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 جمھوری اس�می و
  نعش برجام

 
ای رھبر حکومت   خرداد، خامنه١۴دوشنبه 

اس+می در سخنان خود در مراسم بيست و نھمين 
مرگ خمينی که سران سه قوه و جمعی از  سال

مقامات کشوری و لشگری و سفرای خارجی 
کشورھا در آن حضور داشتند، به سازمان انرژی 

تر مقدمات  اتمی دستور داد که ھرچه سريع
 در فع+را، )   ١( ھزار سو١٩٠رسيدن به 

ای که از نحوۀ  خامنه.  چارچوب برجام فراھم کند
ھای  برخورد اروپا نسبت به برجام و تحريم

آمريکا به شدت برافروخته شده بود با گفتن اينکه 
برخی کشورھای اروپايی توقع دارند جمھوری 

ھا را تحمل کند و ھم از  ھم تحريم"اس+می 
ھا  ای خود دست بکشد و محدوديت فعاليت ھسته
به ابراز نارضايتی از کشورھای "  را ادامه دھد

ھا  من به اين دولت"اروپايی پرداخت و گفت 
گويم بدانند که اين خواب آشفته تعبير  می
 ".شود نمی

ای و برخی مطبوعات و  اگرچه دارودسته خامنه
" تندی"ھای داخلی و خارجی ت+ش کردند  رسانه

تر کنند و اوضاع را به  ای را غليظ سخنان خامنه
ای ترسيم نمودند که گويا جمھوری اس+می  گونه
سازی اورانيوم را به حالت قبل از  خواھد غنی می

برجام برگرداند و در آستانه خروج از برجام 
گونه نبوده و  است، اما اوضاع بطور واقعی اين

ھای رھبر حکومت اس+می شايد  نيست و صحبت
ھای تو خالی  ظاھری تند داشته باشد، اما توپ

 .بيشتر نيستند
فع+ "اوY در فرمان رھبر حکومت اس+می قيد 

که در تبليغات و "  در چارچوب برجام
ھای داخلی و خارجی حذف يا بسيار  گزارش

بندی جمھوری  رنگ شد، آشکارا بر پای کم
" فع+"اس+می به برجام تاکيد شده است بنابراين 

بحثی در مورد نقض برجام و تعھدات جمھوری 
چه حتا  ثانيا چنان.  اس+می در ميان نيست

 بخواھد در زمينه بعداجمھوری اس+می 
ھای برجام  سازی اورانيوم از چارچوب غنی

که بسيار بعيد   –فراتر برود يا آن را نقض کند 
چرا .  اين در حکم فرار به جلو خواھد بود  –است 

که عواقب اقتصادی و سياسی چنين سياستی و 
بار کنونی  نقض اين توافق، اوضاع وخامت

تر خواھد  جمھوری اس+می را صدھا درجه وخيم
 .کرد
ای  اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی ھسته علی

آنکه شايد  رژيم در يک کنفرانس مطبوعاتی، بی
خريدار  بی"  تند"ھای  بخواھد، از روی اين ژست

وقتی "او گفت .  رھبر حکومت پرده برداشت
 ھزار سو را فرمودند، گفتند ١٩٠رھبر انق+ب 
سازی آن را در چارچوب  ھا و آماده که زيرساخت

ای در سخنان چندی پيش خود ادامه حضور ايران در برجام را منوط به سپردن تعھداتی از سوی  خامنه
داند که چنين  ترين دانش در امور سياسی داشته باشد، می رھبران کشورھای اروپايی کرد که ھر کس کم

نه تنھا دولت ايران اساسا در موقعيتی نيست که از .  پايه و غيرممکن ھستند ھايی از اساس بی درخواست
سران اروپايی درخواست چنين تعھداتی را کند، بلکه سران کشورھای اروپايی نيز از چنين اقتداری 

در واقع سران کشورھای اروپايی خود .  ھای اروپايی امر و نھی کنند برخوردار نيستند که به شرکت
اروپايی ھستند و اين سران   -و قريب به اتفاق چند مليتی   -ھای بزرگ  نماينده و منصوب شرکت

 .ھا رفتار کنند و نه برعکس کشورھای اروپايی ھستند که بايد مطابق منافع اين شرکت
ای خواست سران کشورھای اروپايی تعھد بدھند به ميزانی که صادرات نفت ايران در  برای نمونه خامنه

يابد از ايران نفت بخرند تا بدين ترتيب ميزان صادرات نفت ايران کاھش  ھای آمريکا کاھش می اثر تحريم
ست که از ھم اکنون  اين در حالی.  ای که برای جمھوری اس+می يک امر حياتی است نيابد، مساله

يونان که "  ھلنيک پتروليوم"اسپانيا و "  کپسا"و "  رپسول"ايتاليا، "  ساراس"ھای نفتی اروپايی  شرکت
اند که با تحريم آمريکا از ايران ديگر نفت  خريدار يک پنجم نفت صادراتی ايران ھستند، اع+م کرده

ھای خود با  ايتاليا نيز چندی پيش پايان ھمکاری"  انی"فرانسه و "  توتال"ھای نفتی  شرکت.  نخواھند خريد
 .ايران را اع+م کردند

 ھا يا  اردن، تغيير چھره
 تغيير سياست

 
پس از روزھا اعتراضات سراسری مردم، دولت 

 خرداد اع+م کرد Yيحه ١٧اردن روز پنجشنبه 
پيش از اين، .  افزايش ماليات را پس خواھد گرفت

اعتراضات سراسری، در چھارمين روز خود، 
وزير اردن، ھانی ملقی،  منجر به برکناری نخست

و انتصاب وزير آموزش و پرورش کابينه، عمر 
وزير از سوی شاه  الرزازی، به عنوان نخست

 . اردن شده بود
وزير جديد، يکی از مديران  گرچه اکنون نخست
المللی پول، اع+م کرده است  سابق صندوق بين

که پس از تشکيل دولت جديد Yيحه مالياتی برای 
بازبينی از مجلس به دولت بازگردانده خواھد شد، 

تر  تر و گسترده اما نارضايتی مردم بسيار عميق
 .از Yيحه مالياتی جديد است

  ٨درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٧۶شماره    ٩٧  خرداد  ٢١ –سال  چھلم 

٣درصفحه   

 نتايج واقعی اخت�فات اروپا و آمريکا بر ادامه برجام

ھفته گذشته، ابتدا شبکه ھای اجتماعی و سپس 
خبرگزاری ھای رسمی از مرگ حاتم مرمضی 

حاتم مرمضی، جوان .  در زندان اھواز خبر دادند
 ساله، فعال سياسی و فرھنگی خلق عرب از ٢٠

خانواده او می .  اھالی خفاجيه سوسنگرد بود
گويند، حاتم  يک سال پيش در ھنگام بازگشت از 

در سوسنگرد بازداشت خانه يکی از بستگان خود 
پس از آن مقام ھای امنيتی و قضايی از .  شد

در اين .  سرنوشت او ابراز بی اط+عی کردند
مدت، مراجعات مکرر خانواده به دادگاه انق+ب، 
ستاد خبری و نھادھای امنيتی بی نتيجه ماند و 
ھمه اين نھادھا، از بازداشت حاتم مرمضی 

تا اينکه روز سه .  اظھار بی اط+عی می کردند
، اداره اط+عات اھواز طی ٩٧ خرداد ١۵شنبه 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 جنبش زنان و 
 نياز به

ای جمعی و   مبارزه
 متشکل

قوه قضائيه پرشتابتر بر مدار 
 جنايت می چرخد



 ٢ ٧٧۶ شماره  ٩٧  خرداد ٢١     ٢
١از صفحه   

 جمھوری اس�می و نعش برجام

رغم اينکه  بنابراين به"!  برجام فراھم کنيد
ھای وی جنجال  ای حول صحبت روان خامنه دنباله

و سروصدا راه انداختند و از او تجميد کردند که 
جمھوری اس+می با رھبری وی مسير تعالی خود 

کند، اما نه حرفی از نقض  را سپری می
سازی اورانيوم خارج از  نامه برجام و غنی توافق

توافقات برجام ھست و نه نشانی از يک اقدام 
 !عملی عليه مواضع اروپا

رغم آنکه درحال حاضر  در جمھوری اس+می به 
شود که رژيم حتا پس از توافق  چنين وانمود می

سازی اورانيوم بيکار   غنی برجام، در زمينه
ننشسته و اقدامات زيرساختی زيادی انجام داده 

اکبر صالحی ادعا کرد  رغم آنکه علی است، و به
سازمان انرژی اتمی کارھايی را آغاز کرده و در 
صورت فروريزی برجام اين سازمان خود را 

دستش روی "برای ھمه سناريوھا آماده کرده و 
اما او کرارا تاکيد و آرزو کرد که "!  ماشه است

صالحی گرچه به تأسی از !  برجام پابرجا بماند
ما برجامی که به "گويد  ای می ھای خامنه حرف

ايم را قبول داريم، اما برجام معيوب  آن متعھد شده
، در عمل اما و برای آنکه "شده را قبول نداريم

تر از آنچه ھست نشود جمھوری  اوضاع وخيم
 .اس+می مجبور است به آنچه ھست رضايت دھد

واقعيت اين است که جمھوری اس+می در يک 
. ای گرفتار آمده است بست کم سابقه برزخ و بن

ھای  بيند عنقريب تحريم جمھوری اس+می که می
ھايی که روی  شود و حساب آمريکا برقرار می

اروپا کرده بود درست از کار درنيامده است، با 
کند اروپا  ھا سعی می گيری ھا و موضع اين ژست

را تحت فشار بگذارد که حسابش را از امريکا 
جدا کند و خريد نفت ايران و مناسبات تجاری و 

ھای خارجی و  گذاری بانکی و ارزی و سرمايه
که تاکنون  اروپا اما چنان.  امثال آن را تضمين کند

نيز مشخص شده، بدون آنکه قدرت تاثيرگذاری 
داری در سياست آمريکا داشته باشد و بدون  معنی

آنکه از برجام خارج شود، خواھان ادامه وضع 
موجود است که مشخصه اصلی آن اعمال 

ھای  ھای آمريکا و محدوديت ھمزمان تحريم
ای جمھوری اس+می است و اين درست  ھسته

ای را  ست که صدای خامنه ھمان موضوعی
 .درآورده است

جمھوری اس+می بر اين اميد و خيال واھی بود 
که در اين نزاع، اروپا را از آمريکا جدا کند و 

" دو اروپا"ھنوز به اين دلخوش است که با 
ھای اروپايی که متعھد به  مواجه است؛ دولت

بخش "مند حفظ آن ھستند و  برجام و ع+قه
اش از  که دنبال آن است منافع"  خصوصی

ھای  ھايی که ممکن است از جانب تحريم آسيب
. آمريکا دامنشان را بگيرد، مصون بماند

ھای اروپايی اما مانند ھر کشور  دولت
داران  داری ديگر، نمايندگان ھمان سرمايه سرمايه

بنابراين .  ھا ھستند ھا و بانک و صاحبان سرمايه
ست که جايگاه اروپا را در اين نزاع، منافع  بديھی

! کند و نه چيز ديگری اقتصادی آن تعيين می
ھا و فشارھای مورد نظر آمريکا  دامنه تحريم

قراراست چنان وسيع و گسترده باشد که 
گذاران اروپايی را از پذيرش  ھا و سرمايه شرکت

از اين رو مستقل .  شرايط آمريکا گريزی نيست
ھای رھبر  از اميال و آروزھا و عصبانيت

حکومت اس+می، اروپا مجبور است تاحد ممکن 
خود را با آمريکا که ھنوز قدرت برتر اقتصادی 

شواھد متعددی حاکی از آن .  است ھماھنگ سازد
است که اين پروسه از ھم اکنون آغاز شده و 

برای نمونه، .  شکل عملی به خود گرفته است
گذاری اروپا از پاسخ مثبت به  بانک سرمايه

پيشنھاد اتحاديه اروپا مبنی بر ھمکاری با ايران 
به منظور نجات برجام امتناع و آن را رد کرده 

گذاری اين بانک  آمريکا در مورد سرمايه.  است
چندين شرکت .  در ايران ھشدار داده است

اند با جمھوری اس+می  اروپايی رسما اع+م کرده
کنند و قراردادھای خود را نيز قطع  معامله نمی

توتال فرانسه، انی و .  نموده يا خواھند کرد
ساراس ايتاليا، رپسول و سپسای اسپانيا و ھلنيک 
پتروليوم يونان که بيشترين نفت ايران در اروپا 

اند پس از  کنند، اع+م کرده را خريداری می
ھا، خريد نفت از ايران را لغو  اعمال تحريم
چين و ھند و حتا روسيه نيز .  خواھند کرد

توانند  که تجارب پيشين نشان داده است، نمی چنان
ھای آمريکا و معامله با جمھوری  نسبت به تحريم

تفاوت  اس+می از جمله خريد نفت از ايران بی
ھای اروپايی نيز  بسياری ديگر از شرکت.  بمانند

ھای آمريکا معاف  اند اگر از تحريم اع+م کرده
نشوند، از قراردادھای منعقد شده با جمھوری 

 بانک و موسسه ٢۴٠٠.  شوند اس+می خارج می
مالی به شبکه سوئيفت متصل ھستند که زير نفوذ 

تواند  ھای مالی آمريکاست و می ھا و سياست بانک
سيستم مبادYت ارزی، پولی و تجاری جمھوری 

 .اس+می را به کلی فلج کند
وزرای خارجه و دارايی انگليس، فرانسه و آلمان 

 ژوئن به ھمتايان آمريکايی ۴در نامه مورخ 
اند آن دسته از  خود، از آمريکا خواسته

از برجام در ايران  ھای اروپايی را که پس شرکت
. ھا مستنثی کند اند، از تحريم گذاری کرده سرمايه

اين نامه که به امضای فدريکا موگرينی مسئول 
سياست خارجی اروپا نيز رسيده است، ھيچ 

ھای آمريکا و  تغييری در اساس سياست
پراکنی ظريف  نامه.  ھای گسترده آن ندارد تحريم

و توسل وی به وزرای خارجه کشورھای جھان 
ترين تاثيری بر روند  برای نجات برجام نيز کم

 .ھا و برچيده شدن بساط برجام ندارد تحريم

رغم تمام اين شرايطی که اساسا به زيان  به 
جمھوری اس+می است، اما جمھوری اس+می تا 

ھای ممکن و ھرطور شده سعی  آخرين لحظه
ترين لغزش در  کم.  خواھد کرد در برجام بماند

اين زمينه نه فقط باعث خواھد شد اروپا 
کم و  م+حظات کنونی خود را کنار نھد و بی

ای که  رای آمريکا شود و راه باريکه کاست ھم
شايد ھنوز برای مبادYت تجاری و بانکی رژيم با 
غرب بازمانده باشد، بکلی مسدود گردد، بلکه حتا 
چين و روسيه نيز به کمپ آمريکا و اروپا ملحق 

از  ھشدار وزيرخارجه فرانسه، پس.  خواھند شد
ای در مورد افزايش ظرفيت  سخنان خامنه

 شدن جمھوری  سازی اورانيوم و نزديک غنی
نيز آستانه تحمل اروپا را "  خط قرمز"اس+می به 
 .نشان داد

رژيم جمھوری اس+می که در تمام دوران حيات 
بستی گرفتار نيامده  خود در چنين تنگنا و بن

است، از شرايط موجود و سرنوشت برجام به 
ای جز  شدت ناراضی و نگران است، اما چاره

ماندن در برجام مايه .  دادن به آن ندارد تن
ھای سياسی و  سرشکستگی و تحقير و زيان

اقتصادی بزرگ است، خروج از آن اما ھمه اين 
از اين روست که .  کند تر می ھا را سنگين زيان

را به خروج از آن ترجيح "  برجام معيوب"
" ماشه"انگشت جمھوری اس+می روی .  دھد می

است اما ماشه س+حی که فاقد کارکرد شليک 
ھای رھبر حکومت  وھورت رغم ھارت به.  است

ھای به ظاھر تند و تيز او، حتا  اس+می و حرف
 .شخص وی نيز از برجام دست بردار نيست

بينيم که خواب کشورھای اروپايی چندان ھم  می 
ای از ھم  آشفته نيست و برخ+ف نظر خامنه

جمھوری اس+می .  شده است"  تعبير"اکنون 
که به برجامی که ديگر برجام   راھی ندارد جز آن

برجام روی دست آن باقی مانده .  نيست تن دھد
تا لحظه ای که ھنوز زمان دفن رسمی .  است 

برجام فرا نرسيده است، برجام بر سر دست 
جمھوری اس+می باقی خواھد ماند ولوتابوتی که 

 .حامل نعش آن است
 
١- )  SWO(  سو   –  واحدی است برای بيان  

ميزان کاری که به منظور جداسازی دوايزوتوپ 
گيرد و قدرت  از يک عنصر انجام می

سازی  سانتريفوژھا را در جداسازی و ميزان غنی
 .دھد اورانيوم نشان می



 ٣ ٧٧۶ شماره  ٩٧  خرداد ٢١     ٣

۶درصفحه   

١از صفحه   
خود عامل مھم ديگری است که ايران را از 

ھا و موسسات مالی دنيا  دسترسی به بانک
 .سازد ناتوان می

بدين ترتيب با وجود تمايل شديد اروپا برای 
حفظ برجام، در عمل قطع و يا محدود شدن 

ونقل،  ھای بيمه، حمل ھا، شرکت فعاليت بانک
ھای  ھای نفتی اروپايی و ديگر شرکت شرکت

چون پژو، عم+ چيزی  بزرگ اروپايی ھم
 .جز شبحی از برجام باقی نخواھد ماند

اگرچه اخت+فات کشورھای اروپايی با 
سال گذشته به شدت افزايش  آمريکا در يک

يافته و عوارض جديد گمرکی بر تعدادی از 
تر اقتصادی  گر جنگ بزرگ کاYھا تنھا بيان
باشد، موضوعی که ريشه در  در آينده می

داری و  تشديد تضادھای نظام سرمايه
ی  ھای ساختاری اين نظام در عرصه بحران

جھانی دارد، اما اخت+ف بر سر برجام، 
گونه نيست که اروپا و آمريکا را از ھم  آن

ھا نيز  واقعيت.  جدا و در مقابل ھم قرار دھد
ھای اخير  گيری که بخشی از آن تصميم

ھای بزرگ اروپايی برای خروج از  شرکت
. دھد خوبی ھمين را نشان می ايران ھستند، به

ھای دولت جمھوری اس+می ھم به  سياست
ھای  که بتواند شکاف بين دولت جای آن

اروپايی و آمريکا را تعميق کند عم+ در 
خدمت نزديک کردن اروپا و آمريکا به ھم 

توان به  در اين رابطه از جمله می.  باشد می
 ماندن ايران در  ای برای باقی شرايط خامنه

برجام، دستور آمادگی به سازمان انرژی 
ای،  ھای ھسته اتمی برای گسترش فعاليت

عدم تصويب قانون مبارزه با پولشويی در 
ھای  تر تداوم سياست مجلس و از ھمه مھم

خارجی تجاوزکارانه و شعارھای ستيزه 
ھای منطقه اشاره  جويانه عليه برخی دولت

 .کرد
ست که بين  ھايی نکته مھم ديگر تفاوت

کشورھای اروپايی بر سر اين مساله وجود 
جايی که  برای نمونه انگليس از آن.  دارد

منافع کمتری در ايران دارد و نسبت به 
رقبای آلمانی و فرانسوی سھم کمتری از 
بازار ايران دارد، کمتر از ديگر کشورھای 

در عوض .  اروپايی در جنب و جوش است
دولت فرانسه به دليل قراردادھای بزرگی که 

 ١٨با دولت ايران دارد از جمله قرارداد 
ميليارد دYری ايرباس و حضور دو غول 
 –خودروسازی اين کشور يعنی پژو 

نيسان آليانس که سھم   –سيتروئن و رنو 
بزرگی از بازار خودرو در ايران را که 
توليد سال گذشته آن به يک و نيم ميليون 
رسيد در دست دارند، بيشترين ت+ش را 

 .برای حفظ برجام دارد
نااميدی برای حفظ برجام تا به آنجا رسيده که 
وزرای خارجه و دارايی سه کشور اروپايی 
به ھمراه فدريکا موگرينی مسئول سياست 

ای به وزرای  خارجی اتحاديه اروپا در نامه

دانست بانک  تصميم را گرفت که از قبل می
گذاری اروپا به اين خواست تن  سرمايه

زمان با اع+م اين  نخواھد داد و رئيس آن ھم
اما تصميم نھايی به "تصميم کميسيون گفت 

در واقع اقتصاد اروپا و ".  عھده بانک است
اند که  چنان در ھم تنيده شده آمريکا آن

ھای اروپايی نخواھند توانست با  دولت
" برجام"گيری از موسسات مالی کنونی  بھره

ھا به چنان  کار آن برای اين.  را نجات دھند
موسسات مالی احتياج دارند که ھيچ 

ای با آمريکا و دYر نداشته باشد و  رابطه
چنين چيزی ھم در حال حاضر حتا در حد 

 درصد از روابط کنونی اقتصادی ٢٠حفظ 
 .اروپا و ايران وجود ندارد

ھای آمريکا،  در واقع با بازگشت تحريم
" سوئيفت"ھای ايرانی به  دسترسی بانک
" برجام"حتا بعد از امضای .  قطع خواھد شد

ھای  ھا طول کشيد تا دسترسی بانک مدت
کار .   پذير شد امکان"  سوئيفت"ايرانی به 
که مرکز آن در بروکسل "  سوئيفت"شرکت 

باشد به جريان انداختن گردش مالی بين  می
 ھزار بانک و موسسه ١١.  باشد ھا می بانک

" سوئيفت" کشور جھان به ٢٠٩مالی از 
" سوئيفيت"متصل ھستند و به ھمين دليل 

نقش بزرگی در برقراری ارتباطات مالی 
 .بدست آورده است

ھای اقتصادی ايران   با تحريم٢٠١٢در سال 
با "  سوئيفيت"و به خواست دولت اوباما، 

ايران قطع رابطه کرد و ھمين مساله به مانع 
ای برای انتقال منابع مالی به ايران  عمده

 .تبديل شد
رغم اين مساله، شايد تنھا کارت جمھوری  به

اس+می برای حفظ ارتباطاتی با موسسات 
المللی خارج شدن ايران از ليست  مالی بين

ی خود را  سازمانی که وظيفه (FATFسياه 
مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم 

بود که آن نيز عم+ در مجلس )  تعريف کرده
ھای  جدا از تحريم.  اس+می مسکوت ماند

آمريکا، حضور ايران در اين ليست يک 
ھای  مانع مھم در برقراری ارتباط بانک

 .المللی است ھای بزرگ بين ايران با بانک
 در اين ليست قرار ٢٠٠٧ايران از سال 

گرفت که از جمله نتايج اين مساله  قطع 
ھای بزرگ با  ھا بويژه بانک ارتباط بانک

گروه ويژه "ايران بود، اما در دو سال اخير 
 به طور مشروط ايران FATF"  اقدام مالی

را از اين ليست خارج کرد و برای آخرين 
بار تا تاريخ جوYی امسال به ايران مھلت 
داد تا قوانين Yزم برای مبارزه با پولشويی و 
. تامين مالی تروريسم را به تصويب برساند

ھای آمريکا،  بدين ترتيب جدا از تحريم
بازگشت قريب به يقين ايران به ليست سياه 

ھند "  ري+ينس اينداستريز"حتا شرکت نفتی 
ھای ھند و  ترين پاYيشگاه که مالک بزرگ

ترين خريدار نفت ايران در اين کشور  بزرگ
است اع+م نموده که خريد نفت از ايران را 

به ياد داشته باشيم که .  متوقف خواھد کرد
ترين بازار صادراتی نفت  ھند و چين بزرگ

ايران ھستند و حتا چين نيز از دادن تضمين 
برای خريد نفت ايران در صورت اجرای 

 .ھای آمريکا خودداری نموده است تحريم
دو خريدار بزرگ نفت ايران در آسيا يعنی 

شان از ھم  جنوبی و ژاپن نيز سرنوشت کره
جنوبی که  ويژه کره اکنون روشن است، به

 .اقتصادش وابستگی بسياری به آمريکا دارد
ھای نفتی محدود  اما اين مشکل تنھا به شرکت

ھای بزرگ  بسياری از شرکت.  شود نمی
" مرسک"ونقل از جمله  ای و حمل بيمه

الملی،  ونقل بين بزرگترين شرکت حمل
سويس "شرکت بيمه آليانس آلمان، بيمه 

ھمگی به اع+م بازگشت " لويدز"، بيمه "ری
ھای آمريکا واکنش نشان داده و معاون  تحريم

شرکت بيمه توماس ميلر، نايگل گاردن 
"گفت  ای  ھای عمده تحريم آمريکا پيامد: 

برای تجارت دريايی با ايران و بيمه اين نوع 
 ".تجارت بدنبال خواھد داشت

اع+م خروج شرکت خودروسازی پژو از 
ايران، قطع ھمکاری گروه مالی بلژيکی 

" بی سی پی"، بانک سوئيسی "کی بی سی"
دومين بانک بزرگ آلمان، از "  دی زد"و 

ديگر پيامدھای تاکنونی اع+م خروج آمريکا 
 .از برجام بوده است

يک نمونه روشن ديگر، رد درخواست 
گذاری  کميسيون اروپا از سوی بانک سرمايه

اتحاديه اروپا خواستار اين بود تا .  اروپا است
گذاری اروپايی،  با مشارکت بانک سرمايه

مشکل نقل و انتقال پول به ايران را تا 
اما اين خواست از .  حدودی برطرف سازد

گذاری اروپا مورد قبول  سوی بانک سرمايه
اين .  علت آن نيز روشن است.  واقع نشد

بانک با اقتصاد آمريکا ارتباط بسيار 
تواند از اين رابطه  ای دارد و نمی گسترده
پوشی کند، اگرچه ھيات رئيسه اين  چشم

بانک وزرای مالی کشورھای عضو اتحاديه 
 !! اروپا باشند

گذاری  تنھا در سال گذشته، بانک سرمايه
 ميليارد دYر از بازارھای  ۶۶اروپا حدود 

جھانی با فروش اوراق قرضه سرمايه جذب 
 آمريکا از اين  کرد که در صورت تحريم

امکان محروم خواھد شد و اين تازه يکی از 
حدود يک .  مشک+ت اين بانک خواھد بود

گذاری اروپا به  ھای بانک سرمايه سوم از وام
 .شود دYر پرداخت می

که کميسيون اروپا در حالی اين  تر آن عجيب

 نتايج واقعی اخت�فات اروپا و آمريکا بر ادامه برجام



 ۴ ٧٧۶ شماره  ٩٧  خرداد ٢١     ۴

١از صفحه   

  ۶درصفحه 

 قوه قضائيه پرشتابتر بر مدار جنايت می چرخد

يک تماس تلفنی با خانواده مرمضی، از آنھا 
خواست برای تحويل جسد حاتم به اين اداره 

 .مراجعه کنند
اظھار بی اط+عی مجموعه دستگاه قضايی و 
اط+عاتی جمھوری اس+می از بازداشت حاتم 
مرمضی در شرايطی بوده است که به گفته 
خانواده او، ھمه شواھد گويای بازداشت حاتم 
مرمضی توسط اداره اط+عات سوسنگرد  در 

مضافا اينکه .  خرداد ماه سال گذشته بوده است
خانواده او گفته اند که يکی از زندانيان حدود 
چھار يا پنج ماه پيش حاتم  را در زندان ديده 

 .است
مرگ زندانيان سياسی در زندان ھای جمھوری 
اس+می و به عبارت روشن تر، کشتن آنان زير 
. شکنجه و بازجويی، بحث امروز و ديروز نيست
به قتل رساندن زندانيان سياسی در دوران 
بازجويی، تاريخی به درازای عمر حاکميت 

قتل ھايی که نھادھای .  جمھوری اس+می دارد
امنيتی و مسئوYن قضايی رژيم، ھر بار با يک 
سناريوی جديد سعی کرده اند تا توجيه گر جنايات 

سناريوھايی از قبيل اع+م خودکشی .  خود باشند
سينا قنبری، کاووس (زندانيان در دوران بازجويی

سيد امامی درزندان اوين و سارو قھرمانی در 
، اع+م مرگ زندانيان در اثر )زندان سنندج

وحيد (مصرف مواد مخدر و خودزنی در زندان 
، کشتن و انداختن جنازه )حيدری در زندان اراک

زندانيان در بيرون و اع+م بی اط+عی از 
شھاب ابطحی زاده که (دستگيری و بازداشت آنان

پس از دستگيری جسدش در نزديکی منزل 
پدرش پيدا شد و آريا روزبھی که جنازه اش را 

و تعداد ديگری )  در رودخانه کارون رھا کردند
، که دستگاه ٩۶از کشته شدگان اعتراضات ديماه 

قضايی و نھادھای امنيتی رژيم از اساس منکر 
 ).١(دستگيری و مرگ آنان در زندان ھا شدند 

از مجموعه زندانيانی که از آنان نام برده شد، 
بجز کاووس سيد امامی که جزو دستگيرشدگان 

 بھمن ٢١ در تاريخ پرونده محيط زيستی بود که
 تحت عنوان خودکشی در زندان اوين به قتل ٩۶

بقيه آنان، جوانان بازداشت شده رسيد، 
جوانانی که .   بودند٩۶اعتراضات توده ای ديماه 

ھمگی پس از چند روز بازداشت با ادعای 
خودکشی و ديگر ترفندھای دستگاه قضايی 
. جمھوری اس+می در زندان به قتل رسيدند

 نيز ٨٨ع+وه بر موارد فوق، در اعتراضات 
تعدادی از دستگير شدگان پس از انتقال به 
بازداشتگاه کھريزک به وضع اسفباری در زندان 

 نيز زندانيان ٧٠کھريزک کشته شدند و در دھه 
با وجود اين، .  ديگری در زندان به قتل رسيدند

بيشترين  تعداد مرگ زندانيان بازداشتی در زير 
 ۶٠شکنجه، مربوط به سال ھای نخست دھه 

است، قتل ھايی که با گذشت نزديک به چھار دھه 
ھنوز ھيچ نام و نشانی از اين زندانيان جان باخته 
در زير شکنجه و بازجويی در جايی ثبت نشده 

 .است
در اين ميان اما، مرگ حاتم مرمضی و دYيل 
مرگ اين فعال سياسی در زندان اھواز،  بسيار 

نظر به اھميت .  متفاوت از نمونه ھای پيشين است

موضوع، يک سال بی اط+عی از بازداشت اين 
فعال سياسی و نيز شيوه ھای بيان علل مرگ او 
پس از يک سال بازداشت، Yزم است اندکی 

 . بيشتر روی اين موضوع متمرکز شويم
 - ساله و فعال سياسی ٢٠حاتم مرمضی، جوان 
 در روستای ٩۶ خرداد ٢٢فرھنگی خلق عرب، 

خفاجيه سوسنگرد، توسط نيروھای امنيتی ربوده 
در تمام اين مدت، مراجعات مکرر خانواده .  شد

به دستگاه قضايی و نھاد ھای امنيتی بدون پاسخ 
مانده و آنان طی يک سال گذشته موفق به پيدا 

تا .  کردن ھيچ سرنخی از محل نگھداری او نشدند
، اداره ٩٧ خرداد ١۵اينکه روز سه شنبه 

اط+عات اھواز طی يک تماس تلفنی از خانواده 
او می خواھد تا برای تحويل جسد حاتم به اين 

 . اداره مراجعه کنند
دو روز بعد از اين تماس تلفنی و انتشار وسيع 
خبر در شبکه ھای مجازی، خبرگزاری امنيتی 

حاتم "تسنيم، طی گزارشی ادعا می کند که، 
مرمضی، يک سال پيش به داعش پيوسته و روز 
دوشنبه جاری در درگيری اين گروه با عوامل 

اين ".  تحريرالشام در سوريه کشته شده است
مرگ حاتم "خبرگزاری، ھمچنين انتشار خبر 

از سوی رسانه ھای فارسی زبان "  مرمضی
شايعات مجازی رسانه "خارج از ايران را نيز 

 .  ناميده است" ھای ضد انق+ب
در وضعيتی که اداره اط+عات اھواز، رسما 
خبر مرگ حاتم مرمضی در زندان را به اط+ع 
خانواده او رسانده است، ادعای خبرگزاری 

اگر طبق .  امنيتی تسنيم بسيار تامل برانگيز است
گزارش خبرگزاری تسنيم، حاتم مرمضی روز 

در سوريه توسط نيروھای )   خرداد١۴(دوشنبه 
تحرير الشام کشته شده است، چرا يک روز بعد 
از مرگ او، اداره اط+عات اھواز طی تماس با 
خانواده او، از آنان می خواھد برای تحويل 
گرفتن جنازه به آن اداره مراجعه کنند؟ گزارش 

و آن .  تسنيم می تواند شق ديگری ھم داشته باشد
اينکه، نيروھای امنيتی با ھماھنگی دستگاه 
قضايی بر مبانی يک سياست اع+م نشده افراد 
معينی از  فعاYن سياسی را پس از دستگيری و 
يا ربودن، جھت جنگ با داعش به سوريه 

اگر اين فرضيه حقيقت داشته باشد، .  فرستاده اند
در اين صورت ھيات حاکمه ايران به يکی از 
مخوف ترين شيوه ھای سربه نيست کردن  افراد 

 . بازداشت شده روی آورده است
براستی اينھمه جنايت و درنده خويی جمھوری 
اس+می و سيستم قضايی آن از کجا ناشی می 
شود؟ مرگ حاتم مرمضی و ده ھا مرگ اع+م 
شده و صدھا مورد مرگ اع+م نشده زندانيان در 
دوران بازجويی و شکنجه، از کجا ريشه می 
گيرد؟ آيا تمامی اين موارد، صرفا به علت سھل 
انگاری و اعمال خشونت موردی از طرف 
بازجويان رخ داده است؟ يا ريشه در ماھيت 
سرکوبگرانه جمھوری اس+می و فرآينِد بی 
ضابطه سيستم قضايی آن دارد؟ سيستمی که دست 
بازجويان آدمکش رژيم را در کشتن زندانيان  

 زير شکنجه و بازجويی باز گذاشته است؟
اينکه جمھوری اس+می، ذاتا رژيمی، سرکوبگر، 

. جانی و آدمکش است، ھيچ ترديدی در آن نيست
اينکه سيستم قضايی جمھوری اس+می نيز، دقيقا 
بر مبنای ھمين خصلت ذاتی رژيم پايه ريزی شده 

چرا که، .  است، باز ھم ھيچ ترديدی در آن نيست
طبق قوانين قضايی جمھوری اس+می، ھر فرد 
بازداشت شده، از ھمان لحظه دستگيری تا دوران 
مخوف بازجويی و شکنجه، از زمان حضور در 
بيدادادگاه ھای رژيم تا اب+غ زمان حبس و 
گذراندن سال ھای محکوميت، ھمواره با يک 
سيکل بی حقوقی محض در زندان ھای جمھوری 

سيستم قضايی جمھوری .  اس+می مواجه ھستند
اس+می، با محروم کردن افراد بازداشت شده از 
حق مسلم آنان در برخورداری از وکيل، دست 
بازجويان، دادستانی و قضات را به طور مستمر 
باز گذاشته است، تا آنان ھر گونه ستم و بی 

از اين نظر، با . حقوقی را بر زندانيان تحميل کنند
صراحت بايد گفت که يکی از علل مھم مرگ 
بازداشت شدگان در زندان ھای جمھوری 
اس+می، بدون ريشه در ناديده گرفتن حق مسلم 
زندانيان در داشتن يک وکيل آزاد و اختياری 

وکيلی که از ابتدای دستگيری در کنار .  دارد
زندانی باشد، وکيلی که بر متن پرونده فرد 
بازداشتی اشراف داشته تا با اط+ع از متن 
پرونده اتھامی موکل خود، بتواند در امر پاسخ 
دھی به پرسش ھای بازجويان، دادستانی و 
قضات در دادگاه تا حد اختيارات قانونی به موکل 

 .خود مشاوره ھای Yزم و قانونی را بدھد
دستگاه قضايی جمھوری اس+می اما، در اين  

مھم، نه تنھا ھيچ حقی برای افراد بازداشت شده 
قائل نيست، بلکه در مواردی ھم که خواسته در 
اقدامی ظاھر فريب به اين موضوع ورود کند، 
ھمواره به شيوه ای عمل کرده است که عم+ 
مشکلی ديگر بر مجموعه بی حقوقی زندانيان 

 .افزوده است
 وکيل ٢٠نمونه روشن آن، طرح گزينش 

انتصابی و مورد وثوق جمھوری اس+می است، 
که اخيرا توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب شده اند 

در دوران "  زندانيان امنيتی"تا عھده دار وکالت 
اين اقدام جمھوری اس+می، يک .  بازجويی باشند

نمونه بارز از ادامه اجرای ھمان سياست 
. سرکوب و بی حقوقی محض زندانيان است
سياستی که ھمچنان بر مدار تشديد فشار بر 

با اجرای اين طرح، به .  زندانيان می چرخد
آندسته از وک+يی که تا پيش از اين عمدتا بازجو 



 ۵ ٧٧۶ شماره  ٩٧  خرداد ٢١     ۵

١از صفحه   

 ھا  اردن، تغيير چھره
 يا تغيير سياست

افزايش ماليات بر درآمد، تنھا يکی از سلسله 
اقدامات رياضتی است که دولت اردن به پيشنھاد 

المللی پول در راستای اجرای  صندوق بين
سياست رياضت اقتصادی در دستور کار خود 

، وامی ٢٠١۶دولت اردن، در سال .  گذاشته بود
المللی   ميليون دYر از صندوق بين٧٢٣به مبلغ 

ھای  پول گرفته بود و برای بازپرداخت بدھی
شود،   ميليارد دYر می٣٧خود که اکنون بالغ بر 

متعھد شده بود، با اجرای يک برنامه سه ساله، تا 
 درصد ٩۶، بدھی کنونی را که ٢٠٢١پايان سال 

 درصد کاھش ٧٧توليد ناخالص داخلی است به 
 .دھد

کشور اردن، به علت عدم وجود منابع طبيعی 
ست فقير که برای تأمين  فراوان، کشوری

ھای مالی کشورھای  ھای خود به کمک ھزينه
ھای  به جز آن، سال.  ديگر وابسته است

ھا فلسطينی آواره  ست که مأمن ميليون درازی
/  ۵ھای اخير  است و در سال  ميليون پناھنده ١ 

ھا افزوده شده  ای نيز بر آن عراقی و سوريه
ھای خارجی تنھا بخشی از  است، اما کمک

برای مثال ھفته پيش به .  کند ھا را تأمين می ھزينه
گفته مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقای 
آژانس پناھندگی سازمان ملل، تنھا يک پنجم از 

 ميليارد دYری مورد نياز اين ۴ /  ٨کمک مالی 
 ١٠در ميان جمعيت .  کشور پرداخت شده است

ميليونی اين کشور، نرخ بيکاری طبق آمار 
 درصد و طبق آمار غير ١٨ /  ۵رسمی بالغ بر 

ھای  به رغم ماليات. رسد  درصد می٣٠رسمی به 
سنگين، سيستم آموزشی، بھداشتی و 

ھزينه مسکن .  ھا کھنه و قديمی ھستند زيرساخت
بسيار باYست؛ برای مثال، اجاره يک خانه چھار 

 دينار اردنی است در حالی که ٣۵٠اتاقه حداقل 
امان، .  باشد  دينار می۴٠٠متوسط دستمزد 

ترين شھرھا در ميان  پايتخت اردن، يکی از گران
ھمراه با کاھش .  کشورھای عربی است

ھای مالی کشورھای ديگر، از جمله  کمک
گذاری در  عربستان سعودی، و کاھش سرمايه

ھای  ھا و تنش اين کشور، به علت درگيری
تری  منطقه، اکنون اقتصاد دچار بحران عميق

 .گشته است
در چنين شرايطی، دولت کوشيد برنامه صندوق 

سوبسيد .  المللی پول را به مورد اجرا گذارد بين
برخی از کاYھای اساسی از جمله نان را حذف 
کرد و ماليات غير مستقيم برخی از اين کاYھا را 

از ماه فوريه تاکنون نيز قيمت .  افزايش داد
با افزايش .  سوخت بيش از دو برابر شده است

ھا و کاھش سطح زندگی، مردم برخی از  قيمت
از .  شھرھا از فوريه به اعتراض برخاسته بودند

ھا و کاھش درآمدھا در  جايی که افزايش قيمت آن
صورت تصويب و اجرای طرح مالياتی، برای 

ھای کارگر و محروم اردن،  بسياری از توده
ھای کارگری  مسئله مرگ و زندگی بود، اتحاديه

 خرداد يک اعتصاب عمومی را ١٠برای روز 
اين فراخوان با حمايت و پيوستن .  فراخوان دادند

به جز کارگران، .  ھا سنديکای ديگر روبرو شد ده
اقشار اجتماعی ديگری نيز از نيروھای محرکه 
اين اعتراضات بودند، زيرا بحران اقتصادی 

ھای رياضت اقتصادی،  آميخته با اجرای سياست
ھمراه با نرخ بيکاری باY و دستمزدھای ناچيز، 

ھای مردم را  نارضايتی بسياری از توده
"برانگيخته است جنبش "يا "  ھيراک شبابی. 

دھنده  يکی از نيروھای فراخوان"  جوانان
در کشوری که ميانگين .  تظاھرات سراسری بود

ھای   دYر است، با رفرم۵٠٠٠دستمزد ساYنه 
تری حتی از  ھای ھر چه بيش اقتصادی اخير، Yيه

قشر متوسط به سوی خط فقر و زير خط فقر 
اند؛ در نتيجه، سنديکای معلمان با   سوق داده شده

 ھزار عضو و انجمن مھندسين نيز از جمله ٣٠٠
ھا  ھايی بودند که به فراخوان اتحاديه تشکل
انجمن وک+ از اعضايش خواست تا در .  پيوستند

حتا .  ھا نروند روز اعتصاب عمومی به دادگاه
داران در ھمبستگی با اين اعصاب  مغازه
در روزھای بعدی، .  ھای خود را بستند مغازه

ھای اجتماعی از جمله توئيتر و  کاربران رسانه
بوک مردم را به پيوستن به تظاھرات در  فيس

 .امان و ساير شھرھای اردن فراخواندند
ھای کارگری و  در پی فراخوان اوليه اتحاديه

ھای  نھادھای صنفی ديگر، تظاھرات عليه سياست
رياضتی اقتصادی، چنان گسترشی يافت که ديگر 

 خرداد، ١۶در .  ھا نيز خارج شد از کنترل اتحاديه
ابتدا قرار .  ھا تظاھراتی را فراخوان دادند اتحاديه

بود در اين روز، اعتصابی سراسری صورت 
ھای  گيرد، اما برخی از سنديکاھا و انجمن

اردنی، با استناد به سخنان عبدهللا دوم، و 
ای در عملکرد دولت  تغيير ريشه"انداز يک  چشم
خود را از اعتصاب کنار کشيدند و در آن "  جديد

تظاھرات از مردم خواستند به دولت جديد 
پيش به : "فرصتی داده شود، اما مردم شعار دادند

". ، مردم عقب نخواھند نشست۴سوی منطقه 
 .ست وزيری  در امان، محل کاخ نخست۴منطقه 
وزير تنھا خواسته  جايی که تغيير نخست از آن

وزير از  مردم نبود، با وجود برکناری نخست
گيری Yيحه  بازپس.  دامنه اعتراضات کاسته نشد

ھای معترض  ماليات نيز تنھا خواسته اين توده
ھای معيشت  نبود، بلکه آنان خواھان کاھش ھزينه

ھا يا برقراری مجدد  ھستند، خواه با حذف ماليات
 .سوبسيدھا

از ديگر مطالبات مردم، مبارزه با فساد و 
يکی از شعارھای .  گويی سران سياسی است پاسخ

. بود"  آوه، آه، دولت دزد"تظاھرکنندگان 
ھای مالی کشورھای  وابستگی اين کشور به کمک

ديگر، موجب رواج فساد و چپاول در ميان سران 
گويند به  بسياری می.  سياسی اين کشور شده است

ھا، دست اين  ھا و قيمت جای افزايش ماليات
 . چپاولگران را کوتاه کنيد

تجربه مردم اردن، بار ديگر نشان داد که 
ھای نئوليبراليستی نھادھای مالی جھانی  سياست

تر  المللی پول،  جز وخيم چون صندوق بين ھم
کردن وضعيت معيشتی مردم و راندن تعداد ھر 

تری از آنان به اعماق فقر، پيامد ديگری  چه بيش
اين سياست .  به بار نياورده و نخواھد آورد

برخ+ف ادعاھای خود، نه تنھا موجب افزايش 
گذاری، رونق تجارت و ايجاد اشتغال  سرمايه

نشده است، بلکه به تعميق شکاف طبقاتی و رانده 
تری از مردم به خط  ھای ھر چه وسيع شدن توده

"فقر و زير آن انجاميده است " رفرم اقتصادی. 
در سراسر جھان، اسم رمز حمله به بسياری از 
دستاوردھای جنبش کارگری و نابودی يا حداقل 

ھای اين نھادھای  وام.  تضعيف آنان بوده است

ای عايد  داری نه تنھا بھره المللی سرمايه بين
ھای کارگر و زحمتکش نساخته بلکه به جيب  توده

ھا  داران مالی و بانک سران سياسی و سرمايه
ھای کارگر و  سرازير شده است و اين توده

اند که بايستی بار بازپرداخت اين  زحمتکش بوده
 .ھای ناشی از آن را بر دوش کشند ھا و بھره وام

در اردن، عبدهللا دوم، شاه اين کشور، پس از 
ای، در ھراس از  چھار روز تظاھرات توده

گسترش تعرضات مردم به نھاد سلطنت، دستور 
وزير را صادر کرد، اما به جای  برکناری نخست

 ، ٢٠٠۶ تا ٢٠٠٢وی فردی را نشاند که از سال 
مردم اردن .  از مديران بانک جھانی در لبنان بود

اند که  در اعتراضات خود به روشنی نشان داده
ھا را  ھا، بلکه تغيير سياست آنان، نه تغيير چھره

چنان که در برخی از شعارھا  ھم.  خواستارند
ھستند و "  تغيير سيستم"شنيده شد، آنان خواستار 

 .منظور تغيير سيستم اقتصادی است
ھای  ھای اخير، جھان شاھد رشد جنبش در دھه
گرا به ويژه در کشورھای خاورميانه و  اس+م

ھايی که ريشه در  جنبش.  شمال آفريقا بود
گری و اشغال و  نارضايتی مردم از فقر و نظامی

برداری از  ھا با بھره تجاوز داشتند و اين جنبش
ھا بر اين موج نارضايتی سوار  ناآگاھی توده

ھا و کشتارھا و  شدند، و خود مسبب مصيبت
اما در .  تری شدند ھای بيش ھا و آوارگی ويرانی

ساليان اخير بر اثر ارتقای آگاھی مردم و تجربه 
ھا،  گيری اين جنبش بار قدرت پيامدھای ف+کت

رود تا رنگ و بوی مذھبی و اس+می از  می
ھای اجتماعی زدوده شود و  چھره جنبش

ھای واقعی مردم، بر پرچم اعتراضات  خواسته
اعتراضات اردن نيز، در حال حاضر، .  نقش بندد

کار و "عاری از رنگ و بويی مذھبی، حول 
 .است" نان
دھد که  چنين تجربه اردن بار ديگر نشان می ھم

تنھا با اعتراضات گسترده و مستمر است که 
ھای نھادھای جھانی  توان به مقابله با سياست می

دستاورد تاکنونی اين .  داری رفت سرمايه
وزير و  جا، تغيير نخست اعتراضات تا بدين

اما، در .  گيری Yيحه مالياتی بوده است بازپس
صورت توقف اعتراضات در مرحله کنونی، 

ھا از سر  گذرد که اجرای اين سياست چندی نمی
. گرفته خواھند شد، شايد با نقابی ديگر

وزيری يکی از مديران سابق ھمان  نخست
ھای  المللی پول که مبتکر برنامه صندوق بين

رياضت اقتصادی است، نماد سمبليک عدم تغيير 
مردم اردن يا کشورھای .  در اين روند است

مشابھی که خواھان تغييرات معناداری بيش از 
ھا ھستند، تنھا با استمرار اعتراضات  تغيير چھره

و طرح مطالبات و مبارزه تا دستيابی به آن 
ھای حاکم را به  توانند رژيم مطالبات می

و تنھا و تنھا اگر .  ھايی وادارند نشينی عقب
داری را  ھای سياسی حامی نظام سرمايه رژيم

براندازند و خود قدرت را به دست گيرند، 
توانند برای ھميشه از شر فقر و ف+کت رھايی  می
 . يابند

 زنده باد سوسياليسم 
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نتايج واقعی اخت�فات اروپا و 
 آمريکا بر ادامه برجام

۴از صفحه   

خارجه و دارايی آمريکا خواستار معافيت از 
ھای آمريکا برای آن دسته از  تحريم
ھای اروپايی شدند که ھم اکنون در  شرکت

چنين خواستار آن  ھا ھم ايران فعال ھستند، آن
ھا  ی تحريم از دايره"  سوئيفت"شدند که 
خواستی که بدون ترديد مورد .  بيرون باشد

موافقت دولت آمريکا قرار نگرفته و ممکن 
است در بھترين حالت تنھا چند ماه به بعضی 

ھا فرصت داده شود که البته تا اين  از شرکت
حد ھم به خاطر گسترش اخت+فات اروپا و 

 . اش بسيار ضعيف است آمريکا احتمال
ھا تنھا نيست و  آمريکا البته در پيشبرد تحريم

ھای اسرائيل، عربستان و متحدان آن،  دولت
ھای  ھمه گونه از آمريکا در اجرای سياست

ھا  اين دولت.  کنند سخت تحريمی حمايت می
برای .  حتا منافع زيادی از اين مساله دارند

که درگير  نمونه دولت عربستان جدا از آن
جنگ نيابتی و رقابتی سختی با جمھوری 
اس+می در منطقه است، عدم توانايی ايران 
در صادرات نفت، بازار ديگری در اختيار 
عربستان برای افزايش صادرات نفتی قرار 

دھد که درآمد باYيی برای آن به ھمراه  می
 .خواھد آورد

بنابر اين خروج آمريکا از برجام و بازگشت 
تواند تاثيرات غيرقابل انکاری  ھا می تحريم

ی ايران گذاشته و  زده بر اقتصاد بحران
شرايط اقتصادی را از اين ھم حتا بسيار بدتر 

چون گذشته قربانی اصلی  شک ھم کند و بی
ی ايران،  ديده ھای ستم اين شرايط توده

. کارگران و زحمتکشان خواھند بود
ھا  ھا و بحران ی جنگ گونه که در ھمه ھمان

ھا، کارگران و  ھا بين دولت و کشاکش
اند و  زحمتکشان قربانيان اصلی بوده

ھای  طور که قربانی اصلی سياست ھمان
جمھوری اس+می در طول اين چھار دھه 

 .اند بوده
 ميليون ٢٠اخت+ف وحشتناک طبقاتی، 

 درصد جمعيت زير خط ٧٠نشين،  حاشيه
 ميليون بيکار، گسترش ١٠فقر، حداقل 

فروشی، افزايش کودکان کار،  اعتياد، تن
افزايش خشونت در جامعه، گسترش 
اخت+Yت روانی و بروز فجايع اجتماعی، 

 ٢٠٠بيشترين تعداد اعدام در جھان، حداقل 
ترين حقوق زنان،  ھزار زندانی، نقض بديھی

اعدام، سرکوب و کشتار معترضان، دخالت 
ترين امور شخصی مردم  ووو  در بديھی

ھا ھستند حاصل چھار دھه حاکميت  اين
انداز تنھا بدتر  جمھوری اس+می که چشم

آنچه که .  دھد شدن شرايط را به ما نشان می
 .ماند، يک انق+ب است باقی می

 

و از نيروھای امنيتی رژيم بوده اند، فرصت داده 
اند تا در کسوت وکيل مدافع انتصابی دستگاه 
قضايی، وکالت زندانيان بازداشتی را عھده دار 

در واقع با انتصاب اينگونه وک+، نه تنھا .  شوند
ھيچ حقی برای زندانيان متصور نيست، بلکه 
عم+ يک بازجوی سابق و يک آدمکش رژيم را 
اينبار در لباس وکيل مدافع زندانيان، به تيم 

 براستی چرا؟. بازجويان اضافه کرده اند
پوشيده نيست که جمھوری اس+می اکنون با 
. بحران ھای ژرف و عديده ای مواجه است
بحران ھايی که مدام در حال تعميق و ژرفای 

در چنين وضعيتی، سيستم .  بيشتری نيز ھستند
قضايی رژيم حتا به آندسته از وک+يی که به 
اص+ح طلبان حکومتی گرايش داشتند، ديگر 

اين وضعيت بحرانی، که بعد از .  اعتماد  ندارد
 حادتر ھم شده است، ٩۶اعتراضات وسيع ديماه 

ھيات حاکمه ايران را بر آن داشته تا در مواجھه 
با کثرت زندانيان سياسی و يا به قول رژيم 

به سياست تشديد فشار بر "  زندانيان امنيتی"
اگر تا پيش از اين، وک+يی .  زندانيان روی آورد

که بعضا در مراحل دادگاھِی پاره ای از زندانيان 
حضور می يافتند، خبرھايی ھرچند مختصر به 
بيرون درز پيدا می کرد، اکنون با اتخاذ طرح 

 وکيل مورد وثوق دستگاه قضايی، ٢٠گزينشی 
 ھزار وکيل پايه يک دادگستری ٢٠آنھم از ميان 

تھران، جمھوری اس+می در صدد است تا شرايط 
امنيتی بيشتری را برای زندان و زندانيان تحميل 

تا به زعم خود، مطمئن باشد که زان پس .  کند
بدون تاييد مقامات امنيتی و قضايی ھيچ خبری از 
. روند دادرسی زندانيان به بيرون درز پيدا نکند
امری که با توجه به تغيير شرايط و گستردگی 
ابزارھای اط+ع رسانی، تقريبا محال و ناممکن 

 .است
جمھوری اس+می اما، بی توجه به ھمه واقعيت 
ھای موجود، تنھا به يک نکته فکر می کند و آنھم 

سيستم قضايی .  تشديد فشار بر زندانيان است
جمھوری اس+می ھمچنان در صدد است تا پر 
شتاب تر از گذشته بر مدار سرکوب و بی حقوقی 
زندانيان بچرخد، غافل از اينکه مجموعه شرايط 
چه از نظر بين المللی و چه از نظر مبارزات رو 
به رشد طبقه کارگر و ديگر اقشار توده ھای 
زحمتکش، ديگر به نفع طبقه حاکم برای اتخاذ 

 . چنين تصميمات سرکوبگرانه ای نيست
 

 زير نويس
 
کيانوش زندی و حسين قادری از سنندج، ):  ١(

علی پوYدی از چالوس، محسن عادلی از دزفول، 
محمد نصيری از زنجان،  حسن ترکاشوند از 
کرج از جمله ديگر دستگير شدگان اعتراضات 

 بودند که اسامی و خبر مرگ شان در ٩۶ديماه 
زير بازجويی و شکنجه توسط خانواده ھا و ديگر 

 .نھادھای حقوق بشری منتشر شده اند
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٨از صفحه   

حتی .  ديگر برای جمھوری اس+می خواھد بود
اصط+ح امور حقوق   مشاور روحانی در به

شھروندی، در پاسخ به خبرگزاری دولتی ايلنا که 
از آخرين وضعيت پرونده اين زنان معترض به 

ھا  کند و البته تعداد آن حجاب اجباری سؤال می
ھای  بسيار فراتر از آن چيزی است که در شبکه

اط+عی کرده  اجتماعی علنی شده است، اظھار بی
تاکنون از سوی دادگستری ھيچ "کند  و ادعا می

ما ھم از طريق .  گزارشی به ما داده نشده است
ھا در حال پيگيری آخرين وضعيت پرونده  رسانه

به تمام معنا مسخره است که ."  اين افراد ھستيم
ادعا شود کابينه روحانی که يک وزير دادگستری 

ھا  ھای آن دارد، از وضعيت اين زنان و پرونده
تر نيز اين ادعای مشاور  مفتضح.  اط+ع است بی

ھا در  از طريق رسانه:  گويد روحانی است که می
 .ھا ھستيم حال پيگيری اين پرونده

ماه که در  ای دی به ھر رو، پس از جنبش توده
جريان آن تعدادی از زنان به نام دختران خيابان 
 ٨انق+ب، آشکارا حجاب را به دور افکندند و در 

تری به خود گرفت، جمھوری  مارس شکل وسيع
اس+می با يک معضل جدی بر سر حجاب 

رو شده که حتی در درون طبقه  اجباری روبه
حاکم به اخت+فاتی بر سر اين مسئله، انجاميده 

 مارس ٨استثنای  ھمه بايد گفت که به بااين.  است
صورت گروھی حجاب را به دور  که زنان به
صورت گروھی در مراکز عمومی و  افکندند و به

وسايل نقليه برای مردم سخنرانی کردند، خصلت 
. فردی مبارزه عليه حجاب اجباری برجسته است

که تأثيری که اين شکل از مبارزه زنان  بدون اين
ای که به رژيم  ماه برجا گذاشت و ضربه در دی

وارد آورد، انکار شود، بايد تأکيد کرد که اين 
شکل از مبارزه فردی ديگر کار آيی گذشته را 

که مبارزه عليه حجاب اجباری  ندارد و برای اين
به يک مبارزه مؤثر تبديل شود، بايد ت+ش نمود 
که اين اعتراض و مبارزه، يک خصلت جمعی و 

اين حرکت جمعی را .  متشکل به خود بگيرد
توان در محل زندگی ، کار و تحصيل و  می

دھی کرد  ھای اجتماعی  سازمان استفاده از  شبکه
ای متشکل  و اين مبارزه را به يک جنبش توده

توان،  ای است که می با چنين مبارزه.  تبديل کرد
ھزينه ناشی از دستگيری، زندان، جريمه و ش+ق 
را پائين آورد، مزدوران سرکوبگر را بيشتر 
فرسوده کرد، مطالبات را افزايش داد و با يک 

 . نشينی واداشت مبارزه جمعی، رژيم را به عقب
اين واقعيت را البته ھرگز نبايد فراموش کرد، 
جمھوری اس+می مادام که با ساختار سياسی 

دھد، حتی لغو  اش، به حيات خود ادامه می کنونی
حجاب اجباری را در ھمان حدی که در برخی 

شده است،  کشورھای موسوم به اس+می پذيرفته
چراکه حجاب اجباری جزئی از .  نخواھد پذيرفت

تفکرات و ايدئولوژی ارتجاعی، پوسيده و 
. وسطايی دولت دينی حاکم بر ايران است قرون

ستيز، بر  نگرش پاسداران اين دولت دينی زن
تبعيض، ستمگری و نابرابری نسبت به زنان 

به ھر عرصه زندگی  اقتصادی، .  استوار است
اجتماعی و سياسی جامعه ايران نظر افکنده شود، 
اين نابرابری، تبعيض و ستم آشکارا ديده 

 . شود می
وضوح  اين تبعيض، نابرابری و ستمگری  را به

توان در تمام قوانين رسمی جمھوری اس+می  می
عنوان  نيمه انسان، به عنوان يک ديد که با زن به

فردی فاقد حق و حقوق، يک برده و تابع مرد 
 .شود برخورد می

بر طبق قوانين جمھوری اس+می، زن نيم انسانی 
مرد درواقع .  است که نياز به يک سرپرست دارد
که در  وقتی.  ارباب،  مالک و سرپرست زن است

شود،  يک خانواده فرزند دختری متولد می
کند، در  سرنوشت او تا روزی که ازدواج می

ای را که  تواند دختربچه او می.  دست پدر است
حتی .   سال سن دارد شوھر دھد٩حتی کمتر از 

ازدواج دختری که به سن بلوغ رسيده باشد، 
تر اينکه  وحشيانه.  منوط به اجازه پدر است

تواند  مطابق قوانين مجازات اس+می، پدر می
وقتی ھم که .  تحت شرايطی اين دختر را بکشد

دختری ازدواج کرد، جای پدر را شوھر 
قوانين جمھوری اس+می رياست و .  گيرد می

. سرپرستی زن را به شوھر تفويض کرده است
اکنون شوھر در نقش ارباب و فرمانروا ظاھر 

ھا نمونه ديگر از اين  می توان به ده.  شود می
تبعيض وستمگری در قوانين رسمی رژيم اشاره 

 .کرد
ھای ارتجاعی  درنتيجه ھمين قوانين و سياست 

دولت دينی است که زنان از محيط خانواده تا 
خيابان ، از مراکز عمومی تا محل کار، با انواع 

ھای خانوادگی، دولتی و  و اقسام خشونت
 . اند غيردولتی مواجه

ستيز  ھای زن باوجوداين دولت دينی، و سياست
طور رسمی و علنی امکان  فقط زنان به آن، نه

دسترسی به برخی مشاغل و حضور در برخی 
ھا ، نھادھا را ندارند و يا دسترسی به  ارگان

مقامات سياسی باY را ندارند، بلکه غيرمستقيم 
داران حتی  نيز در بسياری موارد دولت و سرمايه

 . زنند از اشتغال زنان سرباز می
 ٨٠به اشتغال زنان نگاه کنيد که در يک کشور 

سھم .  اند  و نيم ميليون زن شاغل٣ميليونی تنھا 
کل شاغلين در ايران کمی بيش از  زنان شاغل به

التحصي+ن   درصد از فارغ۶۵.   درصد است١٠
. اند شده ھا ازنظر اقتصادی غيرفعال اع+م دانشگاه

 ساله بر ٢٤ تا ١۵نرخ بيکاری دختران وزنان 
 . درصد است۴٢ /٨ھای رسمی طبق گزارش

طور متوسط  رغم کار برابر با مردان، به زنان به
لذا .  گيرند  درصد کمتر از مردان حقوق می٢٩

سال زنان فقيرتر  به روشن است  که چرا سال

شوند، تاجانی که گروھی به تکديگری، اعتياد  می
آورند و در طول يکسان  خوابی روی می و کارتن
متجاوز از سه .  رسد  ھا به دو برابر می تعداد آن

  ميليون زن سرپرست خانوار در زمره فقيرترين
 درصد از ۴٢نزديک به .  مردم ايران ھستند

مجموع زنان سرپرست خانوار يعنی رقمی حدود 
 سال سن ١۵ ھزار نفر، زير ٢۵٠ميليون و  يک
 .دارند

دولت دينی، تبعيض و نابرابری عليه زنان را به 
جداسازی .  درجه آپارتايد جنسی ارتقاء داده است

زن و مرد در مراکز کار و تحصيل، در وسايل 
وآمد، محروم ساختن زنان از ورود به  رفت

مراکز ورزشی مسابقات مردان، محروم ساختن 
ھا نمونه  ھا، و ده زنان از تحصيل در برخی رشته

ھای دولت  توان به ليست ستمگری ديگر را می
 . دينی جمھوری اس+می عليه زنان افزود

ھمه ستمگری و تبعيض در  روشن است که اين
ناپذير از موجوديت دولت  ايران جزئی جدائی

توان جز با  دينی و طبقاتی ھستند، لذا نمی
اما .  ھا را برانداخت سرنگونی اين دولت، آن
ای  توان بدون مبارزه جمھوری اس+می را نمی

جنبش .  جمعی، متشکل و سرا سری برانداخت
زنان برای برانداختن تبعيض و نابرابری، ھرگز 

ھای  تواند جدا و منفک از مبارزه جنبش نمی
اجتماعی ديگر، جنبش معلمان، جوانان، بيکاران، 

ھا جنبش طبقاتی کارگران به  و در رأس آن
جنبش زنان برای پيروزی،  .  پيروزی برسد

ويژه نياز به اتحاد با يک طبقه قدرتمند دارد که  به
توانائی مقابله و درگيری با جمھوری اس+می را 

حال خواھان برانداختن  داشته باشد و درعين
اين .  ھرگونه تبعيض، نابرابری و ستمگری باشد

طبقه نيز جز طبقه کارگر، طبقه ديگری نيست که 
ھای وسيع  اکنون نيز از حمايت توده ھم

جنبش زنان برای .  کش برخوردار است زحمت
تحقق مطالبات خود راه  ديگری جز متشکل 

ای جمعی و اتحاد با طبقه کارگر را  شدن، مبارزه
ھای وسيع  اين طبقه است که به ھمراه توده.  ندارد

تواند با يک  زحمتکش ، زنان و جوانان می
انق+ب اجتماعی که ھدف آن استقرار سوسياليسم 
در ايران است، جمھوری اس+می را سرنگون 

فوريت،  کند، يک دولت شورايی برپا نمايد که به
ھای  در اولين اقدامات خود مطالبات عمومی توده

وسيع مردم ايران، ازجمله مطالبات زنان را 
عملی سازد، تمام قوانين و مقررات ارتجاعی 
موجود را براندازد، به ھرگونه تبعيض، 
نابرابری و ستم جنسی پايان دھد و برابری 

قيدوشرط حقوق اجتماعی وسياسی زن و مرد  بی
 . را تأمين کند

 

 ای جمعی و متشکل جنبش زنان و نياز به مبارزه



 ٧٧۶ شماره  ٩٧  خرداد ٢١     ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٧درصفحه   

رغم اقدامات سرکوبگرانه جمھوری اس+می،  به
مقاومت و مبارزه زنان برای کسب حقوق 

شده و به دست آوردن برابری حقوق  پايمال
اجتماعی و سياسی، گرچه خودانگيخته، در 

در اين ميان، مکرر .  اشکال مختلف ادامه دارد
ھا و ويديوھايی از درگيری نيروھای  گزارش

سرکوبگر جمھوری اس+می با زنانی که قوانين 
ارتجاعی جمھوری اس+می را در مورد حجاب 

کنند، يا آشکارا حجاب را که  اجباری رعايت نمی
ماندگی است، به دور  نماد اسارت و عقب

باوجود تمام .  يابد اندازند، انتشار می می
ھا، توھين و تحقير و محکوميت اين  سرکوب

زنان مبارز، پايانی بر اين مقاومت و مبارزه 
گرايش به برداشتن علنی حجاب اجباری .  نيست

رژيم حقيقتاً .  يابد در ميان زنان پيوسته افزايش می
ويژه در  ای که در سراسر ايران، به از مبارزه

تھران درگير آن است و شکل يک جنگ 
بر تعداد .  فرسايشی را به خود گرفته، ناتوان است

ھا افزوده  ھای ارشاد در تھران و شھرستان گشت
رژيم حتی نيروھای سرکوب را در .  است

٨ 

ھای  نامNه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش®م®اره حس®اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ®م®راه 

ھ®®ای  ک®®د م®®ورد ن®®ظ®®ر ب®®ه ي®®ک®®ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط+ع  ع+قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ®ن "  ديدگ®اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط+ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط+ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

. ھای مترو عليه زنان مستقر ساخته است ايستگاه
تواند در کشوری به وسعت  وجود،  نه می اما بااين

ايران، نيمی از جمعيت کشور را روزمره کنترل 
کند، و نه برای مقابله با اعتراض زنان به حجاب 

ھا  گری خود را از چشم ميليون اجباری، وحشی
. تن از مردم ايران و حتی جھان پنھان دارد

سرعت در  چراکه ھر اقدام سرکوبگرانه پليس به
. شود دست و پخش می به ھای اجتماعی دست شبکه

ھای مخالفان  فقط در تلويزيون اين ويدئوھا نه
ھای دولتی کشورھای  رژيم ، بلکه در تلويزيون

رژيم تاکنون برای .  شوند ديگر نيز پخش می
تعدادی از اين زنان شجاع، پرونده تشکيل داده و 
حتی حکم محکوميت زندان نيز صادر کرده 

ھای متعددی  پرونده.  است، اما کارساز نبوده است
از زنان معترض به حجاب اجباری در مراحل 

داند که وضعيت اين  اما کسی نمی.  اند صدور حکم
دستگاه .  اند ھا چگونه است و به کجا رسيده پرونده

باره انتشار  قضائی رژيم ھيچ خبری دراين
دھد، چراکه خود اين مسئله نيز يک رسوايی  نمی

 ای جمعی و متشکل جنبش زنان و نياز به مبارزه


