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گرایی در کشورهای اروپایی است که از عروامرل
اصلی آن قدرت یابی راست هرای غرربری ،و از
کاراتتادن احزاب سنتی در کشورهای مرخرترلرف
است که دیگر مانند گذشته نمی وانند کرارایری

کشتن بیمرزها ،دول مبدا و مقصد در رقرابرتری

قابل وجهی در جذب مخاطب ،حقق اهردا

نگا نگ با هم قرار دارند و هر روزه بر عداد ایرن

برآورده سازی مطالبات عمومی در کشورهای بره

قربانیان می اتزایند .این در حالی اسرت کره برا

اصطالح دموکرا یک از خود به نمایش بگذارند و

وجه به عبور بسیاری از پناهندگان از این مسیرر

آنچه ذایقه سیاسی مردمان خود را امین کرنرد.

سخت به اجبار به بردگی در قسمت های مختلف

پوپولیزم راست و اتراطی از این شرایط بهرترریرن

حال جدایی از ا حادیه اروپاست و مرکل هرر روز

کاری این کشورهای به اصطالح مرترمردن مری

استفاده ممکن را از نارضایتی مردم کرده اسرت.

اصابت یرهای یز تاشیست های مردرن را برر

شوند.

مامی این شرایط در حالی است که عرلرت هرای

پیکره دولت خود می بیند ،چه ا فاقی برهرترر از

گسترده دیگری نیز در خروش راست های غربری

انتخاب عوام گرایی همچون رامپ؟ انتخابی کره

در این جوامع دخالت دارد .اما هرچه که هسرت

یغ برنده راست اتراطی را بیش از پیش خطرناک

این واقعیت را باید در نظر داشت کره رویرکررد

کرده و بی شک جهان را در انرترظرار سرونرامری

پوپولیستی که از سوی راست گرایان اروپایی بره

ویرانگری باقی خواهد گرذاشرت کره احرترمرال

جان مردم اتتراده ،در راسرترای ایرن اهردا ،

سرانجام روشنی در تردای آن نمی رود .جهان در

پوپولیست های امروزی همه گی همانند تلرسرفره

بی برنامگی بسر می برند و نبایستی احزاب چرپ

مناطق مختلفی از خاورمیانه و آتریقا دچار بحران
های زیادی شده اند که باعث آوارگی ساکنان آن
شده است .در این بحران هرا بسریراری از دول
منطقه ای و ترامنطقه ای دخالت مستقیم و غیرر
مستقمی را دارند .از مناطق بسیار بحررانری کره
باعث کشتار و آورگی بخش اعظمی از ساکنان آن
شده است می وان به سوریه اشاره کرد .در ایرن
میدان رقابت برای کشترار انسران ،کشرورهرای
مختلفی از جمله ایران ،رکیه و عربستان دخالرت
مستیمی دارند که باعث آوارگی و کشتار برخرش
اعظمی از ساکنان این کشور شده اند .این در کنار
سیاست های کثیف خود در کشور های خرویرش
است که ترار عده ای از مردم را در برر داشرتره
است .که می وان به اقدامات اخیر دولت رکیره،
ایران و عراق در کشور های خویش اشاره کرد .که
تشارهای سیاسی و اقتصادی ایرن دول براعرث
آوارگی این بخش اعظمی از ساکنان خرود شرده

و

وجودی نا و به وجود دشمن نیازمندند .دشمرنری
که می واند یک مهاجر بیمرز غریبره براشرد .در
چنین شرایطی است که بدبینی وده مردم برایرد
حریک شود و بیگانه گان را برهم زنرنرده گران
آرامش و آسایش زنده گی خود قلمداد کرنرنرد.
درچنین شرایطی ،دولتها در مرعررض ضرربرات
مادی و گفتمانی عوام گرایان قرار می گیررنرد و
صویری منفعل ،بی اراده و بری

رفراوت بره

خواسته های مردم از آنها به نمایش گذاشته مری
شود که همین امر به قطب بندیهای عمیق میان
دولت و ملت میانجامد.

است .که به نام دین و سیاست حکمرانی خویرش،

در اتکار احزاب و گروهای اروپایی نروعری عروام

بسیاری را مجبور به ترارهای اجباری می کنرنرد

گرایی و اتکار بر ری طلبی در مامی سطوح دیده

تراری که در نهایت یا مرگ و یا به بردگی رترترن

می شود که با اکید بر قومیت ،زبان یا نژاد خرود،

وسط صاحبان کار در کشورهای متمدن را نصیب

شکلی از غرور ملی را ایجاد می کند که مروجرب

آنها می کند .در بحران های منطقه خاورمیانره و

قویت بیگانه ستیزی شدید در ودهای مردم می

آتریقا کشورهای ترامنطقه ای همچون روسیره و

شود .این چرنریرن اسرت کره راسرت غرربری

آمریکا هم در اتزایش این نشهای منرطرقره ای

وانسته پهنه گسترده خرود را در بریرشرترر

اثیر مستقیم و زیادی داشته ،که در این کشتار و

کشورهای اروپایی بکشاند و با قویت یک دیرگرر

آوارگان سهم عمده ای را داشته اند .که ماما در

ا حادی نگران کننده میان خود ایجاد کند . .پر

جهت مناتع خویش است.
از تاکتورهای بسیار حائز اهمیرت رشرد راسرت

در شرایطی که لوپن در ترانسه خرود را آمراده
رویارویی در کارزار انتخابا ی می کند و بریتانیا در

را که برنامه ای مشخص ندارند را کرم مرقرصرر
دانست اما نبایستی مام گناهان را به گردن چپ
های موجود در اروپا دانست زیرا بررسی موضوع را
از دیگر واقعیت های موجرود دور مری کرنرد.
نبایستی این گفته مایه عجب باشد که در چرنرد
سال اخیر پناهنده کشی با این وضعیت در اروپرا
آغاز می شود .که این برگرتته از فکرر دیرگرری
کشی در محالت از جانب راست اتراطی است .آیا
با این وصیفات آینده ای روشن در انتظار نخواهد
بود .و ما بایستی شاهد این عواقب وخیم باشیم .با
این و جود میشل لوی تریرلرسرو

سریراسری

ترانسوی که راست گرایی نوین جهران غررب را
نوعی طاعون قهوهای می داند ،معتقد است ” برای
درمان این بیماری مسری نسخه ای وجود ندارد و
نها می وان خطر آن را کم کرد و نها با ا رحراد
می وان از شدت آن کاهش داد .برایرد در ایرن
حرکت دست به دست یکدیگر دهند را دنریرای
غرب ازاین وضعیت بد سرانجامی که انتظارش را
می کشد ،کمی بیشتر تاصله بگیرد .پ

برا ایرن

شرایط ما می وانیم تقط کمی تاصله بگیریم.
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آوارگی و کوچ اجباری میلیونی سراکرنران ایرن
کشورهای جنگ زده به کشورهای اروپایی ،همین
سیستم به یاری بلیغات میدیایی و شسرترشروی

هیرش مجیدنیا

اتکار سعی کرد وجهه انسان دوستانه ای بخود در
قالب پدیده ای به اسم مو پناهجویی کره خرود

در سالهای اخیر مقوله پناهجویی و کوچ اجباری و

خالق و بوجود آورنده آن از طریق نرا رو و هرم

آوارگی میلیونی مردمی که از جغراتیای جرنرگ،

پیمانانش و رژیم های مر جع منطقه خاورمیانه و

و سرمایه و راسیسم غیر خودی قویت میشود .را

خشونت و کشتار به امید رسیدن به مکانی بظاهرر

مشخصا ایران ،سوریه ،رکیه و روسیه در آنجا بود

جایی که عمال گروه های اسالمری و رفرکررات

امن انواع مشقات و سختی ها را متحمل شده اند،

بدهد ،و این صویر خود ساخته و مجعول را بره

اسالمی که خود عامل اساسی تقر ،مرحررومریرت،

برای بشریت امروزی پدیده ای شناختره شرده و

جامعه جهانی حقنه کند.در واقع سیستم بورژوازی

خشونت و آوارگی میلیونی همان مردم هسرترنرد

میباشد .میدیای بورژوازی بخشرا برا

جهانی با بهره گیری از این پیش ترض ها و مقوله

این بار بصورت ناجی و مفری قابرل ا رکرا و در

عقیب سیاستهای مشخص سرمایه داری عرمرال

پناهجویی سعی کرد اهدا مشخص و استرا ژیک

دسترس برای هویت و قومیت و مذهبی باشند که

بصورت هدایت شده و هدتمند این اخبار و روایات

خود که همواره به سود و انربراشرت سررمرایره

شدیدا بعنوان هویت صنعی پناهجویران برخرورد

خود را روزانه در قالب اخبار بظاهر بی طررترانره

بورژوازی گره خورده است را عقیب کند .مامری

مردم جهان داده میشود .هویت کاذبی که از هرر

بخورد مخاطبینش در سطح جرهران مریردهرد.

ناکامی ها ،بی حقوقی مردم و تقرر و نرابررابرری

سو قدی

و قویت میشود و میان پناهرجرویران

واکنش طبقه بورژوازی و متحدین اش در ریشره

موجود در کشورهای اروپایی را یکباره برورژوازی

تاصله می اندازد .قسیم ها و عاریف گیت گونه و

یابی و حلیل این قضیه قابل بررسی و امل جدی

بصورت مشخص بر دوش مو عظیم پناهجویانری

بشدت مذهب زده ای که پناهجویان را بره گرروه

است .خزیدن کلیت سیستم سرمایه داری به دتاع

انداخت که ظاهرا یک شبه میهمان ناخوانده خوان

های اتغانی ،عرب،کرد و ایرانی قسیم میکرنرد و

از پناهجویان و انسانهایی که مشخصا و بصرورت

سرمایه شده بودند .و البد مامی معضالت و بری

انسانیت آنها را در لوای این عاریف و کلیشه های

مستقیم بخاطر میلیتاریسم و هژمونی طرلربری و

حقوقی طبقه کارگر اروپا را بایستی در متن هجمه

قوم پرستانه خدشه دار کرده و راه را بررای نرزاع

قسیم مجدد جهان در حوزه سود سرمایه ،عرمرال

و روی آوری میلیونی انسانهای نگون بختری کره

های مهوع و نژادپرستانه باز میکند .صویر قرابرل

گوشت دم وپ این سیاستها و نمایندگان شان در

خود قربانی همین سیاستهرای سررمرایره داری

هضم و مقبولی که ا فاقا سرمایه و مذهب عامدانه

خاورمیانه شده اند ،یکی دیرگرر از ترریربرهرا و

هستند را یکباره انداخرت .عررو

راسریرسرم و

میخواهند از قربانیان سیستم شان به بیرون ارائره

پروپاگندهای نخ نمای نظام بورژوایی در سرطرح

سربرآوردن مقوال ی مانند “ :اسالم توبیا“ و رکررار

دهند ،و البی گری ،میلیتاریسم و جنون پرول و

جهان امروز میباشد .سیاست دوتاکتو و کج دار و

ئوری منسوخ و مهوع“ نسبیت تررهرنرگری“ کره

قدرت را از پ

پشت جنگ،کشرترار و وحشرت

مریزی که عامدا جای قربانی و جالد را هرمرواره

رجمه واقعی اش در قاموس سودپرستی سرمایره

کودکان با قویت جریانات و دولرترهرای مراتروق

عوض کرده است .اما موضع و نرگررش بشرریرت

خراته و مذهب معنا مری

ار جاعی اسالمی مستتر نمایند ،ظاهرا با سناریوی

از زاویره

یابد از داالنها و پستوهای نمور اتکار بورژوازی بره

سرمایه و مذهب جور در می آید .اما در این میان

آشکار سیستم سرمایه داری به ایرن قضرایرا برا

یکباره رو به جامعه ا وما یک وار پمپاژ مریرشرود.

سیاست واحدی که در قابل با این صویر سیاه و

سناریو و روایت سیاه بر سفید و کراری گرردونره

این دست آویزهای سیستم های مر جع سرمرایره

وحشتناک در مقابل بشریت امرروز قررار دارد،

حاکمان سود ،قدرت و پول پرستی و اقناع روده

محملی شد برای بیان نفرت و قروم پررسرتری و

مبارزه متحدانه و سازمان یاتته با هیوالی جنگ و

مردم با این روایتها کامال فاوت دارد .ریشه واقعی

راسیسم و نژادپرستی برای گروه ها و دسته جرات

کشتار و سودپرستی است .پناهجویان هم بایستی

این آورگی ها و جنگها و نفرت قومی و مذهبی در

ابع سیستم که مترصد چنین تررصرت هرایری

با کیه بر ا حاد و خرود سرازمران دهری حرول

بختک سود پرستی و انباشت سرمایه داری نهفتره

هستند ،ا مشروعیت نداشته و جایگاه طبرقرا ری

سیاستهای انسانی دتاع از حق پرنراهرجرویری از

است که ا فاقا گروه ها و دسته جات باند سیاهی و

خود را با دستاویزهای جردیرد بره جرامرعره و

کرامت و حرمت انسانی شان دتاع کرنرنرد .و برر

مذهبی را برای دامن زدن بیشتر بره برحرران و

مخاطبین شان اثبات کنند .در این میان اتکرار و

مبنای سیاستی اصولی و درست در دتاع از حقوق

جنگ در آن مناطق قویت میکند .گرروه هرا و

عقاید بشدت پوسیده ناسیونالیستی و مذهبی در

پایه ای و خواستها و مطالبات بر حق شان خود را

باندهای ریزودرشت اسالمی و ضرد بشرری کره

میان خیل پناهجویان در عامل با هیوالی مذهب

متشکل و سازمان یاتته کنند.

قابل لم

مشاهده گر این مصائب انسانها خرار

اسالم پناهی و قدی
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انتخابات و چند دهه دروغ

مضحکه ای که انتخابات نامیدن

محسن محمدی

محمد صالحی

درطی این چند دهه شاهد چرنردیرن برار
انتخابات ترمالیته ونمایشی در رژیم اسالمی
ایران بوده ایم که هر کدام از کاندیدهرا برا
دروغ ریاکاری وقول های دروغین سرمرت
رئی جمهوری را ازآن خود کرده و با وعده
وعید های دروغین مردم را بره رای دادن
شویق کرده اند .کره برازهرم حرکرومرت
دیکتا وریشان را با بنیاد دروغین لغزنده رر
و پوچ ر می کنند.
شاید پدران ما محتوای جمهوری اسالمی را
خوب نمی شناختند و با احتمال این که با وعده های دروغین سر آنها را گرم
می کردند و به پای صندوق های رای می کشانند .امروزه که ما جروان هرا
رژیم تاسد اسالمی را به خوبی شناخته و میشناسیم و با ظلم هایری کره از
طر حکومت بر ما متحمل شده است دست و پنجه نرم کرده و میرکرنریرم.
باید با عظمی راسخ به انتخابات نمایشی و دروغینشان یک (نه)بزرگ بگوییم.
جمهوری تاسد اسالمی میخواهد مام جامعه را رو به یک نرابرودی برزرگ
بکشاند ما نباید حاضر شویم که ماراهم با خود به این باهی بکشاند ،ایران به
یک (نه) بزرگ و هم صدا احتیا دارد .پدران ما این نه را به ما بدهکارند و ما
هم به آیندگان بدهکار هستیم.
سیستم ناکارآمد مام دستگاه های رژیم کاری کرده است که درصد زیرادی
ازمردم ایران در شرایط اسف بار و بدون هیچ امکانا ی زندگی کنند .من بره
جرات میتوانم بگویم که بیش از نیمی از مردم ایران در زیر خط تقر زندگری
می کنند و طی این چند دهه هر کدام از کسانی که سمت ریاست جمهوری
را صاحب شده اند هیچ غییری جز اضاته کردن به بدبختی ها وتالکت هرای
مردم نداشته اند وشرایط زندگی انسان ها روز به روز بد و بد ر می شود.
آن ها میخواهند با شعار هایی از قبیل ( انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملرت
ایران است) مثل این که شما سرمایه ی سنگینی در بانک میگذارید وبانرک
با سرمایه شما کار کرده و شما سودش را خواهید برد .در واقع میخواهند برا
این شعار های بی معنا کالهی دیگر بر سر مردم بگذارند.
انتخابات در ایران یک حرکت کامال نمایشی است ،ما باید برای نرتتن وآگراه
سازی مردم به پای صندوق های رای الش زیادی بکنیم .در زمان ریراسرت
جمهوری در دوره های قبل هم دغل کاری های زیادی انجام شرد درسرت
همانند دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیاری از حلیل گران پررده از
جریانا ی مثل دستکاری آرا به نفع احمدی نژاد و خیلی قلب هرای دیرگرر
برداشتند .در دوره اخیر هم که حسن روحانی آخوند ،صندلی ریاست را ازآن
خود کرد ،باز هم مردم را تریب دادند
اما این بار با شعار های که دل مردم را خوش کرد روحانی یر خرود را بره
هد زد .اما این بار همه با هم و هم صدا یک (نه) بزرگ میگوییم وبه رژیرم
جهل و خراته اسالمی ،ثابت میکنیم که ما دیگر نه تریب شعار هرایشران در
این سیستم برده داری نخواهیم خورد.
به امید آزادی مردم و به امید زندگی بهتر برای آیندگان.
یک بار دیگر باهم همصدا بگوییم نه به انتخابات
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مضحکه ای به نام انتخرابرات در ایرران ،برا
برگزارى سیستم سران جمهرورى سررمرایره
دارى در ایران هر دوره چهار ساله در ایران که
مى گذرد ،مضحکه اى به نام انرترخرابرات در
ایران وسط جمهوری سرمایه داری حراکرم
برگزار می شود .آیا چه انتخابا ى؟ ا کى ایرن
مضحکه به نام انتخابات؟
در سیستم حکومتى که در صدر آن کسى بره
نام رهبر و والیت تَقِیه قرار دارد .حرق و روى
کل مصوبا ى را دارا براشرد کره در قرواى
شریفا ى به صویب رسیده است .دیگر چه انتخابا ى است به غیر از ترریرب
مردم آنهم به شیوه جمهورى اسالمى؟ در زیر مجموعه این سیستم به اسرم
والیت تَقِیه آیا انتخابات مى واند معنى داشته باشد؟ قطعا جواب همه نخیرر
است.
ما و اریخ معاصر در هر دوره انتخابا ى ،یک سال مانده به انتخابات میبینیرم
که سیستم جمهوری إسالمی جریانا ی به اسم احزاب را معرتی می کند .را
بتواند باز هم سر مردم را شیره بمالد .به امید وضعیتى بهتر بررای زنردگرى
مردم در کشور مردم را شویق به رأى دادن می کند.
هر دوره با رتند و روشهاى خاص مانع از هجوم مردم براى پایان دادن بره
عمر کثیفشان شده اند .در دورانى به نام دوران اصالحات و غییر و گفتگروى
مدنها ،وسط محمد خا مى معرتى شد و وانستند در انرظرار عرمرومرى
انتخابات را باشکوه جلوه بدهند .ولى در عمل آنچه را مى باید دید ،دیردیرم؟
بله باز هم همان آش وکاسه قدیمى که رژیم براى ابقا حکومت دیکتا روری
خود راه انداخته بود .این سیستم حکمرانى همان دیکتا ورى به روش وشیوه
اسالمى است .به واسطه آن هشت سال عمر کثیفشان را باال بربررنرد و در
دوران ریاست ترمایشیشون حادثه کُوى دانشگاه را راه انداخرترنرد و بررای
سرکوب دانشجویان و آزاد خواهان و برابرى طلبان از رمرام شریروه هراى
سرکوب استفاده کردند .قتلگاه راه انداختند و مردم را در أو برى رحرمرى
کشتند و زندانی کردند .ا مردم بترسند و دست از برابرى طلبى و حصرول
مطالبا شوت دست بردارند و عقب کشى از حق و حقوق مسلرم خرودشرون
دست برداند.
و دوره دیگرى أر سرى ترمولهاى ابقا دیکتا ورى را شروع کردند .بره اسرم
مناظره هاى لویزیونى که دیدیم همه کارهاشون رسوا کردند .باز هرم برراى
جذب مردم براى انتخابات که نتیجه اش احمدى نژاد برود  .و در دور دوم
مردمى که آمدن و گفتند که رأى ما کجا رتت .جوابشان سرکوب و کشتار و
زندانهاى کهریزک و لقب خ و خاشاک و اراذل و اُوباش شد .آنها هرمران
کسانى بودند که رأى داده بودند و دنبال نتیجه رأیشون رو گرترتره برودنرد.
انتخابا ى به اسم شوارهاى شهر و روستا رو راه انداخته اند که تقط بدبختى و
تالکت براى و اختالس ،که نتیجه آن را در پایتخت و شهرهاى کروچرک و
بزرگ دیگر دیده ایم.

شماره دهم
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پناهندگی رویایی آن سوی مرزها

انتخابات

پردل زارع

حامد محمدیان

پناهندگی به کشورهای اروپای و آمریرکرای در
سالهای اخیر رو به اتزایش بروده اسرت ،بررای
خیلی از انسانها پناهندگی بدیل به یک مد در

بستن مرزهای آمریکا به روی پناهجویان و خرو
از ا حادیه اروپا همگی اینها نشانه هرای

عرصه مهاجرت شده است و برای اتراد سرودجرو

انگلی

قاچاق انسان ،بدیل به سود عظیم باد آورده ای

توبیا ورود پناهجویران بره اروپرا ،امرریرکرا و

شده است .ا چرنرد سرال گرذشرتره رعرداد

ناسیونالیسم وطنی است که در حال گسترش در

پناهجویانی که از کشورهای آسیایی و آتریرقرای

اروپا و آمریکا است ،همگی این نشانه های عظیم

که به اروپا می آمدند ساالنه به بیش از چرنرد

ما را برای ا حاد و درست کرردن جرامرعره ای

هزار نفر نمیرسید ،اما روند پناهنده پرذیرری در

سوسیالیستی بیشتر مری کرنرد .بسریراری از

یکی دو سال گذشته با وجود جنگهای قرومری،

پناهجویانی به دلیل شرایط سخت زندگی دچرار

مذهبی و نژادی در کشورهای عمد اً اسالم زده با

مشکالت تراوان روحی و روانری شرده انرد .در

ورود بیش از حد پناهجویان کامالً عروض شرده

خاورمیانه جنگ و دیکتا وری اسالمی بزرگتریرن

است ،و موجب غییرا ی در قوانیرن پرنراهرنرده

دلیل برای ترار از زنردگری و خرانرواده اسرت،

پذیری در کشورهای اروپای و آمریکا شده است.

جنگهای که با پشتریربرانری مرالری و ترروش

همانند صمیم رامپ برای ساخت دیوار هرفرت

سلیحا ی کشورهای خارجی از ملیشاهای مسلح

متری که در مرز آمریکا و مکزیک صرادر کررده

اسالمی که دنبال به دست آوردن سود و سرمایه

است ا با این روش از ورود پناهجویان نیازمند به

به قیمت قربانی و آواره شدن مردم سترم دیرده

کمک ،به صورت قاچاقی جلوگیری کرنرد .ایرن

هستند شده است .در این مریران زنران بررای
و کودکان بررای درسرت کرردن

نمودی بر عین راه و روشی بهتر و صادقانه برای
یک زندگی آرامتر از گذشته ،اما این عریف نهرا
مشمول حکومتهای مردم ساالر بوده و نراقضری
شدید در سیستمهاوحکومتهایی تاشیست و ضرد
انسانی( که از ناشنالیته استاندارد آن عریف نهرا
چون ابزاری برای بیشتر بره برردهرکرشرانردن
بهرههای انسانی در راستای اهدا ظالمانه خرود
برای وجیه و سرپوش هرچه بیشتر جنایتهایشان
بهره یاتتهاند) و ملت نیز موسبب غذیهری ایرن
تاشیسم در طول اریخ است .که حکومت کهنره
پرست و جهل اعدامی جمهوری اسالمی یکی از
بزرگان این سیستم تاشیستی و ضد بشرری نره
نها در منطقه بلکه در کل جهان بشمار می آید.

صمیم رامپ به دنبال صمیمات سال گذشرتره

جارت سک

کشورهای اروپای در زمینه قوانین مهاجر ی برود

ار ش در دستان گروههای روریستی اسرالمری،

برای درک و صحت این مهم نیازی به توکروسری

که با صادر کردن قوانین جدید مرهراجرر ری و

این مزدوران گوش به ترمان سرمایه داری قررار

انسانیتر با ار جاعی طوالنی به درازای عمر منفور

سخت ر کردن قوانین پناهنده پرذیرری رونرد

گرتته اند و قربانی این جنگها شرده انرد .یرک

و پر از جنایت این حکومت اعدامی به املی آزاد

پناهنده پذیری را در کشورهای اروپای رغریریرر

تردای آرام و غییر در روند زندگی را انسانها نها

منشئانه ر نیازمندیم .ا با ساخرترن صرویرری

دادند .قوانین حقوق بشری و انسان دوستانه کره

با نابودی نیروهای تاشیست و جنرگ طرلرب و

روشنتر از ،سی وهشت سال سواستفاده از اعتماد

در چند سال گذشته جای خود را بره اترکرار

همبستگی و ا حاد نیروهای سوسریرالریرسرت و

چندین ملت و سی وهشت سال خون و جنایرت،

ناسیونالیستی وطنی دادهاند اکنون در حال غییر

آزادیخواه و برابری طلب میتوانند جربه کنند .به

اعدام و اعدام و اعدام ،نابرابری و سنگسار ،خفقان

هستند و مصلحت اقتصادی جان هزاران نفرر را

امید رهایی بشر از هر نوع قید و بندگی ،استثمرار

و مظلومیت ،نفر و کیرنره ،وحشرت و ررس،

گرتته است .گسترش جنگ های قومی مذهبری

و به امید اینکه همه مردم جهان در آرامرش و

استرس و دروغ ،دزدی وغارت وگررسرنرگری و

در خاورمیانه ،دشوار شردن زنردگری در ایرن

صلح زندگی کنند و دیگر نه جنگی وجود داشته

جنایت ،بردگی و حقارت ،تقر و تحشا ،ناباوری و

کشورها ،مداخله نظامی نا و ،بسته شدن دورهای

باشد و نه کسی مجبور به مهاجررت و تررار از

بی ارادگی ،کودکان کار و اترزایرش

مرزهای حوزه شینگن ،بر روی کار آمدن رامرپ،

وطن خود شود.

اپار ایت جنسی ،به هویتی ملیتهرا

مردم کوبانی استکهلم
اعدام
بیمرز از به
 حمایت سازمان پناهندگان ایرانی نه
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و اتزایش بعیضها ،شردیردت حریروان آزاری،

وضعیتی که قانون اساسی ،قوانین موضوعه و آئین

نابودی محیط زیست ،بدبختی و اندوه ،ناامنیتری،

دادرسی مطابق با قانون مجازات اسالمی نرقر

دشمنی و کینه بجای عشق ،دوستی ،انسانیرت و

میشود .حقوق متهمان مطابق با همین قروانریرن

هزازان درد بی درمان دیگر ( ساخته ماشین ضرد

نادیده گرتته می شود و بسیاری از متهمان حرق

بشری حکومت اعدامی ایران ) هستیم.

دسترسی به وکیل و حق دتاع از خود ندارند .حق

این بار بیائیم اگاهانه ر از همیشه وظیفه انسانری
خود را در راستای این حقانیت خفته سی وچنرد
ساله مشخص سازیم .بیایید با بیداری و اگراهری
هرچه بیشتر ،قبل از برداشتن اولین قدمها بررای
قدیم رای مان به وحشیگریهای بیشتر این رژیرم

صادره این دادگاهها اعتماد داشت و می وان بره
صراحت بیان کرد که خود قوه قضائی جمرهروری
اسالمی بزرگترین ناق

قانون و انصا در کشرور

می باشد.

خونخوار ،درخصوص هرچه بیشتر خفه سراخرترن
(آزادی)سهیم نباشیم.

صلح و آشتی هستند .اثبات گر آن است که زندان
و شکنجه و اعدام جوانان انقالبی و مربرارزان راه
حقیق دموکراسی راستین در ایران نه نهرا روح
بیداری و عطش مبارزه در راستای آزاد زیستن را

اسالمی و اعدام )

از میان نخواهد برد بلکه ادراک و ایمان به مبارزه
در برابر نظام های خونخوار جهل بنیاد و تاشیست

لقمان شاه میرزائی

که نمونه بارز آن در ساختار تکری و سریراسری
جمهوری اسالمی رقم خورده است را پریرش از
متاسفانه طی سالهای گذشته اتکار عمومی جامعه
ایران به شدت نصبت به عدالت قوه قضائی ناامیرد
و بی اعتماد شده اند .این بی اعتمادی نراشری از
عملکرد غلط ،ناعادالنه ،گزینشری ،جرنراحری و
سیاسی قوه قضائی دادگاههای جمهوری اسالمری
ایران است .وقتی که به شکایرت مرخرالرفران و
منتقدان نظام علیه مسئوالن نظام رسیدگی نمری
شود .وقتی که به پرونده های مفاسد اقتصادی و
اخالقی مسئوالن نظام رسیدگی نمی شرود .اگرر
هم رسیدگی شود احکام صادره اجرا نخواهد شرد
و در مقابل برای منتقدان و مخالفان برای تعراالن
مطبوعا ی ،مدنی ،دانشجوی،سندیکاها و غریرره
پرونده های قطوری شکیل و احکام سرنرگریرنری
صادر میشود .وقتی که حکم را نه خود قراضری،
بلکه بازجو و مقامات امنیتی انشا و سرپر

بره

قاضی دیکته می کنند و قاضی دادگاه که نماینده
خدا بحساب می آید .در دستگاههای قضات ،نقش
منشی ضابط خود را بازی می کند .چرطرور مری
وان به عدالت در دستگاه قضرایری جرمرهروری
اسالمی باور داشت .طبیعی است که در چرنریرن
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پیش عمق و غنا بخشیده است .نظام خرونرخروار
وتاسد جمهوری اسرالمری در طری سرالریران
سردمداری خود مرکتب جنایات وخشونت هرایری
بر علیه انسانهای آزادیخواهی شرده اسرت کره
سرپوش گذاشتن بر آن نمیتواند کارنامره سریراه
نظام را در اتکار عمومی جامعه و کشورهای حامی
حقوق بشر پاک کرد .نظامی که بررای پرابررجرا
ماندن خود در عرصه سیاست خارجی و داخلی از
هیچگونه اعمال خشن و ضد بشر پرهیز نکررده و
بخاطر ماندن در عرصه قدرت دست به اعدامهرای
وسیعی زده است .که می وان به مامی آمارهای
اعدامی که از اول روی کار آمردن ایرن نرظرام
تاشیست ا به امروز اشاره کرد .اعدامهای کره از
قلب پایتخت شروع به کار کرد ا به نواحی مرزی
ایران کشیده شد .با کشتار مردم بی دتاع ،اعردام
انسانهای آزادیخواه ،منتقردان رژیرم ،احرزاب و
ودهها و حمله به نواحی مرزی غرب کشور بررای
سرکوب اترادی که از دیدگاه نظام یاغی و ضرد
آرمانهای انقالب اسالمی بودند .همین انسانرهرای
آزادیخواه که به ظاهر برای نظام خطر مرحرسروب

می شدند اترادی بودند که ماهیرت ایرن دولرت
بروی کار آمده را می دانستند و حمل بردگی و
ظلم و ستم را نداشتند .طبیعی است کره نرمری
وان با نوشتن چند پاراگرا از ماهیت این دولرت
سخن گفت چون این دولت خونخوار برای برقرای
خودت از کشتن و اعدام و شکنجه و زندان دریرغ
نکرده واین همان نظام دینی و مذهبی است که با
نام خدا و دین مردم را در خفقران قررار داده و
سرکوب مردم جزی از واجبات دین لرقری مری
شود .عده ای را بخاطر اعتقادات و باورهای مذهبی
اعدام می کند و عده ای را بخاطر بی دین برودن
مردم این مرز و بوم نمیدانند که دیندار باشند یرا
بی دین ،اترادی را بخاطر پذیرتتن دین بهایریرت
دستگر و اعدام می کنند .دینی که از دیدگاه نظام
و اسالم قابل قبول نیست .دینی که شریعت اسالم
ندارد .اتردای که این را پذیرتتن در عرصه ایرران
نادیده گرتته می شوند و سذکوب کردن آنها یکی
از واجبات دین لقی می شود .دینی که از نرظرر
علمای شیعه ناپاک و نج

خوانده شرد اسرت.

ایران کشوری با مردمانی از رنگ و پوست متفاوت
است .کشوری که مذاهب و ادیان مختلفی را در
خود جای داده است .مردمانی با دیرن برهرایری،
مسیحی ،یارسان ،اهل سنت ،کلیمی ،زرد شتی و
غیره می باشد .که این ادیان نشان دهنده ترهنگ
و قدمت این مرزوبوم را می رساند .اما متاسفرانره
این دولت بظاهر جمهوری دست به هرکاری زده
برای خفقان این ادیان و برای بی هویرت کرردن
این ادیان و این بی عدالتیها تقط برای پایداری و
پابرجای نظام است نظامی که اعدام و شکنجه را
سرلوحه کار خود قرار داده است.

نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز

شماره دهم
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تماس با واحدهای سازمان بیمرز

دبیر سراسری سازمان بیمرز
سعید آرمان
تلفن تماس77440049704400 :

Adress:IOIR,BM BOX 2592,
London, WCIN 3XX, UK.
E-mail:saeed_arman2002@yahoo.co.uk

دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز
عباس رضایی

جلسات هفتگی سازمان بیمرز در روزهای

تلفن تماس7746030379936 :

دوشنبه ساعت  6عصر برگزار می شود  .از همه
پناهندگان و عالقمندان به فعالیت در این عرصه

دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز
محمود محمد زاده

دعوت می شود که در این جلسات شرکت کنید.

تلفن تماس7746036000006 :

دبیر واحد گوتنبرگ
ابوبکر شریف زاده
تلفن7746000490707 :

دبیر واحد شمال سوئد
محمد عابدیان
تلفن تماس7746030044039 :

bahaleili7@gmail.com

