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خلقی رژیم جمهوری مقارن با اعالم طرح ضد
خصوصی سازی کامل صنایع  اسالمی مبنی بر

ها و اعتراضات  پتروشیمی کشور موجی از ناآرامی
،  کارگری ، کارخانه های پتروشیمی را در اراک

 در طول .آبادان و خارک فرا گرفته است ، اصفهان
 هزار تن از کارکنان 4یش از ماه گذشته ب یک

زحمتکش پتروشیمی در مجتمع های نامبرده در 
شرایطی که مطابق طرح خصوصی سازی رژیم امنیت 

 های آنها در معرض خطر قرار گرفته کاری و شغل
با سازمان دادن حرکات اعتراضی مختلف به مقاومت 
در برابر نقشه های ضد خلقی مقامات جمهوری 

، کارکنان   در طول این مدت.اسالمی پرداخته اند
،  پتروشیمی با دست زدن به تجمعات اعتراضی

،  تهیه طومارهای مختلف ، اعتصاب غذا ، تحصن
انتخاب نماینده و مذاکره با مقامات حکومت و 
باالخره با تهدید به اعتصاب و اقدامات قهرآمیز 
،  کوشیده اند تا ضمن دفاع از حقوق بر حق خویش

کاران  مردم و دست اندرصدایشان را به گوش
  .حکومت برسانند

اعتراضات کارکنان پتروشیمی از اوائل آبانماه 
هزاران   کهردید گ آشکار که زماناز آن. آغاز شد

تن از کارکنان صنایع پتروشیمی با از دست دادن 
 خویش به  و موقعیتتمامی مزایای کاری و سوابق

اخراج ، از این پس با خطر  عنوان کارمند وزارت نفت
و یا تبدیل به کارگران پیمانکار بدون حق و حقوق 

 خشم ، علنی شدن این طرح .روبرو خواهند گشت
کارکنان پتروشیمی را برانگیخت و کارکنان 
 پتروشیمی با تحصن و تهدید به توقف تولید خواست

های عادالنه خود را به مقامات رژیم به شرح زیر 
  :اعالم نمودند

 مبنی بر واگذاری لغو مصوبه هیات مدیره .1
شرکت های خصوصی اعالم  شده پتروشیمی به 

 و همراه تمامی کارکنان آنها به صاحبان جدید

پوزش رسمی از توهینی که به کارکنان 
  .شرکتهای واگذار شده گشته است

اعالم رسمی اینکه کارکنان مجمتع های  .2
پتروشیمی همچون گذشته کارکنان وزارت نفت 

  از این پس نیزشرطیبوده و بدون هیچ قید و 
 .کارکنان آن محسوب خواهند شد

تصویب انتقال آزاد کارکنان پتروشیمی از  .3
 های خصوصی شده به هر یک از شرکت شرکت

 .های تابعه وزارت نفت
کارکنان متحصن پتروشیمی همچنین اعالم 
کردند که خواهان مالقات با شخص وزیر و پذیرفتن 

ند و تا عدم رسمی خواسته هایشان از طرف او هست
انجام این مالقات به تحصن ادامه خواهند داد و در 
صورت لزوم تولید را نیز به تدریج متوقف خواهند 

در این حال برخی از کارکنان پتروشیمی نیز با . نمود
حضور در مجلس و اعتراض به وزیر نفت تهدید به 

  .اعتصاب کردند
  ) 3 ادامه مطلب در صفحه( 

  

  اخالل در کار کمیسیون اخالل در کار کمیسیون 
   سپتامبر سپتامبر1111تحقیق تحقیق 

  

دولت جورج بوش در کار کمیسیون فدرال آمریکا در 
 سپتامبر و 11رابطه با تحقیق در باره حمالت مرگبار 

مساله اطالع قبلی مقامات دولت آمریکا از این حمالت 
توماس "وسط این مطلبی است که ت. اخالل می کند

 فرماندار سابق نیوجرسی و رئیس فعلی این "کین
وی در رابطه با رفتار مقامات .  استکمیسیون عنوان شده

کاخ سفید در عدم تحویل مدارک موجود به کمیسیون 
تحقیق با این توجیه که مدارک درخواست شده از زمره  

، عنوان نمود که   می باشند"اطالعات طبقه بندی شده"
   کمیسیون او برای دسترسی به این مدارک به هر اقدامی

  

  

علیه کاخ سفید دست  بر "اقدامات قانونی"از جمله 
  .خواهد زد

خیرهای عضای کمیسیون تحقیق با توجه به تأا
عمدی و بی پایان کاخ سفید در تحویل مدارک مورد نیاز 

 سپتامبر ، دولت بوش را 11کمیسیون مزبور حول فاجعه 
بخشی از . به خرابکاری در روند تحقیقات متهم می کنند

 گزارشمدارک مورد درخواست کمیسیون تحقیق شامل 
 11های روزانه به جورج بوش در هفته های منتهی به 

سپتامبر است و تنها با ارائه و مطالعه آنهاست که معلوم 
گردد که مقامات دولت بوش تا چه حد از امکان  می

. بالقوه این حمالت به مرکز تجارت جهانی با خبر بوده اند
 سال از حمالت 2شایان ذکر است که با گذشت بیش از 

پتامبر در آمریکا ، گزارشات و مدارک منتشر شده  س11
ها  متعددی داللت بر آن دارند که برخی از باالترین ارگان

و مقامات آمریکائی از این حمالت مطلع بوده ولی اقدامی 
همین . برای جلو گیری از انجام آنها صورت نداده اند

سال گذشته بود که مقامات کاخ سفید در مقابل فشار 
می و مخالفین خویش مجبور به پذیرفتن این افکار عمو

 گزارش 2001حقیقت شدند که جورج بوش در ماه اوت 
امنیتی ای دریافت کرده بود که در آن هشدار داده شده 
بود که سازمان القاعده در صدد انجام عملیات هواپیما 

           .یکاستی در آمرربائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "!فروشیدما را مانند ماشین آالت ن"

حمتکشان در حمتکشان در ززتظاهرات کارگران و تظاهرات کارگران و **
  22صفحه صفحه                         بکبککُکُ

    

ردستان ردستان ککقتل عام مردم بی گناه قتل عام مردم بی گناه   **
    22صفحه صفحه               توسط نیروهای انتظامیتوسط نیروهای انتظامی

  

ابعاد هولناک استثمار کودکان در ابعاد هولناک استثمار کودکان در   **
  22صفحه صفحه                 کردستانکردستان

  

طرح های جدید ضد پناهندگی طرح های جدید ضد پناهندگی   **
  33صفحه صفحه               اتحادیه اروپااتحادیه اروپا

  

اقامت دائم یا سخت تر شدن قوانین اقامت دائم یا سخت تر شدن قوانین   **
  33صفحه صفحه               !!پناهندگی در انگلستان؟پناهندگی در انگلستان؟

  

کام کام ه ه استرالیا پناهجویان بیگناه را باسترالیا پناهجویان بیگناه را ب  **
  44صفحه صفحه                 !!مرگ می فرستدمرگ می فرستد



  

  

تظاهرات کارگران و تظاهرات کارگران و 
  بکبکحمتکشان در کُحمتکشان در کُزز

  
 ، جوانان ، ٢٠٠٣امبر  نو٢٩در تاريخ 
، و ديگر اقشار زحمتکش شهر ُکبک  کارگران

لت اين بر عليه قطع خدمات اجتماعی توسط دو
  .ايالت دست به تظاهرات خيابانی زدند

   
کبک که در آوريل گذشته به " ليبرال"دولت 

، با سازمان دادن يک تهاجم  قدرت رسيد
گسترده بر عليه حقوق اقتصادی و اجتماعی 

 بويژه اقشار زحمتکش به تدريج اقدام مردم و
، بهداشت  به قطع و يا کاهش خدمات اجتماعی

، کمک های مالی به  ، تحصيل عمومی
وق بيکاری و بازنشستگی کرده پناهندگان و حق

برخی  از اقدامات ضد مردمی دولت . است
بک در جريان تهاجم اخيرشامل موارد جديد ُک

  :زير هستند
   ها  کاهش ماليات کمپانی-
    افزايش شهريه مهد کودک ها-
   تغيير قوانين کار به ضرر کارگران-
 کاهش کمک های مالی به پناهندگان و مجبور -

کردن آنها به کارگری در مقابل دريافت اين 
کاهش کالس های زبان . کمک های مالی

مجانی و ارزان قيمت برای تازه واردين و 
  .پناهندگان

  ها تان خصوصی کردن بخشی از بيمارس-
  

 نفر بودند که ٣٠٠٠٠تظاهرکنندگان حدود 
بيشترشان با وجود شرائط نامساعد جوی و 

 ساعته در برف و ۵منجمله تقبل يک سفر 
بوران خود را برای شرکت در اين تظاهرات 

  .بک رسانده بودندبه شهر ُک
  

، نقش  عليه تحوالت اخير  تظاهرات مردم بر
 های ضد کارگری رهبران بوروکرات اتحاديه

کارگری در اين ايالت به نفع سرمايه داران را 
رهبران سازشکار و مماشات . نيز افشا کرد

در زمان حکمرانی جوی اين اتحاديه ها که 
تخاذ مواضع ضد کارگری دولت پيشين با ا

فعاالنه به تالشهای دولت وقت در جهت کاهش 
،  کمک کرده بودند" خدمات عمومی"و قطع 

يل نيز به بهانه حمايت از در انتخابات ماه آور
" شيطان بزرگتر"در مقابل " شيطان کوچک"

دفاع کردند و اکنون همين " ليبرال"از حزب 

حزب با در دست گرفتن قدرت و با سازمان 
تر به حيات و معاش  دادن يورشی وسيع

های ضد  بک سياستکارگران و زحمتکشان ُک
کارگری دولت قبلی را با شدت بيشتر ادامه می 

  .دهد
  

  
  

قتل عام مردم بی گناه قتل عام مردم بی گناه 
ردستان توسط ردستان توسط کک

  نیروهای انتظامینیروهای انتظامی
  

در ماه های اخير دامنه تهاجمات سرکوبگرانه 
و تعديات نيروهای سرکوبگر جمهوری 
اسالمی در شهرها و روستاهای کردستان بر 

شدت افزايش يافته ه عليه مردم بی گناه ب
در نتيجه اقدامات ضد خلقی مزدوران . است

های بدون   نظير تيراندازیجمهوری اسالمی
دليل به سوی عابرين و وسائط نقليه در ماه 
های اخير چند تن از مردم بی گناه روستاهای 
اطراف سردشت جان خود را از دست داده و 

  . يا زخمی شده اند
  

از سوی ديگر جنايات روزمره مزدوران 
رژيم خشم مردم منطقه را برانگيخته و منجر 

وچک و بزرگی از به پا گرفتن اعتراضات ک
سوی توده های تحت ستم بر عليه رژيم ضد 
. خلقی جمهوری اسالمی گشته است

گستردگی دامنه جنايات مزدوران حکومت و 
حدی ه اعتراضات توده ای بر عليه آن ب

افزايش يافته که حتی نمايندگان دست نشانده 
اين رژيم در مجلس از استان کردستان نيز 

خشم توده ها در هراس از عواقب انفجار 
مجبور به واکنش گرديده و رسما نامه شکوه 
آميزی را برای مقامات حکومت و از جمله 

، کروبی و رئيس قوه قضائيه نوشته و  خاتمی
نسبت به عواقب تداوم اين " هشدار"ضمن 

اعمال خواستار انجام اقداماتی در اين زمينه 
با اشاره به " نمايندگان"در نامه . شده اند

دن اوضاع در کردستان آمده که بو" حساس"
در تعقيب ..... ما امضا کنندگان ذيل ": 

فاهی پيشين مکاتبات قبلی و هشدارهای ش
سفانه عوامل نيروهای اعالم می داريم که متأ

و انتظامی در مناطق کرد نشين با اسلحه 
گلوله ای که از محل بيت المال تهيه و در 
اختيار آنها قرار گرفته است مرتبا و به تواتر 
اقدام به کشتار مردم بی گناه و غير مسلح 

شدت ه اوضاع منطقه ب. نموده و می نمايند
 بدون حکم محکمه صالحه. حساس شده است

، نيروهای انتظامی خود وظيفه ضابط و 
ه دار و حکم قاضی و مجری قانون را عهد

نويسندگان نامه در  ." قتل عام را داده است
به اين مساله " رسيدگی فوری"انتها خواستار 

  .شده اند
  

  

ابعاد هولناک استثمار ابعاد هولناک استثمار 
  کودکان در کردستانکودکان در کردستان

  
دامنه استثمار وحشيانه کودکان توسط 

، تحت حاکميت  سرمايه داران زالو صفت
رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی هر روز 

ش يافته و با افزايش دامنه فقر و گستر
محروميت و گرسنگی در ميان خانواده های 
کارگری و زحمتکش ، هر روز و هر 
ساعت بر تعداد کودکان محرومی که برای 
سير کردن شکم گرسنه خود و خانواده 
هايشان مجبور به فروش نيروی کار خويش 

، اضافه  تحت ظالمانه ترين شرائط می گردند
مين رابطه اخيرا آمار تکان در ه. می شود

" خانه کارگر"دهنده ای از سوی مقامات 
کار غير "استان کردستان در مورد گسترش 

کودکان در اين استان منتشر شده که " قانونی
توجه به آن نشان دهنده گوشه ای از اوضاع 
طاقت فرسائی است که حاکميت نظام سرمايه 
داری وابسته و رژيم جمهوری اسالمی بر 

ت و معاش کارگران و توده های محروم حيا
  .ما حاکم گردانيده است

  
مطابق اظهارات ايرج بهرام نژاد ، دبير 

 هزار ۵٧اجرائی خانه کارگر ، هم اکنون 
 سال در اين استان ١۵کودک و نوجوان زير 

در رشته های " غير قانونی"بصورت 
کارگاه های تعمير "مختلف و منجمله در 

 .به کار مشغولند" باطری سازی"و  "خودرو
البته آمار فوق به هيچ رو منعکس کننده تعداد 

دليل فقر و ادبار ه واقعی کودکانی نيست که ب
اقتصادی خانواده هايشان از يک زندگی 
عادی ، تحصيل ، تربيت و پرورش محروم 

ی زندگی شده و در سالهای بالندگی و شکوفائ
مين مالی خود و يا مجبور گشته اند تا بار تأ

انواده هايشان را با تن دادن به کارهای خ
حتی همين آمار . شاق بدنی بر عهده بگيرند

که از طرف خود مقامات رژيم ارائه شده 
دهد که چه تعداد کثيری از کودکان  نشان می

های کار  در محل" غير قانونی"بصورت 
  .مورد استثمار قرار می گيرند

  
 ١۵، تعداد کل جمعيت زير  طبق آمار دولتی

 هزار نفر است و ۵٧٠ال استان کردستان س
در اين " غير قانونی"کارگران خردسال 

  . درصد آن را در بر می گيرند١٠استان 
  



  

  
  

طرح های جدید ضد طرح های جدید ضد 
  پناهندگی اتحادیه اروپاپناهندگی اتحادیه اروپا

  

 "اتحادیه اروپا"دولت های امپریالیستی عضو 
با سرعت مشغول تصویب طرح های ضد خلقی 

در . دگان هستندبرعلیه پناهجویان و پناهنجدید 
 های نامبرده های مشترک دولت چارچوب  تالش

، مقامات اتحادیه اروپا در اوایل نوامبر امسال 
ه  بح ایجاد یک موسسه مشترک اروپایی برایطر

 را پایه ریزی  حفاظت مرزهای اروپااصطالح
،  کارش را  2005 این موسسه  در سال .کردند

ر روی که بستن همه راه های ورود به اروپا ب
  با شرکت کشورهای عضو اروپا،  پناهجویان است

  . شروع خواهد کرد
وزرای کشور همه اعضای اتحادیه اروپا در 
آخرین جلسه خود در بروکسل روی طرح کلی و 

 یکی از .جزئیات عملی آن به توافق رسیدند
  ایتالیا، تصویب پیشنهاد توافقات مهم در این رابطه

 منظوره بیژه  ایجاد یک خط هوایی وبرای
 در حال حاضر . می باشددیپورت پناهجویان

برخی از کشورها مثل بلژیک و آلمان از 
هواپیماهای مخصوصی برای دیپورت استفاده می 
کنند ولی ایجاد یک موسسه مشترک موجب کم 

  . شدن مخارج  این کار می شود

یکی از دالیل مهم استفاده از هواپیمای 
 مخفی کردن ، مخصوص در دیپورت پناهجویان

آن از دید مردم و جلوگیری از اعتراضات و 
ها از  در زمان انجام دیپورتتظاهراتی است که 

های مترقی و  ها و سازمان سوی  انجمن
مثال   بطور .دمکراتیک به وقوع پیوسته اند

  پلیس در حین انتقال، تاکنون در چندین مورد
 با رفتارهای خشن و شکنجه وار خود پناهجویان

دلیل ه ب .ست خفگی و مرگ پناهجو شده اعثبا
 بدنبال اعتراضکنون چندین بار اتاین واقعیت 

مسافرین و کارکنان هواپیماهای مسافربری به 
 نسبت  مقامات اداره مهاجرترفتار خشونت آمیز

 دیپورت ها متوقف ، به پناهجویان در هواپیما
  . شده اند

، دولت های   جدید مشترکطبق طرح
ه جای متوقف کردن این اعمال اروپایی ب
، به جایگزین کردن هواپیماهای ویژه  غیرانسانی

به جای هواپیماهای مسافربری اقدام خواهند 
  تالش مقامات اروپائی بر آن است کهمسلمأ. کرد

با پیروی از طرح جدید و استفاده از هواپیماهای 
، از این به بعد هر نوع جنایتی دور از چشم  ویژه

  .گیردآزادی کامل صورت مردم و با 
  

  
  

  "...ما را مانند ماشین آالت "
  ) 1از صفحه بقیه  (

  
 باال گرفتن موج اعتراض کارکنان پتروشیمی ، اب

مقامات رژیم تالش کردند تا با اتخاذ اقدامات 
 از فریبکاری گرفته تا تهدید و ارعاب ، متفاوت

معترضین و نمایندگان آن ها مقاومت کارکنان را در 
در همین رابطه .  ، ولی موفق نشدند هم بشکنند

حدود هزار تن از کارکنان مجتمع اراک چند روز 
 کرده و معپیاپی در سالن آمفی تئاتر پتروشیمی تج

 نفره را از میان خود برای پیگیری 20تی هیأ
در جریان این تجمع ها .  مطالباتشان انتخاب کردند

مدیر عامل پتروشیمی اراک با حضور در میان 
کارکنان وعده داد که وزیر نفت با دادن یک مدت 
چهار ماهه به کارگران پتروشیمی خصوصی شده 

های دولتی اراک برای انتقال به دیگر پتروشیمی 
 با این حال وعده های مدیر عامل.  توافق کرده است

 کارگران را نفریفت و کارکنان در ادامه حرکات ،
خود در اوایل آذرماه به مدت سه روز پیاپی به 
اعتصاب غذا دست زده و با صدا درآوردن قاشق و 

 اعتراضشان را به ،  در هنگام ناهاربشقاب های خود
   . ران حکومت اعالم کردنداقدامات ضدخلقی کارگزا

  
تهاجم تصمیم به خصوصی سازی صنایع پتروشیمی 

 ضد خلقی  رژیموحشتناک دیگری است که 
 در راستای اهداف و رهنمودهای  جمهوری اسالمی

غارتگرانه نهادهای امپریالیستی نظیر صندوق بین 
به زندگی و معیشت المللی پول و بانک جهانی 
 .ما سازمان داده استکارگران و توده های محروم 

، هزاران تن  نتیجه هر موج جدید خصوصی سازیرد
رغم داشتن ه از کارگران از کار بیکار شده و یا ب

، مجبور به پذیرفتن  سالیان مدید سابقه کار
قراردادهای موقت و پیمانکاری و خروج از شمول 

در چنین موقعیتی کارفرمایان .  قانون کار می گردند
یه داران بخش خصوصی با رفع دولتی و یا سرما

مسئولیت در قبال زندگی کارگران و هرگونه 

بر سود  کارمندان نه تنها از هزینه های خود کاسته و
خود می افزایند بلکه کارکنان صنایع خصوصی شده 
را حتی از شمول قانون کار ارتجاعی رژیم نیز خارج 

ل محروم کردن ، که معنی آن در عم می کنند
ارگران از ک
 به ق بیمه وح

جیب زدن 
مبلغ آن توسط 
سرمایه داران 

  .می باشد
  

درک این 
واقعیت عینی و 

تجارب جاری در مقابل تهاجم اخیر رژیم جمهوری 
اسالمی است که موجب اعتراض شدید و مقاومت 
فزاینده از طرف کارکنان زحمتکش و مبارز صنایع 

  .پتروشیمی گشته است
  

  
  

ا سخت تر ا سخت تر اقامت دائم یاقامت دائم ی
شدن قوانین پناهندگی شدن قوانین پناهندگی 

  !!؟؟  نگلستاننگلستان ا ادردر
  
 24 وزیر کشور انگلستان در روز "دیوید بالنکت"

 مطابق تصمیمات جدید  اکتبر اعالم نمود که
 هزار خانواده ای که قبل از 15، حدود  دولت

، تقاضای پناهندگی  2000تاریخ دوم اکتبر سال 
ند حتی اگر با جواب منفی هم روبرو شده کرده ا
، به آنان اجازه اقامت دائمی داده خواهد  باشند
 پناهجو را شامل 50000این مصوبه حدود . شد

اگر چه تاکنون جزئیات دقیق و . خواهد شد
، اما آنچه   اعالم نشده"عفو عمومی"چگونگی این 

که روشن است عبارت از این واقعیت است که 
 و "انساندوستی"نگلیس نه ناشی از تصمیم دولت ا

 مقامات این دولت بلکه "پناهنده دوستی"یا 
  ه منبعث از این واقعیت است که ادار



  

وزارت کشور انگلیس در مهاجرت 
رابطه با روند بررسی پرونده های پناهندگی در 
یک بحران تمام عیار بسر می برد و در نتیجه 

ها  لهزاران پناهجو در این کشور هنوز پس از سا
. انتظار در بالتکلیفی کامل روزگار می گذرانند

اقدام فوق در این چارچوب صورت گرفته و 
مقامات بریتانیائی بالفاصله پس از اعالم تصمیم 
اخیر خویش اضافه نمودند که این اقدام را برای 

های مالی و کاستن از حجم پرونده  صرفه جوئی
ات مقام. های پاسخ داده نشده اتخاذ نموده اند

کید نموده اند که دولت از این ت کشور تأوزار
پس قوانین بسیار سخت تری را در مورد 

؛ آنانی  از قبیل اینکه.  پناهجویان به کار خواهد برد
که بدون پاسپورت قصد ورود به کشور را داشته 

، تا مدت دو سال زندانی خواهند شد و یا  باشند
 آنانی اینکه این وزارت خانه نسبت به بازگرداندن

که تقاضای پناهندگی شان بطور کامل رد شده 
. ،  جدی تر از گذشته عمل خواهد کرد است

های پناهنده ستیزانه  مطابق بخش دیگری از طرح
دولت انگلیس، مقامات اعالم کرده اند که از این 

 خانواده هائی  که تقاضای کودکانپس می توانند 
 از طور کامل رد شده است راه پناهندگی آنها ب

 را تحت پوشش دائره  کودکانآنها ستانده و آن
تصمیم اخیر با .  قرار دهد"خدمات اجتماعی"

موجی از ابراز مخالفت از سوی مردم بریتانیا و 
همزمان با . مخالفین دولت روبرو گشته است

، دیوید بالنکت تاکید نموده  اعالم تدابیر جدید
است که کشور وی یکی از سخت ترین قوانین 

هندگی در بین کشورهای پناهنده پذیر را دارد پنا
و تالش می شود تا این قوانین سخت تر از 

  .گذشته نیز بشود

  
استرالیا پناهجویان استرالیا پناهجویان 

  کام مرگ کام مرگ ه ه بیگناه را ببیگناه را ب
  !!می فرستدمی فرستد

  
 نفر از پناهجویان 14 ، 2003 نوامبر 3در تاریخ 

رد ترکیه به امید پناهنده شدن کُ
 به کشور استرالیا با یک قایق
ماهیگیری کوچک خود را به 
. جزیره ملویل استرالیا رساندند

های ذدولت استرالیا که در سال

اخیر در پناهنده ستیزی و اتخاذ قوانین ضد بشری 
های  بر علیه پناهجویان گوی سبقت را از اکثر دولت

،  بالفاصله پس از آگاهی از ورود  دیگر ربوده است
یی را به محل ، سه کشتی نیروی دریا این پناهجویان

سربازان با  زور و کتک  پناهجویان را به . فرستاد
قایق حامل پناهجویان . شان برگرداندند داخل قایق

وحشتزده در حالیکه دو کشتی دیگر آن را محاصره 
، توسط کشتی سوم یدک شده و به سمت  کرده بودند

آب های اندونزی هدایت گشت و در آنجا نیز در میان 
 پناهجویان به علت از کار افتادن .اقیانوس رها شد

یکی از موتورهای قایق مجبور به توقف در یکی از 
پلیس اندونزی در آن جزیره . جزایر اندونزی شدند

. نیز آنها را دستگیر کرده و به جاکارتا فرستاد
  .پناهجویان در آنجا زندانی شدند

   

وزیر مهاجرت استرالیا چند ساعت پس از ورود 
، دستور داد که  ه جزیره ملویلاین پناهجویان ب

تبصره ای به قانون مهاجرت این کشور اضافه کردند 
 جزیره اطراف استرالیا 300که بر اساس آن حدود 

این بدان معنی . از پوشش قانون مهاجرت مستثنی شوند
های پناهندگی  پناهجویان در این  است که  درخواست

زه جزایر غیرقانونی شمرده خواهند شد و دولت اجا
مقامات دولت استرالیا به . اخراج آنها را خواهد داشت

این تدابیر ضد خلقی نیز بسنده نکرده و برای اینکه 
خویش پناهجویان  بتوانند با استفاده از تبصره جدید

، با بیشرمی تمام تاریخ تصویب  رد را دیپورت کنندکُ
رسمی این تبصره را یک روز قبل از ورود 

  .  ثبت کردندپناهجویان به استرالیا
  

البته این اولین بار نیست که دولت استرالیا به 
رفتارهای غیرانسانی برعلیه  پناهجویان دست یازیده 

اصطالح مدعی آزادی و ه مقامات این دولت ب. است
 در سال ، دمکراسی و حقوق بشر

های اخیر ضمن اتخاذ شدیدترین و 
وحشیانه ترین تدابیر ضد 

 زور و ، بارها از قوه پناهندگی
نیروهای ارتشی برای اخراج 

به . پناهجویان استفاده کرده اند

، ماموران دولتی در موارد  دستور مقامات استرالیائی
متعددی قایق های پناهجویان را به زور به نقاط 
خطرناک میان  اقیانوس هدایت و در آنجا رها کرده 
اند تا سرنشینان بیگناه آن غرق شوند و یا صدها 

 در زندان های دورافتاده جزایِر استرالیا پناهجو را
اقدامات ضد خلقی دولت استرالیا . حبس کرده اند

موجی از خشم عمومی را برانگیخته و بکرات چه از 
سوی افکار عمومی مردم این کشور و چه توسط 
نیروهای مترقی و دمکراتیک در سطح بین المللی  

  . محکوم شده است
  

شده به اندونزی هم رد بازگردانده پناهجویان کُ
کنون در زندان جاکارتا در شرایط دشواری به سر 

دولت اندونزی که قراردادهای بین المللی . برند می
پناهندگی را امضاء نکرده در حال حاضر صدها  
پناهنده از کشورهای مختلف را در شرایط بسیار 

  . غیرانسانی در اردوگاه هایش حبس کرده است
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