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 2  ۱۳۹۳اصفند  ۱ انترناسيونال 

آيــا مــذاکــرات اتــمــي شــکــســت           
خورده است؟ آيا اگر مذاکرات بـه    
نتيجه برسد تـحـريـمـهـا بـرداشـتـه           
نخواهد شد؟ آيا ادامه مـذاکـرات     
در هفته آينده نميتوانـد مـوانـع و        
بن بستهـا را کـنـار بـزنـد؟ تـمـام                
گفته ها و اظهار نظرهاي سـران و    
سخنگويان جمهوري اسـالمـي از       
شـکـسـت و بـن بسـت مـذاکــرات               

آخــريــنــش گــفــتــه   .  حــکــايــت دارد  
ــه روز                    ــت کـ ــه اي اسـ ــنـ ــامـ خـ

بــهــمــن در           ۲۹چــهــارشــنــبــه         
آذربـايــجـان شـرقــي ايــراد کــرد و            

من معتقدم حـتـي اگـر در          " گفت 
ــه هســتــه     ــز هــمــان           مســئل ــي اي ن

هايي را که آنـهـا ديـکـتـه           خواسته
کنند، قـبـول کـنـيـم، بـاز هـم                 مي

". ها برداشته نـخـواهـد شـد       تحريم
خامنه اي قبال هم همين نکتـه را    
مورد تـاکـيـد قـرار داده بـود کـه               

حتي اگر مـذاکـرات بـه نـتـيـجـه              " 
بـرسـد تـحـريـمـهـا ادامـه خـواهـد                 

 ".يافت
يکي دو هفته پـيـش رويـتـرز        

گــزارش داد کــه مــحــمــد جــواد             
ظريف به سـران دولـتـهـاي غـربـي           
هشــدار داده اســت کــه شــکــســت         
ــان               ــاي ــاي پ ــن ــه مــع ــرات ب مــذاک

ظـريــف بــه نــحــو      .  روحـانــي اســت   
ديپلماتيکي اين گفته را رد کـرد      

چيـزي  "  در حين مذاکرات" و گفت 
جـز مسـالـه اتـمـي مـطـرح نشــده                

و روشـن اسـت کـه چـنـيـن               !  است
هشداري نـه در حـيـن مـذاکـرات              

" مغـازالت " بلکه معموال در حين 
عبـاس عـراقـچـي       . مطرح ميشود

معاون وزير امور خارجه و عضـو    
تــيــم مــذاکــره کــنــنــده جــمــهــوري         
اسالمي نيز چندي پيـشـتـر گـفـت        
که شکافها همچنان بر جاي خـود    

از آن طــرف دولــت       .  بــاقــي اســت  
اوباما عليرغم تالـشـهـاي زيـادي       
که براي موفقيت مذاکرات انجـام  
ميدهد امـا بـه نـتـيـجـه آن ابـراز                

جوبايدن مـعـاون     .  ترديد مينمايد
اوباما ماه پيش گفت کـه شـانـس      

رسيدن به توافق از پنـجـاه درصـد      
در ايـران نـزديـکـان         .  کمـتـر اسـت     

خامـنـه اي ايـن روزهـا فـعـاالنـه                
نتـيـجـه مـذاکـرات را زيـر سـوال                
ميـبـرنـد و عـمـال شـکـسـت آنـرا                  

در جلـسـه اي کـه        .  اعالم کرده اند
بهمن يعني سه روز پيـش   ٢٧روز 

در دانشکده فني در تهران توسـط  
بسيج دانشجويي برگزار شده بـود    
سعيد زيبا کـالم يـکـي از چـهـره              

با تندي به دولـت  "  اصولگرا" هاي 
روحاني و تيم مذاکره کننده حملـه  

اينکه اعـالم  " کرد و از جمله گفت 
هـا قـدم بـه         همه تحريم" شده است 

قدم با ادامه مـذاکـرات بـرداشـتـه        
ايــن حــرف در کــجــاي       "  شــود   مــي

توافقنامه ژنو نوشته شـده اسـت؟     
اين حرف را رئيس جمهـور گـفـتـه       

ماه است که تـوافـق      ۱۵است اما 
ژنو صورت گرفته و طـبـق گـفـتـه          

هـا قـدم        رئيس جمهور بايد تحريم
شد ولي خبـري   به قدم برداشته مي

ــم هــا               نشــده اســت حــتــي تــحــري
او ."  افزايش هم پـيـدا کـرده اسـت        

گفت ما تمام خوستهاي دولتهـاي  
غربي در مـورد غـنـي سـازي را               
عملي کرده ايـم امـا در قـبـال آن             

. هيـچ چـيـز بـدسـت نـيـاورده ايـم                
کيهان شريعـتـمـداري نـيـز هـفـتـه             
قبل به تندي به روحاني و موضـع  

 . او در قبال مذاکرات حمله کرد
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از اين نمونه ها در جـمـهـوري      

ــت              ــاد اس ــار زي ــي ــي بس . اســالم
حقـيـقـت ايـنـسـت کـه جـمـهـوري                 
اسالمي با تحريمها بـه سـه کـنـج         

يـکـي ديـگـر از         .  رانده شده اسـت   
اعترافات حکومـتـي هـا در ايـن           
روزها اينست اقـتـصـاد ايـران در         

ــاشــي کــامــل اســت             ــروپ . حــال ف
خامنه اي در هـمـيـن سـخـنـرانـي            
خـــود در آذربـــايـــجـــان شـــرقـــي           
رجزخواني زياد کرد اما وقتي بـه    
اقتصاد رسيد تـمـام حـرفـش ايـن            
بود کـه مـا بـايـد مـردم را بـراي                 
مقاومت در برابر تحريمها بسـيـج   

کنيم و بطور مشخص از اتکـا بـه     
ــتــصــاد ســخــن             کشــاورزي در اق

محمد رضا با هـنـر نـايـب         .  گفت
رئيس مجـلـس اسـالمـي نـيـز در             
بــحــث اقــتــصــاد مــقــاومــتـــي               

در خـوش    پنجشنبه پـيـش گـفـت           
در آمـدهـاي        بينانه تـريـن حـالـت      

در    ٦٠ارزي دولت در سال آينـده    
صد در آمـدهـاي امسـال خـواهـد          

و گفت قيمت نـفـت در سـال        .  بود
دالر    ٥٠آيــنــده نــيــز بشــکــه اي          

و او نـيـز راه         .  بيشتر نخواهد بود
حلش اين بود که بايد از اتکـا بـه     
نفت کم کنيم و راه هـاي ديـگـري          

 . جستجو کنيم
جـمـهـوري اسـالمـي در واقــع            
دارد در بن بست کامل به آخـريـن   
تقـالهـايـش دسـت مـيـزنـد تـا از                 
سياست ضد آمريکائـي گـري کـه        
مساله اصلي طـرفـهـاي غـربـي و          
مشــخــصــا آمــريــکــاســت عــقــب         

بـايـد تـوجـه داشـت کـه             .  ننشينـد 
مشکل اساسي حکومت اسالمـي  
در اين رابطه نه تـعـصـب بـر ضـد          
آمريکائي گـري، بـلـکـه تـرس از              
خطر در هم ريـخـتـن صـفـوفـش و           
باالگـرفـتـن نـزاعـهـاي درونـي، و              
تضعيف حکومت در بـرابـر مـردم      

مشـکـل   .  سرنگـونـي طـلـب اسـت         
اصلي و اساسي خامنه اي و کـل      

تـا  .  حکومت دقـيـقـا ايـنـجـاسـت           
همينجا نيز شـکـافـهـاي جـدي و            
عميقي در صفوف حکومـتـي هـا      
ايجاد شده است و هر روز ايـنـجـا      

 .و آنجا دارد بيرون ميزند
از سوي ديگر همـانـگـونـه کـه        
ما بارها تاکيد کرده ايـم مسـالـه        
اصلي دولت آمريکا کـه مـبـتـکـر        
اصلي تحريمـهـاسـت، نـه مسـالـه           
اتمي بلکه عقب رانـدن جـمـهـوري       
اسالمي از ضد امـريـکـائـي گـري        

دولت آمريکا نـمـيـخـواهـد        .  است
بـعــد از يــک سـال کــه حــکــومــت             
اسالمي را به زانو در آورده اسـت    
با يک توافق اتمي دست از انزواي 
جمهـوري اسـالمـي و تـحـريـمـهـا               

بردارد و بازار اقتصاد و سيـاسـت   
ايـران را مـثــل قــبـل بــه چــيـن و                 
روســيـــه و بـــرخـــي کشـــورهـــاي           
ــه                ــاري ب ــارد و ک ــي بســپ ــاي اروپ
بازيهاي سياسـي و نـظـامـي ايـن            
حکومت در حمايت از نـيـروهـاي        
ــراق و                 ــي در ع ــائ ــک ــري ضــد آم
افغانستان و لبنان و غيره نداشتـه  

بلکه مـيـخـواهـد جـا پـاي             .  باشد
خــودرا در اقــتــصــاد و ســيــاســت          
ايـران تــحــکـيــم کــنـد، جــمــهــوري          
اسالمي را از حمايـت گـروهـهـاي       
اسالمي ضد آمريکائي منـصـرف   
کند و جناحهاي ضد آمـريـکـائـي       

. در ايران را سرجاي خود بنـشـانـد   
الزم است اشاره کنـيـم کـه وقـتـي          

در واقـع  "  دولت آمريکا"ميگوييم 
ــئــت حــاکــمــه              مــنــظــور کــل هــي

. آمريکاست و نـه دولـت اوبـامـا            
چون اوباما ترجيحش اينسـت کـه     
با هوا کـردن فـيـل تـوافـق اتـمـي                
دوره رياست جمهـوريـش را تـمـام         
کند و برايش چندان بقـيـه مـاجـرا       

امـا سـرمـايـه داران         .  مهم نيسـت 
بزرگ آمريکائي کـه در دولـت و           
ــاي                 ــاده ــه ــس و در ن ــجــال در م
نظامي و اطالعـاتـي مـثـل سـيـا           
ــد                ــده دارن ــن ــن ــيــن ک ــي ــع ــقــش ت ن
نميخواهند بـه ايـن حـد رضـايـت            

اين خالصه اي از داسـتـان     .  دهند
بن بست مـذاکـرات اسـت کـه در             
نوشته هاي ديـگـري مـفـصـل تـر             
جوانب ديگر آن توضيح داده شـده  

 . است
با توجه به ايـن مـوانـع جـدي           
است که خامنه اي ميگويد حـتـي   
اگر همه آنچه غـربـي هـا ديـکـتـه           
ميکنند را ما قبول کنيـم بـازهـم      

. تحريمها برداشتـه نـخـواهـد شـد         
خامنه اي ميداند که بحران اتمـي  
جزئي از يک بحران همه جانبه تـر    

است و اگر جمهوري اسالمي جـام  
زهـر را در مـورد مسـالـه اتـمــي                
بنوشد تا تـه جـهـنـم بـايـد عـقـب               

به ايـن دلـيـل اسـت کـه              .  بنشيند
تالش ميکـنـد بـه قـيـمـت نـابـود               
کــردن شــيــرازه زنــدگــي مــردم               

 . حکومتش را سرپا نگه دارد
اقـتـصـاد    " آنچه او آنرا بعنوان   

فرمولـه کـرده اسـت و          "  مقاومتي
اين روزها همه امام جمـعـه هـا و        
آخوندهاي جمهـوري اسـالمـي در        
مورد آن نعره سر ميدهند، تـنـهـا      
و تنها تشديد رياضت اقـتـصـادي    
عليه مردمي است که فـي الـحـال      
در زيـر خـط فـقـر دارنـد مـچـالـه                 

جمهوري اسالمي حـتـي   .  ميشوند
در حـرف هـيـچ طـرح مشـخـصـي              
براي ادامه اين وضعيـت جـز زدن       
از يارانه ها، افزايش مـالـيـاتـهـا،        
فريز کردن دسـتـمـزدهـا و امـثـال             

امـا مسـالـه اصـلـي          .  اينها ندارد
اينست که کارگـران و مـردم نـيـز           
جايي براي تحمل ريـاضـت بـيـش         

 . از را اين ندارند
ــن بســت                ــي و ب ــران فشــار گ
اقتصادي بـردوش مـردمـي اسـت         
که هم اکنون هرروز با قـيـمـتـهـاي      
باالتر و فقر و محروميت بـيـشـتـر     

ادامه تحريمهـا و    .  روبرو ميشوند
کشاکش اتمي به هـر شـکـلـي کـه          
پيش برود به زيان اکثريت عـظـيـم    

مردمي کـه نـه فـقـط         .  مردم است
انرژي هسته اي نميخواهند بلـکـه   
از کل حکومت اسالمي منزجر و   
متنفرند اما ناچـارنـد تـرکشـهـاي        
بحران و بن بست اين حکومـت را    

و در واقــع ايــن        .  تــحــمــل کــنــنــد   
مردمند که ميتوانند و نـاچـارنـد        
به اين بحران و بن بست با به زيـر    
کشيـدن کـل جـمـهـوري اسـالمـي              

 .*پايان دهند
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هشت مـارس روز جـهـانـي زن و             
روز آزاديخواهي و برابري طـلـبـي      

ما اين روز را  امسـال در          .  است
جــهــانــي مــتــفــاوت از هــر ســال            

ــم      ــداري ــرامــي مــي ــکــســو     .  گ از ي
تحرکات جريانات اسالميست در   
خـاورمـيـانــه و در گــوشـه گـوشــه              
جهان را مـي بـيـنـيـم و از سـوي                 
ديـگـر جـنـبــشـي انســانـي عــلـيــه              

توحش و جنايات آن را شـاهـديـم         
در اين راستا اتفاقـاتـي تـاريـخـي        
چون به خيابان آمدن سه ميـلـيـون    
ــه               ــه حــمل ــراض ب انســان در اعــت
جــنــايــتــکــارانــه تــروريســت هــاي       
ــاع از                       ــي و در دفــ ــالمــ اســ
آزاديخواهي در فرانسه بـا شـعـار        
مــن شــارلــي ابــدو هســتــم و يــا              
جنبش چپـي کـه در جـايـي چـون              
يونان خيابانها را از آن خـود کـرد     

و با  دست بردن به قدرت سياسـي   
ــپ و                    ــان چ ــم ــت ــف ــراي گ راه را ب
ــاز کــرده اســت،            آزاديــخــواهــي ب
نشانگر تحوالت سـيـاسـي جـهـان        

ــارت      .  امــــروز اســــت     بــــه عــــبــ
روشنـتـرصـحـنـه سـيـاسـي امـروز              
جهان از دو  تقابل آشکار جنـبـش   
ارتجاع اسالمي و جنبش چـپ، و    
از رو در رويي دو طبقـه حـکـايـت       

ــه ايــن مــعــنــي کــه اگــر              .  دارد ب
جنبش ارتجاع اسالمـي و پـديـده        
هاي جنايتکار و آدمخواري چـون    
داعــش، جــمــهــوري اســالمــي و           
بوکوحرام و غـيـره اوج انـحـطـاط            
سرمايه داري به بن بسـت رسـيـده      
جهاني را نماينـدگـي مـيـکـنـنـد،          

جــريــانـــات چـــپ و آزاديــخـــواه              
متعين تـر و سـازمـانـيـافـتـه تـر                 
دارند به جـلـو مـي آيـد و پـاسـخ                 
واقعي به توحش سرمايـه داري و      

ــنــد       ــحــطــاطــش هســت ــن    .  ان در اي
شرايط است که به استقبال هشـت  

ــم     ــروي ــن       .  مــارس مــي ــي و در چــن
شرايطي اين روز بيش از هر وقـت  
جايگاه طبقاتي خود را بـاز مـي         

خصوصا اينکه يـک نـيـروي        .  يابد

مهم اين جدالـهـا امـروز جـنـبـش           
 .  رهايي زن است

واقعيت اينست که تـحـرکـات      
جريانات ارتجاعي اسالمي بـيـش   
از هر چيز خود را در تـعـرض بـه            

چـرا کـه يـک        .  زنان نشان مـيـدهـد   
رکن پايه اي مذهب ضديت با زن   

از جمله در ايـران آپـارتـايـد       .  است
جنسي هويت حـکـومـت اسـت و           
حـجـاب پـرچـم آنسـت و قـوانـيــن                
ارتجـاعـي اسـالمـي عـلـيـه زنـان               
عمل مـيـکـنـد و دسـتـگـاهـهـاي                
ســرکــوب حــکــومــت در خــدمــت         

در عـراق و      .  اجراي آن قرار دارنـد 
ــه                ــا ب ســوريــه و غــيــره داعــش ب
اسارت کشيدن زنـان و تـجـاوز و            
سربريدن و غيره قلدري ميکنـد و    
در گوشه اي هم خالفـت اسـالمـي      

در نيجيريـه  .  اش را بنا کرده است
بوکوحرام در جنگ بر سـر قـدرت       
زنــان ودخــتــران دانــش آمــوز در           
مدارس را دسته دسته از خانـواده  
هــايشــان ربــوده و آنــهــا را بــرده             
ــفــروش             ــد و ب جــنــســي مــيــخــوان

در بـرابـر ايـن اوضـاع           .  ميرسانـد 
چپ و جنبش نـويـن آزادي زن را           
مي بينيم که هر روز قوي تر جـلـو   

جنبشي که رنـگ جـهـان      .  مي آيد
امروز را بخود دارد و مشـخـصـه        
هايش را ميتوان در فعاليت هـاي  
اعتراضي هـر روزه آن در سـطـح              

اين جنبشي است کـه  .  جهاني ديد
در جريان انـقـالت مـردم مصـر و           
تونس و تداوم اعـتـراضـات مـردم       
براي حـق و حـقـوقشـان تـوانسـت             
جريانات اسالمي را از قـدرت بـه     
ــيــن                ــل قــوان ــد و مــقــاب کــنــار زن
ارتــجــاعــي اســالمــي ضــد زن               

اين جنبشي است کـه در    .  بايستد
ــا                 ــران در جــنــگــي هــر روزه ب اي

. حکومت آپارتايد جـنـسـي اسـت      
اين جنبشي اسـت کـه در تـرکـيـه            
ــت              ــاي دولـ ــل تـــالش هـ ــابـ ــقـ مـ
اســــالمـــــگــــراي اردوغــــان و              
فـــتـــواهـــايـــش ايســـتـــاده و بـــا            

کارزارهـايـي چـون خـنـده آنـاليـن              
ــاســـخ                   ــيـــره پـ ــري و غـ ــتـ ــويـ تـ

ايــن .  مــزخــرفــاتشــان را مــيــدهــد     
جنـبـشـي اسـت کـه بـا اعـتـراض                 
عريانش عليه تابوهـاي اسـالمـي      
ايستاده و بـا گـفـتـن ايـنـکـه زن                  
ناموس مـردم نـيـسـت، در بـرابـر             
بردگـي جـنـسـي قـدم عـلـم کـرده                 

ــت ــداي          .  اسـ ــش صـ ــبـ ــنـ ــن جـ ايـ
اعتراضي جهانـي عـلـيـه بـردگـي           
جـنـسـي زن و بـراي يـک زنـدگــي                 

ايـن  .  آزاد، برابر و انسـانـي اسـت       
جنبش را در قامـت جـهـانـي اش         
ببينيم و با اتکا بـه قـدرت آن بـه          
استقبال هشت مارس روز جهانـي  

 .زن برويم
ــش را                 ــب ــن ــن ج ــران اي در اي

هــمــانــطــور کــه اشــاره کــردم  در            
جنگ هر روزه با آپارتايد جنـسـي   
ــجــاعــي                ــيــن  ارت ــوان حــاکــم و ق

اين جنـبـشـي    .  اسالمي مي بينيم
است کـه بـا حـجـاب بـرگـيـرانـش               
ضربه اي جدي بر ارکـان پـايـه اي        

مقابـل گشـت     . حکومت زده است
ارشاد ايستاده است و خـواسـتـار        
جمع شدن بساط آنها از خيابانـهـا   

ــن      .  و گــذر مــردم اســت          و در اي
جـنــگ رژيــم اسـالمــي بــا وجــود           
بسيج تمام نيروهاي سـرکـوبـش و        
قوانيـن ارتـجـاعـي اسـالمـي اش             

اين جنبشي است که .  بازنده است
براي حق ورود زنان بـه اسـتـاديـوم       
ورزشي کارزاري به راه انداخـتـه و     
ــفــکــيــک              ــيــن ت ــل قــوان در مــقــاب
جنسيتي ايستاده است و توانسته 
است صداي اعتراضش را جهانـي  

ايــن جــنــبــشــي اســت کــه          .  کــنــد
طومارهاي اعتـراضـي بـراي حـق         
طــالق بــراي زن بــه راه انــداخــتــه            
ــراي آن مــي                   اســت و هــر روز ب

از حق بيمه بيکـاري بـراي     .  جنگد
همه افراد آماده بکـار زن و مـرد         

و ايـنـهـا هـمـه          .  سخن مـيـگـويـد      
رئوس خواستهاي فـوري آنسـت و       
با خـواسـت بـرابـري کـامـل زن و               

مرد در تمام عرصه هـاي زنـدگـي      
کل حکومت و قوانين ارتـجـاعـي      
اسالمي اش را به چالـش کشـيـده      

 . است
همچنين اين جـنـبـشـي اسـت        
که در برابر اسيدپاشان حکومـتـي   
ايستاد و جمهوري اسالمي را بـه      
غــلــط کــردن انــداخــت و اولــيــن            
خــواســت آن کــوتــاه شــدن دســت            
مذهب از زندگي اجتماعي مـردم    
و دولت بعـنـوان يـک شـرط مـهـم             

ايــن جــنــبــش    .  رهــايــي زن اســت     
ميليونها مردم بـه جـان آمـده از            
تبعيض عليه زن و قـوانـيـن ضـد           
انساني است که کل حاکـمـيـت را      

و ايــن   .  بـه چــالـش کشـيــده اســت         
جنبش است که امروز با خـواسـت   
هاي راديکال و انساني خود دارد   

 . به استقبال  هشت مارس ميرود
تاکـيـد ايـنـجـاسـت کـه بـراي               
بـــرگـــزاري هشـــت مـــارس، روز           
جهاني زن در ايران نـيـز بـايـد بـا            
چــنــيــن تصــويــري از اوضــاع بــه           

ايـن هـا     .  استقبال اين روز بـرويـم      
همه گفتمان ما در شـبـکـه هـاي           
اجتماعي وايـبـر و فـيـس بـوک و              
غيره و در قطعنامه ها و بـيـانـيـه       

.  هايمان به مناسبت اين روزباشـد 
بايد با تمام قوا بکوشيم تا هشت 
مارس، روز جهاني زن را وسـيـعـا    
ــوده هــاي                  ــان مــردم و ت ــه مــي ب

در ايـن    .  معترض جامـعـه بـبـريـم       
راستا کارهاي بسـيـاري مـيـتـوان        

از جـملـه مـي تـوانـيـم           .  انجام داد
ســمــيــنــارهــا  و کــنــفــرانــس هــا            
سازمان دهيم و در آن بـربـريـت و        
تــوحــش اســالمــي را بــه چــالــش           

بـه تـدارک آکسـيـونـهـاي           .  بکشيـم 
کليپ هاي زيـبـا   .  اعتراضي برويم

تهيه کنيم و بـا تصـاويـري گـويـا            
پيام آزاديخواهي خود را به گـوش  

با شعارهايـمـان و     .  جهان برسانيم
بــا اعــالم خــواســتــهــايــمــان کــل           
جــامــعــه را حــول جــنــبــش نــويــن          

اعـالم  .  رهايي زن مـتـحـد کـنـيـم          

کنيم که ديگر اين بردگي جنـسـي   
و تحقير و ستم سيستمـاتـيـک هـر       

. روزه علـيـه زن را نـمـي پـذيـريـم               
اعالم کنيم که زن و مرد بـرابـرنـد      
و ما خواهان جامعـه اي بـرابـر و          

و تالش کنيم کـه    .  انساني هستيم
در روز هشت مارس حضور خـود    
را به هر شکلي که ميـتـوانـيـم بـه        
نمايش بگذاريم و ايـن روز مـهـم          

ــم             ــرامــي داري ــراضــي را گ . اعــت
مــيــتــوانــيــم در مــحــالت هشــت          
مارس را جشن بگـيـريـم و بـا پـر            
کردن همه جا از شعاريمان فضاي 
همه شهرها را بـه رنـگ ايـن روز          

در کلـوپـهـاي ورزشـي و         .  درآوريم
گلگشت هايمان اين روز را جشـن  

در ميان اقوام و دوسـتـان   .  بگيريم
و همکارانمان ايـن روز را جشـن           

بـه خـيـابـان بـيـائـيـم و               .  بگـيـريـم   
بصورت آکسيونهاي کوتـاه مـدت     
فرياد اعتراضمان را عليه بـردگـي   
جنسي و تبعيض عليـه زن بـلـنـد         

در مترو بصورت گروهي و   .  کنيم
سازمان يافـتـه حـجـاب بـرگـيـران            
کنيم و با شعار نه به حجاب نه به 
آپارتايد جنسي، اعتراض خود را   
عليه قـوانـيـن ضـد زن اسـالمـي               

هـمـچـنـيـن فـرامـوش           .بلند کنـيـم  
نکنيم که هشت مـارس روزيسـت     
که  حمايت خود را از قـربـانـيـان           
اسيدپاشي رژيـم اسـالمـي اعـالم         
کنيم و نشـان دهـيـم کـه آنـهـا را               

 .هرگز فراموش نمي کنيم
خالـصـه کـالم ايـنـکـه هشـت              
مارس روز کيفرخـواسـت جـنـبـش        
رهايي زن عـلـيـه اسـالمـيـسـم و                
تحرکات آن در اوج انـحـطـاط و               

هشـت  .  توحش سرمـايـه داريسـت     
مارس ميـتـوانـد يـکـي ديـگـر از              
روزهاي تاريخي در بـرابـر داعـش      
ها و جريانات ارتجاعي اسـالمـي   
و روز قدرتنمايي آزاديـخـواهـي و      

به استقبال چنـيـن   .  انسانيت باشد
 . *روزي برويم
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وزير امـور خـارجـه دولـت دسـت              
راسـتـي کـانـادا، دولـت اسـتـيـون               

 ۲۰۱۵هارپر، روزهاي اول فوريه   
از سمت خود اسـتـعـفـا داد و بـه              
گفته خودش به زندگي خصـوصـي   

وي امـا چـنـد روز          .  بـرمـي گـردد     
قبل از اين استعفا، تفـاهـم نـامـه       
اي با وزير امور خارجه اسرائـيـل،   

امضـا     ۲۰۱۵ژانويه    ۱۸در روز 
کرد که در آن نه تنها رابطه دولـت  
هارپر را با دولت اسرائـيـل از نـو        
تعريف و تنظيم مي کـنـد، بـلـکـه        
معناي تازه اي هم به مقوله آنتـي  

داده )  يـهـودي سـتـيـزي       ( سمتيزم   
در بخـشـي از ايـن تـفـاهـم             .  است

اذعان به اينکـه  : " نامه آمده است
انــتــخــاب دولــت اســرائــيــل بــراي        
حمله، انعکاس جـديـدي اسـت از          

 ."آنتي سمتيزم
دولت استيـون هـارپـر کـه در           
تاريخ مـعـاصـر کـانـادا نـمـايـنـده              
راست ترين و عقـب مـانـده تـريـن          
اقشار مذهبي در کـلـيـسـا، ضـد            
زن، نژاد پرست، خارجي سـتـيـز و      
ــوده، در               ــســگــرا ب ــمــجــن ضــد ه
انــتــخــاب جــنــايــتــکــارانــي چــون        
بنيامين نتانياهو و جـورج بـوش         
بعنوان دوستان درجه اولش کسـي  

. را مـــتـــعـــجـــب نـــکـــرده اســـت          
بخـصـوص بـراي کسـانـي کـه در               
کانادا زندگي مي کنند و شـاهـد       
حمله لگام گسيخته اين دولت در   
چند سال گذشته بوده انـد، زانـوي     
غم بغل کـردن بـخـاطـر شـکـسـت            

جمـهـوريـخـواهـان در آمـريـکـا و               
همسوئي با نـتـانـيـاهـو و شـريـک            
جرم آن دولت جنايتکار شـدن، نـه     
جاي تعجب دارد و نه هم انـتـظـار    

امـا وقـتـي      .  بيشتري از آن ميرود
به انتقاد بـه  " آنتي سمتيزم"مقوله 

کشت و کشتار دولـت اسـرائـيـل،         
به آدمـکـشـانـي چـون بـنـيـامـيـن               
نتانياهو و آريـل شـارون تـقـلـيـل             
پيدا مي کنـد، ايـن ديـگـر زنـگ            
خطري است به هـمـه انسـانـهـايـي         
که نگران بازگشت نژادپـرسـتـي و      

ــد          ــتـــنـ ــيـــزي هسـ . يـــهـــودي ســـتـ
تفاهمنامه جـديـد دولـت کـانـادا            
اعتراض و انتقاد به موشک بـاران  
دولــت نــتــانــيــاهــو بــه مــدارس و          
بيمارستانها و مهـد کـودکـهـا در         
نوار غـزه و کـرانـه غـربـي را هـم                 
معـنـا و هـمـطـراز بـا قـتـل عـام                    
يهوديان در دسـت هـيـتـلـر کـرده               

 . است
واقعيت اما اين اسـت کـه دو       
طرف اين تفاهمـنـامـه نـه دلشـان          
بخاطر کشت و کشـتـار يـهـوديـان        
به دست هيتلر و حـمـاس و حـزب        
اهللا به درد مـي آيـد و نـه نـگـران              

. گسترش يهودي ستيزي هسـتـنـد   
بـرايشـان صـرفـا       "  آنتي سـمـتـيـزم    " 

ــا آن زبــان                    ــت کــه ب ــزاري اس اب
منتقدين را بـبـنـدنـد و مصـالـح               

. خـودشـان را دنــبـال مــي کــنـنــد            
همين يکي دو سال پيش بـود کـه       
در اسرائيل دهـهـا هـزار نـفـر در              
اعتراض به وضعيت معيشـتـي و     

بيحقوقـي دسـت بـه اعـتـراضـات             
ــاديــن                  ــي ــع در م ــوده اي وســي ت

مهاجرت .  شهرهاي اسرائيل زدند
دسته جعمي جوانان اسـرائـيـل بـه       
کشورهاي اروپائي به دنبال کـار،    
امنيت و زندگي بـهـتـر ديـگـر از            

! چشم کسي مخفي نـمـانـده اسـت      
اعمال نژادپرستانه و ضـدانسـانـي      
دولت نژادپرست اسرائيل در خـود  
اسرائيل و فلسطين از مهـمـتـريـن     
خوراک گسـتـرش آنـتـي سـمـتـيـزم             

 . شده است
از طرف ديگر، رهبران دولـت    
کانادا که هـيـچ يـکـشـنـبـه اي را              

با کشيش کـلـيـسـاي       "  اقرار" بدون 
محله دوشـنـبـه نـمـي کـنـنـد، از                 
وارثان همان حزبي هستند کـه در    
دوره جـنـگ جـهـانـي دوم سـخـت              
ترين قـوانـيـن پـنـاهـنـدگـي را بـر                
عليه يهودياني که مي خواسـتـنـد    
از دست گشتاپو فرار کننـد وضـع     
کردند که نتوانند جان سـالـم بـدر        

از وارثـيـن هـمـان حـزبـي             .  ببـرنـد  
هستند کـه در پـارلـمـان مـرکـزي             
يکي از نمايندگان به دفـاع از آن        

گـفـتـه    "  ضد پـنـاهـنـدگـي       " قوانين 
آمــدن يــک يــهـودي هـم بــه           : " بـود 

درســت در   ".  کــانــادا زيــاد اســت     
بحبوحه قـتـل عـام يـهـوديـان در               
دست هيتلـر، يـکـي از يـهـوديـان             

براي يـهـوديـان غـرب،       : " گفته بود
دنــيــا بــه دو دســتــه از کشــورهــا            

کشورهايـي کـه     :  تقسيم شده است
يهوديان حق زندگي در آن نـدارنـد     

و کشورهـايـي کـه يـهـوديـان حـق              
کـانـادا   .  ورود به آنجاها را ندارنـد 

 ." از بدترين نوع اين دومي است
واضح است که آن تصميـمـات   
توسط اين دولت کـانـادا و حـزب          
محافـظـه کـار کـنـونـي تصـويـب                
نشدند، اما سنت دنبـالـه روي از       
کليسا، نژادپـرسـتـي، ضـديـت بـا           
زن، خارجي ستيزي، وضع بدتريـن  
قــوانــيــن پــنــاهــنــدگــي بــر عــلــيــه         
ــت                     ــه از دســـ ــي کـــ ــانـــ کســـ
جنايـتـکـارتـريـن حـکـومـتـهـا در               
جســتــجــوي امــنــيــت هســتــنــد و         
هــمــدســتــي بــا گــانــگــســتــرهــاي         
کــارگــرســتــيــز، ســنــت هــمــان               
نمايندگاني است که آن قوانين را   
براي بستن مرزها بـروي فـراريـان        
از دست گشـتـاپـو تصـويـب مـي             

و    ۱۹۳۰اگر دولـت دهـه       . کردند
کـــانـــادا بـــطـــور ضـــمـــنـــي            ۴۰

سياستهاي هيتلر را تـأيـيـد مـي           
کرد، دولت امـروز کـانـادا بـطـور            
بســيــار صــريــح در ســيــاســتــهــاي        
جورج دبلـيـو بـوش و نـتـانـيـاهـو               

 . سهيم است
تفاهمنامه اخير صرفـا سـالح     
ديگري است در خـدمـت کـمـپـيـن         
کشــت و کشــتــار مــردم بــيــدفــاع          
فلسطين بدون هيچگونه اعتـراض  

اما با تمام توانـي کـه     .  و انتقادي
از حقوق برابر همه انسانها، وراي   
انتساب به مذهب و نژاد خاصـي،  
دفــاع خــواهــيــم کــرد، نــه دولــت           
کــانــادا و نــه دولــت نــژادپــرســت           
اسرائيل از اعتراض ما به اتـخـاذ   
سياستهاي ضدانساني و مـوشـک     
باران مردمان بيدفـاع فـلـسـطـيـن         

 .*در امان نخواهند ماند
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 5 ۵۹۶شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

هزار نفر در کپنهـاک دور هـم        ۴۰
جمع شدند و ياد قربـانـيـان حـملـه        
تروريستي در دانمارک را گـرامـي     

 . داشتند
در راهپيمايي بزرگ کارنـاوال  
در دوسلدرف واگن دفاع از آزادي   
بيان بيشترين توجه هـا را بـخـود        

پيام اين واگن اين بـود    . جلب کرد
با ترور نميتوانيـد کـاريـکـاتـور و          

 . آزادي بيان را بکشيد
ــه      ــب ــه  در          ۱۴روزشــن ــوري ف

جـريـان بـرگــزاري يـک کـنــفـرانــس             
هـنـر،   " درشهرکپنهاگ با عـنـوان       

يـک  "  کفر در اسالم و آزادي بـيـان      
 ۵۰تروريست اسـالمـي بـيـش از           

گلوله بـه داخـل سـالـن و بسـوي                 
شرکت کنندگان شليک کرد، يکـي  
از سخنرانـان ايـن بـرنـامـه الرش            
ويلکس کاريکاتوريسـت سـوئـدي      

 . بود
در اين حمله يک سيـنـمـاگـر و       
کـارگـردان کــه داخـل ســالـن بــود             
کشــتــه شــد و چــنــد نــفــر زخــمــي            
شدند، سپس همين فرد بـه مـحـل      
ديگري رفت و در مقابل کـنـيـسـه     
يهوديان يک نگهبان اين مرکـز را    
با شليک گلوله کشت و سـاعـاتـي      
بعد او در نزديک ايستگاه مرکـزي  
قطار او بـه دسـت پـلـيـس کشـتـه              

 . شد

مردم دانمارک روزدوشنـبـه از     
همـه جـا آمـده بـودنـد و در يـک                   

هزار نفـره   ۴۰راهپيمايي و تجمع 
در کپنهاگ يک عالمت به دنيا و   
تروريستهاي اسـالمـي دادنـد، بـا         
ترور نميتـوان جـلـوي دهـانـهـا را             

 . بست
حاضريـن در ايـن تـجـمـع بـه               
خبرنگاران ميگفتند که آمده ايـم    

يـک  .  از آزادي خودمان دفاع کنيم
: نفر به خبرنگار اشـپـيـگـل گـفـت        

ما بسياريم و آينده از آن ماسـت،  
تروريستها در اين نبـرد شـکـسـت       

 ! خواهند خود شک نکنيد
همزمان در آلمان ايـن روزهـا       

ــن                ــوردراي ــان ن ــژه در اســت ــوي و ب
وستفالن، جشـن هـاي خـيـابـانـي             

در راهـپـيـمـايـي        .  کارنـاوال اسـت    
ــواره                ــمـ ــم هـ ــراسـ ــن مـ ــاي ايـ هـ
موضوعات سياسي اين کشـور و    
يا دنيا بصورت سـاخـتـن مـاکـت          
ها و نمايش هـايـي، در مـعـرض           
ديد عمـوم قـرار داده مـيـشـود و              
امسال طبعا بـحـث چـارلـي ابـدو          
يک موضوع مهم اين کارناوال هـا  

در شهر کلن برگزار کنندگـان  . بود
با توجيه اينکه بايد بـا حـملـه بـه         
اين جشن و ترور مـقـابلـه کـرد از         
حضور واگن هـاي حـاوي عـکـس           

. چارلـي ابـدو جـلـوگـيـري کـردنـد              
تصــمــيــمــي کــه بــا مــوج وســيــع            
ــرو شــد و در روز                اعــتــراض روب
دوشنبه مجبور شدند چـنـد واگـن      

. انتقادي را وارد اين مراسم کننـد 
در دسلـدرف يـکـي از آتـئـيـسـت              
هاي معروف آلـمـان جـاک ويـيـس          
تيـلـي، از دوسـتـان مـا و عضـو                 
مرکزيت سازمـان جـردانـو بـرونـو          

يک واگن چارلي ابدو را به نمايـش  
گــذاشــت و در مصــاحــبــه هــاي             
ــروز در                 ــعـــددي کـــه از ديـ مـــتـ
مهمـتـريـن رسـانـه هـاي آلـمـانـي                
داشت گفت از اينها نـمـيـتـرسـم و        
ما نميگذاريم مشـتـي تـروريسـت       
اسالمي آزادي بـيـان را در دنـيـا           

 . مورد حمله قرار دهند
دوشنبه باز هم هزاران نفـر بـه     
خيابان رفته و خطـاب بـه داعـش        
در ايران و عـراق و سـوريـه و در              
همه جا گفتند، ما بسياريـم و از      

ــم             ــي ــاع مــيــکــن ــيــان دف . آزادي ب
جامعه متمدن و مـدرن از آزادي        
بيان دفاع ميکند و در اين مسير 
ما کساني که سالها اسـت عـلـيـه       
داعش در ايران و جنبش اسالمـي  
در دنيا مبارزه ميکنيم بـايـد در       

 . صف اول اين اعتراضات باشيم
 

فــوريــه    ۱۷مــيــنــا احــدي       -کــلــن
۲۰۱۵  
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بدنبال تظاهرات نزديک به صد نفر از 
ايرانيان ساکن استکهلم کـه در يـک         
ــراي              ــوري ب ــراضــي ف ــت ــت اع حــرک
جـلــوگـيــري از اجـراي حـکــم اعــدام             
سامان نسيم و پنج فـعـال سـيـاسـي          

اهللا    یونس آقایـات ،حـبـیـب      ديگر 
افشـاری، عـلـی افشـاری، سـیـروان             
نژاوی و ابراهیم شاپوری، در مقابـل  

ساختمان وزارت امور خارجه برگـزار  
شــد،  مــامــوريــن کشــيــک در ايــن            
وزارت خانه نامه اعتراضي مسئـول  
کميته عليه اعدام هرمـز رهـا را بـه          
مقـامـات مسـئـول اتـحـاديـه اروپـا               
فاکـس کـرده و بـعـد از حـدود يـک                   
ساعت به تظاهرات کنندگان گفتـنـد   
که اتـحـاديـه اروپـا در يـک فـاکـس                  

اضطراري به حکومت اسالمي ايران 
همين امشب از آنـهـا خـواسـتـه کـه             
اجــراي حــکــم اعــدام شــش فــعــال              
سياسي در زنـدان ارومـيـه را فـورا               
متوقف کند در اين نامه به ويـژه از      
حکومت اسالمي اسالمي خواسـتـه   
شده حکم اعدام سامان نسيم را کـه      

سال داشت  ۱۷ هنگام دستگير شدن 

 . فورا لغو کنند
کميته بين المللي عليه اعدام به 
همراه سازمانهاي مـخـتـلـف عـلـيـه            
اعدام که براي نـجـات جـان سـامـان          
نسيم و پنج فـعـال سـيـاسـي ديـگـر              
محکوم به اعدام  تالش مـيـکـنـنـد،      
اقــدامــات  خــود را ادامــه داده و               

. منتظر رسيدن اخبار از ايـران اسـت    

بايد در اين چند ساعت باقي مـانـده   
تالش کنيم جان اين فعالين سياسـي  
را که در سلول انـفـرادي هسـتـنـد و            
ممکنست فردا صبح اعدام شـونـد،     

 . نجات دهيم
دبيرخانه کميته بين المللي عليه  

   ۲۰۱۵ فوريه  ۱۸ اعدام 
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 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي

زندگي مردم خوزستان زير خاک مدفون شده است و دار   
و دسته هاي حکومتي مشغول دعواهاي جناحي بر سـر  

 .مساله ريزگردها هستند
شفا آناليـن از سـايـتـهـاي مـدافـع دولـت روحـانـي                     

و زمـانـي    ۸۰ اگر در نيمه دوم سال هاي دهه " مينويسد 
که پديده ريزگردها چند استـان کشـور را در بـرگـرفـت،              
مسئوالن وقت فرصت را هدر نمي دادند و اين موضـوع  
را ناديده نمي گرفتند، اکنون خوزستاني ها هـواي پـاک     

و نمايندگان اصولگرا در اعتـراض  "  را تنفس مي کردند
دولت روحاني بـه  "  بي توجهي" و "  عملکرد نامناسب" به 

مساله آلودگي هوا در خوزستان با ماسک ضد آلـودگـي   
سـايـتـهـا و       .  در جلسه علني مجلس شرکـت مـيـکـنـنـد        

رسـانـه هـاي حـکـومـتـي از هـر دو جـنـاح از مسـالـه                             
خشکاندن تاالبها، تخريب جنگلها، استخراج بـي رويـه       

نابودي بيشه زارها و درياچـه هـا     نفت، قطع منابع آبي، 
و غيره بعنوان سياستهائي که موجب فـاجـعـه مـحـيـط         

زيستي در خوستان و بيست استان ديگر شده است يـاد    
منتهي يکي از بـي مـبـاالتـي مـقـامـات در                .  ميکنند

دولت احمدي نژاد شکايت مـيـکـنـد و ديـگـري از بـي                  
 !توجهي دولت يازدهم

نماينده اهـواز مـنـتـقـدان          .  هر دو درست ميگويند 
ريـزگـردهـاي    " دولت روحاني در مورد آلـودگـي هـوا را            

مينامد اما کل مساله ريزگردها در جمـهـوري   " سياسي
نه به اين علت کـه بـه     .  اسالمي مساله اي سياسي است

موضوع کشمکش جناحها تبديـل شـده بـلـکـه بـه ايـن                
خاطر که سياستهاي جمهوري اسـالمـي در گـذشـتـه و              
امروز نقش تعيين کننده اي در شکل گـيـري و تشـديـد           

حـل مسـالـه آلـودگـي          .  اين فاجعه در ايران داشته اسـت 
محيط زيست در ايران، همچون ساير آلودگيها و فجايع 
سياسي و اقتصادي مبتالبه جامعه، نهايتا در گرو بزير 

 .* کشيدن نظام جمهوري است

حمايت " يورونيوز در خبري با عنوان 
از دولـت ضـد ريـاضـتـي يـونـان در                

ــروکســل و آتــن           ــهــاي ب از "  خــيــابــان
تجمعـات خـيـابـانـي مـردم در ايـن                

مـذاکـرات بـي      " شهرها همزمـان بـا       
نتيجه وزيران دارايي منـطـقـه پـولـي        
"  يــورو بــر ســر بــدهــي هــاي يــونــان            

شعار اين تجمـعـات   .  گزارش ميدهد
نه بـه سـازمـانـهـاي وام دهـنـده بـه                 " 

. اسـت "  يونان، نه به ريـاضـت کشـي       
يورونيوز همچنـيـن در گـزارشـي از           

 :خيابانهاي آتن مي نويسد
از نادر زمان هـايـي اسـت کـه         "  

يوناني ها در حمايت از دولـت و نـه       
در مخالفت با آن به خيابان هـا مـي     

به ندرت اتفاق مي افتد که يک .  آيند
دولت تنها دو هفته پس از روي کـار    
آمدن چنين محـبـوبـيـتـي بـيـن راي            

مـحـبـوبـيـت      ".  دهندگان بدست آورد
دولت جديد بـخـاطـر ضـديـت او بـا             
سياست رياضـت کشـي اقـتـصـادي          

اين محـبـوبـيـت در صـورتـي           .  است
ادامه خواهد يافت که دولـت جـديـد      
در تالش براي لغو عملي سياستهاي 
رياضت کشي بـه قـدرت مـتـشـکـل           
مردم خارج از سـاخـتـار و سـيـسـتـم            

 .موجود حکومتي متکي بشود
مذاکـرات بـر سـر بـدهـي هـاي               
يونان در واقـع سـه طـرف دارد، وام            
دهندگان اروپائي، دولت سـيـريـزا و        

تا زماني که دولت سيريزا در   .  مردم
مذاکرات لغو سياسـت ريـاضـتـي و         
کليه تبعات و نتايج ضد رفاهي ايـن  
سياست را دنبال مـيـکـنـد حـمـايـت          

در .  مردم را با خـود خـواهـد داشـت        
عين حال به هر انـدازه کـه مـردم در          
آتن و بروکسل و ديـگـر شـهـرهـا بـا             
تجـمـعـات و تـظـاهـرات خـيـابـانـي                 
مخالفت خود را نه تنها بـا شـرايـط        
ــفــس                ــا ن ــکــه ب ــل ريــاضــت کشــي ب
بازپرداخت وامها اعالم کنند دولـت    
سيريزا در مذاکرات دسـت بـاالتـري        

واروفــاکــيــس وزيــر   .  خــواهــد داشــت  
دارائي دولت جديـد يـونـان قـبـل از            
انتخابات اخير وامهاي متوالي  بـه      
يونان را به مواد مخدري که بايد بـه    
يک معتاد برسد تا زنده بماند تشبيه 

کرده بود و اعالم کرده بود که سيريزا 
مـردم  .  خواهان تـرک اعـتـيـاد اسـت         

نه به سازمانهـاي  " يونان نيز با شعار 
اعــالم مــيــکــنــنــد کــه       "  وام دهــنــده  

خــواهــان تــرک فــوري ايــن اعــتــيــاد          
آيا سيريزا بـه وعـده       .  کشنده هستند

هاي انتخاباتي خـود عـمـل خـواهـد          
کرد؟ آخرين اخبار حـکـايـت از ايـن           
دارد که  واروفـاکـيـس نـاگـزيـر شـده            
است به تمديد توافقنامه موجود بـا    
اتحاديه اروپا بـراي مـدت شـشـمـاه            

دولـت سـيـريـزا ايـن          .  رضايت بدهـد 
ــي                    ــت ولـ ــرده اسـ ــا را رد کـ ادعـ
فايننشيال تـايـمـز کـه ايـن خـبـر را                
منتشر ساخته، بر صحت آن تـاکـيـد    

بايد منتطر اخبـار دقـيـقـتـري        .  دارد
بود اما واقعـيـت هـر چـه بـاشـد در               
نـفـس سـازش و مصــالـحــه ايــرادي             

ممکن اسـت بـراي خـريـدن           .  نيست
وقت بمنظور تثبيـت سـيـاسـي خـط          
ضد رياضت کشـي و تـامـيـن رفـاه              
مردم بر سر   پرداخت و بـازپـرداخـت    
وامها سازشهائي کرد ولي مشـروط    
بر اينکه اوال روشن و شـفـاف عـلـت       
اين عقب نشيني ها را بـراي مـردم         
توضيح داد و ثانيا در سطح هـر چـه     
بيشتر و گسترده تـري بـقـدرت تـوده         
متشکل مـردم و جـنـبـش تـوده اي              
عليه سـيـاسـتـهـاي ريـاضـت کشـي               

 . متکي شد
سيريزا نميتواند و نبايد بـه ايـن       
تـوهــم دچــار بشــود کـه بـانــکـهــا و               
ــو                   ــغ ــه ل ــده ب ــن ــاي وام ده ــتــه دول
سياستهاي رياضت کشي در يـونـان     

بايد مـجـبـورشـان     .  قانع خواهند شد
کرد و عامل اين اجبار تنها ميتواند 
طرف سوم مذاکرات، يعـنـي  فشـار        
اعتراضات و اعتصابات توده اي در 
يونان، و جنبش جهاني در حمايت از 

عـامـل تـعـيـيـن         .  مردم يونان، باشد
. کننده قدرت مردم متـشـکـل اسـت      

" لغو کـلـيـه وامـهـا         " جنبش مردمي 
بايد چنان فراگير و قدرتـمـنـد بشـود       
که نه سيريزا و نه وام دهندگان راهي 
جز توافق بر سرلـغـو کـلـيـه  وامـهـا              

 .*نداشته باشند
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در جمهوري اسالمي تعرض بـه غـيـرمسـلـمـان هـيـچ               "  
 خامنه اي." اي ندارد سابقه

آنچه درجمهوري اسـالمـي هـيـچ سـابـقـه اي نـدارد                 
احترام به غيرمسلمانان و  برسميت شناسي حق زندگـي  
اجتماعي و حتي حق نـفـس کشـيـدن بـراي شـهـرونـدان                 

در اين نظام بهائي ها و فـرقـه هـاي          . غيرمسلمان است
دراويش و پيروان ادياني که اهل کتاب نـيـسـتـنـد هـيـچ          
حق و حقوقي ندارند و اصال شهروند و داخل آدم حساب 

بي خدايان و ترک کنندگان اسالم هم که  بـنـا       . نميشوند
پيگيرد و قتل و .  به قوانين اسالمي قتلشان واجب است

که تعدادشـان هـر روز رو         " کفار و مرتدين"سرکوب اين 
به افزايش است، سياست هميشگي جمهـوري اسـالمـي      

 . بوده است
جمهوري اسالمي بنا به تعريف و ماهيتا حکـومـت   
اسالم و قوانين اسالمي است و از همين رو تـعـرض بـه        
غيرمسلمانان يک امر ذاتي و هـويـتـي ايـن حـکـومـت                

البته جنايات اين رژيم تـنـهـا بـه سـرکـوب غـيـر                 . است

مسلمانان محـدود نـيـسـت، کـاربـرد و عـلـت وجـودي                    
ماشين سرکوب و آدمکشي اسـالمـي تـعـرض بـه کـل               
جامعه اي است که مدتهاست با اعتراضات ومبـارزات  

. مداوم خود اعالم کرده است اين حکومت را نميخواهد
اينکه امروز خامنه اي تعرض بـه غـيـر مسـلـمـانـان را              
انکار ميکند خود نشانه اي از درماندگي حکـومـت در     
مقابل جامعه متعرض به اسالم و حـکـومـت اسـالمـي          

عـلـنـا خـط و         "  کفار و مـرتـديـن   " دوراني که براي .  است
نشان ميکشيدند و عليه سلمان رشدي ها فـتـواي قـتـل       

امـروز  .  صادر ميکردند بـراي هـمـيـشـه گـذشـتـه اسـت               
ناگزيرند در قبال حمله اسالميون به نشريه ضد مذهبـي  
چارلي ابدو مـوضـع ديـپـلـمـاتـيـک بـگـيـرنـد و حسـاب                      
خودشان را از آدمکشان داعشي، که مانند خمينـي در    
سه دهه قبل فتواي قتل توهين کـنـنـدگـان بـه اسـالم و               

درد بـي درمـان       .  محمد را صادر ميکنند، جدا کـنـنـد     
ولي فقيه و حکومت متبوعه اش تعرض کل جامعه بـه    

 .*حکومت اسالمي است
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اخبار حـکـايـت از ايـن دارد کـه                
انتقال ديـروز از زنـدان ارومـيـه،             

زنــدانــي ســيــاســي و         ۶تــبــعــيــد    
محکوم بـه اعـدام بـه زنـدانـهـاي               

چرا رژيم درسـت    .  ديگر بوده است
محـکـوم بـه       ۶در چنين اوضاعي 

اعدام و فعال سياسـي را تـبـعـيـد          
ميکند علت واقعي اش بعدا براي 

مــا مــعــلــوم خــواهــد شــد، آنــچــه           
امروز مشخص است ، فعال حکـم  
اعدام سامان نسيم امروز ، پـنـج       

يـعـنـي در      ۲۰۱۵فوريه  ۱۹شنبه 
تاريخـي کـه گـفـتـه بـودنـد او را                  

اين يـک    .  خواهند کشت اجرا نشد
 ! موفقيت است

از نظر من کـه سـالـهـا اسـت            
چنين روزها و شبهايي را تـجـربـه      
ميکنم، اين يک موفقيت اسـت و      
بــايــد آنــرا ديــد و بــه رســمــيــت                

 . شناخت
حتي اگر اجراي حکم اعدام به 
تعويق افتاده باشد، ما توانستـيـم   

اگـر  .  جلوي فاجعه را فعال بگيريم
امروز خبـر مـي آمـد سـامـان را              
اعدام کردند، ديگر همه چيز تمـام  

امـا االن سـامـان نـفـس            .  ميـشـد  
ميکشد و مـا مـيـتـوانـيـم بـراي                 

اينرا .  نجات قطعي او تالش کنيم
بايد گفت چرا که در بـرخـورد بـه          
اين موضوع، عکس العمـل هـاي     

 . متعدد مي بينيم
تعدادي ميگويند هيچ کـاري    
فايده ندارد، ايـنـرا نـجـات دهـيـم           
ديگري را اعدام مـيـکـنـنـد، ايـن           
حکومت بـنـد  نـافـش بـا اعـدام                 
بسته شده و کمپين هـاي مـوردي       
فايده ندارد بايد کليت اعدامها را 
به چالش گرفت و همـه را نـجـات        

اين آرزوي همه کساني اسـت  .  داد
که کمپين ميـکـنـنـد و مـورد بـه             
مورد دنبـال حـکـومـت اسـالمـي           
ــجــات                  ــدادي را ن ــع ــاده و ت ــت اف
ميدهند در عين حال مي بـيـنـنـد     
که همان روز و روز بعد چنـد نـفـر      
را به اتهام مواد مـخـدر و غـيـره           

 . اعدام ميکند
سوال اينست چگونه مـيـتـوان    

يکباره همه را نجات داد بـجـز بـا      
دامن زدن به مبارزات گسترده تر 
و همگاني تر و بـه مـيـدان آمـدن           
مردم در ايران و در دنيا؟ بجز سـر  
و صدا کردن؟ بجز تماس خـانـواده   
ها با دنيا و مطرح کـردن خـبـر و        
نگراني ها ا حساسات خانواده ها 

 و محکومين به اعدام؟ 
ايــن چــگــونــه امــکــان پــذيــر          

است؟ راه پر فراز و نشيب مبـارزه  
با اعدام که در عين حـال مـبـارزه      
با کليت اين نظام است، با زحمت 
و مــرارت فــراوان پــيــش رفــتــه و            

 . امروز به اينجا رسيده است
ما فعالين عليه اعدام سالها  

است که داريم مبارزه ميکنـيـم و     
اکنون يک شبـکـه عـمـلـي و بـهـم              
پــيــوســتــه هســتــيــم از افــرادي و           
نهادهـا و سـازمـانـهـايـي کـه در                
چنين شبهايي تا صبح باهم حرف 
ــت                 ــي ــال ــع ــرده و ف زده درد دل ک

بيالن کـارمـان     . سازمان  ميدهيم
اين است کـه تـعـدادي را نـجـات              
داده ايم ، که سکـوت در مـقـابـل         
اعـدامـهــا را شـکــسـتــه ايــم، کــه             
فضــاي مــقــابلــه بــا اعــدام را در            
جامعه دامن زده ايـم کـه مـوفـق           
شده ايم حداقل يک باور عـمـومـي    
در بين سازمانها ايجاد کنيـم کـه     
اعـدام قــتـل عــمـد دولــتـي اســت             

 . وهيچکس نبايد از آن دفاع کند
نحوه کار ما اعالم کمپين در  

موارد معين بوده و با اين کمپين 
ها در موارد زيادي موفق شده ايم 
قلب ميليونها نفر مردم دنيا را به 
قلب خانواده هراسان محـکـوم بـه      
اعدام و در مـواردي کـه امـکـان             
تماس با داخل زنـدانـهـا بـوده بـا            
خــود مــحــکــوم بــه اعــدام وصــل           

من در باره يـک جـنـبـش و           .  کنيم
سازمانهاي متعدد عـلـيـه اعـدام         
حرف ميزنم و نه در مـورد فـقـط          
کميته بين المللي عليه اعدام کـه    

 . خودم مسئول آن هستم
نمونه بارز چنين کاري کمپين 

سـازمـانـهـاي     .  نجات ريحانه بـود   
متـعـدد، فـعـالـيـن عـلـيـه اعـدام                 

شخصيتها و هنرمندان و هـمـه و       
همه ، نهادهاي بين المللي عـلـيـه    
اعدام، مـردم، از سـراسـر جـهـان              
براي نجات جان ريحانه فـعـالـيـت     
ميکردند و قلب ريحانه بـه قـلـب        
ميليونها نفر در دنيا وصـل شـده       

ميليونها نفر شب خطرناکـي  .  بود
که ريحانه را براي اعـدام بـردنـد،        
بغض کرده و اشک ميـريـخـتـنـد و        
هنوز هم يک تکه قلبشان پـرخـون     
اســت، بــا اعــدام ريــحــانــه رژيــم            
اسالمي دريايي از خشم را بسوي 

و دريايي از عشـق  خود روانه کرد 
. و عاطفه به ياد و با نام  ريحـانـه  

اين ميسر نميشد مگر با کمپيني 
 . که قلبها را بهم وصل کرد

ما راه مـقـابلـه بـا اعـدام بـا                 
اعالم و پيش بردن  کمـپـيـن هـاي       
مختلف را در پيش گرفـتـه ايـم و        
تـاکـنـون تـوانســتـه ايـم مـوضــوع              
اعدام را در سطـح جـهـان مـطـرح          
کنيم، اعتراض به اعدام را دامـن    
زده شده و توجه و بحث در مـورد    
اعــدام و قــتــل عــمــد دولــتــي را             

بـه يـمـن ايـن         ...  همگاني کنـيـم     
مبارزات جنبش بخشش در ايـران  

راه افتاده ، فيلـم سـاخـتـه شـده و            
ــوري              ــه ــراي جــم ــدام ب ــده اع ــدي پ
اســالمــي ايــران بــه يــک جــدل و              

 . کابوس دائمي تبديل شده است
ــدن              ــر شـ ــانـــي تـ ــگـ ــمـ راه هـ
اعتراضات از همين مسيـر اسـت     
و اگـر کسـي و يـا کسـانـي و يـا                   
جرياني راه بهتري دارد ، در عمـل  

بايد وارد ميدان شـود و ديـگـران           
ببينند که کساني و يا جريـانـاتـي    
هستند کـه بـهـتـر و مـوثـر تـر و                  
عمومي تر پديده اعدام را بـه بـن       
بست ميرسانند پس ايـن گـوي و         

 ! اين ميدان
بحث در مـورد اعـدام طـبـعـا          
زياد اسـت و ايـن بـحـثـهـا مـهـم                   

اما يک نـکـتـه بـراي مـا          .  هستند
سازمانها و جريانات و افرادي که 
دويديم و شب نخـوابـيـديـم و ايـن          
شهر و آن شهر رفتيم و به مـادر و    
پدر سامان اميدواري داديم، بايـد  

اين کمپين با حضور .  روشن باشد
فعاالنه عفو بين الملـل، کـمـپـيـن        
هاي متعـدد دفـاع از زنـدانـيـان،            
فـعــالــيــن مــدافـع حــقــوق انســان،         
سازمانهاي عليـه اعـدام، رسـانـه         

هاي فارسي زبان که ايـن خـبـر را        
پوشش وسيع دادند، در عين حـال  
به يمن اعتراضات هميشگـي مـا     
و فشار روي نهادهاي بين المللي، 
با عکس العـمـل فـوري سـازمـان          
ملـل، اتـحـاديـه اروپـا دولـتـهـاي               

تـوجـه   ...  آلمان و نروژ و هلنـد و      
هاي بسيار زيادي را بخود جـلـب     
کند و رژيم اسالمي را وادار کـرد    
فعال در يک روز معين کـه گـفـتـه         
بود سامان را ميکشد، دسـت بـه       

! اين مهم اسـت   .  اين جنايت  نزند
اين عقب نشيني است و اين عقب 
نشيني به همت اعتراضـات هـمـه      

 . ما به دست آمده است 
بـايــد بــه خـودتــان کــه تــالش           
کرديد، افتخار کنيد و بـا صـداي       
بلند اعالم کنيد تنهـا راه نـجـات        
محکومين به اعـدام اعـتـراض و        
مبارزه متحدانه و بـيـن الـمـلـلـي           

صفوف اعتراض بـه اعـدام       .  است
ها در ايـران بـايـد مـتـحـدانـه تـر                 

ايــن درس ايــن مــبــارزات        .  شــود
 .است

به پدر و مادر نگـران سـامـان      
بــايــد قــول بــدهــيــم کــمــاکــان بــه            
اعتراضات خـود ادامـه خـواهـيـم          
داد و سعي خـواهـيـم کـرد فـرزنـد           
دلبند آنها را بـه آغـوش خـانـواده         

 . باز گردانيم
کميته بين المـلـلـي      –مينا احدي 
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بنا بر خبرها بهنام ابـراهـيـم زاده        
بـهـمـن       ٢٧عصر امروز  ٦ساعت 

به قـرنـطـيـنـه زنـدان گـوهـردشـت                
به گفته خـانـواده اش     .  منتقل شد

معلوم نيست او به کدام بخش اين 
 .زندان منتقل شده است

بهنام ابـراهـيـم زاده در دوم             
مـنـتـقـل و بـه             ٢٠٩بهمن به بند 

ــن مــدت                  ــنــکــه  در اي ــيــل اي دل
هيچگونه تماسي با خـانـواده اش     
نداشتـه اسـت، مـوجـب نـگـرانـي               

با انتـقـال او بـه        .  همگان شده بود
قرنطـيـنـه گـوهـردشـت هـمـچـنـان               

 .وضعيت وي نگران کننده است
بهنام ابراهيم زاده از رهـبـران     
شناخته شده کارگري و فعال دفاع 

او از سـال      .  از حقوق کودک اسـت   
در بازداشـت بسـر مـيـبـرد و             ٨٩

جرمش دفاع از حـقـوق کـارگـر و           
بـهـنـام يـکـي از          .  انسانيـت اسـت    

چهره هاي سـمـبـولـيـک در مـيـان              
زنـدانـيـان سـيـاسـي اسـت کـه در                 
ــداي              ــواره صـ ــمـ ــز هـ ــيـ ــدان نـ زنـ
آزاديخواهـي و انسـانـيـت را سـر              
داده است و از هميـن رو هـمـواره        

زير فشار شکنجه و اذيـب و آزاد         

بهنام  علـيـرغـم    . قرار داشته است
سال حکم زندانش رو بـه       ٥اينکه 

ــاره               ــده اســت،  دوب ــمــام رســان ات
مـاه     ٤دادگاهي شده و نه سال و     

حکم جديد زندان به وي داده شـده    
 . است

بهنام به لحـاظ جسـمـانـي در         
بخـاطـر   . وضعيت بدي بسر ميبرد

ــدان و                ــجــه هــاي درون زن شــکــن
اعتصاب غذاي طوالني اي که در 
اعتراض به اين فشـار هـا داشـتـه         
است، آسيب جسمي بسياري ديده 

نگراني وضعـيـت فـرزنـدش       .  است
نــيــمــا کــه بــه بــيــمــاري ســرطــان            
مبتالست، خود  فشار بر بهنام را 

در عين حال . مضاعف کرده است
فشار بر روي بهنام ابراهـيـم زاده،     
بطور واقعي فشار بر روي خانواده 
او نيـز هسـت و هـمـراه وي پسـر                
جوانش و همـسـرش زيـر فشـار و           

. شکنجه دائمي روحي قرار دارنـد 
بــهــنــام و خــانــواده اش نــيــاز بــه            
بيشترين حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي             

 . جهاني دارند
با گسترش اعـتـراضـات خـود       
فشار بياوريم و بکوشيم که فشـار    

بـهـنـام    .  از روي بهنام را بـرداريـم      
ابراهيم زاده و خانـواده اش را در        

 . حمايت وسيع خود قرار دهيم
تا " بهنام را آزاد کنيد"کمپين 

از .  آزادي بـــهـــنـــام ادامـــه دارد         
همگان مـيـخـواهـيـم کـه بـه ايـن                 
کمپين بپيوندند و به هر شکل کـه  
ميتوانيد مـا را در پـيـشـرد ايـن              

 . کارزار ياري دهيد
شما در هر کجا کـه هسـتـيـد         
ميتوانيد نقش مهمي در پيشبـرد  
يک کارزار قـوي جـهـانـي داشـتـه             

 . باشيد
" بهنام را آزاد کـنـيـد       " کمپين 

پتي شني در حمايت از بهـنـام بـر      
ايـن  .  روي سايت ها گذاشته اسـت 

پتيشن را در لينک زير ميتـوانـيـد    
امضا کنيد و به دوستـانـتـان نـيـز        

 .خبر دهيد که آنرا امضا کنند
http://chn.ge/1xr3BZD 

خانواده بهنام ابراهيم زاده را     
تنها نگذاريم و آنها را در حـلـقـه          
حمايت و پشـتـيـبـانـي خـود قـرار            

 .دهيم

 ٢٠١٥فوريه  ١٥
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 

 سياسي
shiva.mahbobi@gmail.c
om,  
0044 0 757235 6661 

ــراي آزادي کــارگــران             ــيــن ب کــمــپ
 زنداني

Free Them Now  
shahla_daneshfar@yaho
o.com , 
  0044 0 777989 8968 

 :کودکان مقدمند
af-
sanehvahdat13@gmail.c
om, 
   0046-702468454 

نـهـاد مـادران      : حمايت کـنـنـده   
عليه اعدام، کـمـيـتـه حـمـايـت از            

  شاهرخ زماني
حمـايـت هـاي تـا کـنـونـي از                

اتـحـاديـه      -: بهـنـام ابـراهـيـم زاده         
سراسري کـارگـران سـوئـد، ال او،            
اتحاديه سراسري کارگران تـونـس،   
جي يو تي تي، سازمان سـراسـري     
کارگران ساختماني عراق،  شبکـه  
همبستگي کارگري خاورميـانـه و     
شمال آفريقا، سازمان عـفـو بـيـن         
الملل شـعـبـه سـوئـد، جـمـعـي از               
زندانيان سايسي در زندان رجايـي  
شــهــر، اتــحــاديــه کــارگــران پســت        

 ...کانادا و
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ــبــال تــمــاس شــراره آرام              بــه دن
كميته مـبـارزه بـراي آزادي         مسئول 

زندانيان سياسي در هلنـد بـا حـزب        
سوسياليست اين كشور در خصوص 
حــكــم اعــدام ســامــان نســيــم، ايــن           

در رابـطـه بـا وضـعـيـت ايـن                 حزب 
وزيـر   خواسـتـار جـوابـگـويـي         زنداني

خارجه هلند به سئواالتشان در رابطه 
 .با سامان نسيم شده اند

Jip van Dort   ــزب  از حـ
سوسياليست هلند در پاسخ به شراره 

 Harryآرام عـنـوان كـرده اسـت           
van Bommel        ــو ــه عضـ كـ

پارلمان ميباشد سئواالتي را از وزير 
  . امور خارجه به عمـل اورده اسـت      

Jip van Dort           ــزب از حــ
سوسياليسـت هـلـنـد در نـامـه اش               
نوشته است كه اميدوار هستـنـد كـه      

را از    مقامات جـمـهـوري اسـالمـي         
 .اعدام سامان نسيم منصرف نمايند

 :متن ترجمه شده نامه
 آرام عـــــــزيـــــــز،        شــــــراره         

دررابطه با موضوعي که مـا ديـروز       
 تلفني با هم صحبت کرديم، امـروز   
Harry van Bommel 

عضو پارلمان، سئواالتي را از وزيـر    
مـا  .  امور خارجه بعمـل آورده اسـت      

اميدواريم بتـوانـيـم نـظـر مـقـامـات             
 .ايراني را در اين رابطه تغيير بدهيم

 van سئواالت زير را 
Bommel  عضو حزب
از وزير امور   (sp) سوسياليست
خارجه در موردحکم اعدام سامان 
 :نسيم كرده است
آيا شما مطلع هستيد از خبري كه 
منتشر شده و در آن گفته شده است 

كه يك جوان كه از شكنجه هاي 
وحشتناك خود گفته است قرار است 

آيا اين  در اين هفته اعدام بشود؟ 
درست است که اعالم شده سامان 
نسيم، کسي که محکوم به ارتکاب 
جرمي است که وقتي زير سن 
قانوني بوده مرتکب شده است، در 
 زمان خيلي کوتاه اعدام خواهد شد؟

ـ ميتوانيد شما تاييد کنيد که ۲ 
طـــبـــق  عــمـــل مـــجـــازات اعـــدام،       

معاهدات بين المللي که ايران هم به 
آن متعهد است، براي افراد محکـوم  
کــه زمــان ارتــکــاب جــرم زيــر ســن            

 قانوني باشند، ممنوع ميباشد؟
ـ ميتوانيد شما تاييد کنيد که ۳ 

ــه                 ــروس ــم در طــي پ ــان نســي ســام
 بازجوئي، شکنجه شده است؟

ـ آيا شمـا آمـاده هسـتـيـد کـه             ۴ 

بطور مستقيم با همکاران ايرانيـتـان   
تماس بگيريد و خواستار لغو حـکـم     
 اعدام و بررسي مجدد پرونده شويد؟

 با احترام
jip van port 

ــراي آزادي            كــمــيــتــه مــبــارزه ب
زندانيان سـيـاسـي از شـمـا دعـوت               
ميكند در هر جـاي دنـيـا هسـتـيـد             
براي نجات جـان سـامـان نسـيـم از              

. دست اين جنايتكاران تالش كـنـيـد   
در ايران در مقابل زندانهـا و دفـاتـر        
رسمي رژيم تجمع كنيد، در مـقـابـل      
زنــدان ارومــيــه، مــحــل نــگــهــداري         
ســامــان نســيــم، تــجــمــع كــنــيــد و             

خواستار لغو حـكـم اعـدام سـامـان            
اگر در خارج از ايران زنـدگـي     .  شويد

ميكنـيـد بـا دولـت،  نـمـايـنـدگـان                   
كشـور   پارلمان و احزاب بشردوست   

محل اقامتتان تماس بگيـريـد و از       
آنها بخواهيد رژيم را جهت لغو حكم 

. اعدام سامان تحت فشار بـگـذارنـد     
بايد هر چه سريعتر عمل كرد و جـان  

 .سامان نسيم را نجات داد
كميته مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان        

 ٢٠١٥ سياسي هفدهم فوريه 
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