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 سخن اول :.    وریا روشنفکر       

نشریه بیمرز ، بعد از وقفه ای نسبتا طوالنی ، مجددا در قاابا            

 فصل نامه منتشرمی گردد.

ماهیت سازمان بیمرز ،حضوررفقای پناهنده  میباشد ، که از بادو             

ورود تا طی پروسه اقامت با مشکالت و مصائ  متعددی روبرو می            

شوند و سازمان بیمرز در راستای وظیفه ذاتیش و در حد امکان و             

توان مهکار و همیار دوستان  پناهنده می باشد. از طرف دیگر این              

سازمان بعنوان یک سازمان مخابف جمهوری اساالمای هاماواره             

محل اجتماع و تضراب آرای پناهندگان مختلف با عقاید گوناگاون           

بوده و تنها شرط عضویت را مخابفت با جمهوری اسالمی قرارداده           

 است.

اما با نگاهی به وضعیت امروز دنیا کاه در آن انادیشاه هاای                     

ناسیونابیستی عظمت طلبانه ملی و فرقه ای و فاشیستی بیشتر از     

هرزمان در چند دهه گذشته نمود پیداکرده ، میتوان باه عاما                

 فاجعه و چشم انداز تاریک پروسه پناهندگی پی برد.

در جهانی که ترامپ سمبل قدرتش باشد و انتخابات اتحادیه اروپا           

محل عرض اندام احزاب راست باشد ، قطعا ماا           

 ادامه صفحه بعد 

 زن ناموس هیچ کس نیست           

  پردل زارع                                      

 8صفحه                                            



                    2            9102نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره اول                 زوئن        

 

شاهد خودکشی پناهندگاان دراردوگااهاای        

استرابیا و غرق شدن پناهندگان در آباهاای        

 مدیترانه می باشیم.

پروسه مهاجرت بسیار با پناهندگی متافااوت        

است در مهاجرت شخص به انتخاب خاود و          

قاعدتا به منظور تسهیل یک زندگی بهتراقدام       

می نماید ، اما پناهنده بل ابجبار و بدون هیچ          

برنامه و اختیاری قدم در راهی میگذارد کاه          

 سرانجامش معلوم نیست .

به شهادت تمامی افرادی که مبتال به این کار         

گشته اند ، پناهندگی چنان انسان از باحاا           

عاطغی ونگاه به زندگی عوض میکناد         روحی و 

 ، که گویی دگردیسی رخ داده است. 

تن دادن به صدها دردورنج و مصائ  ، عاباور       

از آب و آتش ، همگی نه به اختیار ، بلکاه از              

 روی اجبار و نجات جان می باشد .

و در نهایت اگر خوش شانس بود و جان سابم          

بدر برد ، تازه دچار پروسه فرساایشای روناد            

رسیدگی تقاضای اقامت میشوید که آن هام         

خود حدیث اسفناکی است که امروزه بیشتار        

از هر زمانی دچار سلیقه گری و سایااسات             

 بازی دوبتهای میزبان گشته است .

هرروزه اخبار اسفناکی از وضعیت پناهندگاان    

در سرتاسر دنیا شنیده میشود ، اخباری کاه          

چنان تراژیک هستند که انساانایات انساان           

 رازیرسوال میبرد .

پناهندگان قربانیان عیانای حاکاوماتاهاای            

خودکامه سرمایه داری در کل دنیاهستناد ،         

که بعنوان نیروی اعتراضی در سرتاسر دنایاا          

 نمایندگی   خشمشان را نثار سفارتخانه ها و

 

 

 

 

 

 

 

 

های ارتجاع می نمایند .سازمان بیمارزعاالوه         

بر انجام وظیفه ذاتی خود که همانا کمک باه          

پناهندگانی فارس زبان ، کردزبان و افاغاان           

میداند ، در راستای مبارزه همه جااناباه باا             

جمهوری اسالمی و تمامی ماظااهار دیاگار            

ارتجاع تمامی تالش خود را بکارمیاگایارد و           

همگان را به نایاز درایان تاالش دعاوت                

 مینماید .

 

تعدادی از ایرانیاان باا وجاود         7531از سال  

تمام وابستگی ها مجبور به ترک ایران شده و       

 .به دیگر کشورهای دنیا پناهنده شده اند

جمهوری اسالمی از ابتدای حکومت شروع باه      

قتل عام، زندانی و شکنجه ی گساتارده ی             

ایرانیانی کرده که به هر نوعی ماعاتارض باه             

سیاست های اجرایی توسط نظام جاماهاوری         

اسالم بوده اند. این نظام استبدادی ح  آزادی    

بیان، آزادی اندیشه، آزادی انتخاب شیاوه ی         

زندگی وآزادی مذه  را از مردم ایران گرفتاه         

است. اجرای سیاست هاای نااباخارداناه ی              

جمهوری اسالمی با هدف حمایت از تروریسم       

وکشتن تمدن ایرانی وایرانی ستیزی، ایران را        

به قهقرایی نابودی رسانده است. هار گااه از             

کارگران ایرانی تا دختران خیابان انقاالب، از         

فعاالن محیط زیست تا مابباختگان، معلمایان        

ودیگر اقشار جامعه پرچم اعتراض خود را بااال         

گرقتند و به مسابمتآمیزترین ناوع ماماکان            

خواستار اعادهی حقوق خویاش شاده اناد،            

جواب این حکومت استبدادی، جز سارکاوب،        

قتل وشکنجه نبوده اسات. نایاروی سا ااه               

پاسداران با در اختیار داشتن بخش زیادی از         

اقتصاد کشور تاایایارات      

مخرب جبران ناپذیاری     

بر زندگی مردم داشته است. ناماوناهای آن              

جنگل خواری وتاسیس سدهایی با سازه هاای       

غیر مهندسی ودیگر ساخت وسازها در مسیار        

رودخانه ها باعث بوجود آمدن سیل بی سابقه        

 ای شده که جز فقر برای مردم نتیجه ای 

نداشته است. اختالس های سار باه فالاک             

 کشیده مقامات جمهوری اسالمی و دزدی 

های کالن، حمایت از سوریه، ببنان ویمان از          

جمله دالیل رشداقتصادی منفی در ایاران و          

نارضایتی مردم و به وجود آمدن موج گسترده        

ای از تظاهرات در ایران میباشاد. در ایاران              

فعال محیط زیست پشت میله هاای زنادان           

است و ایرانیان غرق در سیل،کارگران معترض       

در زندان ها واختالس گران مشغول چا ااول          

وزندگی بوکس در داخل وخاارج از کشاور،           

سیل شمال تا جنوب ایران را در بر گارفاتاه             

وملخ ها به جنوب کشور حمله کرده وتا کنون         

هزاران هکتار زمین کشاورزی نابود شده است       

وما شاهد بی توجهی مساالالن جاماهاوری            

اسالمی به وضعیت اسفناک مردم ایران باوده         

ایم. جمهوری اسالمی وقاحت را به حد کماال         

 رسانده وشروع به قاچاق مواد مخدر در 

 

 

 

 

 

 .سرتاسر دنیا کرده است

اکنون ورود نیروهای بیگانه نظیرحشدابشعبی،     

فاطمیون وزینبیون به ایران با هدف سرکاوب        

ایرانی وبه تبع آن گسترده ترشدن دامناه ی          

اعتراضات مردمی، شاهد موجی از پناهندگاان       

خواهیم بود که فقط وفقاط بارای دفااع از              

کمترین حقوق انسانی خاویاش و دفااع از             

کرامت انسانی، برای حفظ جان خاویاش از           

هرآنچه که در طول زندگی به آن دببستاه و           

وابسته بوده گذشته ومجبور به تارک کشاور          

امروز جمهوری اسالمی بعد از چهال         .میشوند

سال در دنیا به عنوان یک حکومت تروریسات        

شناخته شد و شاد باش میگاویام چارا کاه              

بالخره بعد از گذشت سابها، اببته که بسایاار           

دیر اما در نهایت پرده از چهره ی پالایاد و                

خونخوار جمهوری اسالمی بارداشاتاه شاده          

وتالش های مقامات جمهوری اسالمی بارای        

تغییر این وضعیت تنها باعث تحقیر هار چاه           

 .بیشتر این حکومت تروریست شده است

ادامه صفحه بعد 

 وضعیت ایران در نگاهی کلی و اجمالی

 مونس سرور    
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جایگاه اخالق در سیاست چیست ؟ آیا آناچاه          

که بعنوان سیاست در پراکتیک جامعه موجود       

است را میتوان در چهارچوب قواعد اخاالقای         

گنجاند؟ باتوجه به اینکه اخالق در جاواماع           

مختلف متفاوت است و نسبت به جغرافایاا و           

فرهنگ و بسیاری از پارامترهای دیگر برداشت      

های اخالقی در جوامع مختلف فرق میکاناد،         

آیا مفاهیم سیاسی هم دچار چنین تغییراتای         

میگردند؟ و باالخره آیا بین اخاالق فاردی و         

اخالق جمعی و سیاست می توان رابطه و بده          

 بستانی تعریف کرد؟

ین سواالت شاید به قدمت تاریخ بشری و یاا           

الاقل از زمان ایجاد نظامهای حکومتی و ایجاد        

فلسفه سیاسی وجود داشته و اماروز ناحاوه            

عمل و برخورد بعضی از احزاب اپوزیسیاون و     

عدم شفافیت و صداقت آنها در بارخاورد باا             

مسائل رو به سایر احزاب و جامعه بهااناه ای            

 شد تا نگاهی گذرا به این مقوبه داشته باشم.

اخالق در پا       بنا به پیش فرض های علمی       

حقیقت است، حال آن که هادف سایااسات            

تأمین مصلحت است و در ماوارد ماتاعادد              

خواها  نااساازگاار         جوی  با مصلحت    حقیقت

است. مسئله نسبت اخالق با سیاست، به دوره         

خاص یا تمدن معین  منحصر نبوده و در همه    

ها کسان  به این مسئلاه پارداخاتاه و           تمدن

اند دربااره اماکاان ساازگاار  یاا                 کوشیده

ناسازگار  آن دو موضع  را اتخاذ کنند. ایان           

از مساایال     »مسئله بنا به نظر ژوبین فروناد        

اساس  فلسفه سایااسا  اسات کاه مارز                

ها ماطارش شاده         شناسد و در همه تمدن      نم 

 .«است

ا    نسبت اخالق و سیاست، صارفاام مسائلاه           

نظر  و آکادمیک نیست، بلکه نتایج عامالا           

ا  دارد که ماحصل آن پایبناد  یاا            گسترده

عدم پایبند  سیاستمداران به اصول اخالقا        

است. اگر ادعا شود که اخالق و سایااسات از       

اش این اسات کاه       یکدیگر جدا هستند، الزمه 

انتظار پایبند  باه اصاول اخاالقا  را از                

کنشگران سیاسی نداشته باشیم و عامالاکارد        

آنها را بر اساس معیارها  اخالق  نسنجیم و         

تنها معیار را کارآمد  بدانیم. اماا اگار ادعاا              

گااه    کردیم که سیاست باید اخالق  باشد، آن       

باید در موارد  که میان اصول اخالق  و عمل         

آید، تکلیف خودمان     سیاسی تعارض  پیش م    

یک  از ماحاقاقاان          «کد »را روشن کنیم.  

معاصر به کلی منکر رابطه ای بین این دوست،   

کاناد.     و جدای  اخالق از سیاست را اعالم ما   

سیااسات و مسائلاه         »ا  با نام      و  در مقابه  

کوشد تا این واقعیت تلخ      م  «ها  آبوده   دست

را ایبات نماید که سیاست با پاکدامن  سازگار        

خواهد به عرصه سیااسات        نیست و هر که م     

وارد شود، باید هرگونه بدنام ، رذابت، تباها         

و آبودگ  را ب ذیرد، چرا که اقتضا  سیاسات         

توان از آن       و وضعیت بشر چنین است و نم       

ها  آباوده     اگر این به معنا  دست    »گریخت:   

باشد، در آن صورت صرفام ناش  از وضاعایات           

 .«بشر  است 

را  «هاا  آباوده      دسات »نخستین بار تعبیار     

مایکل وابزر در دهه هافاتااد مایاالد  وارد            

ادبیات سیاس  کرد. مقصود از این اصاطاالش،          

آن است که حکومتها به دالیل متعادد  باه           

خصوص در شرایط جنگ  ناگزیار از اتاخااذ            

تاریان اصاول        شوند که با عمایا        ا  م    رویه

اخالق  ناسازگار است و عمالم به زیر پا نهاادن          

  انجامد. آن اصول م 

من در اینجا به چهار نظریه غاب  در فلسافاه           

سیاسی مربوط به اخالق در سیااسات اشااره         

 میکنم:

  الف( نظریه جدایى اخالق از سیاست

مبنای اصلِ  این نظریه آن است که اخالق و          

ابزاماتِ سیاسی متانفرند و می بایست براساس       

واقعیت و با در نظر گرفتن منافع و مصابح، و            

بدون توجه به اخالقیات به اقادام سایااسا             

دست زد. براساس ایان رویاکارد کاه گااه                

شود، تاوجاه      گرای  سیاس  نیز نامیده م       واقع

به اخالق در سیاست، به شکست در عارصاه           

انجامد، زیرا مدار اخالق حقیاقات         سیاست م  

است، حال آن که غرِض سیاست، منفاعات و           

باشد. از این مناظار، سایااسات              مصلحت م  

ا  برا  کس ، تاوساعاه و          چیز  جز عرصه  

حفظ قدرت نیست و اینها تنها با فادا کاردنِ           

شود. در پاس هار            اصول اخالق  حاصل م    

اقدام سیاس ، انبوه  از فضاایاِل باه شاده              

 .خاااورد  اخاااالقااا  باااه چشااام مااا           

ارزترین نظریه پرداز این دیادگااه نایاکاوباو             

ماکیاوب  است؛ که در ایار ماعاروف خاود               

بر نظریه جدای  اخالق از سیاسات        «شهریار»

می پردازد. او نه تنها بر این دوگاناگا  پاا               

فشارد، بلکه به حاکم یا شهریار تاوصایاه             م 

برا  تحکیم قدرتِ خویاش هار      »کند که     م 

مااکایااوبا         .محذور اخالق  را زیر پا بگذارد     

داناد،    گرچه اخالق را الزمه زندگ  افراد ما         

پایبند  به آن را برا  شهاریاار خاطارنااک             

دارد. نمونه    شمارد و از خطر تقوا برحذر م        م 

های بسیار  بر وجود این دیدگاه در تااریاخ           

سیاست وجود دارد، اما نقد آن چندان دشاوار         

تاریان     نیست. ناگفته نماند حت  غیراخاالقا        

هاا    ها نیز انتظار دارند که شهروندان آن         دوبت

 ادامه صفحه بعد اخالق  عمل کناناد و       

 ها اخالق، سیاست، جایگاه کمونیست
 

 وریا روشنفکر           
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 -پایبند قواعد و مقررات باشند. هیچ حکومت       

اخالق  شاهارونادان را       ب  -حت  غیراخالق   

کند، از این رو ماکیاوب  اخاالقا            تحمل نم  

داناد، اماا       رفتار کردن را به صالش دوبت نما      

تظاهر به پایبند  باه اخاالق را ضارورت              

 .کند حکومت کردن بر مردم تلق  م 

  ب( نظریه اخالق دو سطحى

این دیدگاه که اخالق دوآبیست  یا دوگارواناه         

شود، تاالاشای بارا  حافاظ              نیز نامیده م   

ا  اصاول      ها  اخالق  و پذیرش پااره        ارزش

اخالق  در سیاست اسات. بار اسااس ایان               

دیدگاه، اخالق را باید در دو سطاح فارد  و        

اجتماع  بررس  کرد. گرچه این دو ساطاح            

چه را که در سطاحِ        مشترکات  دارند، بزومام آن   

تاوان در ساطاح          فرد  اخالق  است، ناما      

اجتماع  نیز اخالق  دانست؛ برا  مثال فارد         

تواند دارای  خود را به دیگر  هدیه کناد،           م 

اما حاکم نباید درآمد جامعه خود را به دوبتا      

دیگر ببخشد. از این مناظار، اخاالق فارد               

براساس معیارها  مطلِ  اخالقِ  ساناجایاده         

شود، در صورت  که اخالق اجتماع  تااباعِ           م 

مصابح و منافِع طبقه حاکم اسات. در واقاع             

بصورت فرموبی می توان گفت: حیطه اخاالق         

فرد ، اخالق مهرورزانه است، اماا حایاطاه            

گارا    دار و نتیجاه     اخالقِ اجتماع ، اخالق هدف   

   .باشد م 

ا ، پاذیارش دو ناظاام            نتیجه چنین نظریه  

باشد. انسان به عاناوان فارد          اخالق ِ مجزا م  

تابع یک نظام اخالق  اسات، حاال آن کاه              

اجتماع، نظام اخالق  دیگر  دارد. اصوِل ایان         

توانند با یکدیگر ماتاعاارض        دو اخالق نیز م    

باشند. افالطون دروغ گفتن را برا  فرد مجااز        

گوی  فرد  را قابل ماجاازات         داند و دروغ    نم 

شمارد، حال آن که معتقد است حاکاماان           م 

ح ِّ دروغ گفتن را دارند طب  این دیدگاه، ناه       

تنها برخ  رذایل اخالق  حاکمان مجاز است،       

 «شریف»گفته افالطون،     بلکه ممکن است به     

به شمار آید. برتراند راسل نیز باه چانایان               

دوگانگ  در اخالق معتقد است و خاساتاگااه          

اخالقِ فرد  را باورها  دین ، و اخالق مدنا     

گوید: بادون اخاالقِ          داند و م     را سیاس  م   

مدن ، جامعه قادر به ادامه زندگ  نایاسات؛           

بدون اخالِق شخص ، بقا  آن ارزش  نادارد،        

بنابراین برا  این که جهان، خوب و خواستن      

باشد، وجود اخالِق مدن  و شخص ، هار دو،           

 ضرور  است.

ناام    ا  ماعاروف باه         ماکس وبر، ط  خطاباه    

نظرگاه خود را در      »  سیاست به مثابه حرفه   « 

کناد. او       باب نسبت اخالق و سیاست بیان م       

بر ضرورت اخالق و سیاست اخالق  تاأکایاد           

نماید، اما بر آن است که اخالق سیاس  از          م 

 اخالق فرد  جداست. 

اما ظاهرا توضیحات ارایه شده برا  دفااِع از           

کاناناده      نظریه اخالق دو سطح  چندان قانع     

مستحکم نیست و چنین تفکیک  را پذیرفتن       

نماید. این که در حیطه اخاالِق فارد ،              نم 

تواند ایثار کند و دارایا  خاود را             شخص م  

تواند، درست نایاسات.        ببخشد، اما دوبت نم    

اگر فرض کنیم که نمایندگان مردم پاس از           

توجیه شهروندان تصمیم بگیرند درصاد  از        

درآمِد ناخابص مالا  را باه فاالن کشاور                

زده اختصاص دهند، قاطاعاام عامالا               قحط 

اخالق  خواهد بود و برخالِف ماناافاِع مالا              

شمار نخواهد آمد؛ پس، ایثار هم در ساطاحِ            به

فرد  و هم در سطح اجتماع  و سایااسا ،            

اخالق  است. در واقعیت از هیچ شاهاروناد            

توان خواست که تابع دوگونه سایاساتام            نم 

اخالقِ  متفاوت باشد و از او انتظار داشت کاه          

صداقت  حاکمیت را     صداقت پیشه کند، اما ب     

ب ذیرد و دم نزند و به گفته افالطون، دوبت را          

 به نیرنگ زدن مجاز بداند.  

  ج( نظریه یگانگى اخالق و سیاست

طب  این نظریه اخالْق سایااسات فارد  و             

سیاست  اخالق جمع  است. اخالق و سیاست        

ها  حکمت عمل  و در پا            هر دو از شاخه   

تأمین سعادت انسان هستناد. اماا در ایان              

دیدگاه معموال اخالق را آمیخته با مذه  مای    

سنجند در نتیجه، اخالق طبقه حاکم بعناوان        

اخالق تعریف می گردد. فلسفه ی کاانات در            

میان دیگر مکات  بشری که به بررسی اخالق        

پرداخته اند غاب  تر و برجسته تر می بااشاد.           

باید بگویم که این فلسفه عقال را ماباناای              

ای کاه       اخالق قرار میدهد و به آزادی اراده        

آزادی اراده دیگران را زیر پا نگذارد، معاتاقاد           

کوشد این نظریه را بر اسااس          کانت م   است. 

خاود       قاعده اخالق  مطل  یا بایسته تأکید      

تبیین کند. از این منظر، تناهاا آن فاعالا                 

اخالق  خواهد بود که عمومیت یاافاتان آن         

مشکل  ایجاد نکند و به اصطالش خود شاکان          

نباشد. طب  این اصل، برا  نمونه، خشونت یا         

فریبکار  هنگام  اخالق  است که به صورت        

ا  عام درآید و در عین حال مشاکالا              قاعده

ساازگاار    »پیش نیاورد. و  با اعتقااد باه            

سیاست با اخالق مطاب  با مفهوم استعاالیا           

این اصل را چنیان باه کاار          «حقوق عموم  

هر ادعای  در خصوص برخاوردار   »گیرد:     م 

باید واجد صفت عاماومایات           از یک ح ، م    

مداران را     توان سیاست  ، بذا هنگام  م    «باشد

مجاز به عمل  دانست که پیشاپیش این حا ،         

برا  همگان پذیرفته شده باشد. نئاوکااناتای           

های ماتریابیست به مطل  کردن جنبه هاای         

واقعام موجود، اخالق می پردازد. مااکاس وبار            

نظریه پرداز و جامعه شناس مشهور در کتااب         

اخالق پروستتانی و روحیه سارماایاه داری،           

اخالقیات پروتستانیست ها و مکت  پروتستان      

را دبیل اصلی سربر آوردن نظام سرمایه داری     

 میداند و به شیوه ایی ایده آبیستی و روبنایی  

 ادامه صفحه بعد  



                    5            9102نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره اول                 زوئن        

 

اماا در       .عروج سرمایه داری را ترسیم میکند     

کل این تعاریف و قواعد بیشتر انتزاعی بناظار          

میرسد تا واقعی و قبوالندن آنها در جااماعاه            

حتما و جبرا  نیاز به مستمسک فرا انسانای و     

 توسل به ادیان و ماورا دارد.

تا اینجا تمامی این نظریات در واقع مبتنی بار          

تقدم عقل بر ماده و عمل است و یا در بهترین          

حابت میتوان انها را ایده آبی و ماماکان در              

جامعه ای مشخص دانست که قطعاا تااریاخ           

استفاده و رواج معینی را دارا می باشناد، اماا          

در اینجاا باه باحاث اخاالق از دیادگااه                   

سوسیابیستی بعنوان یکی نگاه متفاوت از ساه        

 تعریف باال می پردازم.

  د( نظریه تبعیت اخالق از سیاست

دیدگاه تبعیت اخالق از سیاست عمدتام نتیجه       

بنینیست  به جامعاه و        -رویکرد مارکسیست   

تاریخ است. بررسی اخالق از ایان زاویاه در             

حقیقت و برخالف سایر مکات  ایده آبیستی و        

مذاه ، بررسی اخالق نه به عنوان یک مقوباه    

صرفام ذهنی و روانی، بکله به عنوان یک مقوبه         

علمی و اجتماعی که در جامعه و در ارتباط با           

و پراتیک انسانی معنا و مفهوم پایادا           اجتماع

میکند، میباشد. از دیدگاه مارکسیست ، تاریخ       

چیز  جز عرصه منازعات طبقات  نایاسات؛          

شوند و     طبقات  که بر ایر شیوه توبید زاده م        

پس از مدت  در دل خود، ضاِد خاویاش را            

شوند و جا  خاود   پرورند و س س نابود م   م 

دهند که ضدِ خاود را     ا  م  را به طبقه بابنده 

ساز باا      ا  که هم  ترتی ، طبقه   پرورد. بدین    م 

ا  کاه در       تاریخ حرکت کند انقالب ، و طبقه     

ایساتاد، ضاد        برابر رشد نیروها  توبید ما       

انقالب  است. هر طبقه مناسبات خاصِ خود را       

کند که روبنا ِ جاماعاه و باازتاابِ          توبید م  

وضعیِت توبیِد اقتصاد  است. از این ماناظار          

باشد و هماه چایاز، از            هیچ چیز مطل  نم    

جمله مفاهیم اخالق ، هنر و حاتا  عالام              

کمونیسم طبقاتی   اخالق از نظر    .طبقات  است 

بوده و منافع اقتصادی و اجتماعی یک طباقاه       

خاص را نشان میدهد. بنین در این زمایاناه             

مینویسد: مادام که افراد فرانگیرند که پشات          

هریک از جمالت، اظهارات و وعده وعیدهاای        

اخالقی، دینی، سیاسی و اجتماعای ماناافاع           

طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاسات        

همواره قربانی سفیهانه ی فری  و خود فریبی        

 بوده و خواهند بود

دار  است  آخرین مرحله تاریخ، مرحله سرمایه 

که در آن، شیوه توبید، جمع  و مابکیت ابازار          

باشد. این تعارض موجا         توبید، خصوص  م   

 «پاروباتااریاا    »پیدایش طبقه جدید  به نام      

شود که عامل توبید است، وب  مابک ابازار           م 

دار  دست    توبید نیست و به تدریج از سرمایه      

خواهد کشید و جامعه را به سو  سوسیابیسم        

و در نهایت، به     -باشد    ا  گذرا م     که مرحله   -

جا مبارزه   کمونیسم هدایت خواهد کرد. در این   

رسد، چون جامعه باه دو         طبقات  به پایان م    

شود و شیوه توبید و مابکیت       طبقه تقسیم نم   

 .ابزارِ توبید، هر دو، جمع  است

بنینیسم، مباارزه بارا         -دیدگاه مارکسیسم   

ناپذیر، و انقالب را       پیروز ِ پروبتاریا را اجتناب   

داند هرگونه حرکتِ اصاالحا  در         حتم  م  

جهت بهبود وضع معیشت ِ کارگران را در واقع   

در نظام سرمایه داری مقطعی و فاریاباناده              

 شمرد.   م 

بر این اساس اخالق و دیگر مظاهِر اجتمااعا           

قید و شرِط سیاست و عمِل اناقاالبا             تابعِ ب  

گایارناد و        هستند و ارزش خود را از آن ما         

شوند، حال آن که خودِ       وسیله آن توجیه م      به

عمل انقالب  و سیاست به توجیه اخالق  نیااز         

ندارد. بنین خود به هنگام باحاث از اخاالق              

اخالِق ما از منافع مبارزه طبقااتا         »گوید:     م 

برا  ما اخالقا     »،  «آید.   پروبتاریا به دست م    

که از خارِج جامعه برآمده باشد، وجود ندارد و         

یک چنین اخالق  جز شیّاد  چیز  دیاگار          

هنگام  که مردم از ماا دربااره          »و   «نیست. 

گوییم که برا ِ یک      کنند، م    اخالق سالال م   

کمونیست، کِل اخالق در رابطه با آن نظام و           

دیسی لین آهنین و در مبارزه آگاهانه عالایاه          

   «یابد. استثمار معنا م 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که اخالق نمی        

تواند از مناسبات اجتماعی و طبقااتای عصار           

خود جدا باشد. و همواره موضع گایاریاهاای             

اخالقی توسط هر فرد یا گروه اجتماعی منافع        

طبقاتی، آن طبقه، فرد و گروه را نشاان مای            

دهد. اخالق کمونیستی از نظر بنایان تااباع             

مبارزه ی طبقاتی پروبتاریاست و بیانگر اصلای       

ترین آرمان و انسانی است. بنین می ناویساد:           

بین سرکوبگران بایابارال از یاک ساو و                 

) پفیوزهای بیبرال و دمکرات( که خود را ماا             

فوق هر گونه حزبیت و مروج دیدگاهی انسانی        

تصور می کنند، از یک طرف ارتباطی جدی و         

نوعی تقسیم کار وجود دارد. در همین رابطاه          

هم انگلس می نویسد: "یاک اخاالق واقاعاا            

انسانی که ورای تضادهای طبقاتی و بازمااناده        

ی آن تضادها قرار داشته باشد، قطعاام در آن        

مرحله اجتماعی مسیر است کاه ناه تاناهاا              

بلکه این تضادها     تضادهای طبقاتی محوگشته،    

 در زندگی عادی نیز فراموش شده باشد.  

شیوه بنینی مبارزه، مسائل سایااسای را باا             

رویکرد اخالقی ارزیابی نمی کند. اگر ساعای           

نمایم اخالقیات کمونیستی را در جاماعاه ی          

طبقاتی موجود تحق  بخشم دچار کج فهمای        

شده ایم، زیرا اخالق همان طور که گفته شاد          

متایر از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و       

فرهنگی جامعه است و نمی تواند از زیر تاییار          

آن مناسبات خارج شود. تنها کسانی کاه باه            

شیوه ی انقالبی علیه اخالقیات طبقاتی و رایج   

در جامعه به مبارزه برمیخیزند و ساعای در            

مقابله با نظم موجود، با     
 ادامه صفحه بعد 
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کل مناسبات توبیدی، اقتصادی، اجتامااعای،        

اخالقی و غیره را دارند، میتوانند برای پایااده          

کردن کمونیزم و تحق  آن تالش نمایاناد و           

مدعی و مبلغ اخالق کمونیستی بااشاناد. در         

شرایط کمونیزم دیگر زنان مجبور نخاواهاناد         

بود برای آنکه نشان دهند با مردان بارابارناد،           

خود را به شکل مردان در بیاورند و رفاتاار و             

مناسبات مردانه داشته باشند، مردانی هم کاه        

رفتار زنانه را دارند در این جامعاه تاحاقایار              

نخواهند شد. به نقل از شتکایان در اخاالق              

مارکسیاسام    بنینیسم:   –ازدیدگاه مارکسیسم   

ایده آل اخالقی خود را که ماعایاار ارزیاابای           

اعمال آدمی است از قوانین تحول اجتمااعای         

استتاج میکند. این قوانین مااناناد قاوانایان              

اجتماعی عینی اند و نیازی به قضاوت اخالقی        

ندارند.  اخالق اگر بخواهد عملی باشد، باید به          

 قوانین اجتماعی اتکا کند.

در باور من طبقه کارگر؛ باید بدون هیچ ناوع           

توجیه و مسامحه در استقرار حکومت طباقاه         

کارگر و نابودی تمامی مظاهر سرمایه داری و         

اسقرار چهارچوب طبقه ایی خود کوشا باشاد.        

اگر ما کمونیسم را تنها باعاناوان جاناباش            

اعتراضی کارگر بشناسیم و تمام تاالاشاماان         

جهت ایجاد دنیایی مبتنی بر آزادی و براباری         

و رفاه و در مبارزه ای طبقاتی مداوم متمرکاز          

گردد، دیگر استثمار و تبعیض و بی حقاوقای           

توده موجه و بدیهی بشمار نمی آید و منفعات     

پرستی فردی و رقابت بعاناوان ارزش واالی           

انسانی تقدیس نمی گردد. دیگر رابطه انسانها؛        

انعکاسی از رابطه میان کاالها نیست، شاان و          

ارزش انسانها را جایگاهشاان در راباطاه باا              

مابکیت تعیین نمی کند. و بدینسان ماباارزه           

علیه افکار و آرا و اخالقیات ارتجاعی حاکم بار          

جامعه یک بعد همیشگی مبارزه طاباقااتای           

کارگران و یک وظیفاه خاطایار جاناباش               

 کمونیستی کارگری می باشد.

پس بنا به این پیش فرض ها از هیچ شخص و          

دسته و فرقه و حزبی که خارج از این چاهاار           

چوپ و با توسل به ایدوبوژی هاایای ناظایار              

ناسیونابیسم و یا مذه  و یاا هار ارتاجااع               

دیگری؛ سودای حاکمیت و سلطه بر جامعه را        

دارند نباید و نمی توان انتظار پایابانادی باه            

فضایل و خصایص بدیهی نظیر وفای به عهد و         

صداقت در گفتار و کردار را داشات و ایان              

چنین انتظاری نه تنها ساده انگااری؛ بالاکاه            

موج  خسران و زیانهای جباران نااپاذیاری           

میگردد و اشخاصی که به هر دبیال در ایان             

کاتاگوری قرار دارند و به هر توجهی در حاال     

مدارا با این وضع می باشند باید نسابات باه             

تعیین موضع فکر و انتخاب سیاسی خود اقدام     

نمایند زیرا در شرایطی که جاماعاه آبساتان            

تغییراتی اساسی و پایه ایست؛ شاید انتاخااب         

سیاسی هر فعال سیاسی بارزترین نشانه خارد        

سیاسی  و نقش و جایگاه او در آینده سیاسای          

 طبقه می باشد.

                      *** 

  عوامل زن ستیزی و بی حرمتی در ایران

 محمودرضاخرایی    

ازآنجاکه جمهوری اسالمی یک حزب واپسگرایه سیاسی ودشمن هرگونه 

آزادیست، بانهایت بی وجدانی وبی رحمی نیمی از جامعه پویاو سرزنده            

ایران را نادیده گرفته است. تجاوز به آزادی درجمهوری اسالمی، امری             

نهادینه است، بطورمثال : یکی از اصلی ترین اصول زناشویی درجمهوری    

اسالمی، تمکین است. تمکین یعنی اجازه شرعیه تجاوز. بیایید به معنی           

(ح  انتخاب پوشش   2( حضانت   7واژه هایه زیر کمی بیشتربی اندیشیم       

( رئیس  1( اجازه جراحی     6( اجازه سفر     3( قضاوت   4( ارث   5( دیه   5

(حضور در استادیوم ورزشی و..... تمامی      71( آوازخواندن   8جمهور شدن   

موارد فوق هر کدام خود به تنهایی نقض آزادی است ومتاسفانه حداقل             

میلیونی ایران)زنان( از این همه بعیض رنج می برند.           81نیمی از جامعه    

جمهوری اسالمی قانون اساسی خود را بر پایه هایه ظلم وستم بر زنان               

بنا کرده ودر واقع ابتدایی ترین حقوق شهروندی را بگدمال می کند و               

زمینه را جهت تبعیض وخشنونت فراهم می سازد. بواسطه قوانین زن             

ستیزانه جمهوری اسالمی، تعداد بی شماری از زنان ودختران گرامی             

کشورمان در نهایت بی احترامی در زندانها وبازداشتگاه ها به سر می                

برند. بسیاری از زنان و دختران ایران توسط          

مزدوران گشت ارشاد ونیروهای به اصطالش         

انتظامی پس از تجاوز وشکنجه در قرار گاه           

هایه گشت ارشاد، در سرنوشت نامعلومی به         

سر می برند. متاسفانه در مورد تجاوز هایه            

گروهی وقتل زنانی چون ترانه موسوی، زهرا         

کاظمی، ابناز بابا زاده و دکتر زهرا بنی یعقوب، صدایه اعتراضی                

مصممی از سوی مردم ایران شنیده نشده است و اما بسیاری از                 

جیره بگیران جمهوری اسالمی که بر فضای رسانه ای دوبتی در                

ایران تسلط دارند، نظرات مفتضحانه خود را با این استدالل که                 

))بدپوششی تجاوز دختران به آرامش روانی مردان است(( توجیه می    

کنند، در صورتی که :بیشتر دانشمندان و پژوهشگران زن در دنیا بی            

حجاب هستند. ارزش انسانی یک فرد به شخصیت و خدماتی است             

که به مردم خود وجهانیان عرضه می کند، نه به شکل بباسی که                 

می پوشد. زنان خودشان مابک بدن خود هستند ونه مذاه  و نه               

فرهنگ پوسیده مردساالرانه. به نظر من وظیفه اخالقی و انسانی هر            

ایرانیه روشنفکریست که با تمام نیرو وقدرت خود، این ظلم و ستم              

بی کران را به گوش مردم جهان برساند واز آنان کمک ویاری طل               

 کند.
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 آتئیسم چیست و آتئیست کیست؟
                    

 دالرام نوری

آتئیسم به معنا  خداناباور  و ب  خدای            

است و یا در معنا  عام رد وجود خدا یا                

 خدایان میباشد.

atheist    از ترکی  پیشوند نفی a  با کلمه 

theos           .به معنای خدا ساخته شده است

ریشه کلمات یونانی هستند و شکل کنونی آن        

خدا( به تنهایی در      ) theos ها التین. از   

استفاده می شود، که در این       theist ترکی 

متون با خداباور معادل است، و در برابر نقیض         

قرار می گیرد، که معادل      atheist آن، یعنی 

 .خداناباور در این سلسله متون است

 atheosواژه آتئیسم در کلمه از واژه یونان         

( گرفته شده            ἄθεος)به یونان :     

است،نخستین کسان  که به طور رسم  خود        

را ب  خدا تعریف میکردند در قرن هجدهم           

 بودند .

اند و گستره وسیعی      خدایی گسترده   براهین بی 

های فلسفی، اجتماعی و تاریخی را        از استدالل 

ها برای عدم باور به       گیرند. استدالل   در بر می  

شمار نبود شواهد        خدای ماوراءابطبیعه به    

های متناقض    تجربی، مسئله شر، برهان وحی     

و اختفای ابهی است. با وجود اینکه بسیاری          

اند،   های سکوالر را برگزیده      خدایان فلسفه   بی

خدایی هیچ ایدئوبوژی یا مسلک          برای بی 

فکری و رفتاری واحدی وجود ندارد. بسیاری        

خدایی، نسبت    خدایان بر این باورند که بی        بی

تر است،    بینی بهینه   به خداباوری، یک جهان    

خدایان نیست    در نتیجه بار ایبات بر دوش بی      

که یابت کنند خدا وجود ندارد، بلکه بر دوش          

خداباوران است که برای باور خود دبیل             

  بیاورند.

بسیاری بی خدایی را محصول گسترش آزادی     

اندیشه و همچنین توسعه علم و تکنوبوژی در        

دهه های اخیر می دانند و بر این باورند،              

فلسفه های جدید مبتنی بر اومانیسم و              

همچنین ظهور علم مدرن به خصوص در            

زیست شناسی )در قاب  داروینیسم( و فیزیک       

و ژنتیک، به گسترش روز افزون نگرش              

آتئیستی در جوامع دامن زده که جامعه ایران        

 نیز از آن مستثنا نیست.

آتئیست هرگز یک دین محسوب نمیشود و         

هیچ چهار چوب و ایدئوبوژی فکر  خاص  در        

آتئیست ها وجود ندارد که همه به آن پایبند          

 باشند.

، فیلسوف شهیر بریتانیایی ،        جوبیان بگینی 

 درباره آتئیسم می نویسد :

)there is no one ideology or 

set of behaviours to which all 
atheists adhe) 

هیچ ایدئوبوژی و یا چارچوب        »   ترجمه : 

رفتاری وجود ندارد که همه آتئیست ها از آن         

 »پیروی کنند.

اینکه چرا یک گروه از انسان ها به آتئیست            

گرایش دارند، دالیل زیادی وجود دارد که           

 برخی از آنها عبارتند از:

از آنجا که هیچ شاهد و مدرک مستدبی             -

 برای تایید گفته های ادیان وجود ندارد.

آتئیسم در توضیح اینکه جهان چگونه و چرا        -

وجود دارد، از توجیه ی به نام اهلل و خدا و               

 آفریدگار ، استفاده نمی کند.

آتیئست ها معتقد هستند که انسان ها می          -

توانند اصول اخالقی و قوانینی وضع کنند و          

به کمک آنها زندگی انسانی و درستی داشته         

باشند و هیچ نیازی به کتاب ها و قوانین              

آسمانی نیست. آنها معتقدند ادیان ضرر های        

بسیاری را به دنیا وارد کرده اند. آتئیست ها           

معتقدند ادیان فاقد هیچ منط  و دبیلی             

 هستند.

اکثر آتئیست ها ، سکوالر هستند و معتقدند         

نباید هیچ امکان خاصی در اختیار ارگان های        

 مذهبی قرار گیرد.

شاید ساده ترین اساس آتئیسم این باشد که         

چگونگی آفرینش   در مورد چرایی وجود و         

دنیا،ما باید به دنبال جواب مشخص باشیم و          

 حتی اگر جوابی نیز نداشته باشیم، دبیلی 

 

 

 

ندارد که به یک موجود خیابی در آسمان ها           

 متوسل شویم.

به اندیشه انتقادی ، اعتقاد         اکثر آتیئست ها  

دارند، آتئیست ها ، چیزی را بدون دبیل قبول    

نمی کنند و به راستی آزمایی مطل  مطرش          

نزد آتئیست ها هیچ چیزی        شده می پردازند.  

مقدس نیست ، اکثر آتیست ها قبل از اینکه           

آتیست شوند، دیندار بوده اند ، بذا در همان           

ابتدای آتیست شدن ، مقدس ترین چیز مورد        

را شکسته اند، بذا دیگر از شکستن مرزها و            

شک کردن به اندیشه ها و اعتقادات جدید،           

 هراسی ندارند.

آتئیست ها می توانند مانند دیگر انسان ها،           

پایبند به اخالقیات باشند و یا پایبند به              

اخالقیات نباشند. همانطوری که معتقدین به       

ادیان می توانند اخالق گرا باشند و یا اخالق           

 گرا نباشند.

اخالقیات پایبند هستند      دینداران به برخی از   

، آتیست ها نیز به آن اخالقیات پایبند               

هستند، تنها تفاوتی که بین آتیست ها و             

دینداران وجود دارد، این است که آتیست ها         

در مورد اینکه آیا کاری خوب است یا بد              

است، از قوانین ابهی و یا خدا هیچ کمکی             

 نمی گیرند.

از نظر آتیست ها ، عدم اعتقاد به خدا ، باعث            

نخواهد شد که مثال فردا همه انسان ها               

همدیگر را بکشند وبه غارت مغازه ها ب ردازند.       

آتئیست ها به صورت خیلی ساده این سوال را 

مطرش می کنند که آیا اشخاص دیندار ، فقط          

به علت ترس از آتش جهنم است که آدم نمی       

کشد ؟! اگر جواب مثبت است، آن فرد یک            

 آدم کش است.

شناس فیل زاکرمن با تحلیل تحقیقات         جامعه

علوم اجتماعی در مورد      
 ادامه صفحه بعد 
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 استکهلم  از مردم کوبانی حمایت سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز 

خبر کشته  شدن  زنی به نام میترا استاد           

و پوشش رسانه ای این خبر از طری  صدا         

و سیمای جمهاوری اساالمای ایاران و             

میدیاهای اجتماعی  در بایان گاروهاا و             

فعابین سیاسی و فعابین عرصه زنان  در          

خارج و داخل ایران  ماوضاع گایاری و              

تحلیل های فراوان به دنبال داشته که باه         

نظر برخی این یک تصفیه حساب و بنظار         

بعضی دیگر این یک قتل ناموسای اسات.          

اما انچه چهره این قتل را برجسته کارده          

است فقط به دبیل جایگاه سیاسی قاتل و         

مصاحبه ای که او با  خاونساردی رو باه         

دوربین میگوید عصبانی شدم، مااشاه را          

کشیدم و کشتمش، است. از آناجاا کاه             

محمد علی نجفی  قاتل  یکی از مهرهاای          

رژیم اسالمی ایران است و دساتاش در            

خون جوانان مردم آبوده است با او حاتای          

در پلیس آگاهی هم مانند یک ماهاماان           

رفتار شد تا جای که با کت و شالاوار و               

ببخند بر ب  جلو دوربیان ظااهار شاد.             

حضور  قاتل  محمد علی نجفی  شاهاردار           

ساب  تهران به عنوان قاتل همسر دوماش        

در پلیس اگاهی تهران تصویار دیاگار از            

پلیس وحشی و سرکوباگار ایاران را در            

مقابل چشمان حیرت زده مردم به نمایش       

گذارد که با آنچه که دستگیر شدگان و          می

شکنجه شدگان از آن حکایت میاکاناناد          

همخوانی ندارد، واقعیت ایان اسات کاه           

محمد علی نجفی خود یکی از مهرهاهاای          

دایره قدرت و کاسه بیس هاای  رژیام              

اسالمی ایران در تهران است و دستای در         

او       کاسه قدرت دارد و اداره پلیس بارای        

مانند یک هتل پنج ستاره اسات. قاتال             

میترا استاد همچن  قتل های  دیاگار در            

کردستان و شهرهای  دیگر ایاران اسات،          

که ح   هزاران زن را تنها  با گفتن جمله            

دفاع از  ناموس   به نفع قاتالن پاایاماال              

کرده اند و   سرپوشی  به بزرگای  دیان               

مرتجع اسالم روی آن گذاشته اند، تنها در        

عرض شش ماه آمار تکان دهاناده ای از          

مرگ  زنان در  کردستان  منتاشار شاده            

است که همگی اشان  به دبیل خواستهای        

شان به دست مرتجع ترین عضو خااناواده         

هرچه بیشتر از عامار             کشته شده اند.   

ننگین جمهوری اسالمی ایران مایاگاذرد         

این جمله ماناصاور       

سکوالریته و ناباوری، به این نتیجه                

دینی   است که رفاه اجتماعی با بی          رسیده

ارتباط مستقیم دارد. نتایج او، به ویژه در            

خدایی در ایاالت متحده به این            مورد بی 

 صورت است:

در مقایسه با افراد مذهبی در آمریکا،              -

گرا،   کمتر ملی   »خدایان و افراد سکوالر      بی»

گرا،    متعص ، یهودستیز، نژادپرست، جزم      

 گرا، ذهن بسته و اقتدارگرا هستند. قوم

در ایابت ها  آمریکا که بیشترین میزان ب         -

خدا را دارند میزان قتل کمتر از حد متوسط          

هست در صورت  که ایابت های  که بیشترین        

میزان مذهب  را دارند میزان قتل بیشتر از          

 حد متوسط هست.

به صورت مشخص باید گفته اببته که یک           

آتئیست می تواند جنایتکار نیز باشد، اما آمار        

نشان می دهد که شانس جنایتکار بودن یک        

انسان بی خدا ، در مقابل افراد دیندار ، ده             

 برابر کم می شود.

برای اینکه ببینیم چقدر آتیئست ها به             

اخالقیات احترام می گذارند و جایگاه آنها در        

جامعه چیست، این گراف را مالحظه              

 بفرمایید:

، حدود    درصد افراد آتئیست در امریکا           

بیست درصد جامعه آمریکا است. درصد           

در مراکز علمی و دانشگاهی ،         حضور آنها    

در مقایسه   هشتاد و سه درصد است، یعنی        

با افراد دیندار، احتمال حضور یک آتیست در        

مراکز دانشگاهی ، چهار برابر افزایش می           

 یابد.

اما در زندان های آمریکا ، تنها بیست صدم           

درصد آتئیست هستند، اما درصد زندانی در        

جامعه ، حدود دو درصد است. به دیگر              

شانس  عبارت،در مقایسه با افراد دیندار ،           

حضور یک آتیست در زندان ، ده برابر کم            

 می شود.

به راحتی با مقایسه این آمار می توان نتیجه          

گرفت که افراد آتیست به نسبت متوسط           

 جامعه ، کمتر جنایت می کنند

 ادامه صفحه بعد 

 زن ناموس هیچ کس نیست 

  پردل زارع   
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حکمت بیشتر نمایان تر میشود،  جنایات        

از سر جنون ممکن است که اتفاق بیوفتد،         

اما جنایتی که قربانیان آن را از مدرسه تاا    

کارخانه زنان تشکیل میدهند دیگر جنون       

 نیست بلکه بیان عقل حاکم جامعه اسات.       

سواالت و ابهامات فراوانی در مورد قاتال          

میترا استاد به دست محمد علی ناجافای          

شهر دار ساب  تهران وجود دارد که قاتال         

هیچ گاه به آنان جواب نمیده و اناگایازه             

خود را برای کشتن هاماسارش زیااده             

خواهی او اعالم میکند وبی هیچکادام از         

اینها انگیزه قتل را بیان  نمیاکاناد، اماا             

سوابی که از همه مهم تر است این اسات          

که چه کسی قاتل را محکوم میکند کسی        

که خودش یکی از مجریان و برنامه ریزان        

حکومت است، جوابش ساده است هایاچ         

کس او را محکوم نمیکند چون هاماگای          

سران قدرت دستشان در یک کاسه اسات        

از   و به خون جوانان مردم آباوده اسات.           

برکت وجود قوانین ضد زن و اسالمای و          

رژیم اسالمی ایران است که کسانی چاون         

محمد علی نجفی دست به اسلحه میبرند        

و خانواده ای را داغدار میکنند و با جایگاه         

هی که در سیستم  سیاسی رژیم اسالمای     

ایران دارند خود را تبرئه میکنناد و آزاد           

میشود، تا زمانی که یک سیستام قضاای      

فاسد و اسالمی در ایران در حال قضااوت          

است، سهم زنان از عدابت فقط پاایاماال       

کردن ح  شان و نادیده گرفته شدنشاان        

 است.

 مرگ بر جمهوری اسالمی ایران 

 مرگ بر حکومت ضد زن

 پردل زارع     

 Pordelzarh1985@gmail.com 

mailto:Pordelzarh1985@gmail.com
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 تماس با واحدهای سازمان بیمرز 

 

 دبیر سراسری سازمان بیمرز 

 سعید آرمان 

 77447749784487تلفن تماس: 

Adress:IOIR,BM BOX 2592, 

London, WCIN 3XX, UK. 

E-mail:saeed_arman2002@yahoo.co.uk 

 

 دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز

 محمود محمد زاده

 7746736228726تلفن تماس: 

 

 دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز

 وریا روشنفکر                    

 7746764944446تلفن تماس: 

 

 دبیر واحد گوتنبرگ

 ابوبکر شریف زاده

 7746722498777تلفن: 

 

 ادمین سایت سازمان بیمرز

@Pordel_zare 

 7746737244239تلفن تماس: 

مااز تمامی پناهندگان مخالف جمهوری اسالمی دعوت مینامییم که به 

 سازمان پناهندگان بیمرزبه پیوندند . 

 

 BABAK.SARAJ@HOTMAIL.COM                   

مسئولیت مستقیم مقاالت منتشر شده با نویسنده مقاله 

 هست و سازمان بیمرز در این مورد مسئولیتی ندارد


