه و حق دیده و آزادی محروم و ستم
حمایت از مبارزه مردم بانه و تداوم اعتراض متحدانه علیه 

کارانه حکومت اسالمی، علیه اذیت و آزار  های تبه سیاست
مردم، علیه بستن مرزها، علیه کشتن مکرر کولبران و با 
خواست تامین معیشت زندگی کولبران و تامین بیمه بیکاری 

کند. قاچاقچیان اصلی در نهادهای مختلف حکومت  دعوت می
ها هستند که فرمان کشتار  اند و همان اسالمی، جا خوش کرده

اند. در واقع  کولبران در مرزها و کوه و دشت را صادر کرده
کاران در قدرت مسئول این  غارتگران و چپاولگران و تبه

ها و مطالبات  کشتارها و این همه فقر و فالکت هستند. خواسته
کولبران و همه اقشار محروم جامعه ایران را تنها با مبارزه و 

 توانیم به این حاکمیت جانی تحمیل کنیم.  اعتصاب متحدانه می
 

 های ایران ها و خلق پالتفرم دمکراتیک جنبش
  5381دوازدهم مه  - 8037بیست و دوم اردیبهشت 

ها ایده جامعه انسانی  جامعه جوانی است، فمینیست
ای با محوریت زنان در  یا حداقل جامعه -مادرساالری 

از دوره سنگی به  - مادرساالری و پرستش خدایان زن
میلیون سال پیش تا به زمانی حدود  5تا  3/8عمر 
کنند! سپس،  سال قبل از میالد را تبلیغ می 0333

گوید: تعابیر گوناگونی از این ایده  نیویورک تایمز می
 وجود دارد!  

 بدیل جمهوری اسالمی ایران 
های  ایران کشوری با تبارها، باورهای مذهبی و فرهنگ

متنوعی است. دیکتاتوری جمهوری اسالمی، بنا بر 
اش علیه تبارها، باورها و  ماهیت ضد دموکراتیک

کند. بنابراین، با  های متنوع تبعیض اعمال می فرهنگ
رسمیت شناختن  سرنگونی جمهوری اسالمی و با به

های  احترام برابر به گوناگونی تبارها، باورها و فرهنگ
 های ایران: خلق

هم آمدن در  شرکت مستقیم مردم در اداره جامعه با به
 ها و شوراها بدیل جمهوری اسالمی است. کمون

شود که کمونیست از ریشه  از آخوندها نقل قول می
 کمو، یعنی خدا و نیست ساخته شده است.

داری، با هر معنائی، واژه  جنبش جهانی ضدسرمایه
کمونیست را به فردی که طرفدار کمون باشد، تجزیه 

- نکرد، تا  با درک مقوله کمون در دل مدرنیته
داری سامان دادن تشکالت کمونی در محالت  سرمایه 

شهرها و دهات را پراتیک کند، بلکه جنبش 
داری آرمانش را در تحقق نظریه کمونیستی  ضدسرمایه

یا سوسیالیستی دید، و شاید اندیشه تاسیس کمون به 
گفتمانی که در ادبیات  -پیروزی انقالب موکول گردید 

طرفداران کمونیستی غایب بود. این صحیح است که 
های فراوان در محالت و دهات  تاسیس کمون

کنفدرالیسم دموکراتیک شمال سوریه در پس آغاز 
، و فراهم شدن 5388جنگ داخلی سوریه در سال 

گشایش فضای آزاد تحقق یافت. ولی، نکته بس مهم 
مردم کردستان شمال  »حزب اتحاد دموکراتیک«که  این

های عبداله اوجان و الگوی  سوریه بر پایه اندیشه
کنفدرالیسم دموکراتیک وی، با پشتوانه کسب آگاهی 
نظری و الگوی عملی پیشین از کمون وارد فضای 

ها در محالت و  گشایش آزاد گردید و سامان دادن کمون
چنین ضرورت دارد به این  دهات را شروع کرد. هم

نکته اشاره نمود که جنبش اجتماعی کردها تا پیش از 
آغاز جنگ داخلی در سوریه، مشابه ایران کنونی تحت 
اختناق رژیم دیکتاتوری حزب بعث سوریه بودند. در 

های دموکراتیک،  چنان شرائط اختناق و سلب آزادی
با رویکردی نوین به  »حزب اتحاد دموکراتیک«

دهی مردم کردستان سوریه پرداخت. خیزش  سازمان
شک  فراگیر مردم ایران در دی  ماه سال گذشته، بی
مثابه  برای شنیدن تشکالت کمونی و شورائی مردم به

های اداره مستقیم جامعه گوش شنوا دارند.  ارگان
فعالین کارگری و اجتماعی با بهره جستن از فضاهای 

خدماتی، فضای مجازی و  - های تولیدی درون کارگاه
منازل کارگری و هر شیوه مناسب دیگر مردم و 
کارگران را با اهداف تشکالت کمونی و شورائی آشنا 
نمایند. آگاهی گسترده مردم ایران از ساختارهای کمونی 

ها را علیه جریانات لیبرال  و شورائی اداره جامعه، آن
ملت استثمارگر و تبلیغات -خواهان تشکیل دولت

 های فرامرزی قرنطینه خواهد نمود.  های قدرت رسانه

 منابع:
دان با نام، معتقد است که نقش  ویل دورانت، تاریخ -8

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته 
توان ایران را منشاء اصلی گسترش حجاب  است که می

 در جهان دانست. 
 ها، تالیف هما کاتوزیان کتاب پارس -5
وقتی چارلز اول پادشاه انگلستان امالک پاتنی را  -0

ای شد تا  غارت کرد، برای تامس هابس شاید انگیزه
کشان را  حمایت از مالکیت خصوصی و نفرت از زحمت

 آموزش چارلز دوم القاء کرد.  در دانش
 

The many-headed Hydra, The Hidden History 
of the Revolutionary Atlantic, Peter Line-

baugh and Marcus Redoker.   

 بیانیه پالتفرم دمکراتیک ...
 8شکم مجروح شد. در تاریخ ران و   از ناحیه »لقمان محمدزاده«

منصور »ماه سال جاری نیز یک کولبر مرزی به نام  فروردین
جای مانده از زمان  های به بر اثر برخورد با مین «مرادی

 جنگ دو پای خود را از دست داده است.

5صفحه   
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 اتفاقات احتمالی پس از ...
 بهرام رحمانی

 
حمله کند. این راهی است که در مقابل شهروندان 

 آزاده جامعه ما قرار دارد.
طلب  در هر صورت در غیاب یک جنبش سرنگونی

خواه سراسری در ایران، اولین اقدام  آزادی
آمریکا و متحدانش، تحریم اقتصادی ایران است. 

ها در گذشته، این  تجربه ساده و آشکار تحریم
بوده است که دود آن قبل از این که به چشم 

رود. چرا که  حاکمیت برود به چشم شهروندان می
بالفاصله تورم و گرانی و بیکاری چندین برابر 

گردد و قدرت خرید مردم را به شدت پایین  می
 آورد. می

اکنون احتمال جنگ نیز دور از انتظار نیست. هر 
چند که این رویارویی در آغاز راه قرار دارد با 

های سران حکومت  این حال با توجه به حماقت
 تر است. اسالمی و اسرائیل، احتمال جنگ قوی

حل برای برون رفت  ها نیز جنگ را یک راه برخی دولت
دانند. این  می »الهی«هایشان، یک نعمت  از بحران

جمله خمینی را به یاد بیاوریم که در آغاز جنگ ایران 
این یک نعمت الهی «گفته بود:  8033و عراق در سال 

دانست در سایه این جنگ، هم  چرا که می »است
اسالمیسم خود را به  مخالفین خود را سرکوب و هم پان

عراق و منطقه صادر خواهد کرد. اما این جنگ 
خانمانسوز هشت سال طول کشید و ضایعات و 

های غیرقابل جبرانی از خود بر جای  گری ویران
گذاشت. به خصوص االن باید توجه کنیم که جامعه 
امروزی ایران با جامعه آن روز بسیار متفاوت است و 
اکنون حکومت اسالمی ایران در نزد اکثریت مردم 
ایران و جهان یک حکومت منفور و جانی و تروریست 

چنین در حال  کش فاقد پایگاه اجتماعی است. هم و آدم
های شدید اقتصادی و  حاضر حکومت اسالمی با بحران

 سیاسی مواجه است.
های  اساسا در حال حاضر بسیاری از حکومت

داری جهان، ظرفیت و پتانسل بسیار باال و  سرمایه
دهی خشونت و جنگ و  غیرقابل تصوری در سازمان

ست که فقط کمی  گری دارند. کافی کشورگشایی و اشغال
های سران و مقامات حکومت  گیری به سخنان و موضع

، اسالمی ایران، حکومت ترکیه، حکومت اسرائیل
عربستان سعودی در منطقه و جهان توجه کنیم آمریکا، 

طلبی و تروریسم  تا با زبان تهدید و خشونت، جنگ
 دولتی آشناتر شویم.

ای، هر چند که  اکنون خروج آمریکا از توافق هسته
دلیل  هنوز با موافقت اروپا مواجه نشده است اما به

های بالستیک توسط حکومت  های موشک آزمایش
اسالمی ایران و حضور نهان و آشکار آن در جنگ 
داخلی سوریه، یمن، عراق، افغانستان و حمایت از 

ها و  اروپاییهای شیعه، تقریبا اجماعی بین  گروه
تردید در چنین روندی، هم  وجود دارد. بیها  آمریکایی

های اقتصادی جدید را علیه  آمریکا و هم اروپا تحریم
ایران وضع خواهند کرد. در این میان، هر چند روسیه 

ها هم مانند  و چین با این تصمیم ترامپ مخالفند اما آن
آمریکا به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی 

شان ایجاب کند به  خویش هستند و اگر در جایی منافع
 احتمال زیاد از حکومت اسالمی دور خواهند شد.

برای مثال، وزیر خارجه آلمان، گفته است گرچه 
های آلمانی سرگرم  کشورش خواهان کمک به شرکت

تجارت با ایران است اما محافظت کردن از این 
ها در قبال آسیب ناشی از اعمال دوباره  شرکت
 .های آمریکا علیه تهران، دشوار خواهد بود تحریم

والدیمیر کوژین، مشاور نظامی والدیمیر پوتین، 
جمهوری روسیه به خبرنگاران گفته است  رییس

-های اس کشورش نه در حال تجهیز سوریه به موشک
 .است و نه در حال مذاکره برای تحویل بالقوه آن 033

جمهوری روسیه به دنبال  این اظهارنظر مشاور رئیس
وزیر اسرائیل به مسکو و  سفر بنیامین نتانیاهو، نخست

 .دیدار او با والدیمیر پوتین صورت گرفته است
تر آن است که دولت ترامپ، جنگ سیاسی  اما خطرناک

کلید بزند و  باری را علیه ایران و اقدامات خشونت
طور جدی در کنار اسرائیل و عربستان سعودی بر  به

 علیه ایران بایستد. 

در چنین وضعیتی کشورهای صاحب تکنولوژی 
های انرژی از جمله نفت و گاز،  تر در بخش بیش

… های نفت و وری چاه پتروشیمی، افزایش بهره
گذاری در ایران نخواهند  عالقه چندانی به سرمایه

داشت. ایران در حال حاضر با توجه به ذخایر 
تر از یک درصد از تجارت جهانی  عظیم گازی کم

گاز را در اختیار دارد و برای افزایش این درصد 
 گذاری خارجی دارد. احتیاج به سرمایه

های آمریکا صادرات نفت  در صورتی که تحریم
ایران را نشانه بگیرد، آن وقت اعضای اوپک 

توانند به یک  توافق کاهش تولید نیز به سختی می
تصمیم مشترک دست یابند. عربستان سعودی که 

ترین سهم در صادرات و کاهش سهمیه تولید  بیش
که  را دارد از مدافعان تحریم ایران است، در حالی

روسیه که در دو سال گذشته به شریک اوپک 
های جدید مخالفت  تبدیل شده، با اعمال تحریم

 .کند و رابطه نزدیکی با تهران دارد می
های موثر بر بازار نفت افزایش  از دیگر مولفه

تولید نفت ایاالت متحده آمریکا است. با وجود 
هشدارهای زیست محیطی، واشنگتن استخراج 

 .نفت از مناطق حفاظت شده را افزایش داده است
 

که بینی کرد  توان پیش بندی مطلب فوق می در جمع

طلب دیگری  اگر دولت آمریکا و هر دولت جنگ

تصمیم بگیرد که جنگی را آغاز کند، همه 

سازد. از  پسند آن را فراهم می های محکمه زمینه

این نظر، اکنون این زمینه علیه حکومت اسالمی 

ای و جهانی تا حدودی فراهم شده  در سطح منطقه

است. حکومتی که در سطح داخلی تنها هنرش 

سرکوب و سانسور و اعدام و تحمیل فقر و فالکت 

المللی نیز حامی  بر جامعه است و در سطح بین

طلب است.  های مذهبی شیعه و جنگ گروه

توان به چنین حکومتی هرگونه  بنابراین، می

اتهامی را وارد کرد. در عین حال رقبای این 

حکومت نیز دست کمی از آن ندارند و هر جا 

جا تخم نفاق،  شان رسیده است در آن پای

خصومت، دشمنی و تروریسم دولتی و غیردولتی 

شان نیز  اند و طبیعتا محصول را کاشته

ست که نیم نگاهی به وضعیت  هاست. کافی همین

بار لیبی، عراق، افغانستان و سوریه  فالکت

بیاندازیم و کاله خودمان را منصفانه قاضی قرار 

تردید به این نتیجه خواهیم رسید که  دهیم بی

سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت اسالمی 

ایران آری! اما تحریم اقتصادی ایران و حمله 

نظامی به این کشور نه! امر سرنگونی حکومت 

اسالمی ایران، امر مستقیم جنبش کارگری 

سوسیالیستی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، 

دیده و سرکوب شده سراسر ایران و  های ستم خلق

های دمکراتیک سیاسی،  نهادها و سازمان

اجتماعی و فرهنگی مردمی است. نیروهایی که 

برای برپایی یک جامعه آزاد، برابری، عادالنه و 

 کنند! انسانی در ایران تالش و مبارزه می

حکومت اسالمی ایران نیز تهدید کرده است که 
برجام را باطل خواهد کرد. اما شکی نیست که 
خروج حکومت اسالمی از بر جام، ایران را در 

تری قرار خواهد داد. حکومت  موضع خطرناک
سازی اورانیوم با درجه  اسالمی، اگر غنی

های نطنز و اراک  تری را آغاز کند و نیروگاه بیش
گاه دوستان قلیلی که در  تر کند آن و فردو را فعال

سطح اروپا دارد از دست خواهد داد. حتی احتمال 
 دارد با اعتراض چین و روسیه نیز مواجه گردد.

داری آمریکا در حال تالش برای  وزارت خزانه
  های مختلف، تحریم »بازگشت سریع«تدارک 

های اجرایی دوره اوباما  شامل بازگرداندن فرمان
باشد.  که بر طبق توافق فسخ شده بودند، می

داری آمریکا برای اجرای دستور و  وزارت خزانه
جمهور آمریکا، اعالم آمادگی کرده  تصمیم رییس

 است.
، در انیتیظیار 5383ها در سال  ایران پس از تحریم

گذاران به سوی صینیعیت انیرژی ایین  سیل سرمایه
پیارس  88کشور بود، اما به غیر از قیرارداد فیاز 

جنوبی با شرکیت تیوتیال و شیرکیت چییینیی، اییران 
شاهد قرارداد عظیم دیگری در بخش نیفیت و گیاز 
خود نبوده و انتظارات ایران در این زمییینیه تیا بیه 

 امروز برآورده نشده است.
ایران در بخش نفت و گاز و پتروشیمی بیه رقیمیی 

گذاری خیارجیی  میلیارد دالر سرمایه 833در حدود 

های نیفیت اییران  نیاز دارد. در بخش نفت اکثر چاه

 1در نیمه دوم عیمیر خیود قیرار دارنید و سیاالنیه 

نیفیتیی بیه صیورت  های میداندرصد تولید نفت این 

و ایییران بیرای افیزایییش  ییابید مییخیودکیار کیاهیش 

ضریب بازدهی نفت نیاز به تکنولوژی و سیرمیاییه 

 کشورهای خارجی نیاز دارد.

های جدییدی از سیوی دولیت  در صورتی که تحریم
آمییریییکییا بییر عییلیییییه کشییورهییایییی کییه مییایییل بییه 

گذاری در ایران هستند وضع شود، احتمال  سرمایه
هیییای بیییرزگ انیییرژی بیییرای  کیییه شیییرکیییت ایییین

گذاری در صنیعیت انیرژی اییران بیا تیردیید  سرمایه
رو شوند افرایش خیواهید ییافیت. میمینیوعیییت  روبه

هیای بیزرگ  معامله دالری با ایران، نگرانی بیانیک
های سینیگییینیی کیه پیییش از ایین  از تکرار جریمه

ها تحیمیییل کیرده،  داری آمریکا بر آن وزارت خزانه
ها به امکانات معامیلیه  همه و همه دسترسی شرکت

هیم در  رو کیرده بیود؛ آن با ایران را با مانیع روبیه
شیکیل رسیمیی و  هیا، بیه شرایطی کیه در ایین سیال

 ها برداشته شده بودند. قانونی محدودیت
با توجه به بیحیران ارزی و اقیتیصیادی میوجیود و 

چینییین انیرژی اییران و  میزان مصرف داخلی و هم
کیه  های خیارجیی، احیتیمیال ایین گذاری بدون سرمایه

عیینیییوان یییکییی از  ایییران جییاییییگییاه خییود را بییه
تولیدکنندگان نفیت در اوپیک، از دسیت دهید زییاد 

 است.
یعنی اگر ایران نتواند در این زمینه 

های خارجی را جذب کند موجب  گذاری سرمایه
شود که میزان تولید نفت ایران کاهش یابد. در  می

اوپک هر کشوری که میزان تولید نفت آن پایین 
 شود. باشد، از میزان نفوذ آن کشور نیز کاسته می

که در اوپک توازن وجود  بنابراین، برای این
داشته باشد، ایران باید تولید نفت را افزایش دهد. 

 در حالی که چنین توان و موقعیتی ندارد.

۶صفحه   
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 کشان حکومت اسالمی ایران آدم
پناهی را جهت اجرای  رامین حسین

 !حکم اعدام به قرنطینه منتقل کردند
پناهی،  رامین حسین
 سنندجیزندانی سیاسی 

 55که حکم اعدام او 
در شعبه  8037فروردین 

عالى کشور  دیوان 03
بود،   شهر قم تایید شده

 88شنبه  صبح سه
مه  8   -  8037اردیبهشت 

جهت اجرای حکم  5381
به قرنطینه زندان مرکزی 

 80شنبه  سنه منتقل کردند. قرار است وی پنج
 اردیبهشت اعدام شود.

، در 8036رامین حسین پناهی روز دوم تیرماه 
شرایطی که مورد هدف سه گلوله قرار گرفته بود، از 
سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پس از تحمل 

های انفرادی  روز بازداشت در سلول 533بیش از 
ماه  دی 83اطالعات سپاه و وزارت اطالعات در تاریخ 

 به زندان سنه منتقل شد. 8036
های  چنین گفته به گفته خانواده این زندانی سیاسی و هم

خود رامین در دادگاه، وی در اداره اطالعات به بدترین 
شیوه مورد شکنجه قرار گرفته و هم اکنون از عفونت 

 برد. کلیه و فراموشی رنج می
از سوی دیگر، در حالی که رامین حسین پناهی اعدام 
به قرنطینه منتقل شده است، یکی از اعضای خانواده 

 حسین پناهی تحت فشارهای روانی خودکشی کرد.
بعد از خبر انتقال رامین حسین پناهی به سلول انفرادی 
و بازداشت احمد امین پناە داماد این خانواده، 

خواهر زادە رامین به زندگی خود پایان داده  «نشتمان»
 است.

حکومت اسالمی ایران در کلیت خود، حکومت جهل و 
 83جنایت، ترور و اعدام و آپارتاید جنسی است. روز 

الملل و  آوریل نیز سازمان عفو بین 03 -اردیبهشت 
عدالت برای ایران، با انتشار گزارشی، از تخریب 

باختگان دهه شصت  جمعی جان عامدانه گورهای دسته
توسط حکومت اسالمی ایران، خبر دادند. در این 

سازی بوسیله  گزارش، از اقداماتی شامل مسطح
بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان و ساخت قبرهای 

 .جدید در محل گورهای جمعی صحبت شده است
حکومت اسالمی در دهه شصت، هزاران نفر را اعدام 

ها گور  کرد که در شهرها و روستاهای کشور ده
اند اکنون خبرها حاکی از  جمعه شناسایی شده دسته

جمعی در خاوران،  ها گور دسته تخریب بیش از ده
مشهد، تبریز قروه، اهواز و رشت است که به دستور 

های  کش اسالمی و با تایید نهادها و جناح سران آدم
 .گیرد رنگارنگ حکومت اسالمی ایران صورت می

شرمانه حکومت  کارانه و بی این یک تعرض، جنایت
های داغدار  اسالمی ایران نه تنها به خانواده

باختگان، بلکه علیه همه شهروندان آزاده جامعه  جان
هایی که حتی بعد از گذشت سه دهه  ایران است. خانواده

ها  دانند آن نمی  شان، هنوز هم باختگان عزیزان از جان
تواند این  اند. حکومت اسالمی ایران می در کجا دفن شده

تواند هزاران آثار  گورها را از بین ببرد اما هرگز نمی
جرمش که در طول چهار دهه در اذعان عمومی جامعه 

 .حک و ثبت شده است را از بین ببرد
های ایران، در حالی  ها و خلق پالتفرم دمکراتیک جنبش

طلب،  خواه، برابری که همگام با همه نیروهای آزادی
جو و چپ در جهت سرنگونی حکومت اسالمی  عدالت

ایران و تحقق خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی 
کند؛ در جهت لغو سانسور و اختناق،  مبارزه می

شکنجه و اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و 
کوشد و با تمام وجود خود را در کنار  اجتماعی می

داند و این جنایت حکومت اسالمی را  خانواده رامین می
 کند! شدیدا محکوم می

در شرایط حاضر، اقدام عاجل این است که مردم آزاده 
خانواده رامین را تنها نگذارند و با تجمع اعتراضی 

 خود در مقابل زندان، مانع اعدام وی شوند.
 

 های ایران ها و خلق پالتفرم دمکراتیک جنبش
 5381دوم مه 

های  نگار، بریتانیا؛ جین رید، امین خیریه روزنامه
مختلف، بریتانیا؛ لوسی کارتر، مورخ هنر، بریتانیا؛ 
کریس دن هوند، فیلم ساز، فرانسه؛ استاد جکی جونز، 

UWU  بریستول، اتحادیه وکال زنان اروپا، بریتانیا؛
لیندسی جرمن، سردبیر، ائتالف جنگ را متوقف کنید، 
بریتانیا؛ دکتر فدریکو ونتورینی، محقق فعال مستقل، 

بازدید از تحقیقات، دانشگاه ایتالیا؛ دکتر جان ریز، همکار 
گلداسمیت لندن؛ استیو کوشیون، دبیر، اتحادیه کالج و 

( شعبه اعضای بازنشسته لندن؛ دیوید UCUدانشگاه، )
نگار، بریتانیا؛ مالنی گینگل، وکیل مدافع،  مورگان، روزنامه

بریتانیا؛ شارلوت اونسلو، مشاور مصالحه جنگ و روابط 
الملل، بریتانیا؛ تونی سیمپسون، بنیاد صلح برتراند راسل،  بین

بریتانیا؛ پپ پیگ آیبوکس، دکترای مهندسی، جایگزین سبز، 
، Ltdکاتالونیا؛ کولم ماسی، انجمن اقتصاد همبستگی 

بریتانیا؛ دکتر امی بارتولومیو، دانشیار، حقوق و مطالعات 
حقوقی، دانشگاه کارلیتون، کانادا؛ ند پاریش، پالید کامری، 
کاردیف مرکزی، کاردیف ولز؛ فیث سیهانوقلو، شورای 
مذاهب کردی، ایاالت متحده؛ آنا ربریی، دانشجوی دانشگاه 
شهر نیویورک، نیویورک سیتی، ایاالت متحده؛ بیانکا 
باگاتوریان، نمایشنامه نویس، فعال، ایاالت متحده؛ الینور 
فینلی، دانشجوی دکترا، دانشگاه ماساچوست، امهرست، 
ایاالت متحده؛ کورا ریلوفس، دانشیار، دانشگاه تافتس، از 
دوستان روژاوا در امریکای شمالی، ایاالت متحده؛ ظهیر 
عریف، نویسنده، فعال، ایاالت متحده؛ جو مگپی، 

نگار، نویسنده، ایاالت متحده؛ ریچل چپمن، دانشجوی  روزنامه
التحصیالن، دانشگاه شهری نیویورک،  دکترا، مرکز فارغ

ایاالت متحده؛ الیف ساریکان، اتحادیه دانشجویان کرد، 
بریتانیا؛ استال شیمید، کمپین صلح در کردستان، بریتانیا؛ 
محمت یوگر، استاد اقتصاد و موسسات، دانشگاه گرینویچ، 

ساز، لوئیس بریتانیا؛  ، آهنگARCMبریتانیا؛ دیرک کمپبل 
روکن آیسیک، دانشجوی دکترا، دانشگاه مریلند، ایاالت 
متحده؛ حسین تونک، محقق، موسسه مطالعات حقوق بشری، 

نگار و نویسنده، ژنو،  دانشگاه کلمبیا؛ وینست گربر، روزنامه
دان، لندن، بریتانیا؛ دکتر  سوئیس؛دکتر پیتر آرکارد، تاریخ

بنگی آکبولوت، دانشیار، دانشگاه کنکوردیا، مونتریال؛ آکلیف 
(، نماینده بریتانیا؛ شهرزاد KNKوان، کنگره ملی کردستان)

مجاب، دانشگاه تورنتو، کانادا؛ مصطفی علی، مهندس، 
کالگری، کانادا؛ گوالی کلیکاسالن، کاندیدای دکترا، 

شناسی، دانشگاه تورنتو، کانادا؛ سردار سعدی، کاندیدای  مردم
شناسی، دانشگاه تورنتو، کانادا؛ آنتونیو نگری،  دکترا، مردم

نگار، رم، ایتالیا؛  فیلسوف، پاریس؛ مارتینو سنیگا، روزنامه
گر، گروه علوم سیاسی، دانشگاه  تانیا شاینتباور، پژوهش

؛ نیکیب کرداکسی، مرکز ژینلوژی   a.Mگوته، فرانکفورت، 
(Jineloji center ،برکسل، بلژیک؛ دکترآالن آسمان )

نویسنده، بریتانیا؛ آزاد دیوانی، دکترای تحقیقات مطالعات 
صلح، مدافع حقوق بشر، بریتانیا؛ جانت بیل، نویسنده، فعال، 
مترجم، ورمونت، ایاالت متحده؛ لئوناردو ورگارا کاموس، 

دانشگاه لندن؛ منجیت  SOASاستاد ارشد مطالعات توسعه، 
رامگوترا، مربی ارشد تدریس، مرکز مطالعات سیاسی و 

-Dالمللی، دانشگاه لندن؛ استاد دکتر ریچارد سورگ،  بین
؛ سوزان اسپیندلر، .hansastr.36هامبورگ آلمان،  20144

استاد کارهای اجتماعی و مهاجرت، دانشگاه علوم کاربردی، 
دوسلدورف؛ آنا کرامر، دانشمند علوم سیاسی و مربی آموزش 

، SOASمدنی، فرانکفورت، آلمان؛ جان فاولکنر، مدیر 
دانشگاه لندن، بریتانیا؛ دکتر پاتریک نولینگ، پزوهشگر 
برتر، گروه انسان شناسی اجتماعی، دانشگاه برگن، نروژ؛ 

، دانشگاه لندن؛ دکتر پائول اوکونل، SOASاستاد یایر واالچ، 
، SOASدبیر دانشکده تحقیقات، قانون و علوم اجتماعی، 

هایی در دفاع از  ده کمپین دانشگاه لندن؛ شیال موسلی، ساطمان
( و لستر کردی همبستگی؛ SKSکردهای سوریه کمک کنید)

سمالتین سینکلیک، نقاش، دانشجوی هنرهای زیبا، در 
دانشگاه میدلسکس لندن، بریتانیا؛ کیت اشتون، دانشجوی 
دکترا، کالج گلداسمیت، دانشگاه لندن؛ دکتر دارا سالم، همکار 

دانشگاه لندن، بریتانیا؛ تام آرمسترانگ،  SOASتدریس، 
، دانشگاه لندن، بریتانیا؛ دکتر UCU ،SOASرئیس بخش 

، دانشگاه لندن، بریتانیا؛ آلفردو ساد SOASجینا هیتکوت 
لندن، بریتانیا؛  SOASفیلهو، استاد اقتصاد سیاسی، دانشگاه 

لندن، بریتانیا؛ ، دانشگاه SOASاستاد ماچیکو نیسانکه، 
پرداز، بریتانیا؛ الیف جنسی،  کریس نیکوالی، داستان

دانشجوی دکترا، استاد راهنمای کالج مریمونت منهتن، 
نیویورک، ایاالت متحده؛ الورین مکوویتز، فیلسوف، 
فعال، کمک محقق دانشگاه آلبرتا، کالیفرنیا؛ سوانته 

المللی  مالمستروم، فعال و تنظیم کننده، موسسه بین
محیط زیست، فنالند؛ یاوور تارینسکی، موسسه 

المللی محیط زیست، آتن، یونان؛ امین اوتمان،  بین
نگار، جامعه روژاوای ونکوور، کانادا؛ اوا  روزنامه

مایر، فعال صلح، اتریش؛ جنی کونکل، جغرافیا دان، 
دانشگاه هومبولت برلین؛ استاد اوا جابلونکا، دانشگاه 

آویو، اسرائیل؛ سارا پارکر، بازنشسته، لندن،  تل
فروش، ژنو سوئیس؛ کلیف  بریتانیا؛ پیر ویرش، کتاب

دان،  اشکرافت، نویسنده، بریتانیا؛ احمد تاری، فیزیک

توضیح: این بیانیه در آغاز حمله ارتش بریتانیا. 
 ترکیه به عفرین منتشر شده بود.

 نگذارید عفرین کوبانی دیگر شود: ...

 کنندگان مشترک: امضاء
آدا کولو، شهردار، بارسلونا، اسپانیا؛ جراردو پیزارلو، 
معون اول شهردار بارسلونا؛ لورا پرز، شورای 

المللی شهر بارسلونا؛  فمنیسم، دگرباشی و روابط بین
سونیا فر، معاون سخنگوی، کمیته  امور خارجه کنگره  

کننده  نمایندگان اسپانیا؛ دکتر توماس سیبرت، هماهنگ
المللی؛ پزشکی جودیت باتلر، فیلسوف  حقوق بشر بین

و استاد دانشگاه، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی؛ آدم 
اوزون، عضو کمیته ی اجرایی کنگره ملی کردستان؛ 
لیسا مازون، عضو پارلمان، حزب سبز، سوئیس؛ هون 
سیلویا گیاکوپو، سناتور ملی، آرژانتین جولی ورد، 
عضو پارلمان اروپا، انگلستان؛ عبدهللا دمیرباس، 
عضو ارشد سابق منطقه دیاربکر سور، عضو بنیاد 
شورای چهل؛ فرناردو گیل لوزانو، معاون پارلمانی 
کمیته بودجه، مرکوسور؛ امیلی کلنسی، شورای شهر، 
بولونیا ایتالیا)ائتالف محلی برای بولونیا(؛ برونال گیدا، 
شورای شهر، بولونیا، ایتالیا)ائتالف محلی برای 
بولونیا(؛ مارگرت کینر نلن، رییس کنونی پارلمان 

؛ IPU، عضو کمیته اجرایی AP OSCEسوئیس 
الملل،  دکتر کامران متین، استاد ارشد در روابط بین

دانشگاه ساسکس، انگلستان؛ دکتر دنیل بندیکس، 
دانشگاه کاسل، آلمان؛ پروفسور جنس ویسل، علوم 
کاربردی دانشگاه فرانکفورت، آلمان؛ موریل گونزالز، 

(؛ RUBدان، استادیار، دانشگاه روهر بوخوم) تاریخ
پروفسور دکتر آرام زیای، استادی هایزنبرگ، دانشگاه 
کاسل آلمان؛ پروفسور دکتر راینهارت کوزلر، کارگردان 
سابق، موسسه برگستراسر آرنولد، فرایبورگ، آلمان؛ 
بندیکت کروگر، کارشناسی ارشد ادبیات و فلسفه، 
فرانکفورت/ برلین، آلمان؛ جول ویتبوک، دکترا، 
دانشکده مرکز روانکاوی دانشگاه کلمبیا، ایاالت 
متحده؛ رابی مایکل لرنر، ویراستار، مجله تیکون، 
برکلی، کالیفرنیا؛ مایکل کورمبچر، از طرف مجله 
پریفری، مونستر، آلمان؛ النا گاگلیاسو، دانشیار، 
دانشگاه ساپینزا، رم، ایتالیا؛ آندری گورباسیک، رییس 
بخش انسان شناسی و تغییر اجتماعی، موسسه 
مطالعات یکپارچه ای کالیفرنیا سانفرانسیسکو؛ دکتر 
توبیاس شیمیت، موسسه جغرافیا، دانشگاه هامبورگ، 
آلمان؛ دونگ نیکولز، دبیر کل، فدراسیون عمومی 

های کارگری، بریتانیا؛ استفان اسملی، معاون  اتحادیه
اجرایی، یونیسون اسکاتلند؛ برت شونبرگ، افسر 

المللی،  ؛ کریستین بلور، دبیر کل بینGMBالمللی،  بین
اتحادیه ملی معلمان، بریتانیا؛ دکتر آنت الوسون، رئیس 
جودیت تراست، بریتانیا؛ دکتر رادها دی سوزا، 

خوان، دانشگاه وست مینیستر و  نویس و قانون قانون
مسائل هند، ایاالت متحده؛ برند بلینا، استاد جغرافیای 
انسانی، دانشگاه گوته، فرانکفورت؛ جاناتان استیل، 

، OBEالملل، بریتانیا؛ مارگارت اوون  مفسر امور بین
المللی حقوق بشر، بریتانیا؛ ریچارد نورتون  وکیل بین

نویس،  نگار و نمایشنامه تیلور، ویراستار، روزنامه
نگار، و فعال  بریتانیا؛ طریق علی، نویسنده، روزنامه

سیاسی، بریتانیا؛ مارکو سلنتانو، محقق، دانشگاه 
کاسینو در جنوب؛ التزیو، ترنی، ایتالیا؛ کارل لودویگ 

، منطقه پروگو، ایتالیا؛ utopiaشیبل، آزانس عملی 
جیمز کلمن، نویسنده، اسکاتلند؛ ماکسین پیکه، 
بازیگر، بریتانیا؛ راحیال گوپتا، نویسنده و 

نگار، بریتانیا؛ دکتر توماس جفری میلی،  روزنامه
مدرس، همکار دانشکده داروین، دانشگاه کمبریج، 

دکتر اندی هیگینگ بوتوم، دانشیار، همکار  بریتانیا؛
ارشد، دانشگاه کینگستون، بریتانیا؛ تروور رانسلی، 
گسترش مشارکت دانشگاه لندن، بریتانیا؛ برایان 
توکار، از طرف موسسه اکولوژی اجتماعی، ورمونت، 
ایاالت متحده؛ استن نیونس، رییس آزادی، عضو 
پیشین پارلمان، بریتانیا؛ عزیز چودری، دانشیارو 
رییس تحقیقات کانادا، دانشگاه مکگیل، کانادا؛ دکتر تام 
ویکفورد، دانشگاه کاونتری، بریتانیا؛ استیو سویینی، 

نگار، بریتانیا؛ کاریان وسترهیم، استاد،  روزنامه
روانشناسی، دانشگاه برگن، نروژ؛ لز لویدو، کمپین دانشکده 

(، CAMPACCمبارزه بر علیه جوامع جنایی)
بریتانیا؛ مارتین میر، فوق لیسانس مهندسی، آکادمی 
بیکاری کاربردی، وین؛ دایو آزلینی، بازدیدکننده از 

، دانشگاه کرنل، ایتاکا، LLRمحقق در مدرسه 
دان و  نیویورک؛ دکتر فردریک هامبرمن، تاریخ

دان، آلمان؛ مایکل بارون، نویسنده، بریتانیا؛  اقتصاد

 نگار، بریتانیا؛ جان هانت، بری وایت، روزنامه

۷صفحه   



در تجمعاتی که در سالگرد اعدام فرزاد کمانگر 
 شود شرکت کنیم! علیه حکومت اسالمی برگزار می

 
فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین 

 83شنبه  صبح روز یکهولی و مهدی اسالمیان،  علم
اعدام شدند. فرزاد کمانگر معلم محبوب مردم  8013اردیبهشت 

برد.  در بازداشت به سر می 8013کردستان، از مرداد ماه سال 
 محسن اسالمیان، برادر مهدی اسالمیان نیز اعدام شده بود.

 03فرزاد، متولد شهر کامیاران استان کردستان، در هنگام اعدام 
سال  85به مدت  8013سال داشت و تا پیش از بازداشت در مرداد 

های  جا به فعالیت وی، در کامیاران آموزگار بوده و در آن .معلم بود
 .فرهنگی و اجتماعی اشتغال داشته است

آموزان و مردم منطقه  فرزاد کمانگر، معلم آزاده و محبوب دانش
های شدید جسمی و  ها بازداشت تحت شکنجه بود، در طول ماه

ای منتشر ساخت. وی در  نامه روحی قرار گرفت که آن را در رنج
، 8011بهمن  83به اعدام محکوم شد. در تاریخ  8016اسفند ماه 

ای به رییس قوه قضاییه خواستار  این معلم محبوب، در نامه
 برگزاری مجدد دادگاه خود شد.

ساله نیز قبل از اعدام به شدت زیر فشار  53شیرین علم هولی، 
نامه  بوده، تا در یک برنامه اعتراف تلویزیونی شرکت کند. رنج

اردیبهشت در زندان اوین نوشته شده بود در  80مریم به تاریخ 
 ها منتشر گردید. رسانه

حکومت اسالمی ایران، در این چهار دهه گذشته هزاران فعالی 
سیاسی و فرهنگی را اعدام و یا در داخل و خارج کشور ترور کرده 
است. حکومت اسالمی ایران، پس از چین به نسبت جمعیت مقام 
اول و دوم اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. این 

کند. حکومت اسالمی ایران،  حکومت، حتی کودکان را نیز اعدام می
های مخفیانه و یا کشتن زندانی  ها و اعدام عالوه بر اعدام در زندان

ها به دار  در زیر شکنجه، گاهی هم قربانیان خود را در خیابان
 آویزد. می

نفر در ایران  387کم  ، دست5387بر اساس گزارشات در سال 
اند. در این سال، حداقل پنج مورد اعدام نوجوانان اجرا  اعدام شده

نیز سه نوجوان در ایران  5381شده است. در ماه نخست سال 
ها، بیش از موارد ذکر شده در  تردید آمار اعدامی اند. بی اعدام شده

 گزارشات است.
 

دری و  های ایران، ضمن هم ها و خلق پالتفرم دمکراتیک جنبش
شدگان، حکم اعدام  همبستگی با خانواده فرزاد کمانگر و سایر اعدام

داند و خواهان  یافته دولتی علیه شهروندان می را جنایتی سازمان
لغو هرگونه شکنجه، اعدام و آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان 

 سیاسی است.
 های ایران ها و خلق پالتفرم دمکراتیک جنبش
 5387هشتم مه 

بیانیه فوری توسط «نگذارید عفرین کوبانی دیگر شود: 
 »ها و فعالین سیاسی و حقوق بشر ها و دانشگاه انجمن

The Region  5381/38/83در تاریخ 
 شاهین محمدیبرگردان از انگلیسی به فارسی: 

 
ایم،  ها و فعالین حقوق بشر که نامه زیر را امضاء کرده ما دانشگاهیان و انجمن

اصرار داریم که رهبران روسیه، ایران و آمریکا تضمین کنند که حاکمیت 
مرزهای سوریه توسط ترکیه نقض نشود و اجازه داده شود که مردم عفرین در 

 سوریه در صلح زندگی کنند.
ترین مناطق در  ترین و امن عفرین که جمعیتی عمدتا کرد دارد، یکی از با ثبات

 سوریه است.
ترین  المللی بسیار کمی داشت، اما بیش های بین که کمک عفرین با وجود این

اش دو برابر  طوری که جمعیت تعداد پناهندگان سوری را در خود جای داده به
نفر رسید. اکنون عفرین توسط دشمنان محاصره شده:  433333شد و به 

 های مذهبی تحت حمایت ترکیه با نام القاعده و خود ترکیه. گروه
و همان  YPGرییس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان تهدید کرده که به 

ها متحد شده  واحدهای حفاظت از مردم که ایاالت متحده در مقابل داعش با آن
 کند. بود، حمله می
.پی.جی اتهام تروریست بودن زده و این اتهام با سابقه بلند  ترکیه به وای

اندازی شوراهای دمکراتیک محلی در شهرهای آزاد شده از  وای.پی.جی در راه
های مکرر وای.پی.جی مبنی بر عدم وابستگی  دست داعش و اظهارات و بیانیه

هایی که در  که تنها به منظور دفاع از کردها و دیگر خلق به هشچ دولتی و این
شود  فدراسیون دمکراتیک شمالی سوریه با نام روژاوا که شامل عفرین نیز می

 کند، با ادعای ترکیه در تضاد است. مبارزه می
اکنون ترکیه یک ارتش بزرگ نظامی به سمت مرزهای عفرین گسیل کرده و 
رییس جمهور اردوغان عهد بسته که با همه نیروهایش به کانتون خودمدیریتی 

جو را نابود کند و جان هزاران  کردی حمله کند، یک نیروی تحت محاصره صلح
شهروند و مهاجر را به خطر بیندازد؛ همه و همه به این خاطر که با کردها 

 ها انتقام بگیرد. خواهد از آن دشمنی خونی دارد و می
جوی عفرین، اقدامی متجاوزانه،  ای بر علیه شهروندان صلح چنین حمله

جوی دموکراتیک به حساب  های صلح دلیل بر علیه مناطق و خلق خصمانه و بی
آید. ترکیه بدون اجازه روسیه، ایران و سوریه و سکوت آمریکا در متوقف  می

کردن این اقدام، توان انجام این کار را نخواهد داشت. مردم کرد غم از دست 
نیروهای زنان و  .جیدادن هزاران زن و مرد جوان را که به نیروهای وای.پی

وای.پی.جی نیروهای مردان پیوسته بودند، تا از دست داعش خالص شوند را 
الملل از نظر اخالقی وظیفه  تحمل کرده بودند. اکنون ایاالت متحده و جامعه بین

 ها حمایت کند. دارد که از آن
خواهیم که ثبات و  الملل می ما از مقامات رسمی ایاالت متحده و جامعه بین 

امنیت عفرین را تضمین کنند و از هرگونه تهاجم اضافی ترکیه از سمت سوریه 
 عمل آورند. و اطراف مرزهای سوریه جلوگیری به

 کنندگان: امضاء
نوام چامسکی، استاد برجسته دانشگاه؛ مایکل ولزر، موسسه مطالعات 
پیشرفته، دانشگاه پرینستون، استاد برجسته؛ شارلت بانچ، استاد برجسته 

شناس و صاحب  مطالعات جنسیتی و زنان دانشگاه راتگرز؛ تاد جیتلین، جامعه
کرسی در دانشگاه، برنامه دکترا در ارتباطات، دانشگاه کلمبیا؛ دیوید گریبر، 

العلی، استاد  شناسی، دانشکده اقتصاد لندن انگلستان؛ نادیه صادق استاد انسان
مطالعات جنسیتی، سواس دانشگاه لندن؛ دیوید هاروی، استاد برجسته 

شناسی و جغرافیا، مرکز تحصیالت تکمیلی در دانشگاه شهری نیویورک؛  انسان
مایکل هاردت، فیلسوف سیاسی و استاد ادبیات، دانشگاه دوک؛ مارینا سیترین، 
استادیار جامعه شناسی، دانشگاه بینگهمتون؛ ان بار اسنایتو، فعال و دانشیار، 
دانشگاه نیو اسکول؛ بیل فلچر، جونیور، رییس سابق انجمن ترانس آفریقا؛ 

دیوید ال فیلیپس، کارگردان، 
ریز صلح و حقوق،  برنامه

دانشگاه کلمبیا؛ جویی 
ساز؛  الورنس، عکاس و فیلم

مردیث تکس، نویسنده و 
کننده، متحد روژآوا در  تنظیم

آمریکای شمالی؛ دبی 
نگار و  بوکچین، روزنامه

 نویسنده، نارا.
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