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 دارم ام دوست می تو را به جای همه زنانی که نشناخته

 دارم ام دوست می زیسته تو را به جای همه روزگارانی که نمی
 برای خاطر عطر گسترده بیکران

 و برای خاطر عطر نان گرم
 شود، برای خاطر برفی که آب می

 ها برای خاطر نخستین گل
 رماندشان برای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمی

 دارم تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می
 .دارم دارم دوست می تو را به جای همه زنانی که دوست نمی

 جز تو، که مرا منعکس تواند کرد؟ من خود، خویشتن را بس
 .بینم اندک می

 بینم کرانه نمی بی تو جز گستره بی
 .میان گذشته و امروز

 از جدار آینه خویش گذشتن نتوانستم
 بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم می

 .برند گونه که لغت به لغت از یادش می راست از آن
 دارم تو را دوست می

 برای خاطر فرزانگیت که از آن من نیست
 تو را برای خاطر سالمت

 به رغم همه آن چیزها
 دارم که به جز وهمی نیست دوست می

 دارم برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمی
 که به جز دلیلی نیست پنداری که شکی، حال آن تو می

 رود تو همان آفتاب بزرگی که در سر من باال می
 .بدان هنگام که از خویشتن در اطمینانم

 
  مترجم: احمد شاملو
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 بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!

 زنجیره هولناک تجاوز به کودکان در ایران!
 بهرام رحمانی

 
حکومت اسالمی ایران، حکومت جهل و جنایت، وحشت و ترور، شکنجه و 

های حکومت  گر و استثمارگر است. یکی از ارمغان اعدام، متجاوز، غارت
اسالمی ایران به جامعه ایران، تجاوز به زندانیان است. آن جانیانی که در 

کنند؛ یا در زیر شکنجه به قتل  ها به زندانیان زن و مرد تجاوز می زندان
گر با همدیگر  بان و شکنجه ها قاضی و زندان رسانند؛ در این جنایت آن می

جانیان و   کنند و از مصونیت دولتی هم برخوردارند همین همکاری می
توانند به راحتی آب خوردن  در جامعه به هر دختربچه  ها نیز می اطرافیان آن

 سال تجاوز کنند. و پسربچه و بزرگ
تر آن است  نمونه تازه و دردناک تجاوز به یک دختر خردسال است. و دردناک

ها درباره  که یک روز پس از آن که رییس اورژانس اجتماعی ایران گزارش
شهر اصفهان را تایید کرد،  تجاوز به یک دختر خردسال افغان در خمینی

ای خواستار برکناری  شهر، با نگارش نامه محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی
 .ای شدن این خبر شد مسئول رسانه

خرداد خبر داد  21رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی ایران، روز شنبه 
در حالی که مقابل خانه مشغول »که این دختربچه پنج ساله هفته پیش از آن، 

جان او چند ساعت  بازی بوده، از سوی سه مرد متجاوز ربوده و پیکر نیمه
 »شود. ای پیدا می بعد در خرابه

در  .است  نام این دختر بهاره ذکر شده »شفقنا»در گزارش پایگاه خبری 
همین حال مسئوالن سفارت افغانستان در ایران نیز صحت رخداد را تایید 

اند که پلیس و کمیسر سازمان ملل در امور پناهندگان در حال  کرده و گفته
 .بررسی آن هستند

های اجتماعی متن  های ایران و شبکه خرداد، در رسانه 21اما روز چهارشنبه 
  شهر در مجلس منتشر شد که در آن آمده ای از سوی نماینده خمینی نامه

طور که مستحضرید آقای جعفری رییس اورژانس اجتماعی   همان»است: 
کشور در اقدامی ناشیانه، مسئله تجاوز به دختر افغانی در شهرستان 

 »ای کرد، حال آن که معلوم نیست تجاوز حتمی باشد. شهر را رسانه خمینی
خرداد ماه از سوی محمدجواد ابطحی به انوشیروان  21این نامه در تاریخ 

محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور نوشته شده است. در ادامه این 
اند، ثالثا معلوم  ثانیا معلوم نیست متجاوزان چند نفر بوده»است:   نامه آمده

های عامل یا  اند، رابعا معلوم نیست انگیزه نیست تبعه چه کشوری بوده
این عضو کمیسیون آموزش  »است.  عاملین در صورت صحت ماجرا چه بوده

متاسفانه دشمنان انقالب اسالمی و »است:   و تحقیقات مجلس در ادامه نوشته
های مختلف داخلی و  )ره( از فرصت سوءاستفاده کرده، در شبکه امام خمینی

خارجی، اسالم، پیامبر، اهل بیت، امام خمینی و رهبری و مردم شهیدپرور 
 »اند. پراکنی قرار داده استان را آماج افترا و لجن

لذا مستدعی است نسبت به »است:   محمدجواد ابطحی در پایان نیز نوشته
برکناری فوری ایشان از سمت ریاست اورژانس اجتماعی کشور اقدام و 

 »ای فرمایید. نتیجه را جهت کاهش التهاب و تنش در شهرستان رسانه
با  »اراذل و اوباش»نفر از  21نیز،  09پیش از این در اوایل خردادماه سال 

ورود به باغی که میهمانی خصوصی در آن برپا بود، با زندانی کردن مردان 
در  .در یک اتاق، دختران و زنان را جمع کرده و مورد تجاوز قرار دادند

شهر در مجلس، درباره آن  همان تاریخ، محمدجواد ابطحی نماینده خمینی
های دیگر  امر تجاوز ممکن است در شهرها و مکان»که  رخداد با این ادعا 
را  »قبح عمل»ای کردن این مسئله  ، تاکید کرد که رسانه»هم به وقوع بپیوندد

فراهم  »فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان»برد و  از بین می
 .کند می

شهر هم در همان زمان گفته بود:  موسی سالمی، امام جمعه شهرستان خمینی
 »اند السالمی نبوده های علیه اند آدم ها هم که مورد تجاوز قرار گرفته البته آن»

 »فقط دو نفرشان خانواده بودند.»حاضر در این باغ  »نفر 21»و از 
آزار »های مربوط به پرونده  های گذشته، و با انتشار گزارش طی هفته

 های مشابه، اعتراضات و   در دبیرستان معین تهران و دیگر گزارش »جنسی
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 کمون
  »ایرانهاى  ها و خلق پالتفرم دمكراتیك جنبش»نشریه 

 شود. میهر دو هفته یک بار منتشر 

  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   

 9911-797171111شماره تلفن: 
 *اهون چیاکو 

 امیل آدرس:
ehwen.chiyako@gmail.com  

 9911-717113737شماره 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 فراخوان پالتفرم دمکراتیک جنبش
 به کمپین لغو اعدام در ایران بپیوندید!

 
گذرد و به اندازه کافی  ایران می جامعه حدود چهل سال از حاکمیت جمهوری اسالمی بر

مردم ایران  2137زمان سپری شده است تا بتوانیم درباره حاکمیت برآمده از انقالب 
ترین  بکنیم. انقالبی که برای دموکراسی، آزادی، نان و مسکن بود به غیرانسانی  داوری

هللا خمینی سرکوب گردید. حکومتی که در  های اسالمی به رهبری آیت شکلی توسط گروه
های  این چهل سال حاکمیت خود، اکثریت مردم ایران را دچار انواع و اقسام فالکت

اقتصادی و سیاسی، سانسور و اختناق، ترور و وحشت، زندان و شکنجه، اعدام و 
سنگسار، بیکاری و بردگی، گرانی و فقر، کرده است. در حالی که در این چهل دهه، 

برابر کل دوران قاجار و پهلوی از صادرات نفت درآمد  7تا   7حکومت اسالمی بیش از 
اما عالوه بر فساد اقتصادی گسترده و نهادینه شده در جمهوری اسالمی،  .داشته است

های نیابتی در  بخش عمده این درآمدهای نفتی و غیرنفتی به عرصه میلیتاریستی، جنگ
های شیعه و غیره  یمن، لبنان، عراق؛ افغانستان، سوریه و آموزش و تسلیح گروه

 اختصاص داده شده است.
ها  سال، فجیع و هولناک است. کشتار ده 19کارنامه حکومت اسالمی ایران در این 

هزاران زندانی سیاسی، جنگ هشت ساله با عراق و کشته و معلول شدن صدها هزار 
جمعی در  های دسته ایرانی و آوارگی میلیون انسان از خانه و کاشانه خود، اعدام

ها و  ای  و بدون حق دفاع و داشتن وکیل، انحصار رسانه های صحرایی دو سه دقیقه دادگاه
ها و کشتن نویسندگان و هنرمندان و ترور فعالین سیاسی و فرهنگی در  سانسور کتاب

 دهنده جمهوری اسالمی است.  داخل و خارج کشور، بخشی از کارنامه تکان
جمهوری اسالمی در این چهل سال حاکمیت خود به هیچ رسانه، نهاد دموکراتیک مردمی، 

های  سازمان و حزب سیاسی، نه تنها اجازه فعالیت نداده است، بلکه فعالین این عرصه
ها  سیاسی و فرهنگی را تهدید، ترور، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. در زندان

شود و حتی  جمهوری اسالمی ایران، به زندانیان سیاسی و اجتماعی تجاوز می
 کشند.  گران بدون واهمه قربانیان خود را در زیر شکنجه می شکنجه

هایی که به دالیل  شدگان و یا آن های اعدام جمهوری اسالمی ایران، نه تنها به خانواده
 کند. ها را تهدید می دهد، بلکه همواره آن اند کار نمی سیاسی به خارج کشور گریخته

ها،  ها، سنی های مذهبی مانند بهایی جمهوری اسالمی در این چهل سال، همواره اقلیت
های بهائیان را  دراویش و حتی مخالفین شیعه خود را شدیدا سرکوب کرده است. خانه

کنند. اکنون بخشی  ها اخراج می کنند و حتی دانشجویان بهایی را نیز از دانشگاه غارت می
 های مذهبی است. از زندانیان سیاسی ایران مربوط به همین اقلیت

های غیرفارس ایران را ممنوع کرده و  ها خلق جمهوری اسالمی در این چهل سال، زبان
چنین جمهوری اسالمی مناطقی  کند. هم ها مادری را تهدید و زندانی می فعالین آزادی زبان

چون کردستان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و ترکمن صحرا را 
رو ساخته و در  آگاهانه با مشکالت عدیده اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی روبه

 برخی از این مناطق، بیکاری دو یا سه برابر نقاط مرکزی ایران است.
تری  عدالتی اجتماعی و فاصله طبقاتی، با وجود اقتصاد دولتی، هر ساله شدت بیش بی
 .رود های جدیدی از جامعه ایران به زیر خط فقر می یابد و بخش می

ساله جمهوری اسالمی، جایگاه جهانی ایران در درآمد سرانه به رتبه حدود  19در دوران 
اقتصاد کشور سقوط کرده و فقر و گرانی فراگیر شده است. بر  .نزول کرده است 299

زندگی  خط فقر مطلق و نسبی میلیون ایرانی در زیر 19بیش از اساس آمار دولتی، 
 .کنند می

کشوری  27کند. حتی بر اساس آمار دولتی، ایران در میان  بیکاری در ایران بیداد می
در  رتبه ایران از لحاظ فضای کسب و کار، .دارند ترین بیکار را در جهان بیش است که

سه  ارزش پول ملی، به شدت کاهش یافته و پول ایران جزو .است 231تر از  کمجهان 
جهان شده است. فساد مالی، مانند غدد سرطانی، همه اندام جامعه را  ارزش پول بی

فراگرفته است؛ و در راس هرم این فساد رهبری قرار دارد که، عالوه بر تسلط بر همه 
میلیارد دالر سرمایه است.  03 صاحب اختیار های اقتصادی کشور، به تنهایی شریان

ای که هیچ نهادی بر آن نظارت ندارد. شاید رهبر هیچ کشوری در جهان چنین  سرمایه
هایش باالتر از همه قوانین خود  رهبری که مواضع و فرمان .ثروتی در اختیار ندارد
 جمهوری اسالمی است.

ترین  داده در دوران جمهوری اسالمی احتماال بزرگ رخ  ها و فسادهای مالی غارت
ها و فسادهای مالی در تاریخ بشر بوده است. میزان این فسادها چنان کالن و  غارتگری

نجومی است که قابل تصور نیست. در حاکمیت جمهوری اسالمی، شنیدن خبر فساد مالی، 
 هر اندازه کالن، برای مردم عادی شده است.

خروج سرمایه از ایران روندی رو به رشد داشته و تنها در دو ماه اخیر آوریل و مه 
میلیارد دالر از ایران خارج شده است. بخش اعظم این مبالغ توسط  19، بیش از 1927

های نیابتی جمهوری اسالمی و  های جنگ سپاه پاسدارن خارج شده است تا صرف هزینه
های یمن و یا دفاع از حکومت بشار اسد در  هللا لبنان و حوثی های شیعه مانند حزب گروه

داران داخلی  المللی و سرمایه های بین سوریه اختصاص داده شود. به عالوه شرکت
های خود را به دلیل ناامنی و تحریم اقتصادی و احتمال جنگ و شورش از ایران  سرمایه

در چنین وضعیتی،  دهند. کنند و عمدتا به کشورهای همسایه ایران انتقال می خارج می
کند و بسیاری از صنایع کشور، تعطیل و نیمه تعطیل و یا  تورم و گرانی و بیکاری بیداد می

  اند و دستمزد صدها هزار کارگر پرداخت نشده است. در آستانه ورشکستگی قرار گرفته
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 ها ... فراخوان پالتفرم دمکراتیک جنبش
 

جمهوری اسالمی، با در پیش گرفتن سیاستی 
بار در مسئله اتمی صدها میلیارد دالر زیان  فاجعه

به مردم ایران تحمیل کرده است. اکنون نیز 
آمریکا برجام را لغو کرده است دوباره ایران در 

های اقتصادی کمرشکن قرار گرفته  معرض تحریم
و بار دیگر شبه هولناک جنگ نیز بر باالی سر 

 جامعه ایران به پرواز درآمده است.
های پرخطر  جاده رده پنجم های ایران در جاده

از  ها هزار ایرانی ــ جهان است و سالیانه ده
ها جان  ــ در این جاده بیست تا سی هزار نفر

های ایران  بازند. عده کشتگان ساالنه جاده می
باختگان جنگ ایران و عراق  بیش از متوسط جان

 .در هر سال است
ها کودک ایرانی به علت مشکالت  میلیون

اند.  اقتصادی و اجتماعی از تحصیل محروم شده
کشور  201شاخص کیفیت زندگی در بین  ارزیابی

ده کشور  دهد. ایران جزو جهان نشان می
 .جهان است پرمشقت

نقض حقوق کودک با آموزش نظامی و فرستادن 
های جنگ و اعدام  ها از مدارس به جبهه آن

کودکان نیز بخش دیگری از کارنامه جمهوری 
 اسالمی است.
 حیث احساس شادی و رضایتایران از 

شهروندانش در رتبه صدوپانزدهم جهان است؛ و 
 .اند جهان ترین مردمان افسردهایرانیان از 

درصد  در حدود سیطبق آمار پزشکی قانونی، 
 .اند روحی و روانی ساکنان تهران دچار مشکالت

مواد مخدر دومین  شیوع و مصرف ایران از نظر
کشور جهان است. تنها در چند سال گذشته، مرگ 

شده است.  چهل برابرناشی از مصرف ترامادول 
برابر با کل بودجه  خسارات ناشی از اعتیاد

 .سالمت در ایران است
های فردی و  در جمهوری اسالمی، با آزادی

شود و  اجتماعی به شدیدترین شکل مقابله می
ترین حقوق خود، محروم  ایرانیان از ابتدایی

چرا که نهادهای امنیتی و انتظامی  .اند شده
ترین امر  جمهوری اسالمی، حتی در کوچک
 کنند. خصوصی شهروندان دخالت پلیسی می

بخش مهمی از نیروهای پلیس کشور، به جای 
حفظ امنیت، به تحمیل اجباری و خشن حجاب بر 

ای به جرم  پردازند و هر روزه عده زنان ایران می
شوند. حقوق  دستگیر و زندانی می »بدحجابی»

یافته و خشن  زنان و کودکان به صورتی سازمان
شود و هر روزه فجایع دهشتناکی به  پایمال می

علت اجرای قوانین ناقض حقوق زنان و کودکان 
 .دهد رخ می

در حالی که قوانین جمهوری اسالمی سن ازدواج 
سال تعیین  23سال و پسران  0برای دختران 

سال با هم  27کرده است اگر دختر و پسر باالی 
رابطه دوستی و عشقی بر قرار کنند دستگیر و 

خورند. گاهی رابطه  شوند و شالق می زندانی می
عشقی زن و مرد بالغ به سنگسار هم منجر شده 

 است. 
نگاران  یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه ایران

در جهان است و، از حیث آزادی مطبوعات، در 
ایران از نظر آزادی  .جهان قرار دارد ۱۹۱رتبه 

است؛  رتبه آخر اینترنت در میان شصت کشور در
ها را بر  ترین محدودیت و به همراه چین بیش

سرعت دانلود از  و از نظر کند اعمال می اینترنت
 .است 279نیز، رتبه جهانی ایران  اینترنت

قوه قضاییه جمهوری اسالمی اسباب سرکوب 
منتقدان، فعاالن سیاسی، و مردم معترض شده و 

 .کشی تبدیل شده است به ماشین آدم
حکومت اسالمی در این چهل سال سیستم آپارتاید 
 جنسی را بر جامعه ایران حاکم گردانده و زنان را  

و... همگی در دوران حاکمیت جمهوری 
اند. دریاچه ارومیه نیز در  اسالمی خشک شده
های بسیاری یا  چنین تاالب حال مرگ است. هم

هستند.   اند یا در حال خشک شدن خشک شده
تاکنون بیش از چهل تاالب کامال خشک شده 

های  ها از زیباترین تاالب است. برخی از آن
های ایران نیز در حال  اند. جنگل جهان بوده

نابودی است. فقط در چند سال گذشته بیش از 
از بین  های زاگرس بیست درصد از جنگل

ها را برای منافع کوچک  است. جنگل رفته
برند و فرسایش  شخصی به سرعت از بین می

خاک ابعادی وحشتناک یافته است. بر اثر 
های  ها، طوفان ها و دریاچه خشک شدن تاالب

حاوی ریزگردها بیش از بیست استان ایران را 
نوردند و زندگی را برای شهروندان  درمی

کنند. بر اثر خشک  سخت و گاهی ناممکن می
های خاک و نمک ایران  ها، طوفان شدن دریاچه
کند. تا کنون روستاهای زیادی زیر  را تهدید می

ای نزدیک زندگی  اند؛ و در آینده خاک دفن شده
در شهرهای بزرگ ایران نیز ناممکن خواهد 
شد. آلودگی هوا ساالنه جان هزاران نفر را 

گیرد و برخی از شهرهای ایران  می
 اند. شده ترین شهرهای جهان آلوده از

ها  جمهوری اسالمی ایران، آماری درباره اعدام
ها  ها در رسانه دهد. اما گاهی خبر اعدام نمی

ها و احزاب  سازمانگردد.  منتشر می
اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری ایرانی، 

الملل و سازمان ملل هر ماه و هر سال  عفو بین
 کنند. هایی در این مورد اعالم می گزارش

گاهی این آمارها متفاوت است و به خصوص 
جمهوری اسالمی برخی زندانیان را مخفیانه 

کشد.  کند و یا در زیر شکنجه می اعدام می
گاهی نیز قربانیان خود را با هدف دامن زدن به 
رعب و وحشت در جامعه و مرعوب کردن 

  آویزد. ها به دار می مردم در خیابان
جمهوری اسالمی، نوجوانان را نیز زندانی، 

                               کند. شکنجه و اعدام می

 3ادامه در ص 

 کند. طور سیستماتیک سرکوب می به
درصد باالی دانشجویان دختر در ایران نشان 

اند؛  دهد که زنان ایران از تواناترین زنان جهان می
های  در دسترسی زنان به فرصت رتبه ایراناما 

 219کشور،  211اقتصادی و سیاسی، در بین 
 است.

جمهوری اسالمی با الغای قانون حمایت از خانواده 
ترین  و تصویب قوانین ضدزن و ضدکودک بیش

ستم را بر زن و کودک و خانواده ایرانی تحمیل 
 کرده و باعث تباهی جامعه شده است.

ها  های جمهوری اسالمی درباره میلیون سیاست
پناهنده و مهاجر، به ویژه مهاجران افغان، بسیار 

های ایران،  ضدانسانی است. در برخی از استان
های مواد  ها یا فروشگاه ها به پارک حتی ورود افغان

شده است. به عالوه، کودکان  ممنوعغذایی 
در  حق تحصیل افغان »غیرقانونی»مهاجران 

مدارس ایران را ندارند. اگر یکی از والدین کودکی 
افغان باشد جمهوری اسالمی، حتی برای آن کودک 

 کند. شناسنامه صادر نمی
فرار مغزها از ایران، جامعه ایران را ضعیف و 

کند. ایران در حال از دست دان بهترین  تر می ضعیف
های انسانی خود است. بر اساس آمار و  سرمایه

المللی  اطالعات بنیاد ملی نخبگان و صندوق بین
کشوری است  02پول، ایران اولین کشور در بین 

خروج نخبگان و  دچار عوارض که
اند. بر اساس اقرار وزیر آموزش  کردگان تحصیل

میلیارد  239عالی جمهوری اسالمی، ایران ساالنه 
 .کند می زیان دالر از بابت فرار مغزها

امنیت و اخالق از ایران رخت بربسته است. به گفته 
مقامات قضایی جمهوری اسالمی ایران، ساالنه 
بیست درصد به شمار زندانیان ایران افزوده 

هزار نفر رسیده  127به  عده زندانیان شود و می
 ۳۴که  اند گفته است. مسئوالن جمهوری اسالمی

درصد  17درصد از زندانیان مجرمان مواد مخدر و 
 .اند آنان سارقان

های جمهوری اسالمی،  به گزارش مسئوالن زندان
میلیون نفر و عده  11، جمعیت ایران 2137در سال 

زندانیان در حدود هشت هزار نفر بوده است؛ اما 
اکنون، در حالی که جمعیت ایران بیش از دو برابر 

  شده برابر  17 شده، عده زندانیان ۱۴۳۱سال 
کشور اول  7  است. جمهوری اسالمی ایران جزو

 .از لحاظ تعداد زندانیان است دنیا
اما مقامات جمهوری اسالمی ایران، هیچ گزارشی 

دهند. تنها  و آماری از وضعیت زندانیان سیاسی نمی
هزار  1در اعتراضات دی ماه گذشته، حدود 

 معترض را دستگیر کردند. 
کنون بسیاری از فعالین کارگری، زنان،  هم

نگاران،  دانشجویان، نویسندگان، روزنامه
هنرمندان، فعالین محیط زیست، حقوق بشر، وکال و 

 غیره در ایران زندانی هستند.
بار است و بخش  بوم ایران فاجعه ویرانی زیست

مهمی از میراث طبیعی چند میلیون ساله ایران را 
کند. سرمایه آبی کشور،  خطر نابودی تهدید می

ویژه بر اثر مدیریت نادرست و سودجوی آن، در  به
تر از سی  حال نابودی است. سطح آب سدها به کم

 درصد رسیده است.
بوم و طوفان ریزگردها،  به علت آلودگی زیست

های خونی و تنفسی در خوزستان و  بیماری
طوری که اخیرا  داشته؛ به افزایش شدیدی سیستان

ممنوع  اعالم آمار بیماران تنفسی در خوزستان
 ه است.اعالم شد

در معرض تنش آبی قرار دارند؛ و  شهر کشور 327
شده کمبود آب به مشکل بزرگ جامعه ایران تبدیل 

برداری از منابع آب  . مدیریت غلط در بهرهاست
های ایران شده  زیرزمینی باعث فرونشست دشت

ترین فرونشست زمین در جهان  است، چنان که بیش
بوده  نشست متر سانتی 11در دشت تهران بیش از 

 جازموریان هامونو بختگان های  دریاچه .است

۳صفحه   

http://www.mehrnews.com/detail/News/2110322
https://www.radiofarda.com/a/25187294.html
https://www.radiofarda.com/a/25187294.html
https://www.radiofarda.com/a/25101102.html
https://www.radiofarda.com/a/25165178.html
http://www.khabaronline.ir/detail/266814/society/health
https://www.radiofarda.com/a/24282528.html
http://www.etemaad.ir/Released/92-09-19/93.htm#260832
http://www.mehrnews.com/detail/News/2133662
https://www.radiofarda.com/a/25205213.html
https://www.radiofarda.com/a/25125741.html
http://www.radiofarda.mobi/a/24723051.html
https://www.radiofarda.com/a/25188084.html
https://www.radiofarda.com/a/25188084.html
https://www.radiofarda.com/a/25227805.html
https://www.radiofarda.com/a/25227805.html
http://www.mehrnews.com/detail/News/2161092
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920814000651
https://www.radiofarda.com/a/24601613.html
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=131030
https://www.radiofarda.com/a/352345.html
http://www.irna.ir/fa/News/80983578/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/150_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D
http://www.prisonstudies.org/country/iran
http://www.mehrnews.com/detail/News/1618658
http://old.sharghdaily.ir/news/90/11/16/23871.html
http://old.sharghdaily.ir/news/90/11/16/23871.html
https://www.radiofarda.com/a/317221.html
https://www.radiofarda.com/a/317221.html
https://www.radiofarda.com/a/25203469.html
https://www.radiofarda.com/a/25176463.html
https://www.radiofarda.com/a/25176463.html
http://www.isna.ir/fa/news/92101407342/517-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.etemaad.ir/Released/92-02-17/93.htm
http://www.etemaad.ir/Released/92-02-17/93.htm
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=32751


1شماره                                                                                                               دانش آموز                                                                                                                     8شماره                                                                                                                کمون                                                                                                                            

 کمون و شورا
 مراد عظیمی

 کمون -2

، 2727-2772هنری لوئیز مورگان، 
گری است  شناس آمریکائی اولین پژوهش انسان

که با تحقیق در بین مردم  بومی ایرکوی 
عنوان جوامع  های اولیه به آمریکا از کمون

( 2) طبقه و با برابری اجتماعی سخن گفت. بی
ای  های اولیه، کمون واحد پایه در معنای کمون

 سیستم کمونی تعریف شد.

های اولیه و گذشت  بعد از فروپاشی کمون
بار دیگر ساختار اجتماع  هزارها سال، یک

در کمون پاریس رخ داد.  2772کمونی در سال 
نظر من، اطالق واژه کمون به خیزش پاریس  به

هم آمدن  یابی به نارساست و دقیقا شکل سازمان
کند. این سئوال در  مردم پاریس را بیان نمی

شود که: آیا همه مردم پاریس  میان گذاشته می
شان را  آیی کالن نمایندگان در یک گردهم

 انتخاب کردند؟ 

نویسد:  (، می1مارکس در تحلیل کمون پاریس)
کمون از نمایندگان شهرداری، کمون، کمیونیتی 

ها، با آرای مردم  یا میونیسیپالیتی
های نواحی گوناگون پاریس انتخاب  شهرداری

ها  ها به شهروندان شهرداری شدند و نماینده
گو بودند. بنابراین، بدیهی است که در  پاسخ

یابی مردم پاریس در خیزش  ساختار سازمان
پاریس واژه کمون نه در مفهوم شکل 

ای در نواحی مختلف شهر  یابی پایه سامان
پاریس، بلکه به چتر نمایندگان منتخب نواحی 
شهر پاریس نسبت داده شد. به سخن دیگر، در 

یابی پاریس، نمایندگان  تحلیل مارکس از سامان
ها را  گو به شهروندان شهرداری منتخب پاسخ

هم آمدن مردم  برجسته گردیدند و شکل نوین به
ها، در دموکراسی مستقیم  ها، کمون شهرداری

و داشتن حق انتخاب و انفصال نماینده، 
  برخالف سیستم دموکراسی از باالی مدرنیته

(، و اهمیت این مکانیسم 1داری) سرمایه 
 موضوعی برای تحلیل آینده حواله داده شد. 

ییابیی ییا  کمون در تعیرییف واحید سیامیان کیمیون
کمونالیییسیم جیامیعیه، دمیوکیراتیییزه شیدن کیامیل 

گوشدن نمایندگان مینیتیخیب  ها و جواب شهرداری
هییا بییه مییردم سییاکیین مییحییالت یییا  شییهییرداری
هییا بییدیییلییی شیید بییر گییونییه کییمییون یییا  شییهییرداری

  کییامیییییونیییییتییی از بییاالی لیییییبییرالیییییسییم مییدرنیییییتییه
داری.  چرا که، در بهتریین نیوع کیمیون  سرمایه 

داری  سیرمیاییه   یا کامیونیتی لیبرالیسم میدرنیییتیه
اهییالیییی میییحیییلیییه عیییمیییال از شیییرکیییت در اداره 

هیا، میحیروم هسیتینید و  ها، ییا کیمیون شهرداری
گیییییری در  شییان از شییرکییت در تصییمیییییم سییهییم

سرنوشت میحیالت تیا ایین انیدازه میحیدود شیده 
است که هر چهار سال اگر خواسته باشینید ییک 
روز پای صینیدوق رای رفیتیه و بیه ایین ییا آن 

  داری رای دهند. سرمایه کاندیدای مدرنیته 

اش بیر  داری بیر سیلیطیه سیرمیاییه   بقای مدرنیتیه
جامعه گره خورده است. عدم دخالیت ییا انیفیعیال 

گیییییری اداره مییحییالت تییوازن  مییردم در تصییمیییییم
داری عیمیل  سیرمیاییه   قدرتی بیه سیود میدرنیییتیه

ای کیه میردم  تیوازن قیدرت  هر درجه کند. به می
داری در محالت را چالش کننید،  سرمایه   مدرنیته

به همان اندازه یک توازن قدرت دوگیانیه جیدیید 
پدیدار گردیده و نهایت یا به سرنگونی مدرنییتیه  

 هدموکراتیز جنبش سرکوب به یا و داری سرمایه 

ها را صادر کرد. سربازان حکم ترخیص آن
سربازان مقاومت کردند و بدین ترتیب اولین 

داری در هیات سربازان و سرمایه-شورای مدرنیته
( شورای سربازان 1افسران جزء پدیدار گردید.)

سو  سلسه مراتب ارتشی را چالش کردند. در یک
ها و در جانب دیگر نمایندگان سربازان در  ژنرال

پاتنی لندن مجادله کردند. از منظر پارلمان و 
ها، وظیفه سربازان جنگیدن برای صیانت  ژنرال

پارلمان بود و بس. ولی، سرهنگ تامس رینبارو، 
کرد که افراد  از نمایندگان منتخب سربازان بحث می

طراز با ثروتمندان باید در  فقیر و ندار مملکت هم
 این کشور حقوقی داشته باشند... 

بیش از دو قرن بعد، در شرائط جنگی و محاصره 
پاریس توسط ارتش پروس و تهدید حکومت جدید 

جوش  بار کمون، شورای خود جمهوری فرانسه، این
های  پاریس برپا گردید. سپس، شکل بروز جنبش

عنوان حرکتی خودجوش و منوط به  شورائی به
شرائط انقالبی ارزیابی شد. ولی، نه شورای 

انگلستان و نه شوراها  2117سربازان در انقالب 
روسیه خودجوش بودند. در  2091در انقالب 

تا  2701روسیه اعتصابات کارگری، بویژه از دهه 
(. باالخره، پدیدار شدن 3ادامه داشت) 2093

چنان  نیز آن 2137شوراها در برهه خیزش 
های  خودجوش نبود؛ تحت تاثیر شرائط خیزش

اجتماعی، ابتدا اعتصابات کارگری و سپس  
 شوراها هویدا شدند. 

دیکتاتوری جمهوری اسالمی ایران، در بحران 
عمیقی فرو رفته است. هر روز در گوشه و کنار 
کشور کارگران و مردم عاصی اقدام به  اعتراض و 

کنند. رژیم اختناق همانند همیشه،  اعتصاب می
مطالبات کارگران و اقشار مردم را با سرکوب 

دهد. رژیم اختناق به سوی لبه سرنگونی  جواب می
های رنگین کمان داخلی و  رود. اپوزیسیون می

داری  سرمایه   اند. مدرنیته خارجی به تقال افتاده
های  خواهد با تشدید تحریم کار آمریکا می جنایت

های تغییر رژیم را فراهم آورده و  اقتصادی زمینه
فجایع هولناک عراق و لیبی و سوریه را در ابعاد 
ایران تکرار کند. تغییر رژیم دیکتاتوی جمهوری 
اسالمی، وظیفه و آماج مردم ایران است. بدیل 

مذهب جمهوری  دیکتاتوری ایدئولوژی شیعه
اسالمی، با تشکیل دولتی دیگر، باز هم استثمار، 

حقوقی مردم و ستم بر زنان را ادامه خواهد داد.  بی
بدیل جمهوری اسالمی، اداره جامعه با شرکت تمام 

سال در تشکالت کمونی و شورائی  مردم بزرگ
 است.    

 مالحظات

ولی، اشکال مهم تحقیقات مورگان این بود که  -2
او با دریافت نژادپرستانه سفید پوستان از تئوری 
تنازع بقای داروین اعصار پیش از تاریخ را به 

 های توحش و بربریت تقسیم نمود.   دوران

 جنگ داخلی در فرانسه، نوشته مارکس. -1

داری  داری یا مدنیت سرمایه سرمایه مدرنیته  -1
اش در  اصطالح نامانوسی نیست. از بدو عروج

- داری ظهور به اصطالح مدنیت اروپا، سرمایه
 Civilization  را در دنیای بربریت، مژده داد! این

دیدگاه بورژوازی چنان اقبال پیدا کرد که حتی 
گرایش چپ نیز آن را پذیرفت. برای نمونه، ادوارد 

خواهی  برنشتاین وارث آثار انگلس، از سهم
امپراطوری آلمان در آفریقای بربریت آشکارا دفاع 

دموکراتیک را بدیل    نمود. عبداله اوجاالن مدرنیته
 داری نامید. سرمایه   مدرنیته

 حق رای، از پل فوت. -1

 اعتصابات فراگیر روسیه، روزالوکزامبورک. -3

4صفحه   

واقعیتی که کردن کامل محالت منجر خواهد شد. 
خواهد از  امروز فاشیسم ترکیه با جنگ و کشتار می

متحول شدن توازن قدرت دوگانه به سود 
های کردستان ترکیه جلوگیری  ها یا کمون شهرداری

 کند.   

ها بنا بر  داری، انسان سرمایه   در جامعه مدرنیته
های اجتماعی  تقسیم کار اجتماعی در موقعیت

متفاوتی قرار دارند. برده مزدی شاغل یا بیکار، 
دار و... تحقیر گردیده و صدائی در باال  زنان خانه

داران،  داران، بانک ندارند. برعکس سرمایه
  ها و صاحبان صنایع در مدرنیته بوروکرات

شوند و حاکمیت  داری محترم شمرده می سرمایه 
ها را دارد. یک جنبه بسیار مهم ساختار  هوای این

کمونی، زدودن موقعیت اهالی محله بنا بر تقسیم کار 
عنوان مکانیک، کارگر  اجتماعی است. افراد نه به

موسسه تولیدی یا خدماتی، نه معلم و پرستار، 
چون  نویس و غیره، بلکه هم نگار، برنامه روزنامه

یک شهروند محله در کمون شرکت نموده و روحیه 
بینی  )در جهان کند. و سنت شهروندی رشد می

داری و  سرمایه   کمونیستی نیز با سرنگونی مدرنیته
چون  طبقه، همه آحاد جامعه هم تاسیس جامعه بی

شوند. مارکس در   شهروندان جامعه ظاهر می
ایدئولوژی آلمانی، تصویر جالبی از افراد در  جامعه 

کنم،  گیری می دهد: من صبح ماهی طبقه ارائه می بی
بعد از ظهر نقاشی کرده و عصر نیز اگر خواسته 

گیرم، نه  پردازم، ولی من نه ماهی باشم به تحلیل می
 گر.( نقاش و نه تحلیل

ماهه داشت. مارکس  کمون پاریس، عمر کوتاه سه
اش از کمون پاریس، اقدامات گوناگون  در تحلیل

هر رو، توضیح نقش  کمون را برشمرد، ولی به
عنوان نهادی دموکراتیک از پائین  محوری کمون به

های نواحی پاریس  و متشکل از نمایندگان شهرداری
رو،  گو به شهروندان مطرح نشد. از این و پاسخ

کمون پاریس سامانی کلی مشاهده گردید، و جایگاه 
های نواحی پاریس با  شهروندان در شهرداری

مثابه ستون فقرات ساختار کمون  خصلت جدید به
پاریس تحلیل  نگردید. نام ساختار اجتماعی پاریس 

ها. بعد  ای آن شهرداری کمون نامیده شد و واحد پایه
  چه شد؟

از آخوندها نقل شده است که: واژه کمونیست از 
ریشه کمو، و نیست در رد خدا تشکیل شده است. 
بعد از کمون پاریس، چپ با سنت پیشین واژه 

معنای طرفداران کمون یا جنبش  کمونیست را به
کمونی درنیافت و یا تعریف نکرد تا کمون، 

  ها، از باالی مدرنیته کمیونیتی، میونیسیپالیتی
های چپ  داری را دموکراتیزه کند. جنبش سرمایه 

واژه کمونیست و کمونیسم را پذیرا شدند، و بر این 
سیاق برای استقرار کمونیسم پراتیک کردند و 
موضوع تشکالت کمونی شاید به دوره پسامدرنیته 

 داری محول شد. سرمایه 

های لیبرالی به  باالخره، اگر در دموکراسی
دموکراتیزه کردن کمون یا کامیونیتی نیاز است، در 
دیکتاتوری جمهوری اسالمی از هر موقعیتی برای 

ای از درک تشکل کمونی در اشکال  انجام هر درجه
 گردهم آمدن مردم محالت کارگری ضرورت دارد.

 شورا -1

مقدمتا گفته شود که شورا دو خصلت مهم دارد:  
شورا هم نهادی دموکراتیک است و هم ساختاری 
برای اداره کردن. بنابراین، هر جمعی دموکراتیک 

 یک ساختار شورائی نیست. 

اولین شورا در جنگ داخلی و انقالب مشروطه 
ارتش نمود. ظهور  2117سلطنتی انگلستان در سال 

Newمدل نوین،  Model Army پارلمان ،
نیروهای طرفدار سلطنت مطلقه چارلز اول را 
 شکست دادند. پارلمان فاتح بدون دادن حقوق معوقه
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  ها ... فراخوان پالتفرم دمکراتیک جنبش
 

آوری و منتشر شده است بین  طبق آمارهایی كه جمع
نفر در  21701، بیش از 2111تا  2119های  سال

 اند.  ایران اعدام شده
طبق خبرهای ثبت شده، برآورد شده است كه در 

نفر را  2172، جمهوری اسالمی 11و  13های  سال
 اعدام کرده است.

، جمهوری اسالمی ایران مرتکب 2117در تابستان 
هللا خمینی  جنایت بزرگی علیه بشریت به فرمان روح

شد. چندین هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در 
های مرداد و  های جمهوری اسالمی ایران در ماه زندان

به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای  2117شهریور 
طور کلی جرم زندانیان  جمعی دفن شدند. به دسته

های مخالف جمهوری اسالمی، به  همکاری با سازمان
چنین  خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و هم

 های چپ و کمونیست بود.  های مختلفی از نیرو طیف
هللا خمینی که به دلیل  هللا منتظری جانشین آیت آیت

ها، از سمت خود بر  انتقاداتی از جمله درباره زندان
را  2117های مخفیانه دو ماهه سال  کنار شد رقم اعدام

شود  هزار نفر اعالم کرده است. اما گفته می 1قریب 
های مخفیانه تهران مربوط بوده  این رقم تنها به اعدام

است و در سراسر ایران، این رقم چندین برابر بوده 
ها، از  های آن ماه است. آمارهای متفاوتی از اعدامی

 هزار نفر منتشر شده است. 19چهار هزار تا بیش از 
، به قتل برخی »ای های زنجیره قتل»های موسوم به  قتل

های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منتقد  از شخصیت
جمهوری اسالمی در دهه هفتاد خورشیدی در داخل و 

شود که به گفته برخی منابع با  خارج از ایران گفته می
صدور فتوای روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل 

)وزیر  وزارت اطالعات در زمان وزارت علی فالحیان
جمهوری هاشمی رفسنجانی( و  اطالعات دوران ریاست

)اولین وزیر اطالعات در دولت محمد  آبادی دری نجف
 .خاتمی( صورت گرفت

ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد  این قتل
قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، 

 .رسد فعال سیاسی و شهروندان عادی می
 77های حقوق بشری در طول سال  طبق آمار سازمان

اعدام صورت  319، هر سال در ایران، حداقل 70تا 
نفر اعدام  3119ها مجموعا  گرفته است و در این سال

 اند. شده
احمد شهید، گزارشگر وقت و ویژه سازمان ملل در 
امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعالم کرده بود که 

اند که  نفر در ایران اعدام شده 011، 1921در سال »
این تعداد باالترین رقم اعدام در بیست سال گذشته 

 »است.
نفر در  02شدگان از  تعداد اعدام»براساس این گزارش 

افزایش یافته  1923نفر در سال  011به  1993سال 
 27ها پیش از رسیدن به سن قانونی  است. برخی از آن

 »سالگی به اعدام محکوم شده بودند.
در سال گذشته زندان »چنین در این گزارش آمده که  هم

شهر کرج با  نفر و زندان رجائی 233حصار با  قزل
ها را در ایران  ترین تعداد اعدام نفر بیش 290اعدام 
 »اند. داشته

در یکی از گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد، در ژنو انتشار یافته، با تاکید بر موج فزایندە 

ها توجه اعضای شورا را به حقایق آماری از  اعدام
جلب کردە و گفته این آمار به صورت  1922تا  1991

برابر شدە است. گزارشگر ویژە تعداد  7تقریبی 
میالدی را  1922 های اعالم شده و مخفیانه سال اعدام
 نفر اعالم کردە است. 179 کم دست

نسبت به سال  1923اجرای احکام اعدام در سال 
افزایش داشته است. در سال   19کم  دست 1921
های مختلف ایران  نفر در زندان 799، بیش از 1923

 اعدام شدند.
و باال  1921زندانی از ابتدای سال  172کم  اعدام دست

بشر ایران اعالم کرده  رفتن آمار آن نهادهای حقوق
نفر  139کم  اعدام دست؛ 2103مرداد ماه   3بودند که 

جوالی سال جاری توسط  19ژانویه تا  2از تاریخ 
بشر ایران به ثبت رسیده است. این آمار  سازمان حقوق

نفر  2طور متوسط در هر روز بیش از  دهد به نشان می
 19مرداد ماه،  21چنین در تاریخ  هم .اعدام شده است

 .زندانی اهل سنت کرد، اعدام شدند
مورد از  11کم  گوید دست الملل می سازمان عفو بین

 میالدی در  1921شده در ایران در سال  های ثبت اعدام

تهران بوده و اتحادیه اروپا او را به خاطر مشارکت در 
های خودسرانه، نقض حقوق بشر، انکار  دستگیری

های  ها، در لیست تحریم حقوق زندانیان و افزایش اعدام
به گزارش خبرگزاری فرانسه،  .است  خود قرار داده

در شورای  »های هولناک کاستی»آوایی در این جلسه 
حقوق بشر و در سایر سازوکارهای سازمان ملل را 

برداری از  بهره»محکوم و واشنگتن و سایرین را به 
 .متهم کرد »مسئله حقوق بشر برای مقاصد سیاسی

هنگام برگزاری این جلسه، تعدادی از نیروهای 
آوایی را »اپوزیسیون جمهوری اسالمی با شعار 

در مقابل مقر سازمان ملل تظاهرات  »دستگیر کنید
عام زندانیان سیاسی در تابستان  کردند. آوایی در قتل

نقش داشته است. زندانیان سیاسی دهه  نیز 2117
اند که  های دزفول و اهواز شهادت داده شصت در زندان

عضو هیات مرگ این  2117علیرضا آوایی در سال 
 .ها بود زندان

اعدام  ۱۱۸۱پرتقال اولین کشوری بود که در سال 
مجرمین در زمان صلح را لغو کرد. هلند در سال 

، ۱۹۱۱، نروژ در سال ۱۱۱۹، ایتالیا در سال ۱۱۱۱
از  ۱۹۴۱و دانمارک در سال  ۱۹۱۱سوئد در سال 

جمله سایر کشورهای اروپائی بودند که احکام اعدام در 
زمان صلح را ملغی کردند. متاسفانه این روند حقوق 

ها در  بشری و انسانی با به قدرت رسیدن فاشیست
ها در آلمان و دوره حاکمیت  ایتالیا، اسپانیا و نازیست

استالین در شوروی کنار گذاشته شد. کشتار 
خواهان،  ها، آزادی دگراندیشان، کمونیست

ها نه  ها، یهودیان، رومانیائی ها، آنارشیست ضدفاشیست
تنها تحمل شد، بلکه کشورهایی که خود را لیبرال و 

دانستند با برگزار کردن  طرفدار حقوق انسانی می
هایی چون دادگاه نورمبرگ و ... حکم به اعدام  دادگاه
 فاشیست دادند. -کاران نازی  جنایت

های  هاست که بسیاری از افراد، نهادها و سازمان دهه
اپوزیسیون جمهوری اسالمی در داخل و خارج کشور، 
خواهان لغو اعدام در ایران هستند. از جمله اخیرا 
کمپین وسیع و اجتماعی در جهت لغو اعدام از سوئیس 
آغاز شده و به ترتیب در دیگر کشورهای اروپایی و 
اسکاندیناوی و غیره ادامه خواهد یافت. پالتفرم 

دهی  های ایران، در سازمان ها و خلق دمکراتیک جنبش
، نقش پیگیر و فعالی در پیش ها و برگزاری این کمپین

 گرفته است.
ما در این راستا به حمایت و پشتیبانی تمامی نهادها 

ها مدافع حقوق  فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، سازمان
زنان، کودکان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، 

ها و  وکالی بدون مرز، پزشکان بدون مرز، سازمان
های کارگری  ها و اتحادیه احزاب سیاسی، کنفدراسیون

 دوست جوامع غربی و ایرانی، نیاز عاجل داریم. انسان
ها،  اجرای حکم اعدام و سلب حق زندگی انسان

عنوان یکی از حقوق اساسی انسان و قتل عمد و  به
شود. خواست لغو حکم اعدام  جنایت دولتی محسوب می

در سطح جهان، وظیفه آگاهانه هر فرد و نیروی 
 دوست است! طلب و انسان خواه، برابری آزادی

 
 های ایران ها و خلق پالتفرم دمکراتیک جبنش

 1927ژوئن 

محمد ثالث، درویش کشان حکومت اسالمی،  آدم
ژوئن، در حالی  27 -خرداد  17گنابادی، روز دوشنبه 

اعدام کردند که وی در سومین و آخرین جلسه دادگاه 
اخالل در »و  »قتل عمد»شنبه، اتهام  خود در روز یک

را رد کرده  »نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض
ثالث در یکی از جلسات دادگاه خود گفته بود که   .بود
 ها جای شکسته روی سر من وجود دارد. آن 27»

)ماموران(اول چندین ضربه به من وارد کردند و باعث 
 »عصبانیت من شدند.

)محمد( ثالث از تهران به بروجرد منتقل  جسد محمدرضا
 و بدون حضور خانواده به خاک سپرده شد.

کم دو متهم که در  عام انجام شده است. دست مالء
ها بر خالف  اند، و اعدام آن نوجوانی مرتکب جرم شده

المللی است، و هشت شهروند  ها و تعهدات بین میثاق
شدگان سال گذشته میالدی  زن، نیز در میان اعدام

 هستند.
کند این  المللی بر آن تاکید می چه سازمان عفو بین آن

اعدام در   است که شمار بسیاری از احکام صادرشده
ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر 

 »جرایم خیلی جدی»عنوان  به »المللی معیارهای بین»
گوید بسیاری از  الملل می روند. عفو بین به شمار نمی

احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا 
 است.  صادر شده »محاربه»از جمله  »مبهم»های  اتهام

الملل، آمده است که  سازمان عفو بین 1927در گزارش 
 ها در جهان در فقط چهار کشور درصد تمام اعدام 71

)ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان( انجام 
 .شده است

مورد مجازات اعدام در سال نخست  721طبق آمار، 
دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با 

 21تا  2102مردادماه سال  21زمان مشابه سال قبل )
 17مورد، افزایش  331( با تعداد 2101مرداد سال 

 .درصدی داشته است
تر  مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کم

مورد بوده که حکم اعدام  21اند،  سال سن داشته 27از 
سالگی به اجرا  27تمامی آنان بعد از رسیدن به سن 

تن از افراد اعدام شده زن  20چنین  هم .درآمده است
نفر از آنان به صورت  107بودە و حکم اعدام 

نفر از این افراد  227نفره و  21تا  1های  گروه
 .اند صورت فردی اعدام شده به
نفر از  71چنین طبق مشخصات افراد اعدام شده،  هم
آذری و  نفر 0نفر بلوچ،  21نفر عرب،  12ها کرد،  آن
 تفر تبعه افغانستان بودند. 1

در طول دوران چهار سال و نیمه روحانی سه هزار و 
، حداقل 1927اند. در سال  نفر در ایران اعدام شده 117

پنج مورد اعدام نوجوانان اجرا شده است. فقط در ماه 
، سه نوجوان در ایران اعدام 1927نخست سال 

 اند. شده
شهر  299، صدها هزار تن در 2101در دی ماه سال 

ایران در اعتراض به فساد دولتی، بیکاری و گرانی و 
تورم و فقر و سرکوب و اختناق جمهوری اسالمی به 

پیمایی و اعتراض زدند.  ها آمدند و دست به راه خیابان
تر و  در ادامه این اعتراضات، شعارها رادیکال

تر علیه کلیت جمهوری اسالمی شدند. براساس  سیاسی
تن در جریان تظاهرات  11آمار منابع رسمی بیش از 

ها زیر دست  کشته شده و تعدادی نیز در زندان
نفر نیز  1999گران جان باختند و بیش از  شکنجه

 بازداشت شدند.
تردید آمار اعدامی ها در ایران، بیش از موارد ذکر  بی

تاکنون، هیچ  1993از سال  .شده در این گزارش است
نماینده ویژه سازمان ملل از ایران بازدید نکرده است. 

چنین، دولت با شکست در اجرای پیشنهادات  هم
های کارشناس سازمان ملل، عدم تعهدش را به  گروه

 همکاری با این سازمان نشان داده است.
دبیرکل  2101اسفند  0  -  1927فوریه  17در گزارش 

سازمان ملل متحد به شورای حقوق بشر درباره 
نگاران و فعاالن و ادامه تبعیض علیه  سرکوب روزنامه

های دینی ایران ابراز نگرانی کرده  زنان و اوضاع اقلیت
آنتونیو گوترش به سی و  »مقدماتی»در گزارش  .است

هفتمین نشست شورای  حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در ژنو سوئیس، آمده است که در ایران سرکوب 

نگاران و فعاالن حقوق بشر ادامه دارد؛  روزنامه
های دینی و ملی که با  در وضع اقلیت»چنین  هم

گونه بهبودی مشاهده  محدودیت مواجه هستند هیچ
 »نشده است.

چه شکنجه و  دبیرکل سازمان ملل متحد از ادامه آن
اعمال »های ایران از جمله  بدرفتاری در زندان

فشارهای فیزیکی یا روحی بر زندانیان برای گرفتن 
 .خوانده نیز ابراز نگرانی کرده است »اعترافات اجباری
چنین به اعتراضات دی ماه گذشته در  این گزارش، هم

نفر اشاره  1799شهرهای مختلف و دستگیری حداقل 
ها احترام  کرده از دولت ایران خواسته به حقوق آن

 .بگذارد
در جریان سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری 
ایران در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، معترضان ایرانی در ژنو تظاهرات و 

 .چند دیپلمات جلسه را ترک کردند
 رییس کل دادگستری   2101تا  2171علیرضا آوایی از 

5صفحه   
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 زنجیره هولناک تجاوز ...

 
انتقادهایی در مورد رویکرد مقامات به این 
جنایت و تعلل در تصویب قوانین حمایت از 

 آزاری باال گرفته است. کودکان در برابر کودک
ای، رهبر حکومت اسالمی، خود وارد  علی خامنه

پرونده دبیرستان معین تهران شده، از این رخداد 
نام برده و در دستوری خطاب  »جنایت»عنوان  به

به رییس قوه قضاییه خواستار اجرای حدود الهی 
 .است  در رابطه با محکومین شده

ای در حالی انجام  این درخواست علی خامنه
 »تبرئه»شود که در موضوع صدور حکم  می

المللی  برای سعید طوسی، قاری مشهور و بین
قرآن متهم به تجاوز جنسی، انتقادهایی متوجه 

های  گفته شده است که طوسی سال .خود اوست
های قرآن او  هایی که در کالس طوالنی به پسربچه

 کرده است. شرکت داشتند تجاوز می
شاکیان پرونده سعید طوسی، از نقش علی مقدم 
مسئول ارتباطات دفتر رهبر حکومت اسالمی، در 

 .اند طوسی سخن گفته »تبرئه»صدور حکم 
هنگامی که حتی رهبر و نماینده مجلس آن، 

کنند؛ رهبری  متجاوزان را خودی و غیرخودی می
زند و سخن  که حرف اول و آخر مملکت را می

او، باالتر از هر قانونی است بنابراین در چنین 
حکومتی، کودکان نخستین قربانیان هستند! 

شان  کودکانی که نه حکومت و قوانین آن حامی
است، نه جامعه، نه آموزش و پرورش و حتی 

ها نیز به دلیل فقر فرهنگی و  بسیاری از خانواده
 زنند. ناآگاهی دست به کودک آزاری می
کردن  »قانونی»یک نمونه دیگر صریح و آشکار 

ازدواج سرپرست با فرزند خوانده است. سایت 
اکتبر  27 - 2101مهر  13، »تابناک»حکومتی 

ازواج سرپرست »، با تیتری تحت عنوان 1921
با وجود »، نوشت: »با فرزنده خوانده قانونی شد

مخالفان حقوق کودکان و کارشناسان سرانجام 
سرپرست و  بی»الیحه حمایت از کودکان 

که در آن اجازه  17با ماده جنجالی  »بدسرپرست
شود  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده داده می

 »تصویب شد.
ها را تنها به  طبق قانون مجازات اسالمی، انسان

توان کشت و زنان  جرم داشتن باوری متفاوت می
توان سنگسار کرد؛ در حالی که پدر  را می

خانواده اگر کودک خود را بکشد مجازات چندانی 
 بیند. نمی

باین ترتیب، ایدئولوژی و قوانین حکومت 
های ضدزن و  دهد که سیاست اسالمی، اجازه می

ضدکودک در جامعه اجرا شود. حکومتی که 
کند  کودکان را زندانی و شکنجه و اعدام می

تردید زمینه را برای تجاوز به کودکان نیز  بی
سازد. در قوانین حکومت اسالمی، در  فراهم می

شود  انسان محسوب می بهترین حالت زن نیمه
پس رعایت حقوق کودک در چنین جامعه و 

معنی  آموزش و پرورش آن بی
 است!

در چنین شرایطی، جامعه ایران به 
ها و نهادهای و مجامع  تشکل

مردمی مستقل و خودگردان از جمله 
نهادهای دفاع از حقوق زنان و 
کودکان مانند نان شب نیاز دارد. 
نهادهایی که تمام خطرات را به جان 
بخرد و محکم و قاطع آلترناتیو 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

خواهانه و  طلبانه و آزادی برابری
جویانه خود را در مقابل  عدالت

 جامعه قرار دهد!
 

ها و  بیانیه پالتفرم دمکراتیک جنبش

 در رابطه ... های ایران:  خلق
 

اردوغان در جهت حفظ قدرت و بقای حاکمیت خود، به 
شود و در روز روشن رسما یک  هر ترفندی متوسل می

دهد. در آستانه  مشت دروغ تحویل شهروندان ترکیه می
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست 
جمهوری ترکیه، اردوغان در ادامه کارزار انتخاباتی 
خود به دیاربکر رفت. او در سخنانی تالش کرد آرای 
کردهای ترکیه را به دست بیاورد. اردوغان، ادعا کرد 
که در چهل سال گذشته، صلح و آرامش در بخش 

چنین مدعی  نظیر است! اردوغان، هم کردنشین ترکیه بی
شد که هرگز تا این حد شهروندان کرد در این کشور با 

اند.  دولت ترکیه احساس صمیمیت و نزدیکی نکرده
شود که  چنینی اردوغان زمانی مطرح می ادعای این

بسیاری از شهرهای کردستان در دو سه سال اخیر 
توسط ارتش و سایر نیروهای امنیتی این کشور ویران 

اند. مردم کرد، از اردوغان و دولت او نفرت دارند.  شده
ها کسی ندیده و نشنیده باشد  رو، اگر در دوردست از این
کم مردم کردستان، در جنگ تحمیلی و  دست

جانبه دولت و اردوغان،  های وحشیانه همه سرکوب
اند و یا در  بسیاری از عزیزان خود را از دست داده

های واقعا شاخدار  ها هستند. پس این دروغ زندان
اردوغان، در مناطق کردستان و حتی در شهرهای 

 بزرگی مانند استانبول و ازمیر، هیچ خریداری ندارد.
، نامزد »الدین دمیرتاش صالح»در چنین شرایطی، 

های ترکیه،  ریاست جمهوری حزب دموکراتیک خلق
یکی از رقبای اصلی اردوغان و کابوس اوست. وی 

ها در  یکی از دو رهبر اصلی حزب دموکراتیک خلق
ها  به اتهام واهی حمایت از تروریست ،1921پائیز سال 

زندانی شد. طبق قوانین رسمی ترکیه، عضویت وی در 
حزب متبوعش و نیز در مجلس ملی ترکیه لغو شده 
است و چندین پرونده محکومیت قضایی دارد اما با 

ها، توانسته از طرف  توجه به قطعیت نیافتن این پرونده
عنوان نامزد معرفی شود؛ و در صورت  حزب خود به

تواند با  پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری می
 استفاده از مصونیت سیاسی از زندان آزاد گردد.

، خطاب به 1923الدین دمیرتاش، در ماه مارس  صالح
جمهور نخواهیم  ما تو را رییس»اردوغان گفته بود: 

 »کرد.
، تحت فشار و 1923ها از ژوئن  حزب دموکراتیک خلق

هایی قرار گرفته که تا حال حاضر نیز ادامه  سرکوب
 0شهردار و  299هزار نفر از اعضا،  29دارد. حدود 

برند. در  سر می نماینده مجلس از این حزب در زندان به
الدین دمیرتاش و فیگن  صالح ،1921پائیز سال 

یوکسکداغ، دو رهبر حزب، به اتهام حمایت از 
دولت ترکیه به دستور  .ها زندانی شدند تروریست

، ضمن اعمال وضعیت »رجب طیب اردوغان»
هزار نفر را بازداشت   39العاده در ترکیه، بیش از  فوق

هزار نفر را از مشاغل دولتی اخراج کرده  239و حدود 
 .است

شاید حاکمان سیاسی و مدیران اقتصادی ترکیه تا روز 
انتخابات راهکار موقتی ارائه دهند اما اگر درباره بهتر 

حل قابل قبولی ندهند،  شدن اوضاع اقتصادی ترکیه راه
شود  احتماال هم اردوغان از آرای این طبقه محروم می

ها از ترکیه و روند سقوط لیر ادامه  و هم فرار سرمایه
 خواهد یافت.

ها، حمایت  ما در این انتخابات از حزب دمکراتیک خلق
خواه،  چنین از همه نیروهای آزادی کنیم. هم می

طلب، آنارشیست و سوسیالیست مخالف  برابری
کنیم که در داخل  حکومت اسالمی ایران، دعوت می

ترکیه و خارج کشور از این حزب دفاع کنند و خواهان 
الدین دمیرتاش و سایر  آزادی عبدهللا اوجاالن، صالح

های ترکیه شوند. چرا که این  زندانیان سیاسی از زندان
سو وظیفه آگاهانه و داوطلبانه نیروهای  مسئله از یک

انترناسیونالیست است و از سوی دیگر، تغییر فضای 
سیاسی و اجتماعی ترکیه به نفع کارگران، زنان، 

گراها، مردم کرد، ارمنی،  جنس دانشجویان، جوانان، هم
علوی و غیره به نفع پیکارگران جامعه ایران هم 

 هست.
 
 

 های ایران ها و خلق پالتفرم دمکراتیک جنبش
 2107هجدهم خرداد  - 1927جمعه هشتم ژوئن 

 های کانون نویسندگان ایران ضبط شد کتاب
 

خرداد، ماموران  17شنبه  عصر روز یک
های کانون نویسندگان ایران را  اطالعات کتاب

پنجاه سال »ضبط کردند و با خود بردند. کتاب 
اثری پژوهشی در  »کانون نویسندگان ایران

ی نیم قرن فعالیت کانون است که هیئت  باره
کمیسیون پنجاه سالگی کانون با یک   تحریریه

  سال تالش آن را در چهار جلد تدوین کرده است.
ای به منطور آشنایی  صفحه 2199این کتاب 

های تاریخ  ها و فراز و نشیب اعضا با فعالیت
کانون تدوین شده و از متون داخلی کانون است. 
امروز عصر هنگامی که پیک موتوری سی دوره 
کتاب منتشر شده را از صحافی به منزل یکی از 
اعضای کانون رساند ماموران اطالعات او را 

ها  دوره کردند و با نشان دادن حکم توقیف کتاب
جلد( را ضبط کردند و با خود   219) سی دوره  همه

جلسه را نیز به امضای راننده پیک  بردند. صورت
  ها فیلم گرفتند. موتوری رساندند و از همه لحظه

تر در چهارم خرداد نیز ماموران اطالعات  پیش
مانع از برگزاری جشن پنجاه سالگی کانون شدند 

ها و بنرها و یادگارهای  پوسترها و عکس  و همه
تهیه شده مخصوص مراسم را ضبط کردند و با 

  خود بردند.
  کانون نویسندگان ایران

*** 
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ها و  بیانیه پالتفرم دمکراتیک جنبش

 در رابطه ...های ایران:  خلق

 
این کشور در حال حاضر، بیش از هر زمانی دیگر از 

به بحران ارزی کامل نزدیک شده است.  ،1991سال 
 1927این در حالی است که مجلس ترکیه بودجه سال 

های جنگی و  این کشور را که شامل افزایش هزینه
میلیارد  11بینی کسری بودجه  چنین پیش دفاعی و هم

میلیارد دالر  27 ای این کشور، که در حدود لیره
 را تایید کرده است. شود می

که در مجلس ترکیه به تصویب رسیده  1927بودجه 
است، تغییراتی در قوانین مالیات از جمله افزایش 

های خودروسازی برای  ها و مجموعه مالیات شرکت
های رو به افزایش تدابیر  کمک به پرداخت هزینه

 ،1921است. قبال در سال   امنیتی در نظر گرفته
موسسه اعتبارسنجی مودیز و استاندارد اند پورز رتبه 

کاهش داده بودند.  »ارزش بی»اعتباری ترکیه را به 
چنین موسسه اعتبارسنجی فیچ وضعیت  هم

»شکننده و ضعیف»گذاری این کشور را بسیار  سرمایه
 بینی کرده بود. پیش

 1921جوالی  23انگیز   کودتای نظامی بحث پس از شبه
شیدت مسیتیبید شیده اسیت و  در این کشور، اردوغان بیه
قیدرت  هیای  نیییز زییر سیاییه  دموکراسی نیم بنید تیرکیییه

  قرار دارد. اردوغانشخص  
افرادی که به بهانه کودتای صورت گرفته دستگیر 
شدند تنها محدود به نظامیان این کشور نبودند، بلکه 

مداران، قضات،  تعداد زیادی از سیاست
نگاران، دانشگاهیان، معلمان و کارکنان دولتی  روزنامه

 ها قرار داشتند. نیز در جمع دستگیرشده
اتحادیه اروپا، اواخر سال گذشته میالدی، در جریان 

این اتحادیه،  1927تصویب برنامه بودجه سال 
چه که عدم  های مالی به ترکیه را به خاطر آن کمک

پایبندی آنکارا به دموکراسی و نقض حقوق بشر 
 .عنوان شد، قطع کرد

که مربوط به  -های مالی به ترکیه  تصمیم قطع کمک
- فرایند تعلیق شده عضویت آن در اتحادیه اروپا است

صدراعظم آلمان در پی واقع  »آنگال مرکل»به پیشنهاد  
 .گرفته شد 1921جوالی  23پس از کودتای نافرجام 

نمایندگان و اعضای پارلمان اروپا در جلسه خود 
پرداخت پیش از »میلیون یورو از  293موافقت کردند 

میلیون یورو کمک  79را کاهش داده و  »عضویت
 .اضافی که قبال وعده داده شود را تعلیق کنند

ترین واردکننده کاالهای ساخت ترکیه و  اروپا مهم
ترین بازار مالی برای ترکیه است.  حال مهم درعین

های مستقیم خارجی نیاز فراوان  گذاری ترکیه به سرمایه
گیر  دارد ولی در حال حاضر با کمبود چشم

انداز در این  رو شده و میزان پس گذاری روبه سرمایه
ها هم رغبتی  یافته است. اروپایی کشور بسیار کاهش 

گذاری در این کشور از خود نشان  برای سرمایه
 دهند. نمی

شاید دولت ترکیه این عقیده را داشته بیاشید کیه بیحیران 
کینید امیا کیاهیش  جدی اقتصاد این کشور را تیهیدیید نیمیی

گیر اوضیاع بید  شدید ارزش پول ملی برای مردم نمیاییش
 اقتصادی است.

های مستبدانه و سرکوبگرانه دولت ترکیه و  سیاست
اردوغان، بر صنعت توریسم این کشور نیز ضربه 

روز از میزان  چنان روزبه شدیدی زده است. هم
 21شود. ترکیه ساالنه  درآمدهای این صنعت کاسته می

درصد از تولید ناخالص ملی خود را توسط توریسم 
میزان درآمد ناشی از صنعت  که  کند. در حالی کسب می

 19 نسبت به سال قبل از آن، 1921گردشگری در سال 
یافته بود. اقتصاد ترکیه براثر رویدادهای   درصد کاهش

سیاسی، اقدامات و تصمیمات نادرست اردوغان آسیب  
جدی دیده است. نرخ رشد اقتصادی این کشور در 

زمان مشابه  نسبت به مدت 1921ماهه سوم سال  سه
یافته است. یک چنین  درصد کاهش  7/2سال پیش 

 سابقه بوده است. تاکنون بی 1990رویدادی از سال 
اردوغان با تغییر قانون اساسی و اعطایی اختیارات 

جمهور، خود را به قدرت  تر به شخص رییس بیش
بالمنازع کشور تبدیل کرده است. این برای کسی که 

 خواهد قدرت اول کشور باشد چندان خوشایند نیست. می
صورت مستقیم و غیرمستقیم بر  همگی این اقدامات به

های فردی و جمعی و  افکار عمومی و آزادی
 های و حتی سیاست گذاران داخلی و خارجی  سرمایه

وخیم  ،ها در یک سال گذشته معیشتی و سطح رفاهی آن
درصد از اوضاع زندگی خود  1/21شده است. تنها 

شود این مسئله به دلیل  اند. گفته می ابراز رضایت کرده
آن است که در حدود دو سال اخیر یعنی پس از کودتای 

تر  ترکیه، اردوغان تالش کرده تا هر چه بیش 1921
رو،  قدرت را در دستان خود متمرکز کند. از این

های او روند رونق اقتصادی را معکوس کرده  دخالت
 .است

کاهش ارزش لیر بیش از همه به کسب و کارهای 
کوچک و بخش زیادی از افراد طبقه متوسط لطمه زده 

ای که اردوغان همواره به آرای  است؛ یعنی همان دسته
 ها متکی بوده است. آن

های  جامعه ترکیه در کنار مشکالت اقتصادی و سرکوب
سیاسی، با مشکالت امنیتی و درگیری در داخل خاک 

رو است. قطع مذاکرات صلح با عبدهللا  خود روبه
 اوجاالن و اعالم جنگ و حمله به مقر حزب کارگران

چنین حزب دمکراتیک  ( و همPKK -)پ.ک.ک 
( در کانتون عفرین و اشغال PYD -)پ.ی.د  سوریه

های تروریستی  نظامی این کانتون و حمایت از گروه
اسالمی و ارتش آزاد سوریه و غارت اموال مردم 

ای برای  عفرین، خود باعث بروز مشکالت امنیتی تازه
جامعه ترکیه شده است. هراس از حمالت چریکی 
گریالهای مسلح پ.ک.ک، به یک چالش بزرگ امنیتی 
برای دولت اردوغان تبدیل گشته است که جدا از 

های امنیتی برای خود دولت، چالشی اساسی  چالش
گذاران خارجی و داخلی و صنعت توریسم  برای سرمایه

 آید. نیز به شمار می
دولت ترکیه، به خصوص خانواده اردوغان، آلوده به 

ها اسنادی  فساد مالی هستند. هر از چندگاهی در رسانه
های تجاری بعضا  از معامالت مخفیانه و فعالیت

 .شود غیرقانونی اعضای خانواده اردوغان مخابره می
سال گذشته، یک گروه مطبوعاتی اروپایی از 
کشورهای فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا که پس از 

های مالیاتی در  افشای اسناد پاناما، بر روی گریزگاه
اند، طی  اروپا و حاشیه دریای مدیترانه، تمرکز کرده

های  هزار سند مربوط به پناهنگاه 239تحقیقاتی به 
 »جزیره من»و  »مالت»امن مالیاتی در مدیترانه، 

شان پی بردند که  ها در ادامه تحقیقات دست یافتند؛ آن
جمهور ترکیه مالک یک کشتی  خانواده اردوغان، رییس

هستند که آن  »آگ داش»هزار تنی با نام  21نفتکش 
هایی که در مالت و جزیره من، ثبت  را از طریق کمپانی

 .اند اند، به دست آورده شده
طور که در گزارش گروه مطبوعاتی اروپایی ضد  آن

فرار مالیاتی قید شده، یک چهارم از بودجه این اقدام 
ای که یکی از  ، تاجر ترکیه»سیتکی آیان»توسط 

دوستان خانواده اردوغان است، تهیه شده و سه چهارم 
، میلیاردر »مبارز منسیموف»باقی مانده توسط 

ای آذری تامین شده که مالک گروه حمل و نقل  ترکیه
پیش از این نیز  .مستقر در استانبول است »پالمالی»

های مرموز اقتصادی  هایی مبنی بر فعالیت گزارش
خانواده اردوغان منتشر شده بود؛ در دسامبر سال 

اداره مبارزه با جرایم مالی و درآمدهای  1921
نفر از  17مجرمانه وابسته به دایره امنیت استانبول، 

جمله پسران سه تن از وزرای کابینه اردوغان را 
های ترکیه خبر  بازداشت کرد؛ یک ماه بعد از آن، رسانه

الدین  نجم»دادند که احتماال پای دو پسر اردوغان یعنی 
نیز به این پرونده باز خواهد  »احمدبوراک»و   »بالل
پس از مطرح شدن نام پسران اردوغان در پرونده  .شد

، دادستان »معّمر عکاّش»فساد مالی در ترکیه، ناگهان 
ویژه مبارزه با فساد استانبول از کار برکنار شد؛ وی 

دستانی در دولت مانع انجام »ای گفت که  طی مصاحبه
در همان زمان نیز جنازه یک کمیسر  !»وظیفه او شدند

یافته در  پلیس مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان
 .اش پیدا شد خانه

که مانع از ادامه تحققات  اردوغان سپس برای این
 139پیرامون فساد مالی فرزندانش شود، طی حکمی 

افسر پلیس از جمله مسئوالن واحدهای مبارزه با جرایم 
اقتصادی، قاچاق و جرایم سازمان یافته ترکیه را از کار 

 .برکنار کرد
وزیر مالیه  »مهمت شمشک»نیز  1923در اکتبر سال 

ترکیه، در پاسخ به سئوال نماینده پارلمان این کشور از 
حزب اپوزیسیون جمهوری خلق، تایید کرد که یک 

میلیون لیر  1متر مربعی به قیمت  779999زمین 

 بالل و سمیهکه متعلق به  »تورک ِگو»ترکیه به بنیاد 
                                 

 1ادامه در ص              

توجهی  کشورهای اروپایی در رابطه با ترکیه تاثیر قابل
 گذاشته است.

به این ترتیب، اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
ترکیه تعریف چندانی ندارد؛ شرایطی که باعث شده 
اکثریت شهروندان ترکیه به ویژه مردم کرد، ارمنی، 
علوی و مزدبگیران از حکومت اردوغان نفرت داشته 

 باشند.
واحد پول ترکیه از اوایل سال جاری میالدی بیش از 

درصد از ارزش خود را از دست داده است و این  19
لیر فروخته  01/1روزها یک دالر آمریکا به قیمت 

شود. شهروندان ترکیه از بیم ادامه این روند و به  می
خرند یا لیرهایشان را  هایشان یا طال می بادرفتن دارایی

اند. آیا لیر سرانجام در  به یورو و دالر تبدیل کرده
سوم  -ژوئن  11انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 

تیر، به یکه تازی اردوغان در میدان سیاسی ترکیه 
 پایان خواهد داد؟

دشمنان ترکیه، دالالن ارز و »اردوغان سه هفته پیش 
را عامل بحران پولی کشور معرفی  »های سودجو البی

زیر »کرده بود. او از مردم خواست دالر و یورو را از 
درآورده و به لیر تبدیل کنند. بینالی یلدریم  »بالش

نوسان در »نخست وزیر ترکیه هم اطمینان داده که 
اما شهروندان  »بازار ارز موقتی و دوره ای است.

های دولت اعتماد ندارند و  ترکیه هنوز نسبت به تضمین
 .های خرید طال، دالر و یورو هستند چنان در صف هم

بحران لیر ترکیه دو عامل اساسی و کالن دارد که یکی 
در داخل ترکیه و دیگری در خارج است. این کشور 

چون بسیاری از بازارهای نوظهور دنیا با کاهش  هم
ها  رو است. برخی از آن گذاری خارجی روبه سرمایه

اند اما ترکیه و  فعال از این وضعیت متالطم خارج شده
 .اند چنان گرفتار مانده آرژانتین هم

های خود را به امید  گذاران اخیرا پول سرمایه
گذاری سودآورتر به کشورهای توسعه یافته و  سرمایه

اند. چین، آمریکا و ایتالیا مقصدهای  با ثبات منتقل کرده
 آیند. ها به شمار می اصلی این سرمایه

ترکیه در حال حاضر مانند ایران، به مناسبات با روسیه 
دهد که  دهد. آمریکا نیز ترجیح می اهمیت زیادی می

روابط تجاری بهتری با همسایگان ترکیه مانند 
گرجستان، اوکراین و حتی جمهوری آذربایجان داشته 
باشد. این نابسامانی در روابط سیاسی دو کشور و حتی 

های تکرارشونده تشنج بر سر  احتمال بروز دوره
گذاران را از  ای، سرمایه سوریه و سایر تحوالت منطقه
 .فعالیت در ترکیه بازداشته است

بحران جاری زمانی اوج گرفت که اردوغان در جریان 
سفر اخیر خود به انگلیس، با بلومبرگ مصاحبه کرد و 

تری در  خواهد بعد از انتخابات تاثیر بیش گفت که می
های پولی داشته باشد. او وعده داد که  گذاری سیاست

پس از انتخابات نظم مالی را برقرار کرده و تورم را 
ای به دخالت دولت  مهار کند. بازاری مانند ترکیه، عالقه

و رییس جمهوری در امور مالی ندارد. در پی این 
گذاران بیم آن دارند که کنترل اردوغان  تحوالت، سرمایه

های پولی افزایش یافته، استقالل بانک  بر سیاست
مرکزی از بین رفته و مدیریت اقتصادی کشور 

 ها تحمیل کند.  تصمیمات نادرستی را به آن
کنندگان داخلی به دولت سلب  بنابراین، اعتماد مصرف

های خود  شده و مردم برای حفظ ارزش پول و دارایی
های خصوصی هم  اند. شرکت به ارز خارجی روی آورده

های اصلی هستند که تقاضای باالیی  جزو دیگر گروه
گذاران خارجی هم  برای ارز خارجی دارند. سرمایه

خروج از ترکیه را بهترین راه محافظت از ثروت خود 
 اند.  یافته

بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفته نرخ سود بانکی را 
درصد رسانده و  3/21سه درصد افزایش داده و به 

چنین وعده داده  ارزش لیر را بازگرداند. این بانک، هم
ها کمک کند تا بخشی از بدهی خارجی خود را  به شرکت

در شرایط فعلی، تنها راه مقابله  .به راحتی پرداخت کنند
با بحران لیر افزایش نرخ سود بانکی است که از 

سو، روش مورد عالقه اردوغان نیست و از سوی  یک
دیگر، تاثیر مثبت آن در طوالنی مدت قطعی و مسلم 

 نیست.
البته هنوز میزان تاثیر بحران جاری بر نتایج انتخابات 
به طور کامل مشخص نشده است اما به گفته برخی 
کارشناسان، شاید تاثیر مخربی برای اردوغان داشته 

 باشد. 
که در آنکارا مستقر است،  »متروپول»گروه تحقیقاتی 

ماه آوریل نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن 

 گویند شرایط   درصد از مردم می 1/39آمده بود که 

۷صفحه   



 های ایران: ها و خلق بیانیه پالتفرم دمکراتیک جنبش

 در رابطه با انتخابات زودرس ترکیه و حمایت
 ها! از حزب دمکراتیک خلق 

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  هاست که جامعه ترکیه دچار بحران مدت
المللی نیز  ای و بین چنین در سطح منطقه شده است. دولت ترکیه، هم

ای دارد. دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رییس  های عدیده بحران
جمهوری این کشور سخت نگرانند که اگر صبر کنند تا انتخابات در سال 
آینده برگزار شود شاید فرصت را از دست بدهند و شکست بخورند. به 
همین دلیل، راه نجات و بقای حاکمیت خود را در برگزاری انتخابات 

 اند. زودرس تشخیص داده
اردوغان با پیشنهاد دولت 
باغچلی رییس حزب حرکت ملی، 
تصمیم به انتخابات زودرس 
گرفت. در نتیجه این انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمان روز 

برگزار خواهد  1927ژوئن  11
 شد.

از این  پیش در حالی که 
اردوغان، بینالی ییلدریم 

وزیر، بکیر بوزداغ معاون  نخست
گوی دولت  وزیر و سخن نخست

ترکیه، بارها برگزاری زودهنگام 
انتخابات در این کشور را رد 
کرده بودند ولی با تایید مجلس، 
انتخابات مجلس و ریاست 

ماه  27جمهوری این کشور 
زودتر از موعد مقرر برگزار 

 .شود می
های  چون تنش دالیل مختلفی هم

سیاسی، بحران اقتصادی، سقوط 
روزمره لیر ترکیه در مقابل دالر، 

جنگ دولت و ارتش ترکیه علیه مردم کرد و پ.ک.ک، تشدید سانسور و 
چنین دیپلماسی  اختناق، اشغال نظامی کانتون عفرین در روژآوا، و هم

ای و جهانی دولت ترکیه به ویژه تنش با اتحادیه اروپا و آمریکا،  منطقه
اند که گرانی و تورم و بیکاری در ترکیه افزایش یابد و به  همگی سبب شده

 نارضایتی عمومی شهروندان منجر گردد.
هرچند که احزاب مخالف دولت، به انتخابات زودرس انتقاد دارند اما 

بنا به ای نداشتند جز این که خود را برای این انتخابات آماده کنند.  چاره
نامزد نهایی انتخابات ریاست  3 اعالم شورای عالی انتخابات ترکیه،

الدین  جمهوری این کشور، اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه، صالح
ها، مرال آکشنر رهبر حزب  دمیرتاش رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلق

(، تمل کارمالاوغلو رهبر حزب سعادت، محرم اینجه iyi) تازه تاسیس خوب
 1 -ژوئن  11ها در انتخابات  خواه خلق هستند. آن رهبر حزب جمهوری

 تیرماه ترکیه با همدیگر رقابت خواهند کرد. 
، »خوب»حزب تازه تاسیس  با حمایت از خواه خلق حزب جمهوری

نفر از نمایندگان این حزب به حزب  23طور رسمی از پیوستن  به حتی
نماینده الزم را برای تشکیل یک گروه  19خوب خبر داد تا این حزب 

آوری صد هزار امضاء پیدا  پارلمانی داشته باشد و دیگر نیازی به جمع
وزیر  2007تا سال  2001ساله که از سال  12نکند. خانم مرال آکشنر 

 کشور ترکیه بود و اخیرا از حزب حرکت ملی استعفاء داده است.
اکنون در رابطه با این انتخابات، دو اتحاد شکل گرفته و یک حزب نیز 

کند. حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت  طور مستقل شرکت می به
اند و حزب حرکت ملی از کاندیداتوری اردوغان حمایت  ملی با هم متحد شده

خواه خلق، حزب سعادت و  کند. اتحاد دوم، اتحاد سه حزب جمهوری می
 حزب خوب است.

کند.  یک از این دو اتحاد، همکاری نمی ها، با هیچ اما حزب دمکراتیک خلق
 رو،  داند. از این مذهبی می -کار ملی  ها جریانات راست و محافظه چرا که آن

کند. سه انتخابات گذشته، یعنی دو  این حزب مستقال در این انتخابات شرکت می
انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری نشان داده است که حزب 

دهنده  کم شش میلیون رای ها، از حمایت جدی و فعال دست دمکراتیک خلق
 برخوردار است.

العاده و تشدید سانسور، تنها اردوغان  شایان ذکر است که به دلیل وضعیت فوق
کنند و بقیه احزاب محرومند.  های سراسری تبلیغ می و حامیان او از رسانه

نگاران معرفی شده است  عنوان زندان بزرگ روزنامه ترکیه در سطح جهانی، به
طوری که تعدادی از دارندگان جایزه نوبل خواهان لغو سانسور و اختناق در  به

 اند. ترکیه شده
شنبه اول مارس  تن از دارندگان جایزه نوبل که روز پنج 11در نامه سرگشاده 

ما خواستار لغو »منتشر شده، از جمله آمده است:  2101اسفند  29  -  1927
قید و شرط  مداری و آزادی بی العاده، بازگشت فوری به قانون وضعیت فوق

 »عقیده و بیان در ترکیه هستیم.
کنندگان این نامه  در میان امضاء

اعتراضی، نام شمار زیادی از 
برندگان سرشناس جایزه نوبل 
ادبیات، از جمله الفریده یلینک 
اتریشی، هرتا مولر آلمانی، جان 
مکسول کوتسی اهل آفریقای 

اس. نایپل  جنوبی، وی.
بریتانیایی، ماریا وارگاس یوسا 

گورو  اهل پرو و کازوئو ایشی
تبار بریتانیایی و  نویسنده ژاپنی

آخرین برنده نوبل ادبیات، دیده 
 .شود می

در نامه سرگشاده دارندگان 
جایزه نوبل خطاب به اردوغان، 
در درجه اول به محکومیت 

نگاران سرشناس ترک،  روزنامه
احمد آلتان و برادرش محمد 
آلتان و نیز نازلی ایلیجک به 
حبس ابد اشاره شده است. 

کنندگان در نامه خود  امضاء
اند که بازگشت ترکیه به  نوشته

مداری، به آزادی برادران آلتان و خانم ایلیجک خواهد انجامید که به  قانون
 .اند زندانی شده »غیرقانونی»شکلی 

نگاری مستقل( که نامه  پالتفرم روزنامه) »11  پی»سایت  به گزارش وب
 239دارندگان جایزه نوبل به اردوغان را منتشر کرده، در حال حاضر بیش از 

برند. چندین رسانه ممنوع و تعطیل  سر می های ترکیه به نگار در زندان روزنامه
ترکیه  »احوال»ها رسانه آنالینی  اند؛ آخرین آن های زیادی فیلتر شده سایت و وب

 .، مسدود شد1927ام فوریه  با مواضعی انتقادی بود که سی
 

های اجتماعی و حمله به مردم کرد و  سانسور و اختناق، سرکوب جنبش
اند که اوضاع اقتصادی  پ.ک.ک و اشغال کانتون عفرین در روژآوا، سبب شده

تر گردد. اوضاع اقتصادی طبق برآورد کارشناسان و  ترکیه نیز به شدت وخیم
کسری    میلیارد لیره 7/12رقمی معادل ، 1927 نهادهای مالی ترکیه در سال 

تر از کسری بودجه این  میلیارد لیره( بیش  19بودجه داشت که دو برابر)حدود 
 .بود 1921کشور در سال 

کاهش قیمت را در مقابل ارزهای  لیر ترکیهنیز،  1927از اولین روزهای سال 
تجربه کرد. کاهش ارزشی که اقدامات بانک مرکزی این کشور نتوانسته  خارجی

شان  با آن مقابله کند. این روزها مردم ترکیه شاهد کاهش ارزش پول ملی
ای لیر در مقابل دالر  اند تا ببینند آیا نرخ مبادله ها به انتظار نشسته هستند. آن

تواند آغاز بحران مالی  لیر را خواهد شکست. اتفاقی که می 1آمریکا رکورد 
 باشد. اقتصاد ترکیه بار برای فاجعه

هیاییی کیه  بیا بیرنیامیه 1991اسالمی ترکیه، در سال   حزب حاکم عدالت و توسعه
برای اصالحات اقتصادی و ایجاد تغییرات در مناطق کردنشین ارائه کیرده بیود و 

های اخذ رای به نیفیع خیود  با وعده اصالحات توانست اکثریت آراء را از صندوق
          به دست آورد.

 
 

 7ادامه در ص                                 

Commun: TheDemocraticPlatformofIranianMovementsandPeopleJournal 
Editor:BahramRahmani-bahram.rehmani@gmail.com 
Colleagues:GhazalAliyali,SaraMohammadi,EhwenChiyako,ShahinMohammadi,JalalSbzvari,
AminGazaei,VahidMohammadi,MouradAzimi,BijanRanjbar 

15 juni 2018, NO: 8 

 سرنگون باد حکومت اسالمی ایران!


