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 2 ۱۳۹۴فروردين  ۱۴ انترناسيونال 

ــاالخــره                ۴۸مــذاکــرات لــوزان ب
ساعت بـعـد از مـوعـد مـقـرر بـه                  
نتيجه رسيد و بيانيه مشترکـي از    
جانب دو طرف مـذاکـره مـنـتـشـر           

اين بيانيه يـک تـفـاهـم نـامـه             .  شد
سياسي و پايه اي بر سر زمينه هـا  
و چارچوب  توافق جـامـعـي اسـت       

(که قرار است در آخر مـاه ژوئـن       
به امضاي جـمـهـوري    )  تيرماه ۱۱

اسالمي و دولتـهـاي پـنـج بـعـالوه           
طرفين اين توافق اوليـه  .  يک برسد

ــقــطــه عــطــف در ســيــر                   را يــک ن
بـه    -مذاکرات هسته اي و هر يک   

 -سياق همه توافقات ديپلماتيـک    
. يک پيروزي براي خود خوانده انـد   

ظريف و ديگر مذاکـره کـنـنـدگـان        
جمهوري اسالمي بر عدم تعـطـيـل    
و توقف فعاليـتـهـاي هسـتـه اي و            

بعد از توافـق    -لغو همه تحريمها 
تاکيد ميکنـنـد و دولـت         -جامع 

آمريکا و کشورهاي ديـگـر طـرف        
مذاکـره بـر بسـتـن هـمـه راهـهـاي                 
دستيابـي جـمـهـوري اسـالمـي بـه              
ــعــداد                ــمــي و کــاهــش ت ســالح ات
سانتريفيوژها به سطح يک سـوم و    
امـکـان دسـتـرسـي بـه و بـازرسـي                 

بـه  " فعاليـتـهـاي هسـتـه اي ايـران               
نـحـوي بـيـسـابـقـه و بـيـش از هــر                    

 ". کشور ديگري در دنيا
اما از ديـد مـردم ايـران و تـا               
آنجا که بـه مـنـافـع آنـان مـربـوط              
ميشود نتايج و معيـارهـا کـامـال       

از ديـد مـردم رفـع        .  متفاوت است
يا هر درجه تخفيف تحريمها بـايـد   
خود را در کاهش فقر و بيکاري و   
گراني و ارتقاي سطح معـيـشـت و      

مـردم  .  رفاه توده مردم نشان بدهد
منزلت، " ايران مدتهاست با شعار 

بـه  "  معيشت حـق مسـلـم مـاسـت           
مقابله با پروژه هسته اي و شـعـار     

انـرژي هسـتـه اي حـق           " حکومتي 
برخاسته انـد و هـر       "  مسلم ماست

توافقي بر سر مساله اتمـي  بـايـد        
به ارتقاي  منزلت و معيشت توده 

امــا .  مــردم ايــران مــنــجــر بشــود        
ــجــه                    ــتــي ــه ن ــن ن روشــن اســت اي
خــودبــخــودي تــوافــق دولــتــهــا بــا         

يکديگر، بلکه تنها ميتواند ثمـره  
مبارزه و تعرض بيشتر و گسـتـرده   
تر مردم براي افزايش  دستـمـزدهـا    
و حقوقهاي کـمـتـر از يـک چـهـارم             
خط فقر و عليه بيکاري و گـرانـي       

بـي  .  و بي تاميني اقتصادي باشد
گـمـان جـمـهـوري اسـالمـي تـالش               
خواهد کـرد بـا هـر گشـايشـي در                
ــه                 ــان ــه ــه ب ــصــادي ب ــت ــط اق شــراي
سازندگي و جبران عقب ماندگيها 
و غـيـره بـنـدهـاي ريـاضـت کشـي               

پـيـاده   .  اقتصادي را سفت تر کـنـد  
کردن سيـاسـتـهـا و تـوصـيـه هـاي               
رياضتي بانک جهـانـي و صـنـدوق         
بين الملي پـول کـه هـمـواره هـمـه               
جناحهاي جمهوري اسالمي بر سر 
آن توافق داشته اند بمنظور جـلـب     
ــه                ــي و ســرمــاي ــارات مــال ــب اعــت
گذاريهاي داخلي و خـارجـي بـيـش       

از پــيــش در راس ســيــاســتــهــاي              
حکومت قرار خواهد گرفت و ايـن  
براي کارگران و توده مردم کـارکـن   
معنـائـي بـجـز بـيـحـقـوقـي و بـي                   
تاميني اقتصادي بيشتر و سـفـت     
کردن بيشتر کمـربـنـدهـا نـخـواهـد          

هــمــزمــان ســفــره تــازه اي        .  داشـت 
ــتــــالس و دزدي و                      ــراي اخــ بــ
چــپــاولــگــري در بــرابــر بــانــدهــاي          

 .  حکومتي پهن خواهد شد
مقابله با اين شرايط  تنهـا بـا     
تعرض و گسـتـرش مـبـارزه بـراي              
منزلت و معيشت ممکن خـواهـد     

از نظر سياسي  نيز توافق بـر    . بود
سرپروژه هسته اي زميـنـه تـعـرض       

. بيشتر مردم را فراهم خواهد کـرد 
از يکسو بهانه تحريمها و مقـابلـه   
ــزرگ و اقــتــصــاد                  ــا شــيــطــان ب ب
مقاومتي از بيـن خـواهـد رفـت و           

رژيم جمهوري اسـالمـي بـي هـيـچ          
عذر و توجيه و پوشش تبليـغـاتـي    
اي آمــاج اعــتــراض مــردم قــرار              

از ســوي ديــگــر      .  خــواهــد گــرفــت   
توافق هسته اي بـه مـعـنـي دسـت          

 -باال پيدا کـردن جـنـاح روحـانـي           
رفسنجاني و تضعيـف مـوقـعـيـت        

اصولگرايـان خـواهـد        -خامنه اي 
بــود و ايـــن بـــنـــوبـــه خـــود بـــر                   
کشـمــکـشــهـا و اخــتـالفــات درون            
حکومت دامن زده و امکـان تـازه     
اي بــراي بــچــالــش کشــيــدن کــل              
حــکــومــت بــوســيلــه مــردم فــرهــم         

اما تاثيرات توافق با .  خواهد کرد
غرب از مسالـه هسـتـه اي فـراتـر            

همانطور که بارها تـاکـيـد    .  ميرود
کرده ايم هر نوع نزديکي و تعامل 
جمهوري اسالمي با غرب، هويـت  
ايـدئـولــوژيـک ضــد آمـريــکـائـي و             

غرب ستيزي حکومت را بـيـشـتـر       
زير سئـوال بـرده و در يـک سـطـح                
استراتژيـک مـوقـعـيـت حـکـومـت             
اسالمي در ايران و در مـنـطـقـه را       
بمراتب ضعيف تـر و مـتـزلـزل تـر            

اين رونـد هـم اکـنـون         .  خواهد کرد
آغاز شده است و در چنـدمـاه آتـي      

اگــر   -و پــس از تــوافــق جــامــع              
 -باالخره به چنين تـوافـق بـرسـنـد         
 . بيش از پيش تشديد خواهد شد

ــه             مــجــمــوعــه ايــن شــرايــط ب
 -معني ايجاد وضعيت اقتصـادي 

اجتماعي مسـاعـد تـري        -سياسي
براي گسترش مبـارزات مـردم در       

از مبـارزه  :  تمامي عرصه ها است
بر سر دستمزدها و شرايط رفـاهـي    
تا مبـارزه  بـراي آزادي زن، و از               
مبارزه  براي آزاديهاي سـيـاسـي و      
مدني  تا مـبـارزه بـراي خـالـصـي           
فــرهــنــگــي و بــرخــورداري از يــک           

توافق هستـه  .  زندگي شاد و مدرن
اي بيش و پيش از آنکه به مـعـنـي    
پيشروي هر يک از طرفين مـذاکـره   
باشد، راه پيشرويهاي طرف سـوم،    
توده مـردم خـواهـان مـعـيـشـت و              

 . منزلت را هموار خواهد کرد
 ۲۰۱۵آوريل  ۲
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 3 ۶۰۲شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

فـرورديـن      ۱۲خبرگزاري ايلنا روز 
خــبــر از ابــالغ احــکــام کــارگــران             

نـفـر از        ۲۵.  معدن چادرملـو داد   
نفر از آنـهـا   ۵کارگران تبرئه شده و 

به يک سال حبس تعزيري و شـالق      
محکوم شدند که بخاطر نـداشـتـن    

سـال  ۵سابقه کيفري اين حـکـم بـه        
حبـس تـعـلـيـقـي تـعـلـيـقـي و سـه                     
ميليون ريال جـزاي نـقـدي بـدل از           

ايـن اولـيـن      .  شالق تغيير پيدا کرد
بار نيست که کارگران را با احکـام  
زندان و شالق مـورد تـهـديـد قـرار          

چـهـار      ۹۳در تابستان . مي دهند
کارگر پتروشيمـي رازي بـا اتـهـام           

ــظــم عــمــومــي            "  ــه "  اخــالل در ن ب
ايـن  .  ضربات شالق محکوم شدند

کارگران بـه هـمـراه بـيـش از هـزار               
کـارگـر ديـگـر خـواسـتـار افـزايـش                
حقوقهاي ناچيز خود و هـمـچـنـيـن      
مزاياي سختي کار، سرويس رفـت    

 . بودند... و برگشت و نهار و 
يـازده نـفـر از         ۸۶در تابستان 

ــيــن کــارگــري در ســنــنــدج              فــعــال
محکوم به زندان و ضربات شـالق    

اين کارگران برگزاري "  جرم. "شدند
در .  مراسم روز جهاني کارگر بـود   

حکم ضربات شالق در    ۸۷خرداد 
مورد دو نفر از فعـالـيـن کـارگـري        
زن کــه در مــراســم روز جــهــانــي               
کارگر بـازداشـت شـده بـودنـد، بـه             

اما توحش جمـهـوري   .  اجرا درآمد
اسالمي نتـونسـتـه مـانـع مـبـارزه            
کارگران شود و عزم آنـهـا را بـراي        
بيرون کشيدن حق خود از حـلـقـوم        
سـرمــايــه داران و رژيــم اســالمــي           

 . حامي آنها راسخ تر کرده است
اعـــتـــصـــابـــات و مـــبـــارزات        
قدرتمند کارگران معدن چادرمـلـو   
در دو ســال گـذشــتـه کــارفـرمـا و               
دولت حامي آنـرا وادار بـه عـقـب             

ايــن اعــتــصــابــات    .  نشــيــنــي کــرد   
قدرت متشکل و متحد کـارگـران     

مــامــوران  .  مــعــدن را نشــان داد         
مسلح رژيم به تجمعـات کـارگـران      

نـفـر از کـارگـران          ۲۸. حمله بردند
توسط رژيم بازداشت شدند و رژيم 
به اشکال مختلف سـعـي کـرد کـه         
صف يکپارچه و متحد کارگران و   

آنها .  مبارزه آنها را در هم بشکند
ــف                ــل ــامــات مــخــت از طــرف مــق
جمهوري اسالمي از جـملـه اژه اي       
دادستـان کـل کشـور رژيـم مـورد              

او پـس از      .  تهديد قـرار گـرفـتـنـد         
بازداشت کارگران معدن چادرملـو  

ــا افــرادي کــه بــه اســم             : " گــفــت  ب

ــدامــي              ــي اق ــف ــراضــات صــن اعــت
برخالف نظم عـمـومـي و امـنـيـت           
ملي انجام بدهند با آنها بـرخـورد     

اين فرمول شناخته شـده  ".  ميشود
اي است که بر اساس آن دسـتـگـاه        
قضــائــي اســالمــي بــراي هــمــه                
کارگران مبارز و معترض پـرونـده     

امــا کــارگــران    .  ســازي مــي کــنــد     
مرعوب نشده و مبارزات خـود را    

رژيـم نـاچـار شـد بـه            .  ادامه دادند
پاره اي از خواستهاي کارگران تـن    

نماينده اخراجي کارگـران بـه      .دهد
ــازگــردانــده شــد، مــيــزان                 ــار ب ک
مرخصي کارگران بخاطر کار شاق 
داخــل مــعــدن افــزايــش يــافــت و             
کارفرما ناچار شـد در مـحـاسـبـه            
حق بيمه کارگران پـاداش افـزايـش      
توليد را نيز محاسبه کـنـد، طـرح      

طبقه بندي مشـاغـل بـه اجـرا در             
آمد و کارگران هـمـچـنـيـن مـوفـق          
شدند حقوق ايام اعتصاب خود را   

 . دريافت کنند
ــي            ــالمـ ــوري اسـ ــهـ امـــا جـــمـ
همچنان قصد زهر چشم گرفتـن از    

 ۲۰رژيــم در      .  کــارگــران را دارد      
اسفندماه سال گذشته با شـکـايـت      

نــفــر از کــارگــران          ۳۰کــارفــرمــا    
چادرملو را با اتهـامـات مسـخـره       

ــون         ــم و             " اي چـ اخـــالل در نـــظـ

" جلوگيري از احقـاق حـق ديـگـران        
به محاکمه کشيد و احکـام زنـدان     

نفر از کـارگـران در       ۵و شالق براي 
 .اين هفته اعالم گرديد

هدف از صدور احکام تعليقـي  
ــراي کــارگــران ايــجــاد               و شــالق ب
ارعـاب در بـيـن کـارگـران مـعــدن               
ــر               چــادرمــلــو و هــمــچــنــيــن ســاي

اما در حقيقت ايـن  .  کارگران است
حکومت اسالمي سـرمـايـه داران        

. است که از کارگران وحشـت دارد   
دو سال مبارزه پيگير کـارگـران و       
حمايت گسترده از ايـن مـبـارزات        

. موجب نگرانـي رژيـم شـده اسـت          
ــمــه                ــزاري دادگــاه و مــحــاک ــرگ ب
کارگران بار ديگـر نشـان مـيـدهـد          
که قوه قضائيه رژيم جز ابزاري در   
ــان و بــراي                ــارفــرمــاي خــدمــت ک

دستـگـاه   .  سرکوب کارگران نيست
قضــائــيــه بــه ســراغ مــديــرعــامــل         
شرکت چـادرمـلـو مـهـنـدس حـاج            
محمود نـوريـان و سـايـر مـديـران             
ــجــرم کــالهــبــرداري از              شــرکــت ب
کارگران و خودداري از مـحـاسـبـه       
حق پاداش کارگران در حق  بـيـمـه    
آنها نمي رود و آنها را مـحـاکـمـه         
نمي کند، آنها بجرم تقـلـب و بـاال        
کشــيــدن ايــام مــرخصــي اضــافــي          
بخاطر سـخـتـي کـار کـارگـران بـه                

آنـهـا بـه      .  دادگاه کشيده نميشونـد 
اين دليل محاکمه نـمـيـشـونـد کـه         
ــات             کــارگــران از حــداقــل امــکــان
زندگـي مـحـرومـنـد، کـه بـخـاطـر                
نـبــودن وسـايــل ايـمــنــي کــارگــران           
همواره در معرض انـواع خـطـرات      

چـــه کســـي بـــايـــد        .  قـــرار دارنـــد   
نفر کـارگـر    ۲۱۷۰محاکمه شود؟ 

مــعــدن کــه در ســرمــاي کشــنــده             
زمستان و گرماي سوزان تابستـان  
بايد گرد و غبار مسـمـوم تـنـفـس          
کرده و ميليونها تـن سـنـگ آهـن           
استخراج کنند؟  يا انگشت شمـار  
صـاحـبـان شـرکـت کـه در لـوکــس                
ترين ويـالهـا و خـوش آب و هـوا               
ترين نقاط ايران و يا اروپا زنـدگـي   
مي کنند و حسابهاي بانکي شـان    
از دسترنج کارگران روزبـروز فـربـه      

تر ميشـود؟ نـه تـنـهـا مـديـران و                
صاحبان مـعـدن چـادرمـلـو بـلـکـه             
هيچ کارفرمايي بخاطر نپرداختـن  
دستمزد کارگران، بخاطر کشتـه و    
مجروح شـدن کـارگـران در مـحـل            
کار، بخاطر استثمار و بـه بـردگـي      
کشاندن آنها به پاي ميز محاکـمـه   

بـرعـکـس ايـن       .  کشيده نشده است
کارگران معترض به بي عدالتي و   
ظـلـم هسـتـنـد کـه مـورد تـهـاجــم                  
نيروهاي مسلح قرار گـرفـتـه و در        
دادگاهها با اتهامات مضحک بـه    
تحمل زندان و شکـنـجـه مـحـکـوم         

 .ميشوند
احــکــام دادگــاه اســالمــي در          
مـورد کــارگــران چـادرمــلــو ســنــد          
محکومت کارفرمايان و حکومت 

آنها هستنـد کـه     .  حامي آنها است
بايد بخـاطـر اسـتـثـمـار کـارگـران،             
بخاطر باال کشيدن حقوق کارگران 
و به خاطر تعرض و بيحرمـتـي بـه      
کارگران  بايد مورد محاکمه قـرار  

صـدور احـکـام شـالق و           .  بگيـرنـد  
زندان نه فقط توحش و نهايت ضد 
انساني بودن جمهوري اسالمـي را    
نشان مي دهد بلکه اسـتـيـصـال و         
وحشت آن را از مبارزات کارگـران  

اين احکام نه .  به نمايش ميگذارد
تنها عـلـيـه کـارگـران چـادرمـلـو،               
پتـروشـيـمـي رازي و يـا کـارگـران                
سنندج بلکه عليه تـمـام کـارگـران       
ايــران اســت و نــفــرت آنــهــا را از                
جمهوري اسالمي بيشتر، صـفـوف   
آنها را متحد تـر و اراده آنـهـا را              
براي بـدسـت بـيـرون کشـيـدن حـق              
خــود از چــنــگــال ســرمــايــه داران           

 .*حاکم استوار تر مي کند
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عربستان سـعـودي و بـيـش از ده               
کشـور مـتـحـدش بـه يـمـن نـقـطــه                  
عطفي در تقابـل مـيـان دو بـلـوک            

تقابلـي  .  ارتجاعي در منطقه است
که يکسوي آن جمهوري اسالمي و 
سوريه و حزب اهللا و دولـت عـراق       
قرار دارد و در سوي ديگر آن دول     
عربستـان و تـرکـيـه و امـارات و                 
امروز مصر و پاکستان و مراکـش  
و سودان و لـبـنـان و چـنـد کشـور               

اين کشاکش بـر سـر بسـط          .  ديگر
نفوذ و تثبيت قدرت فائقه هر يـک  
از ايــن دو بــلــوک ارتــجــاعــي در               
خاورميانه، که بروز فاجعـه آمـيـز      
آنرا تا کـنـون در سـوريـه و عـراق                
شاهد بوده ايم و بويژه با سـربـلـنـد       
کردن داعش اوج تـازه اي گـرفـتـه           
است، خود نهايتا حاصل و پيامد 
سياستهاي ميليـتـاريسـتـي غـرب        

ــاي          .  اســـت ــيـــروهـ ــا و نـ دولـــتـــهـ
رنگارنگ اسـالمـي از جـمـهـوري             
اسالمي و عربستان تا حزب اهللا و 
داعــش و حــوثــي و غــيــره خــود               
مستقيم و غيرمستقيم در نتيـجـه   
سياستهاي ميليتاريستي آمريـکـا   
و متحدينش در دوره پسـا جـنـگ      
بجلو رانده شده و در منطقه فـعـال   

هجوم نظامي آمريکا بـه  .  شده اند

منطقـه فضـا و شـرايـطـي ايـجـاد                 
کرده است که امـروز ايـن نـيـروهـا          
در رقابت با يکديگر و بـا ادعـاي       
ابــر قــدرت مـــنــطـــقــه اي وارد                  
يارگيريها و ائـتـالفـهـاي سـيـاسـي          
نظامي شد و ميداني براي عـرض    

 . انـــــدام پـــــيـــــدا کـــــرده انـــــد                 
در اين ميان قدرتهاي جهاني نـيـز     
اساسا با اتکا به هميـن نـيـروهـاي       
محلي اهـداف و مـنـافـع خـود را              

دو بلـوک جـهـانـي       .  دنبال ميکنند
اتحاديه   -چين و آمريکا  -روسيه 

اروپا در دوسوي اين کشاکش قرار 
يـک فـاکـتـور مـهـم در             .  گرفته اند

شـکــل دادن بــه فــاجــعــه ســوريــه،            
سربـلـنـد کـردن داعـش، و امـروز               
جنگ در يمن، جنگهائي که رنگ 
و ظـاهـر درگـيـري مـذهـبـي بـيــن                 
نيروهـاي سـنـي و شـيـعـي بـخـود                 
گرفته است، تقابل تـازه اي اسـت         

در "  غـرب " و   "  شرق" که بين کمپ 
خاورميانه در حـال شـکـل گـيـري            

 .است
در اين چـارچـوب مـيـتـوان گـفـت              
ائتالفي که امروز حول عـربسـتـان      
شکل گرفته از مسـالـه ويـژه يـمـن          

صـحـبـت از      .  فـراتـر خـواهـد رفـت         
شکل دادن به يک ائتالف نـظـامـي    

دولـت  .  منطقه اي در مـيـان اسـت     
آمريکا از اين طرح حمـايـت کـرده      
است و از زبان وزير دفاعش اعالم 
کرده حاضر است بـا ايـن ائـتـالف           

سران اروپـا    . نظامي همکاري کند
نيز نـظـر مسـاعـد خـود را اعـالم               

اين ائتـالف ابـتـدا حـول         .  کرده اند
داعش شکل گرفت اما در حـملـه       

 -به يمن است که معنـي سـيـاسـي      
نظامي واقعي تر و جدي تري پيدا 

عربستان و ترکيه از نـظـر   . ميکند
ســيـــاســـي در کـــنــار داعـــش و                
جمهوري اسالمي در برابر آن قـرار  
دارد و بـه هـمـيــن دلـيــل مسـالــه                
داعش نميتـوانسـت خـط روشـنـي          

و  -بين دو قطب رقيب منطقه اي 
. رسـم کـنـد       -حاميان جهـانـيـشـان    

جــنــگ يــمــن ايــن خــط کشــي و                
ايـن  .  قطبندي را تکميل مـيـکـنـد    

 -يـک ائــتــالف و بــلــوک ســيــاســي           
 -مصـر   -نظامي ميان عـربسـتـان   

تــرکــيــه و چــنــديــن کشــور ديــگــر           
مـنــطـقــه اسـت کـه گــرچـه امــروز               
مبـنـي و اسـاس آنـرا مـقـابلـه بـا                   
جمهوري اسالمي و مـتـحـديـنـش          
تشــکــيــل مــيــدهــد امــا بــالــقــوه             
ميـتـوانـد بـه يـک نـيـروي ژانـدارم                 

 .خـــاورمـــيـــانـــه تـــبـــديـــل بشـــود        

در عين حال بايد اين واقـعـيـت را        
نيز در نظـر داشـت کـه قـدرتـهـاي             
جهـانـي از هـر دو سـوي غـرب و                  
شرق از موقعيت ابرقدرتي گذشته 
نظير دوره جـنـگ سـرد بـرخـوردار          

نـه تـنـهـا روسـيـه بـلـکـه                .  نيستند
کمپ غرب نيز بويـژه در مـنـطـقـه          
خاورميانه مـوقـعـيـت بـالمـنـازع            
خود را از دسـت داده اسـت و در             
ــروهــاي                 ــي ــهــا و ن ــت ــيــجــه دول ــت ن
ارتجاعي محلي هر يک با مـنـافـع    
و ادعاهـاي ويـژه خـود سـر بـلـنـد                

جـنـگ   .  کرده و ميداندار شده انـد   
يـمـن قـبــل از هـرچـيــز حــاصـل و                  
نمايانگر ارتجاع و توحش نيروهـا  
و دولتهاي اسـالمـي اسـت کـه بـر            
ــي افــقــي و اســتــيــصــال                 مــتــن ب
بورژوازي بومي و جهاني ميدانـي  

 . براي عرض اندام پـيـدا کـرده انـد        
از نقطه نظـر مـردم يـمـن و مـردم              
منطقه جنگي کـه در يـمـن آغـاز             
شده از هر دو سو ارتجاعي و ضـد  

نـه عـبـداهللا صـالـح          .  انساني است
که در بحبوحه بهار عـربـي قـدرت      
را از دسـت داد و نـه مـعــاون او                   
منصور هادي که بجاي او نشست 
و دو ماه قبل با تعرض حوثي هـا    
متـواري شـد هـيـچـيـک نـه تـنـهـا                   
منافع مردم يـمـن را نـمـايـنـدگـي              
نميکنند بلـکـه مـظـهـر و عـامـل              
جنـگـهـاي مـذهـبـي قـبـيلـه اي و                  
توحش و عقب مـانـدگـي هسـتـنـد         
که بوسيله توده مردم مـنـطـقـه در       
انقالبات و تـحـوالت مـوسـوم بـه              

. بهار عربي بـچـالـش کشـيـده شـد          
نيروهاي چپ و انقالبي و سکـوالر  
در منطقه و در همه جهان بايد در   
حمايت از تـوده مـردم يـمـن و در             
برابـر هـر دو قـطـب ارتـجـاعـي و                  
حاميان جهانيشان که به جنگهاي 

عشــيــرتــي ديــروز در          -مــذهــبــي 
عراق و سوريـه و امـروز در يـمـن             

ايـن  .  دامن زده اند بميدان بيـايـنـد   
کامال محتمل است که توده مردم 

همانطور که تجربه بهـار عـربـي        -
و سپس کوباني و امروز اعـتـراض   
مردم افغانستان عليه زن سـتـيـزي      

با پـرچـم     -اسالميون نشان ميدهد
ــبــي و                 ــري طــل ــراب ــيــت و ب انســان
آزاديخواهي به مـيـدان بـيـانـيـد و           

در جنگ مـردم  .  ورق را برگردانند
با دولتـهـا ونـيـروهـاي ارتـجـاعـي             
بويژه مردم ايران که سابقه ديريـنـه   
اي در مقابله با جمهوري اسالمـي  
دارند از جايگاه تعيين کـنـنـده اي      

و اين به حزبي ماننـد  . برخوردارند
حزب کمونيست کارگري در آگاه و 
متشکل کردن نيروي توده مردم و 
شـکــل دادن بــه يــک جــبــهــه چــپ              
انقالبي در مقابله با بلوکهاي فوق 
ارتجاعي در مـنـطـقـه و حـامـيـان            
جهانيشان نقش و جايگاه ويـژه اي    

 . *ميبخشد
 ۲۰۱۵مارس  ۳۱

 
 از فیسبوک حزب

 جنگ یمن حلقه دیگری از مقابله دو بلوک ارتجاعی

 حميد تقوايي

 !ژورنال روزانه را بخوانید
 ژورنال ھمه روزه بجز جمعه ھا 

 منتشر می شود
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ــو                    ــغ ــبــش ل ــن ــه ج ــمــک ب ــراي ک ب
ــه               ــت ورود زنـــان بـ مـــمـــنـــوعـــيـ

 استاديومهاي ورزشي در ايران 
 

 مسئولين فدراسيون فوتبال سوئد
آقايان الرش اوکه الگرل و لـنـارت     

 يوهانسون
در ايران بعد از روي کار آمـدن  
حــکــومــت اســالمــي يــک نــوع                
آپارتايـد جـنـسـي تـمـام عـيـار بـر                  

 جامعه تحميل
ــوق        .  شــده اســت    ــان از حــق زن

بسـيــاري مــحــروم، از جــملـه حــق            
 .ورود به ورزشگاهها را ندارند

در تــقــابــل بــا ايــن تــبــعــيــض           
جنسي، يک جنـبـش قـوي تـوسـط          

زنان و با حـمـايـت مـردم آزاده در           
ــوجــود      ــران ب ــک .  آمــده اســت     اي ي

خــواســت فــوري و مشــخــص ايــن           
جنبش لغو ممنوعيت ورود زنـان      

 .به ورزشگاهها است
زنــان در ايــران نــيــز ورود بــه             
ورزشــگــاهــهــا را حــق انســانــي و            
طبيعـي خـود مـيـدانـنـد و بـديـن                  
معتـقـدنـد کـه ورزش و تـمـاشـاي                
ورزش نبايد جنسيتي بلـکـه بـايـد       

 .انساني باشد
اعتراض به ممنـوعـيـت ورود      
زنان به استوديومهاي ورزشي هـم    

 اکنون يک جنبش بزرگ اجتماعي
اسـت کـه اعـمـال فشـار بـه فـيـفــا                   

و "  فــدراســيــون جــهــانــي فــوتــبــال      " 

نهادهاي بين المللي براي لغو ايـن  
يـک جــنـبــه مــهـم ايــن            تـبــعـيــض،  

 ۳برطبق بـنـد       .  اعتراض ميباشد
هرگونه تـبـعـيـض     " اساسنامه فيفا 

جــنــســيــت، رنــگ،     اعــم از نــژاد،     
اکـيـدا غـيـر قـانـونـي            ...  مليت و 
 ."مي باشد

مـــا بـــعـــنـــوان بـــخـــشـــي از              
نمايندگان اين جـنـبـش و جـنـبـش           
برابـري طـلـبـانـه زنـان، خـواسـتـار                

آني و چه بلـنـد    اقداماتي چه بطور
مــدت از طــرف فــدراســيــونــهــاي           
فوتبال در همـه جـا و در شـرايـط             

 .فعلي در سوئد ميباشيم
در رابطه با مسابقه دوسـتـانـه      
مــيــان دو تــيــم فــوتــبــال ايــران و              

سوئد، ما خواستار اين هستيم که 
فوتبال سوئد هم به ايـن   فدراسيون

تبعيض عليه زنان اعتـراض کـرده     
و به طرق مختلف و بطور مثال با 

جــمــهـوري اسـالمــي در         فشـار بـه    
ايران به لغو ايـن تـبـعـيـض کـمـک              

 .نمايد
فيفا تـا کـنـون در ايـن مـورد              
اعتراضات مفيدي را انـجـام داده       
که در مواردي باعث اعتـراض بـه     

مــنــجــملــه مــحــرومــيــت       ايــران و  
کانديداتوري ايران بـراي بـرگـزاري        

شده  ۲۰۱۹بازيهاي کاپ آسيائي 
اميـدواريـم کـه فـدراسـيـون            .است

فوتبـال سـوئـد از ايـن مـوقـعـيـت                 
استفاده کرده و اعـتـراض خـود را        

ممـنـوعـيـت اعـمـال          نسبت به اين
 .نمايد

ما خواستار ايـن هسـتـيـم کـه          
اين فدراسـيـون در جـهـت هـر چـه               
انسـانــي کـردن ورزش و دفــاع از              

از طريق اعتـراض بـه      منزلت زنان
 .اين تبعيض اقدام جدي نمايد

 با احترام
ماريا رشيـدي دبـيـر انـجـمـن حـق              

 زنان در سوئد
مهين علـيـپـور مسـئـول کـمـپـيـن              
دفاع از حقوق زنان و سـخـنـگـوي         

 نهاد زن آزاد در سوئد 

 

 نامه ماريا رشيدی و مھين عليپور به مسئولين فدراسيون فوتبال سوئد
 

مسابقه فوتبال بين تيمهاي ايران و سوئد همانـنـد سـايـر       
با اعالم برگزاري اين مسابقـه،  .  مسابقات عادي برگزار نشد

فعاليت هاي گسترده و وسيعي براي افشاي سياستهـاي ضـد     
. زن و آپارتايد جنسي جمهوري اسالمي در سوئد بـراه افـتـاد     

اعضاي سازمان جوانان کمونيست در رسـانـه هـاي فـارسـي              
زبان و سوئدي حاضر شده و بـه افشـاي جـمـهـوري اسـالمـي                

انـقـالب   " اعضا و هواداران صـفـحـه فـيـسـبـوکـي               .  پرداختند
با تماس با رسـانـه هـاي سـوئـدي و فـارسـي کـمـپـيـن                      "  زنانه

مهين عليـپـور و     .  وسيعي عليه بيحقوقي زنان براه انداختند
ماريا رشيدي در سوئد کمپين عليه ممنوعيت ورود زنان به 

آنـهـا بـا تـمـاس هـاي             .  ورزشگاهها در ايران را آغـاز کـردنـد     
مکرر با مسئولين فوتبال سوئد خواستار اعتـراض و فشـار       
آوردن به جمهوري اسالمي براي بـرداشـتـن تـبـعـيـض هـا در                 

فعاليت هاي اين کمـپـيـن در رسـانـه هـاي             .  مورد زنان شدند
نامه سرگشاده مهين عليپـور  .  مختلف سوئد انعکاس يافت

و ماريا رشيدي و بحث هاي آنها در پـرتـيـراژتـريـن روزنـامـه          
هاي سوئد نظير داگنز نيهتر، اکسپرسن و يـوتـبـوري پسـتـن          

سـوئـد بـا آنـهـا             ۴و      ۱و کانال هاي تلويزيوني .  منتشر شد
 .مصاحبه کردند

بحـث بـيـحـقـوقـي زنـان در ايـران، آپـارتـايـد جـنـسـي و                             
ممانعت ورود زنان به ميدان هاي ورزشي چندين روز مـورد      

گروههاي مخـتـلـف مـردم       . بحث رسانه ها و مردم سوئد بود
نسبت به سياستهاي ضد زن جمهوري اسالمي ابـراز انـزجـار        

نفر از بازيکنان تيم فوتبال سـوئـد مـخـالـفـت            ۴.  مي کردند
خود را با تبعيض به زنان در عرصه ورزش توسط جـمـهـوري    

مجمـوعـه ايـن فـعـالـيـت هـا بـه ايـن                     .  اسالمي اعالم کردند

امـا بـحـث هـا         .  مسابقه فوتبال حساسيت ويژه اي داده بـود     
بيش از اينکه بر سر مسئله فوتبال باشد، در مورد تبـعـيـض    

 .عليه زنان در ايران بود
اين کمپين سياستهاي زن ستيزانه جمهـوري اسـالمـي را        
در سطح وسيع چـه در بـيـن فـارسـي زبـانـان و چـه در بـيـن                             
گروههاي مختلف مردم سـوئـد  مـطـرح کـرده و مـبـارزات                    

در .  آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنان ايران را معرفي کـنـد    
اين شماره انترناسيونال نـامـه سـرگشـاده مـاريـا رشـيـدي و                   
مهين عليپور به مسئولين فدراسيون فوتبال سوئد را که در   
چندين روزنامه سوئد منتشر شد و هـمـچـنـيـن گـزارشـي از                

 .مي خوانيد" انقالب زنانه"فعاليت هاي اعضا و دوستداران 

 

 کمپین موفق در سوئد علیه ممنوعیت ورود زنان به میادین ورزشی

 ۳۱-فـروديـن  ۱۱امروز سه شنبـه    
مارس بازي فوتبال تيم هاي ايـران  

. و سوئد در استکهلم انجام گرفـت 
نزديک بـه سـي و پـنـج هـزار نـفـر                  

بـيـش از     .  بيننده اين بـازي بـودنـد     
دو سوم تـمـاشـاچـيـان را ايـرانـيـان             
مقيم سوئد و کشورهاي هـمـجـوار    

از مدتهـا قـبـل      .  تشکيل ميدادند
ما شاهد فعاليت هاي مـخـتـلـفـي        
براي لغو ممنوعيت ورود زنان بـه    

ايـن  .  ورزشگاه ها در ايـران بـوديـم     
بــازي هــم فــرصــتــي بــود تــا ايــن              
خواسته در سطح وسيعتري مطرح 
شود و در سطح رسانه ها و افکـار  

عمومي و نهادهاي رسـمـي اداري     
و ورزشي بين المللي بازگـو گـردد     
تا جمهوري اسالمي بيش از پيـش  

 .تحت فشار قرار بگيرد
ــا و                 ــن، اعضـ ــيـ ــالـ ــعـ ــا فـ مـ

در کنار "  انقالب زنانه"دوستداران 
خيل وسيعي از فـعـالـيـن جـنـبـش            
رهايي زن و مخالفان مـردسـاالري   

لغو ممنوعيـت ورود    " بدرستي تم 
را "  زنان به ورزشگاه هـا در ايـران        

انتخاب کرديم و از طريـق شـبـکـه       
هاي اجتماعي با ارتباط گيري بـا    

مردم و در ادامه با ارتباط گـيـري   
بــا رســانــه هــاي فــارســي زبــان و              
سوئدي و انگليسي زبان توانستيم 
فضاي اصلي مربوط به بازي را بر 
ــران                ــان در اي ــيــحــقــوقــي زن ســر ب

از يکهفته مانده به . متمرکز کنيم
بــازي تــقــريــبــا در شــبــکــه هــاي              
اجتماعي و اکثـريـت رسـانـه هـاي          
فارسي زبان در استکهلم تـوجـه و       
فـوکـوسـشـان بـه روي دو مسـئلــه               

 :بود
 ـ بيحقوقي زنان در ايران۱ 

ـ اجـازه عـرض انـدام نـدادن بـه                ۲ 
جمهوري اسـالمـي بـه بـهـانـه ايـن              

به جرات ميشود گـفـت کـه        .  بازي
فعاليـن حـقـوق زنـان، اپـوزسـيـون              
سـرنـگـونـي طـلـب و رسـانـه هــاي                 
زيادي در حرکتي مشترک ايـن دو      

تقريبا هـمـه   .  امر را برآورده کردند
رسانه هاي فارسي زبان در سـوئـد       
و همه رسانه هاي مهم سـوئـدي از     
تلويزيون تا راديو تا وبسايت ها و 
روزنامـه هـاي ايـن کشـور و نـيـز                 

 
 موفقیت ما در فوتبال ایران و سوئد 

 

 ۶ صفحه  
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بازيکنان تيم فوتـبـال سـوئـد روي         
مـحــور بــيـحــوقــي زنــان در ايــران            
صحبت کردنـد و پـاي گـفـتـگـوي             
فعاليـن حـقـوق زن از ايـران آمـده                
نشستند و خواسته و فعـالـيـتـهـاي      

حتي کـار    .  آنان را منعکس کردند
بجايي رسيد که صـداي اعـتـراض        

ــهــوري اســالمــي از طــريــق                جــم
وبسايتهايش بلند شد که چه خـبـر     

در وهله دوم در روز بازي در   !  شده
اســتــاديــوم فــرنــدزآرنــا بــه جــرات          
ميشود گفت که نمـادهـا و پـرچـم         
جمهوري اسالمي بسيار انـگـشـت      

ــود      ــار ب در عــوض فضــاي        .  شــم

غالب، فضايي اعتراضـي بـود بـا        
بـيــحــقــوقـي زنــان در        " مـحــوريــت    

که بر بستر بازي فوتبال کـه    " ايران
مردم بـراي ديـدن آن آمـده بـودنـد              

 .شکل گرفته بود
اين يک پيروزي و گـام مـهـم اسـت         
که ما آنـرا عـمـلـي کـرديـم و ايـن                
بسـتـريســت بــراي پــيـشــروي هــاي           

ايــنـجــا جــا دارد رو بــه           .  بـيــشــتـر  
فــعــالــيــن انــقــالب زنــانــه و هــمــه            
کساني که در متـحـقـق شـدن ايـن          
پيروزي فعاليت کردند بگوييم کـه  
ــه گــرمــي                   ــان را ب دســت هــمــه ت

ميفشاريم و بايد با قدرت بيـشـتـر    
صفحه انقالب زنانه .  به پيش رويم

متعلق به هـمـه کسـانـي سـت کـه               
براي انسـانـيـت، بـرابـري و آزادي              

. قلبشان ميتپد و مبارزه ميکنند
يــک روز، مــبــارزه مــا بــر عــلــيــه             
اسيدپاشـي بـر زنـان در اصـفـهـان               
است و يک روز بـر سـر بـيـحـوقـي               
زنان در رابطه بـا عـرصـه ورزشـي           
است که بمناسـبـت بـازي فـوتـبـال           

. ايران و سوئد در استکـهـلـم اسـت      
همه اين مبارزات جـدالـيـسـت بـر          
عـلــيــه اســتــبــداد، مــردســاالري و         

نابرابري و سرکوبگري که نمايـنـده   
ــران جــمــهــوري                ــتــي آن در اي دول

ما پيروزيم و امـروز      .  اسالميست
نشان داديم که با هـمـبـسـتـگـي و           

. مبارزه ميـتـوانـيـم پـيـروز شـويـم            
زنده باد اعضا و فعـالـيـن انـقـالب        

 زنانه 
تيم ادميني صـفـحـه فـيـسـبـوکـي             

 انقالب زنانه
 مارس ۳۱-فرودين ۱۱سه شنبه 

به يمن فعاليت گسترده و همه  
جانبه اپوزيسيون جمهوري  
اسالمي چنان فضاي رسانه اي  
سوئد و فضاي ايرانيان مقيم  
سوئد به حمايت از حقوق زنان  
ايران و حق ورود آنها به استاديوم 
هاي ورزشي در ايران حاکم شد که  
برخي رسانه هاي جمهوري  
اسالمي هم مجبور شدند سکوت 
را بشکنند و ناراحتي شان را  

تعدادي از بازيکنان  . اعالم کنند
تيم فوتبال سوئد در روزهاي قبل 
از مسابقه از حق ورود زنان به  
استاديوم ها حمايت کردند،  
رسانه هاي فارسي زبان و سوئدي  
زبان بارها اين مساله را پوشش  
دادند از جمله شيرين شمس،  
مهين عليپور و ماريا رشيدي  

مصاحبه هاي متعددي داشتند  
که در اين مصاحبه ها جنبش  
رهايي زن در ايران و مطالبات  
اين جنبش را نمايندگي کردند و  
سمپاتي زيادي در دفاع از  
مبارزات زنان و مردم ايران و  
خواست لغو محروميت ها و بي 

. حقوقي هاي زنان ايجاد کردند  
استاديوم براي همه و لغو 

ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه  
ها در ايران، شعار و مطالبه اي  
بود که از مدتها قبل استارتش  
زده شد، کمپيني حول آن سازمان  
داده شد و نقطه اوج اين اعتراض  

مارس در استاديوم فرندز   ۳۱روز 
آرنا در منطقه سولنا در استکهلم  

ادمين هاي صفحه فيس . بود
: بوکي انقالب زنانه نوشته اند

ما فعالين، اعضا و دوستداران  «
در کنار خيل  " انقالب زنانه"

وسيعي از فعالين جنبش رهايي  
زن و مخالفان مردساالري بدرست  

لغو ممنوعيت ورود زنان به "تم 
را انتخاب  " ورزشگاه ها در ايران

کرديم و از طريق شبکه هاي  
اجتماعي با ارتباط گيري با  
مردم و در ادامه با ارتباط گيري  
با رسانه هاي فارسي زبان و  
سوئدي و انگليسي زبان توانستيم  
فضاي اصلي مربوط به بازي را بر  
سر بيحقوقي زنان در ايران  

از يکهفته مانده به  . متمرکز کنيم
بازي تقريبا در شبکه هاي  
اجتماعي و اکثريت رسانه هاي  
فارسي زبان در استکهلم توجه و 
فوکوسشان به روي دو مسئله  

بيحقوقي زنان در ايران و  : بود
اجازه عرض اندام ندادن به  
جمهوري اسالمي به بهانه اين  

به جرات ميشود گفت که . بازي
فعالين حقوق زنان، اپوزيسيون  
سرنگوني طلب و رسانه هاي  
زيادي در حرکتي مشترک اين دو  

ما اين  . امر را برآورده کردند
پيروزي را عملي کرديم و اين  
بستري است براي پيشروي هاي  

. »بيشتر  
در اين ميان سلطنت طلب  

هاي خشک مغز و ناسيوناليست  
هايي هم بودند که ماهيت سکتي 
و دست راستي و بي ربطي شان به  
مبارزات مردم و خواست هاي  
حق طلبانه آنها را بار ديگر براي  
همگان عيان کردند و در واقع  
اذعان کردند که دفاع از حقوق 
زنان و تحقق برابري زن و مرد  
شعار و مطالبه اي آزاديخواهانه  
است که پرچمش را جريانات  
مترقي و پيشرو و بويژه 
سوسياليست ها و کمونيست ها 

. در دست دارند  
جا دارد ما نيز دست تک تک 

آزاديخواهان و مدافعين حقوق زن  
را که با تالش هاي چندين هفته  

اي خود و با پالکاردهايشان،  
فعاليت هاي رسانه اي شان،  
پوسترها و اعالميه هايشان و با  
تنگ کردن فضا بر مزدوران  
جمهوري اسالمي، اين فضا را  
خلق کردند که بازيکنان تيم 
فوتبال را هم به وجد آورده بود، 
صميمانه بفشاريم و براي همه  
آنها و بويژه براي فعالين سازمان  
جوانان کمونيست، مهين عليپور 
و فعالين حزب کمونيست کارگري  
بخاطر تالش شبانه روزي هفته  
هاي گذشته شان و نقشي که در  
اين زمينه داشتيم آرزوي موفقيت 

بدون ترديد اين موفقيت . کنيم
زمينه را براي پيشروي فعالين  
راستين حقوق زن آماده تر 

. ساخت  
در اين مسابقه، تـيـم فـوتـبـال        
ايران، بازي را يک بـر سـه بـه تـيـم            
سوئد باخت امـا بـازيـکـنـان تـيـم              
فوتبال ايران نيز بـايـد خـود را در          
موفقيت آزاديخواهان و مدافعـيـن   
حقوق زن شريک بدانند و اين بـازي  
را يک موفقيت براي خـود و بـراي       
همه زنان و مردم ايـران و بـاخـتـي         
براي جمهوري اسالمي بـه حسـاب     

 . *آورند

 
 از فیسبوک حزب

 بازنده فوتبال ایران و سوئد 
 جمھوری اسالمی بود

 اصغر کريمي

 

 
 ۵ از صفحه  

 
 موفقيت ما در فوتبال ايران و سوئد 
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 یادداشتهاي هفته
 

 حمید تقوایی

يک پيامـد سـيـاسـي تـوافـق در مـذاکـرات هسـتـه اي                       
شکستن تصوير ضد آمـريـکـائـي جـمـهـوري اسـالمـي                

آمريکائي سـتـيـزي و کـوبـيـدن بـر طـبـل                    .  خواهد بود
شيطان بزرگ يک امر هويتي و اسـاس و سـنـگ بـنـاي            
موقعيت منطقه اي جمهوري اسالمي از بـدو بـقـدرت        

و ازيـنـرو هـر نـوع           .  رسيدنش تا به امـروز بـوده اسـت       
موقعيت جـمـهـوري اسـالمـي        "  شيطان بزرگ" توافق با 

در جنبش اسالم سياسي و در منطـقـه را در يـک بـعـد              
استراتژيک زير سئوال برده و بشدت تضـعـيـف خـواهـد          

کـه    -يکي از داليـل طـوالنـي شـدن مـذاکـرات                   .  کرد
هنوزتا نوشتن اين يادداشت نتيجه اش نامعلـوم اسـت    

به اين خاطر است که اين در واقـع ضـدغـربـي گـري               -
جمهوري اسالمي است که در قـالـب پـروژه هسـتـه اي            

ممـکـن اسـت کـه         .  عمال روي ميز مذاکرات قرار دارد
جمهوري اسالمي براي رفع تـحـريـمـهـا و خـالـصـي از                 
انزوا و بن بست کامل اقتصادي حاضر به پرداخت اين 
بها باشد اما حتي اگر توافقي صورت نگيرد سـيـر رو       
به افول موقعيت منطقه اي جمهوري اسالمي متوقف 

 . نخواهد شد
نه تنها در مذاکرات لوزان، بلکه در جنگ يمن و    

در عمليات بازپس گرفـتـن تـکـريـت، نـيـز مـوقـعـيـت                  
ضـعــيـف و در حـال افـول جـمــهـوري اسـالمــي قــابــل                        

ائتالف ده کشور منطقه که حول محور . مشاهده است
مصــر در حــملــه بــه          -تــرکــيــه      -عــربســتــان ســعــودي   

نيروهاي حوثي تحت حمايت جمهوري اسالمي شـکـل     
گرفته است ضربه کاري اي بـه اعـمـال نـفـوذ جـمـهـور                   
اسالمي نه تنها در يـمـن بـلـکـه در کـل خـاورمـيـانـه                       

در اين ميان حـتـي نـيـروئـي مـثـل              .  محسوب ميشود
حماس که يک متحد اسـتـراتـژيـک جـمـهـوري اسـالمـي              
بشمار ميرود عمال در حـمـايـت از مـنـصـور هـادي و                

دولـت  .  عليه حوثي ها در يمـن مـوضـع گـرفـتـه اسـت             
سودان متحد ديگر جمهوري اسـالمـي نـيـز رسـمـا بـه                
ائتالف عربستان پيوسته و حتي اعالم کـرده اسـت کـه        

"! هيچگونه  پيماني بين تهران و خارطوم وجود ندارد" 
موضعي که سايت الجزيـره در نـوشـتـه اي بـا عـنـوان                  

چرخشي بزرگ " از آن بعنوان "  سودان ايران را فروخت؟" 
در روابط استراتژيک سـودان بـا ايـران در سـايـه فشـار                 

 .  نام ميبرد" واقعيت هاي موجود در خاورميانه
اتفاق ديگري که در حين مذاکـرات لـوزان رخ داد         

گـرچـه در     .  باز پس گرفتن تکريت از نيروي داعش بود
آغاز عمليات بازپس گيـري تـکـريـت نـيـروهـاي سـپـاه                

قدس بعنوان مشاور شـرکـت داشـتـنـد امـا بـه گـفـتـه                     
نــقــشــي "  آزادســازي تــکــريــت   " مــقــامــات عــراقــي در         

نخست وزير عراق در اطـالعـيـه اي تـاکـيـد               .  نداشتند
 ." ها آزاد شـد    شهر تکريت فقط با خون عراقي"کرد که 

راديو آمريکا نيز در اين مورد چنين گـزارش مـيـدهـد       
هـاي شـبـه نـظـامـي شـيـعـه و                     همراهـي گـروه    "که چون 

" حضور اعضاي سپاه پاسداران ايران در اين عـمـلـيـات      
مـيـشـد و      "  اي در عـراق      هاي فرقه درگيري" باعث بروز 

در پي بـاال گـرفـتـن         " لذا "  انتقادهايي را در پي داشت"
ها، فرماندهان و مشـاوران نـيـروي قـدس              اين اختالف

هاي تحت حـمـايـت آنـهـا از ايـن                سپاه پاسداران و گروه
عــمــلــيــات خــارج شــده و حــمــالت هــوايــي ائــتــالف                    

و  آغـاز شـد     المللي عليه مواضع داعش در تکريت بين
 ."عمليات آزادسازي تکريت شتاب گرفت

اين تحوالت بروشني حـاکـي از تضـيـعـف بـلـوک                 
. جمهوري اسالمي در مـقـابـل بـلـوک عـربسـتـان اسـت               

مصـر اکـنـون سـودان و             -تـرکـيـه        -محور عـربسـتـان   
حماس و عراق و پاکستان و افغانستان را نيز بـا خـود       
دارد و اين به معناي از هم پـاشـيـدن بـلـوک جـمـهـوري             

 . اسالمي وانزواي هر چه بيشتر آن در منطقه است
بي گمان اين تـحـوالت جـمـهـوري اسـالمـي را در                
مذاکرات لوزان در موقعيت بـازهـم ضـعـيـفـتـري قـرار             

اما مساله اساسي حـکـومـت نـهـايـتـا نـه               . خواهد داد
رابطه با آمريکا و رقابتها و بلوکبنديهاي منـطـقـه اي      
بلکه  رابطه اش بـا مـردم ايـران و مـوقـعـيـت داخـلـي                    

تضعيف و از دسـت رفـتـن مـوقـعـيـت              . حکومت است
جمهوري اسالمي در منطقه و کـال در جـنـبـش اسـالم            
سـيـاســي از آنـرو بـراي حـکـومــت حــيـاتــي اســت کــه                       
مستقيما و به سـرعـت بـه ضـعـف و بـحـران و تـزلـزل                        

نـهـايـتـا     .  بيشتر رژيم در خود ايران ترجمه خـواهـد شـد     
آنچه جمهوري اسالمي را درهـم خـواهـد شـکـسـت نـه                
رقابتها و بلوکبنديهاي منطقه اي بلکه اعتـراضـات و     

مذاکرات هسته اي بـه هـر       .  مبارزات مردم ايران است
نتيجه اي منجر بشود بي گمان يک پيامد آن گسـتـرش   
دامنه اعتراضات و مبارزات مـردم در ايـران خـواهـد           

ختم مذاکرات دريچه و فضاي اعتراضي تـازه اي    .  بود
براي گسترش و تقويـت مـبـارزات مـردم ايـران و کـل                 
مردم منطقه عـلـيـه دولـتـهـا و نـيـروهـاي اسـالمـي و                      
بـلــوکـبــنـديــهــاي ارتــجـاعــي در مــنـطــقــه و حـامــيــان                   

 .* جهانيشان باز خواهد کرد

 
 : تکريت -يمن -لوزان

 اسالمی یافول پرشتاب جمھور

بر اساس آخرين گزارش عفـو بـيـن      
الملل جمهوري اسالمي بـا اعـدام       

د ررکـو    ٢۰۱٤نفر در سـال     ۷٣٤
بيشترين اعدامها را نصيـب خـود     

در ايـن گـزارش آمـده          .  کرده است
ايـران در اجـراي حـکـم           " است کـه      

 ".اعدام پيشتاز است
اين اولين بار نيست کـه عـفـو        
بين الملل از آمار باالي اعـدام در    
جمهوري اسالمي خبر ميدهد اما 
جنبه اي که در گزارشات سـازمـان   
عفو بين الملل و ديگـر نـهـادهـاي       
حقوق بشري ذکر نميشود اينـسـت   
که در سيستم قضـائـي جـمـهـوري          
اســـالمـــي بـــيـــگـــنـــاهـــان اعـــدام         

 .   ميشوند
اعدام به هر دلـيـلـي و در هـر             
کشـوري چـيـزي بـجـز قــتـل عـمــد                
دولتي نيست اما اعـدام در ايـران         

کشتار بـه    .  جنايت مضاعف است
هائي اسـت کـه بـر          "  جرم" داليل و 

اساس ابتدائي ترين قوانين در يـک  
جامعه مدني اصال جرم محسـوب  

نه تنها اعدام بلکه کـل    .  نميشوند
ســيــســـتــم قضـــائــي جـــمــهـــوري            
اســالمــي، از قصــاص و احــکــام            
شــرعــي تــا قــاضــي شــرع و جــرم              
شناسي و سيستم کيفـري بـدوي و       
عشــيـــرتــي اســـالمــي، تــمـــامـــا            
جنايتکارانه است و بايد بـه مـوزه     

سـيـسـتـم     . عصر حجر سپرده بشود
قضـائـي جـمــهـوري اسـالمــي يــک             
ماشين جنايت تمام عيار است که 
تمام توجيه و مشروعيـت خـودش     
را از اســـالم و قـــوانـــيـــن فـــوق                  
ارتجاعي اسالمي کسب ميکند و 
همه نهادهاي حقوق بشري دقـيـقـا    
در مورد همين خصـلـت مـذهـبـي          
جنايت جمهوري اسالمي ساکت و 

 . بي تفاوت اند
در گزارش عفو بين المـلـل بـه      
اين واقعـيـت نـيـز اشـاره شـده کـه                

صدور و اجراي حکم اعـدام بـراي     " 

ترساندن و ايجاد رعـب و وحشـت       
مــؤثــر نــيــســت و هــيــچ گــواه و                 

اي براي تـأيـيـد صـحـت ايـن            نشانه
امـا از    ."  طرز تفکـر وجـود نـدارد       

مـبــانــي اســالمــي و شــرعــي ايــن            
اسلحه از کـار افـتـاده در جـوامـع              
اسالمزده سخنـي بـمـيـان نـيـامـده            

 .  است
کارشناسان و مـقـامـات عـفـو        

اعـدام هـاي     " بين المـلـل حـتـي از           
بــوســيلــه داعــش و           "  انــزجــارآور  

ــا                  "  ــه ب ــابل ــه مــق ــان ــه ــه ب اعــدام ب
از جانب دولتهاي نظـيـر   "  تروريسم

مصر و نيجريه صحبت ميـکـنـنـد     
بدون آنکـه بـه تـوجـيـه و فـلـسـفـه                  
شرعي و اسـالمـي ايـن جـنـايـات               

 . انزجارآور اشاره اي کنند
در هيچ کجا مانند ايران نقش 
اسالم و مقدسات و احکام شرعـي  
و اخالقيات پوسيـده اسـالمـي در        
گسترش جنايت اعدام و در عـيـن       
حال ناکارآمدي اين جنايت دولتـي  
در مرعوب کردن جامعه  بـارز و        

آنـچـه   .  برجسته و مشهود نـيـسـت     
بويژه عدم تاثـيـر حـکـم اعـدام در            
ارعـاب مـردم را ثـابـت مـيـکـنــد                
سطح مبارزات و اعـتـراضـات در        
ــن                ــي ــيــه قــوان ــران عــل جــامــعــه اي
مذهبي، عليه حجاب و آپـارتـايـد      
جنسي و در نقد و تمسخر و دسـت  
انداختن خـرافـات و تـعـصـبـات و             

ديـدن و    .  دگمهاي مـذهـبـي اسـت        
برسميت شناختن اين جنبش ضـد    
مذهبي، حمايت از اين جـنـبـش و      
تقويت آن يک عامل تعيين کنـنـده   
در خالصي جـامـعـه ايـران از زيـر            
تيغ اعـدام و قصـاص و سـيـسـتـم               
قضـائـي جــنـايـتـکــارانـه اسـالمــي            

و ايـن امــري اســت کــه نــه             .  اسـت 
سازمانهـاي حـقـوق بشـري بـلـکـه              
نيروهاي چپ و کمونيست انقالبي 

ت کـارگـري     سـ نظير حزب کـمـونـيـ      
 .*پرچم آنرا بدست دارند

 

اعدام اسالمی، و جامعه ای 
  !که مرعوب نميشود
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رغم مصدوميت بهنام ابراهيم زاده از نـاحـيـه       علي
گـردن و وضــعـيــت وخــيـم جسـمــانـي ايـن کـارگــر                     
زنداني، مقامات زندان رجايي شـهـر از اعـزام وي          

 .کنند به مراکز درماني خودداري مي
گزارش کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام بـه               به

نقل از کمپين صـلـح فـعـاالن در تـبـعـيـد، بـهـنـام                      
روز بـازجـويـي در بـنـد           ۲۸ابراهيم زاده که پس از 

بــهـمــن     ۲۷زنــدان اويــن، از روز دوشــنـبــه                ۲۰۹
، به قرنطينه زندان رجـايـي شـهـر مـنـتـقـل               ۱۳۹۳

شده، از درد آرتروز گردن رنج مي بـرد امـا بـا بـي           
تفاوتي مقامات زندان و بهـداري زنـدان، حـتـي از           

 .دريافت داروهاي مسکن نيز محروم شده است
يک منبع مطلع درخصـوص وضـعـيـت بـهـنـام            

ابراهيم زاده در قرنطينه زندان رجايي شهر توضيح 
هاي بلندمدت و فشارهاي جانبي  انفرادي: " داد که

براي اين زنداني که پس از وقايع پنج شنـبـه سـيـاه       
در اوين تا به امروز ادامه داشته، موجـب تشـديـد      

ريزي معده، درد شديد ناشي از آرتروز گردن و  خون
 ".ريزي کليه او شده است خون

درحالي که مقامات زنـدان بـا     : " وي ادامه داد
چشم پوشي از مشکالت بهـنـام، از اعـزام وي بـه             

کـنـنـد، پـزشـکـان            مراکـز درمـانـي خـودداري مـي           
بهداري زندان هم مشکالت جسماني وي را عـادي    
تـلـقــي کــرده و حـتــي از ارائـه داروهـاي مسـکــن                      

 ."کنند خودداري مي
يکي از پزشکـان  : " چنين افزود که اين منبع هم

بهداري زندان، در واکـنـش بـه درد از نـاحـيـه                   
گـردن، بــه ايـن زنـدانـي گـفـتــه اسـت کـه درد                        
آرتروز، امري عادي است و تنها بـايـد تـحـمـل        

 "!کني
، ۱۳۹۴فـرورديـن        ۸چنين روز شنـبـه      هم

نيما ابراهيم زاده فـرزنـد ايـن زنـدانـي نـيـز بـه                   
دلـيـل پـيـگـيـري درمـان سـرطـان خـون، بـراي                      

هاي اخير در بيـمـارسـتـان      چندمين بار طي ماه
 .محک تهران بستري شده است

اين در حالي است که بهنام ابراهـيـم زاده طـي        
هاي گذشته و حـتـي پـيـش از بسـتـري شـدن                     هفته

فرزندش، از حق مالقات با خانواده مـحـروم بـوده        
 .است

زاده که پنجمين سال محکوميت  بهنام ابراهيم
خود را در زنـدان رجـايـي شـهـر مـي گـذرانـد، در                     

طبـق   ۸۹خرداد  ۲۲جريان بازداشت اول در تاريخ 
ســال زنــدان      ۲۰راي دادگــاه انــقــالب، ابــتــدا بــه             

 ۵محکوم و حکم وي در دادگاه تـجـديـد نـظـر بـه             
او در حين سـپـري     .  سال حبس تعزيري تقليل يافت

سال و  ۹دوران محکوميت، در هفته هاي اخير به 
 .نيم زندان ديگر محکوم شد

 کميته بين المللي عليه اعدام
i.c.a.e.i.r@gmail.com 

 
 بھنام ابراھیم زاده محروم از درمان و مالقات، 

 در قرنطینه زندان رجایی شھر

يک هفته قبل در کابل پايتخت افـغـانسـتـان، فـرخـنـده          
ساله به دست تعدادي متـعـصـب و جـاهـل بـطـرز               ۲۷ 

آنها بـا اعـالم ايـنـکـه فـرخـنـده               .  فجيعي به قتل رسيد
قرآن را آتش زده او را وحشيانه کشـتـنـد و جسـدش را           

 .آتش زدند
العمل زنان و مردم در افغانستان به ايـن   عکس

فاجعه، چنان قوي و متحدانه بود که حکومـت در    
افغانستان را مجبور کرد چند نفر را دستگير کنـد  

اگـرچـه حـداقـل چـهـار           .  و چند پليس را اخراج کند
نفر از مقامات حکومتي قبال از اين جنايت دفاع 
کرده بودند و نظر تعدادي اينست کـه ايـن حـرکـت           

وحشتناک توسط چند سـرکـرده احـزاب زن سـتـيـز               
ريـزي     اسالمي جهت مرعوب ساخـتـن مـردم طـرح        

 .شده بود
اعتراضات نه فقط در خيابـانـهـا ادامـه دارد،         
بلکه بحث و جدل در بين مردم و در رسـانـه هـا و            

هاي اجـتـمـاعـي در ايـن مـورد بسـيـار داغ                    شبکه
در دفاع از فرخنده ترانه هايي ساخته شده و   . است

مردم با وسعت و قدرت اعالم ميکنند که ما همه 
فرخنده هستيم و خواهان رسيدگي به اين فاجعـه و    
مجازات متهمين و همچنين برکناري مـقـامـاتـي       
هستند که در پس پرده عامل اصلي ايـن جـنـايـت         

 .هستند
تظاهـرات هـزاران تـن در کـابـل يـک نـمـايـش                       
قدرت جـنـبـشـي بـود کـه در افـغـانسـتـان رشـد و                        
گسترش يافته است، جنبش دفاع از بـرابـري زن و         
مرد و جنبش مدرن و مـتـرقـي عـلـيـه حـکـومـت                  

 !دزدان و يا حکومت وحشت در افغانستان
ما به همه سازمانـهـاي مـدافـع حـقـوق زن در               
دنيا به همـه سـازمـانـهـاي مـتـرقـي و سـکـوالر و                     
انسان دوست اعالم ميکنيم که اين تصوير جامعه 
افغانستان است و نه آن تصويـري کـه رسـانـه هـاي            

المللي معموال منتشر ميکنـنـد، افـغـانسـتـان          بين
تـريـن و جـنـايـتـکـارتـريـن                 تحت سلـطـه ارتـجـاعـي       

هاي موسوم به جهادي و طالبي است که تمام  گروه
شان با هزار رشته به امريکا و غرب وابسته انـد و      

. مردم و بخصوص زنان را به زنـجـيـر کشـيـده انـد            
اما اکثريت مطلق مردم افـغـانسـتـان مـثـل مـردم            
همه جاي دنيـا خـواهـان بـرابـري و رفـاه و حـقـوق                     
انساني هستند و نهاد ها و شخصيت هاي مترقـي  
و مردمي آن عليه خشونت بر عليـه زنـان و مـردم          

 .کنند مبارزه مي
ها بسوي افغانستان جلب شـده و     اينک که نگاه

مبارزات زنان و مردم افغانستان تحسين بسـيـاري   
هـاي     را برانگيخته انتظار ما اينست کـه سـازمـان       

مترقي فعاالنه از اين اعتـراضـات دفـاع کـنـنـد و             
بهر طريق ممکن با جـنـبـش دادخـواهـي فـرخـنـده               

صداي زنـان در کشـورهـاي اسـالم           . همکاري کنند
زده را بايد به گوش جهانيان رساند و از مـبـارزات      

 .شجاعانه زنان در اين کشورها فعاالنه دفاع کرد
 مينا احدي -سيلي غفار

 ۲۰۱۵مارس  ٣۰
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