 19ﺑﻬﻤﻦ

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد!

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ  -ﺧﺒﺮی ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان  ،ﺷﻤﺎره  15 – 17ﻓﺮوردﯾﻦ 1383

دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﺘﯿﺰی در اروﭘﺎ

ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء
در ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﮐﻮب
و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد

آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺟﻼس وزرای ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ دوﻟﺖ

ﺑﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ

ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ

ﺑﺮای

ﻣﻮﺟﻮد

اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻈﯿﺮ

در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ

ﺳﺮﮐﻮب و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد

"ﻋﻔﻮﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ" " ،ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﺎن

ﺗﺎ  26ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﺧﺎرﺟﯽ را ﻇﺮف

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق

ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ" " ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن

ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ .در

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺻﺪدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل

ﺑﺪون ﻣﺮز" و "ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ

و

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ" ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری

اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ  ،آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق

ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﺮوﮐﺴﻞ،

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ

اروﭘﺎ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺑﻪ

اﻗﺘﺼﺎدی  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و

ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻻﯾﺤﻪ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺗﻌﺪادی از ﺳﺎزﻣﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ

ﺗﺴﻬﯿﻞ

ﺳﺮﯾﻊ

ﺟﺪﯾﺪ  ،آﻧﻬﺎ را ﯾﮏ "ﻋﻘﺐ ﮔﺮد"

ﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در

در ﻣﻮرد ﻣﻘﺮرات ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮی

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﺑﻪ

ﺧﻮاﻧﺪه و ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎن ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن

ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻣﻌﻨﺎی

ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ

ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ از ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻘﺮ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و

"ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن"

اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را

ﺳﺮﮐﻮب را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻧﻘﺾ ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰاران

دﻫﻨﺪ.

"زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﺧﻄﺮ" ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اروﭘﺎﯾﯽ

زﯾﺮ

ﺗﺮورﯾﺴﻢ"

ﻫﻤﯿﻦ

ﻟﻔﺎﻓﻪ

ﻫﺠﻮم

راﺑﻄﻪ

"ﻣﺒﺎرزه
ﺧﻮﯾﺶ

وزﯾﺮان

ﮐﺸﻮر

ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن

ﺷﺮاﯾﻂ

ﻫﺎی

دﯾﭙﻮرت
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻪ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن

ﺑﻪ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 2

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ و ﺿﺪدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و

ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻻﯾﺤﻪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ دوﻟﺖ

ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻘﻮق

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،اوﻻ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه

ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ اﻣﺮی

ﭘﺬﯾﺮی  -و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ ﺗﺮ،

آن ﻗﺪر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺮت و

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﺘﯿﺰی  -ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ

اﻋﺘﺮاض ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و

ﺑﺎﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﯾﺰﻧﯽ

از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

درﮔﯿﺮ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن

وزاری دوﻟﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه و از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ

ﻫﺎی "ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی" در اروﭘﺎ را ﻧﯿﺰ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ

ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ در

ﺑﺮوﮐﺴﻞ در ﺣﺎﻟﯽ اداﻣﻪ دارد ﮐﻪ

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ،
آﻣﺎج ﯾﻮرش
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ،
درﺻﺪد اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﺮ ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ

دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺳﺎل  ، 83ﺗﺪاوم ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان

ﺑﺎ ﻫﺪف اﺧﺮاج ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آﻧﺎن
از اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ اداره اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ﺧﺎرﺟﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده

رژﻳﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺁﺧﺮﻳﻦ روزهﺎی اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  ، ٨٢ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺳﺎل ﺁﺗﯽ
را  ١٠۶هﺰار و  ۶٠٠ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻥﺎﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ دﺳﺘﻤﺰدهﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺑﺎ
هﺰﻳﻨﻪ هﺎی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻳﮏ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺁﻥﻬﻢ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ هﻴﻮﻻی ﮔﺮاﻥﯽ ،ﺗﻮرم و ﮐﻤﺒﻮد و ﺑﻴﮑﺎری در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻴﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﺟﺰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎﺑﯽ روﻥﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
از هﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪن هﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻥﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ.

اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻃﺮح ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ"
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ 15
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( ٢

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن
و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی...
) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ وزارت

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب دﺳﺖ زده و

اﯾﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﺴﺪ او در روز

ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رد ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ

 28ﻓﻮرﯾﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ

)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ از

راﺑﻄﻪ اﺧﯿﺮا در ﻫﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی

ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در وزارت ﮐﺸﻮر

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪی ﮐﺎووﺳﯽ در

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﺑﯿﺮ اول ﺳﺎزﻣﺎن

اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و

اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻟﺐ ﻫﺎ و

"ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﻧﺮوژ"

ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ رد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(

ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را دوﺧﺖ .در ﺷﻬﺮ

دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ "ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ

ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن را ﻫﺮﭼﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ

ﺑﻮﻟﺘﻮن اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی

زﺣﻤﺘﯽ" ﺑﺮای "ﺗﺤﻘﯿﻖ" در ﻣﻮرد

ﺗﺮ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل

اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را آﺗﺶ زد و در

"ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ" دﻻﯾﻞ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﺑﺮای

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ،

ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن

اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ دو ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی دﯾﮕﺮ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﻧﺮوژ را ﺑﻪ

ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن و ﻗﻄﻊ ﮐﻤﮏ

ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ای ﮐﻪ در

اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

ﺧﻮد راه ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ

وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺷﺎن ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ،ﻫﺰاران ﺗﻦ از آﻧﻬﺎ را

اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه در ﺟﺮﯾﺎن

رد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻟﺐ ﻫﺎ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺐ

از

ﻫﺰاران

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض دوﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی

اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا دﺳﺖ زدﻧﺪ.

اروﭘﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ

ﻋﻤﻼ

از

ﻓﺮﺻﺖ

اﺳﺘﻔﺎده

اﺳﺖ

اوﺿﺎع

را

ﺑﺮ

ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن

وﮐﻼ  ،ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای

ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻏﺎز ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ

ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در

ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و

ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،از ﺟﻬﻨﻢ ﻓﻘﺮ و

ﭼﻨﮕﺎل رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺰدور و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ

ﻓﻼﮐﺖ و ﺳﺮﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن در

ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ

ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر و دادﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺮوم

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه

اﻣﺮ ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ

ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ اروﭘﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ،از اول آﭘﺮﯾﻞ 2004

ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی

 ،ﺣﺪاﻗﻞ  40ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺑﻪ

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از

آزادﯾﺨﻮاه در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را

ﺻﻮرت ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ

اوﺿﺎع و در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺣﮑﺎم

روزﻧﺎﻣﻪ "دی ﮐﺎری ﻟﯿﻞ ﻓﺮدرﯾﮏ

ﮔﺬارد.

 ،دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ

ﺳﻦ" ﻧﺮوژ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن

ﺑﺎ اﻟﻐﺎء ﺣﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در

ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی زده و ﯾﺎ ﺑﺎ

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺳﻔﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ

دادﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ

دوﺧﺘﻦ دﻫﺎن و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش

از اﺧﺮاج از ﻧﺮوژ و دﯾﭙﻮرت ﺑﻪ

ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ  ۴ﺳﺮ ﻋﺎﺋﻠﻪ  ،ﺣﺪاﻗﻞ  ٢٠٧هﺰار ﺗﻮﻣﺎن
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺳﺎل  ، 83ﺗﺪاوم...
در ﻣﺎﻩ درﺁﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﺪ روزاﻥﻪ ﻳﮏ
وﻋﺪﻩ ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﺨﻮرد" .هﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎم رژﻳﻢ اﺿﺎﻓﻪ
) ﺑﻘﻴﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( ١
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ "از ﺳﺎل ۶۶
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،رﻗﻢ واﻗﻌﯽ دﺳﺘﻤﺰدهﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻥﮑﺮدﻩ
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻗﻢ  ١٠۶هﺰار و  ۶٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺣﻘﻮق ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﻥﻬﻢ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ دو ﺷﻐﻞ و  ١۵ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ﺷﺒﺎﻥﻪ
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،روز ﻥﺘﻮاﻥﻨﺪ زﻥﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ".
"ﺧﻂ ﻓﻘﺮ" در ﺗﻬﺮان  ٢٠٠ﺗﺎ  ٢۵٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
در ﺷﻬﺮهﺎی ﺑﺰرگ  ١٨٠ﺗﺎ  ٢٠٠هﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮدﻩ از ﺷﮑﺎف وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻴﻦ
دﺳﺘﻤﺰدهﺎ و ﺳﻄﺢ زﻥﺪﮔﯽ در ﻣﻮرد ﺻﺪهﺎ هﺰار
ﺗﻦ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﻣﺤﺮوم ﻣﺎ زﻳﺮ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ "ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﮔﺮاﺋﯽ" و "ﻓﻘﺮ
زداﺋﯽ" در ﻗﺎﻣﻮس ﺳﺮدﻣﺪاران دزد و ﻏﺎرﺗﮕﺮ اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ دارد .اﻳﻦ اﻗﺪام ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺁﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﺗﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن زﻳﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﻥﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری واﺑﺴﺘﻪ ،ﺳﺎل زﻥﺪﮔﯽ در زﻳﺮ ﺧﻂ
ﻓﻘﺮ ،ﺳﺎل ﺗﺪاوم ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد و ﺗﺤﻘﻴﺮ و
ﺳﺮﮐﻮب هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻗﻢ  ١٠۶هﺰار و  ۶٠٠ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎﻩ
ﺑﺮای ﺁﻥﮑﻪ ﺷﮑﺎف ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻤﺰدهﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺟﺎری و ﻣﻮرد ﻥﻴﺎز ﺑﺮای دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ٨٣ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻳﮏ ﺧﺎﻥﻮادﻩ ﮐﺎرﮔﺮی را در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ هﺰﻳﻨﻪ هﺎی ﺳﺮﺳﺎم ﺁور زﻥﺪﮔﯽ و رﺷﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻥﻴﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﺋﯽ اﻓﺴﺎرﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮاﻥﯽ و ﺗﻮرم  ،ﺑﻪ هﻴﭻ رو ﮐﻔﺎف
ﺧﺎﻥﻪ ﮐﺎرﮔﺮ رژﻳﻢ در ﻥﻴﺸﺎﺑﻮر در ﻣﻮرد هﻤﻴﻦ ﻳﮏ زﻥﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮر و ﻥﻤﻴﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان را هﻢ
ﻣﺴﺎﻝﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﺧﻴﺮا ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ ﮐﻪ" :اﮔﺮ ﻥﻤﯽ دهﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ هﻨﻮز ﺑﻴﺎﻥﮕﺮ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ در

زﻥﺪﮔﯽ ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻥﻴﺴﺖ .اﻳﻦ رﻗﻢ
ﻥﺎﭼﻴﺰ در ﺣﺎﻝﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻳﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران
زاﻝﻮﺻﻔﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻗﻮاﻥﻴﻦ
ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی رژﻳﻢ ،ﺣﺘﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
هﻤﻴﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻥﺎﭼﻴﺰ هﻢ ﺑﻪ ﺻﺪهﺎ هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ،
ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻩ و ﺣﻴﺎت و ﻣﻌﺎش ﺁﻥﻬﺎ را هﺮﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺮ ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ .و هﻨﮕﺎﻣﯽ هﻢ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻥﻪ و
دﺳﺘﻤﺰدهﺎی ﺑﺨﻮر و ﻥﻤﻴﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب
و اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ زﻥﻨﺪ ،ﻥﻈﻴﺮ ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ و
ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮐﺮﻣﺎن ،اﻳﻦ ﮔﻠﻮﻝﻪ هﺎی
ﻣﺬاب ﺗﻔﻨﮕﭽﻴﺎن و ﻣﺰدوران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﺁﻥﻬﺎ را ﻥﺸﺎﻥﻪ ﻣﯽ رود و ﺳﻴﻨﻪ هﺎی ﺁﻥﻬﺎ را
ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰدهﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮی دوﻝﺖ
ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻥﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ
رژﻳﻢ ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داران زاﻝﻮﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ،ﻋﺰم ﺟﺰم ﮐﺮدﻩ اﻥﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎل  ٨٣ﻥﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﮑﻴﺪن ﺷﻴﺮﻩ ﺟﺎن ﮐﺎرﮔﺮان،
هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻴﺐ هﺎی ﮔﺸﺎد ﺧﻮﻳﺶ را ﭘﺮ ﮐﺮدﻩ و
ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دادن و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎﻳﺸﺎن ،ﮐﺎخ هﺎی زر و زورﺷﺎن را
هﺮﭼﻪ رﻥﮕﻴﻦ ﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﺘﺮ ﺳﺎزﻥﺪ .ﻏﺎﻓﻞ از
ﺁﻥﮑﻪ در ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﻮاب ﺧﻮش ،ﺁﻥﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ
دارﻥﺪ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﻥﻔﺮت ﮐﺎرﮔﺮان از اﻳﻦ ﻥﻈﺎم
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮﻩ در ﮐﺎرﺧﺎﻥﻪ هﺎ و
ﮐﻮخ هﺎی ﻓﻘﺮﺷﻌﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،
آﻣﺎج ﯾﻮرش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
)ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 1

ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ دارو دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺰدور و واﺑﺴﺘﻪ -

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎه رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری

ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﺧﻠﻘﻬﺎی ﻣﺤﺮوم ﻣﺎ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﺟﺰ

ﻣﺰدوران ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺪاوم آن ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده

ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﻏﺎرت و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ

اﺳﺖ -ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوم

اﺳﺖ  ،ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن را

اﯾﺮان ،زﯾﺮ اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر وﺧﯿﻢ ﺗﺮی

واداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد

روزﮔﺎر را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻃﻮل اﯾﻦ

را ﺗﺮک و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺮات ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮار

ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪه و ﻣﺤﺮوم ﻫﻤﻮاره

ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﭼﻨﮕﺎل

زﯾﺮ ﻧﺎم "ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه" ﺑﺮای ﺳﺮان ﻓﺎﺳﺪ ﺟﻤﻬﻮری

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺟﺰﯾﯽ از ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ

رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ  ،دوﻟﺖ ﮐﺮزای و ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ

ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﻨﻤﯽ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ روﺑﺮو ﺑﻮده اﻧﺪ.

و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺮوم اﻓﻐﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺒﻌﯽ از

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ وﺟﻬﻪ ﺑﺮای رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری

ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان در دﺳﺖ دوﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.

را ﺑﻪ رﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زور ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻨﮓ

زاﻟﻮﺻﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮده

زده و وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.

اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﺳﺮﻧﺎﭼﺎری و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻟﻘﻤﻪ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از

ای ﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺖ ،ﺷﺎق و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ در

اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ،ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ،زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺮﻏﺪارﯾﻬﺎ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ در

و ...ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده

ﻣﺤﻘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﻃﻮل  25ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ،

اﻧﺪ .رژﯾﻢ ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮح ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ رژﯾﻢ

اﯾﺮان و ﻋﺮاق و در ﺟﺮﯾﺎن دﺧﺎﻟﺘﻬﺎی ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺧﻮد در

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ

اﻣﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ

ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺟﺒﺎری ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ آن ﻫﻢ در

ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی

از اﯾﻦ ﭘﺲ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ" ،ﺳﻄﺢ
ﺧﺪﻣﺎت اداری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺑﻪ "اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ" اﯾﺮان
"ﮐﺎﻫﺶ " ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﻮض ﺑﺮ "ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،

ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و

ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﻬﺮی" اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺟﺰ درﻫﻢ ﭘﺎﺷﯽ و

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻮدﺟﻪ

از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ دوﺑﺎره اوﺿﺎع ﻧﺎزل ﮐﺎر و ﺣﯿﺎت

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ "آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و

ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺮوم و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ

درﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﯽ" در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 50

ﻣﺮداب را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮرژﯾﻢ ،از
زﺑﺎن اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در "ﭼﺎرﭼﻮب

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ در اﯾﺮان و ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" و اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن

ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺪﻧﯽ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺣﻖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ "ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز" ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ

اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای

ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ

ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت دزد و ﻓﺎﺳﺪ

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﻫﻨﺪ ﺑﻪ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﺗﻤﺎم در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷﻮد .دﻓﺎع از

ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن
ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﻮرش ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ
از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺒﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ
ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻌﺎش در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﻧﺪ .از
ﯾﮏ ﺳﻮ ﻋﻮاﻗﺐ زﯾﺎﻧﺒﺎر و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﮐﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﻨﮓ

ﻋﺮاق ،
ﻋﺮﺻﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻼح ﻫﺎی...

اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و دزدی و

ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮای

ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺮاض و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زاﺋﯿﺪه ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﮐﻮب آﻧﺎن ،ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و

داری واﺑﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ

اﯾﻨﻬﺎ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ

رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق

ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎﻋﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺗﺠﺎﻋﯽ

اﻗﺘﺼﺎدی – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ

و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ

اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺖ .ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ از ﺣﻘﻮق اﻓﻌﺎﻧﯿﺎن

ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ دو ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺤﺎف و

ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﻖ ﮐﺸﯽ  ،اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم اﮔﺮ

"ﺑﻐﺪاد" ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺘﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻃﻮر

ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﯽ

"آزﻣﺎﯾﺸﯽ" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ

ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﻫﺰاران ﺗﻦ از آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و

آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن از

ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب و آواره ﻧﻤﻮد.

راه دور ،ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان

) ﺑﻘﯿﻪ از ﺻﻔﺤﻪ ( 4

ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﺷﻐﺎل

ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری ﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻨﮕﺎم

روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  1/1ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ

اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﻼح ﻫﺎی

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ داده ﺗﺎ

ﻣﺮﮔﺒﺎر در دﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻤﺐ

آﻧﻬﺎ را در ﺷﻬﺮﻫﺎی "اﻻﻧﺒﺎر"" ،ﻓﻠﻮﺟﻪ" و

ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎﺗﻨﯽ را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﯿﺪان ﯾﮏ

ﻥﻤﻮﻥﻪ ای از
ﮔﻠﻮﻝﻪ هﺎی ﺁﻏﺸﺘﻪ
ﺑﻪ رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ

"ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺎﻧﺮﯾﺶ ﺑﻞ"
آﻟﻤﺎن و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎ و
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻼد!

آﺛﺎر "ﻫﻨﺮی" دارد و ﻧﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯿﺎت

ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻣﺮدم ﻣﺎ ،ﺿﻤﻦ دﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻦ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ای ﮐﻪ او
ﭘُﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ "آﺛﺎر ﻫﻨﺮی" اﯾﺮان را

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن رﺳﻮای اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد

ﺳﻤﺒﻠﺶ ﺑﻮد،

آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ "ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" ﺑﻨﯿﺎد

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ "ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

"ﻫﺎﻧﺮﯾﺶ ﺑﻞ" و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ،از ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺳﺎﺋﻞ

ﺑﺮﻟﯿﻦ" و زﯾﺮ ﻧﺎم ﮐﺎر "ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ"  ،ﭼﻬﺮه ﺧﺎﺗﻤﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ ﺟﻼد ﻣﻨﻔﻮر ،ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ 3

ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر و ﻧﻈﺎم ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در

دﻫﻪ ،دﺳﺘﺎن رژﯾﻤﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﻮن ﮐﺎرﮔﺮان و

اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را "ﻣﻌﺘﺪل" و

رﻧﺠﺒﺮان و روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺮدﻣﯽ آﻏﺸﺘﻪ

رﺳﻮا ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ

"دﻣﮑﺮات" ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ در

ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،زﯾﺮ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺶ "آﺛﺎر

آن زﻣﺎن در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﯾﺮان و اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻦ

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ دﺷﻤﻨﯽ و ﻋﻨﺎد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻫﻨﺮ

ﻫﻨﺮی اﯾﺮان" ﭘﺮداﺧﺖ.

اﻟﻤﻠﻠﯽ آﮔﺎه ،ﺟﺰ ﺑﯽ آﺑﺮوﯾﯽ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر

ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻧﯿﺎورد .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن "ﺑﻨﯿﺎد

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬارد.

اواﺧﺮ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل ،ﺑﻨﯿﺎد "ﻫﺎﻧﺮﯾﺶ ﺑﻞ" در آﻟﻤﺎن در
ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ "ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" ،ﻃﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام

ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی آﮔﺎه و وﺟﺪان ﻫﺎی ﺑﯿﺪار ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻼد و رژﯾﻢ

ﻫﺎﻧﺮﯾﺶ ﺑﻞ" ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ رواﺑﻂ "ﺣﺴﻨﻪ ای" ،ﻫﻢ ﺑﺎ

ﺿﺪﺧﻠﻘﯽ او در اﯾﺮان دارﻧﺪ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ

اﻗﺪام ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﯿﺎد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ

ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ورزﯾﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎ و ﻋﻤﺎﻣﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ،اﯾﻦ دﺷﻤﻦ

"ﭘﯿﺎم ﻓﺪاﯾﯽ"
ﻋﺮاق  ،ﻋﺮﺻﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻼح ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺻﺪد آزﻣﺎﯾﺶ
"ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ" ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻋﺮاق اﺳﺖ .ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ
اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ دورﺑُﺮد ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﮔﻮش

از ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

اﻓﺮادی را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت

در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :

ارﺗﺶ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و

ﻣﯽ آزارد .ﺗﺪاوم ارﺗﻌﺎش اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ

http://www.fadaee.org/

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻮده ﻫﺎی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه

ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻣﯽ

اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﺣﯿﺎت و ﻫﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای

ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺮی داﺋﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮد.

آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻮق ،اﺧﯿﺮا ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯽ .ان.

) اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﻪ ( 3

از ﺻﻔﺤﻪ اﺷﺮف دﻫﻘﺎﻧﯽ
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ :
http://www.ashrafdehghani.com/

ان اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﻮل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮش

ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دوﻝﺖ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ اﻋﺰام دو هﺰار ﻥﻴﺮوی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ،ﺷﻤﺎر ﻥﻔﺮات ارﺗﺶ اﺷﻐﺎﻝﮕﺮ ﺧﻮد در اﻳﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ  ١۴هﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ داد .اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﻥﻴﺮوهﺎی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن در
ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،هﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
دوﻝﺖ ﺑﻮش زﻳﺮ ﻥﺎم "ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺗﺮورﻳﺴﻢ" و اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻩ و ﺧﻮاهﺎن
ﺑﺎزﮔﺮداﻥﻴﺪن ﺳﺮﺑﺎزان ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺷﺪﻩ اﻥﺪ .در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ در ﺁﺳﺘﺎﻥﻪ اوﻝﻴﻦ ﺳﺎﻝﮕﺮد ﺣﻤﻠﻪ
ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﮔﺮوهﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺟﻮرج ﺑﻮش اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن
ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر "ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻨﮓ" و "اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن" ﺑﻮدﻥﺪ .ﻳﮏ روز ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮات
ﻥﻴﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ هﺰار ﺗﻦ از ﺧﺎﻥﻮادﻩ هﺎی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ در ﻣﺠﺎورت ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
هﻮاﻳﯽ "دور" ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺁن ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاهﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻥﺪن ارﺗﺶ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ از اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن
و ﻋﺮاق ﺷﺪﻥﺪ .در اوﻝﻴﻦ ﺳﺎﻝﮕﺮد اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﻥﻴﺰ هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮهﺎی دﻥﻴﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻬﺮهﺎی ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻥﻴﺰ ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ هﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺮدم اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
دوﻝﺖ ﺑﻮش و ﻣﺤﮑﻮم ﻥﻤﻮدن اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
BM Box 5051
London
WC1N 3XX
England

ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ و ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮑﻬﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان
0044 – 208 – 8805621

آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
e-mail : ipfg@hotmail.com

