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فکرش را بکنيد اگـر      
ـــت،  ـــف ـــران ن ـــارگ ک

پتروشيمي ها، معادن، راه آهن ها، ذوب 
مـراکـز ...  آهن ها، معلمان، پرستاران و 

بزرگ و کليدي صنعتي از تشکـل هـاي 
واقعي خود برخوردار بودند؛ تصور کنـيـد 
اگر اين تشکل ها در ارگانهاي محـلـي و 
سراسري متحد بودند؛ فکرش را بکـنـيـد 
اگر کارگر ميتوانست نيرو و مبارزه خـود 
را در صفوفي مـنـظـم حـول شـعـار و 
مطالبات اقتصادي و سيـاسـي خـود بـه 
حرکت درآورد؛ آنگاه چه نقشي در اوضاع 
 حال حاضر جامعه ايران بازي ميکرد؟      

آيا کارفرما و دولت جرات مـيـکـردنـد     
مزد صدها هـزار کـارگـر را نـپـردازنـد، 
ميليونها را بيکار کننـد و بـدون هـيـچ 
تاميني به امان خدا رها کنند؟ آيا جـرات 
ميکردند با اين گسـتـاخـي، چـنـدرغـاز 

درصدي را جـلـوي  ١٧حداقل دستمزد 

کارگر پرت کنند؟  آيا جسـارت بـخـرج 
ميدادند که نصف جمعيت طبقه کـارگـر 
يعني زنان اين طبقه را به بردگي بي مزد 
کار خانگي بگمارند؟ ايا جرات ميکـردنـد 
فعالين طبقه کارگر را محاکمه، زنداني و 

 مورد تعقيب و آزار قرار دهند؟ 
    

آيا ميتوانستند کـرور کـرور اعـدام      
کنند بدون ايـنـکـه بـا صـف اعـتـراض 
کارگران روبرو شوند؟ آيـا قـادر بـودنـد 
هزاران هزار شهروند افغاني را با سنگيني 
آوار سياست ها و تبليغات کثيف بـورژوا 
ناسيوناليستي دولت بر گـرده شـان بـه 
انجام شاق ترين کارهاي ارزان در بـازار 

 ٣صفحه ...    کار ايران مجبور کنند؟ 
  
 

 ٥٤ 

هيچ جريانی به انـدازه نـيـروهـا و      
احزاب بورژوايی در اپوزيسيون، وضعيت 

اينها تاريخ .  فالکت بار و متناقضی ندارد
اسـتـقـالل و " از مبارزه برای "  گرانمايه ای" و "  پربها" 

جرياناتی که بـرای رسـيـدن بـه .  دارند"  آزادی ايران
حـاضـرنـد بـا "  نجات مـيـهـن" و "  واالی خود" اهداف 

حاضرند برای حمله نظامـی .  شيطان هم دست بدهند
تحريمهای " به ايران روزشماری کنند، خواهان تشديد 

" دخالت بشردوستـانـه"  عليه مردم ايران و" هوشمندانه
غرب در ايران ميشـونـد، بـرای تـبـديـل شـدن بـه 

جمـهـوری "  رژيم چينج" غرب در سناريوی "  آلترناتيو" 
     ٢صفحه ...              ميکنند " دخالت فعال"اسالمی 

 پيش به سوي برپايي جنبش 
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اخيرا کمپينی اينترنتی عليه پناهندگانی که به ايران      
اين کمپين بدنـبـال و .  آمد و رفت دارند راه افتاده است

در دفاع از تحرک ضد پناهندگی دولت مـحـافـظـه کـار 
کانادا که قرار است پرونده آن دسته از پناهندگانی که به 
کشور مبدا آمد رفت دارنـد را بـررسـی و مـحـتـمـال 

 . پناهندگی آنها را ملغی کند، راه افتاده است
صاحبان اين کمپين در نامه خود به کـمـيـسـاريـای      

عالی پناهندگی و پارلمان اروپا، درخواست كرده اند  کـه 
پناهندگی کسانی که به ايران رفت و آمد دارند را لـغـو 

 . کنند
نيت و توجيه و بهانه اين كمپين هر چه باشـد، بـی      

ترديد دفاع از حق فرار از جهنم های فقر و بی حقـوقـی 
نه دولت كانادا، نه دولت ايران  و نه هيچكدام از .  نيست

كشورهای پناهنده پذير از شرق تا غرب، نه برای امنيـت 

سياسی، نه امنيت شخصی، نه امنيت درمانـی و نـه 
حق حيات ميليونها ميليون انسان بی گـنـاه كـه در 
سراسر جهان قربانی سياست های ميـلـيـتـاريسـتـی، 
تروريستی و ارتجاعی آنها ميشوند، كمترين احترامـی 

 . قائل نيستند
خبر غرق شدن در درياها و سربـه نـيـسـت شـدن      

هزاران هزار فراری از جنگ ها و فقر و نا أمنی كه خـود 
اين دولت ها منشأ آن هستند و بسـتـن مـرزهـا بـروی 
قربانيانی كه موفق به فرار شده اند، بی حقـوقـی و بـی 
تأمينی مطلق حتی پناهندگان  پذيرفتـه شـده، امـروز 
ديگر به روتينی در أجرای  سياست پناهنده پذيری ايـن 

 .    دولت ها تبديل شده است
امروز  دولت آمريكا و كانادا  و دولـت هـای اروپـايـی  

هستند كه ايران و جمهوری اسالمی ديگر نه برای آنـهـا 
اين آن واقعيتـی اسـت كـه !  ، كه دوست است" دشمن" 

اين واقعيتی است كه قـرار اسـت بـر .  تغيير كرده است
متن آن جهان چشمان اش را بـر اعـدام هـای افسـار 

 ٤صفحه ...                               گسيخته در ايران،  

 دفاع دروغين از پناهنده سياسي
 خط رسمي -تشکيالت خارج کشور حزب حکمتيست 

 !داستان زندگي بازندگان

 آذر مدرسي

 فواد عبداللهي

!کارگران جهان متحد شويد 	
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و مسابقه ميگذارند و دست و     

همزمان اگر ببيننـد .  پا ميشکنند
نـجـات " جناحی از رژيم بـرای 

به ميدان آمده و دل غـرب "  ملت
را هم برده، هرچند سرخورده از 
غرب، هرچند نامطمئن از قـبـول 
شدن در کلوپ خودی ها، لحظه 
ای از تالش بـرای دفـاع از آن 
کوتاهی نمـيـکـنـنـد و در اوج 

" قامـتـی افـراشـتـه"استيصال با 
دست دوستی به سـوی بـرادران 
. بزرگتر در حاکميت دراز ميکنند

ميانه " تالش برای آشتی با جناح 
" مـعـتـدل" و "  اصالح طلب" ، " رو

حمايـت .  جمهوری اسالمی دارند
پرزيدنت رفسنجانـی، سـردار " از 

دولـت " ، عهد بستن با " سازندگی
و "  گفتگوی تمدنها" و "  اصالحات

باالخره اعالم وفاداری امروزشـان 
تالـشـهـای " و "  دولت اعتدال" به 

، و " آن برای گشايش اقتـصـادی
حمايت از روحانـی در مـقـابـل 

" کارشنکنی هـای" و "  افراطيون" 
آنها، کـه قـرار اسـت آمـال و 
آرزوهای بر باد رفـتـه شـان را 
برآورد کند، بخـش ديـگـری از 

نيروهايی .  تاريخ اين نيروها است
که نه داوطلبانه بلکه بـا زور از 
قدرت حذف شده و بـه دامـن 
اپوزيسيون جمـهـوری اسـالمـی 

نـيـروهـايـی کـه .  انداخته شدند
ادامه همان جنبش ارتجاعـی در 
 . خارج حکومت و اپوزيسيون اند

وضعيت اين نيروها اينروزهـا      
کـل طـيـف .  تمـاشـايـی اسـت

ناسيوناليستهای وطنی و مـلـی 
اسالمی تا الئيک و دگـرانـديـش 
يکبار ديگر افتخار همسنگری بـا 

اين چشم  چـراغ "  اعتدال" دولت 
 . را دارند" ايران آزاد و مستقل"

در کـنـار اصـالح طـلـبـان      
حکومتی افتخار برای مهار کردن 
اعتراضات و قانع نـگـاه داشـتـن 
مردم به وضعيت موجود، بيدريغ 

جبهـه .  و مخلصانه تالش ميکنند
ملی در حمايت از روحـانـی در 

نـامـه "  اصولگرايان تنـدرو" مقابل 
مينويسد، گنجی علـيـه رقـبـای 

ــدرو"  ــن ــراطــی " و "  ت راســت اف
و در حمايـت جـبـهـه "  جو تنش

تنش زدا و " رفسنجانی   -روحانی
دست به قلـم مـيـبـرد، "  معتدل

فرخ نگهدار ضرورت فتح مجلـس 
را بـه "  ياران معتدل" دهم توسط 

روحانـی گـوشـزد مـيـکـنـد و 
جمهوری خواهان اعالم ميکننـد 
برای رسيدن به توافق هسته ای 
بايد با افراطی ها در هر دو سـو 

و الـبـتـه هـمـگـی !  مقابله کرد
همصدا خطر به مـيـدان آمـدن 

و "  احـمـدی نـژادی هـا" دوباره 
، تـالـشـشـان بـرای " افراطی ها" 
را هشـدار "  بازگشت به گذشتـه" 

ميدهند تا مردم از ترس مرگ به 
 .تب رضايت دهند

کل اين ارکسـتـر هـمـصـدا      
سمفـونـی دروغـيـن گشـايـش 
اقتصادی، بهبود زندگی، آزادی، 
رفاه و شادی و سعادت زير سايـه 

فقر و .  را مينوازند"  اعتدال"دولت 
فالکت امروز را دستمايـه دامـن 
زدن به اميد به بهشت برين فردا 

نق نق ها يشـان بـرای .  ميکنند
بازی داده شـدن خـودشـان را 
تقابل با استبداد حاکم، فسـاد و 

جـا "  اليگارشی متمرکـز قـدرت" 
 . ميزنند

اين طيف دوره ای به يـمـن      
در قدرت بودن جـنـاح رقـيـب 
ميتوانستند همراهـی جـنـاحـی 
خود با بخشی از حاکميت را بـه 
نام مخالفت با جمهوری اسالمـی 
قالب کنند و شانسی داشتند تـا 
ژست اپوزيسيون و سـهـيـم در 
مبارزه عليه جمهوری اسالمی را 

در دوره سبز شانس اينرا .  بگيرند
داشتند که بر شانه توهم عمـيـق 
مردم به بـخـشـی از بـورژوازی 
حاکم ميتوان به رفـاه و آزادی 

امروز که نماينده شان در . رسيد
قدرت است و حتی ولی فقيه هم 
با اينها همصدا شده، امـروز کـه 
جــمــهــوری اســالمــی آخــريــن 

" ليبراليـسـم" و "  اعتدال" قدمهای
را برميدارد، شانسی برای بـردن 
 . مردم زير پرچم اعتدال ندارند

" اعـتـدال" امروز که دولـت      
آخرين اميد ارتجاع محلی و بين 

المللی است، ديگر شانسی بـرای 
ژست اپوزيسيون گرفتن و تداعی 
کردن خود بـه مـبـارزه عـلـيـه 

 . جمهوری اسالمی ندارند
تا جائيکه به مردمی که برای      

رفتن جمـهـوری اسـالمـی روز 
شماری ميکنند برميگـردد، ايـن 
نيروها تفاوتی با جبهه مشارکـت 
و مجاهدين انقالب اسـالمـی و 
حزب تازه تاسيس ندای ايرانيـان 

مدتها است از نظـر مـردم . ندارد
اينها در جبهه مقـابـل آزادی و 

زمانيکه .  رفاه و برابری قرار دارند
بعد از عـراق نـوبـت " فريادهای 
بعد از ليبی نـوبـت " ، " ايران است
بعد از قذافی نوبـت " ، "ايران است

زمانيـکـه هـورا "  خامنه ای است
دخالت " کشيدن اين نيروها برای 

تـحـريـم " امريکا و "  بشردوستانه
غـرب گـوش "  های هوشمندانـه

دنيا را کر کرده بود، مردم آنها را 
. در جبهه مقابـل خـود ديـدنـد

امروز دوباره بـا رژيـم اسـالمـی 
بيعت کرده اند و به مبلـغـيـن و 
مدافعين دولتی تبديل شده انـد 
که جز ادامه فقـر و فـالکـت و 
استبداد سياسی ارمغان ديـگـری 

امـروز .  برايشان نـداشـتـه اسـت
مردم بيش از پيش آنـهـا را در 
رديف پادوهای درجـه چـنـد و 
جبون بـورژوازی حـاکـم قـرار 

پرونده سـيـاسـی ايـن .  ميدهند
نيروها مدتها است برای بـخـش 
اعظم جامعه، طبـقـه کـارگـر و 
مردمی که برای رفـاه و آزادی 
همين امروز علـيـه جـمـهـوری 
اسالمی صف کشيده اند و مبارزه 

 . ميکنند، بسته شده است
ايران آبستن تـالطـم هـا و      

تـقـابـل .  تقابل های جدی اسـت
حادتر و مستقيم تر مردم محروم 
و طبقه کـارگـر بـا حـکـومـت 

در ايـن .  ارتجاعى در پيش است
تقابل اين نيروها نه مـيـتـوانـنـد 
سدی در مقابل مردم ببنـدنـد و 

ريسمانی کـه .  نه آينده ای دارند
اين جريانات به آن آويزان شـده 
اند نازک تر از تار مويی است اما 
ضخامت رشته تاريخی وقـاحـت 

 . شان حيرت انگيز است

 ٤ادامه اطالعيه از صفحه 
 

بورژوازی و دولتهايشان هـيـچ      
. مرزی در مـقـابـل خـود نـدارنـد

سرمايه های آنها هر جای دنيا بـه 
صرفه باشد بدون مانع ميـگـردد و 

 .توليد سود ميکند
طرح دولت کانادا بـخـشـی از     

تعرض وسيع دولتـهـای راسـت و 
محافظه کار غـربـی بـه حـقـوق 
شهروندان و طبقه کارگر در خـود 

 . غرب است
لغو پناهندگی کسانی کـه بـه      

کشورشان آمد و رفت دارند، تنـهـا 
گوشه ای کوچک از يـک تـعـرض 
همه جانبه به معيشت شهرونـدان، 
به رفاه و امکاناتی است کـه طـی 
ساليان سال مبـارزه کسـب شـده 

 . است
دست اندركاران کمپين وزارت      

كشور كانادا، با هر نيت و هـدفـی 
كه داشته اند، عمال به ابزار پـيـش 
برد سياستهای راست و راسيستـی 

 .تبديل شده اند
 

تشکيالت خارج کشور حزب 
 )خط رسمی(حکمتيست 

 ٢٠١٥مارس  ١٥ -١٣٩٣اسفند  ٢٤

زنده باد كمون 
 ! پاريس

 
سالروز قيـام  ١٨٧١مارس  ١٨روز 

کمون پاريس است؛ طبقه اي کـه 
به ضرورت تصرف قدرت سيـاسـی 
آگاه شد و برای آن تالش کـرد و 

کمـون .  اين قدرت را بدست گرفت
پاريس شروع تاريخ سياسي طبقـه 

 !کارگر است؛ زنده باد کمون
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جمهوري اسالمي با سرکوب      

در  شوراهاي واقـعـي کـارگـري
و بـا  ٦٠تا   ٥٧خالل سال هاي 

قتل عام کمونيست ها و تبعيد و 
زنداني کردن رهبـران کـارگـري 

بيش از سـه دهـه .  سر کار آمد
است که ماشين سـرکـوب ايـن 

“ سازندگي” رژيم گاهي تحت نام 
و امروز با عـنـوان “  اصالحات” و 
، تعقيب ميکـنـد، “ دولت اعتدال” 

بيکار ميکند، به فالکت ميکشاند، 
تفرقه قومي، جنسي و مـذهـبـي 
دامن ميزند، شکنجه ميـکـنـد و 
ميکشد تا ضمن دفاع از منافع و 
سود سرمايه و سـرمـايـه داران، 
مانع از  اتحاد و متحـزب شـدن 

سه دهه است کـه .  کارگران شود
شامه شوراهاي اسالمي و خـانـه 
کارگر، ايـن تشـکـل هـاي زرد 
دولتي را در مراکز صنعتي جهت 
تعقيب و شنـاسـايـي فـعـالـيـن 
کمونيست عرصه تحزب و تشکل 
يابي کارگران عليه سرمايه داري 
و دولت اش را تيز نگـه داشـتـه 

و دقيقا بنابه هميـن داليـل .  اند
است که مبارزه بي وقفه طـبـقـه 
کارگر ايران عليه اجـحـافـات و 
استثمار وحشيانه سرمايه داري و 
دولت آن، و براي بهبـود کـار و 
معيشت  خود، در طول اين همه 
سال هـر روز و هـر سـاعـت، 
اجتناب ناپذير و جزيي الينـفـک 
از سوخت و ساز جامعه سرمـايـه 

 . داري ايران بوده است
مبارزات کارگران در يکـسـال     

اخير عليرغم فقدان تشکل هـاي 
سراسري و علني، مـهـمـتـريـن 
فاکتور تحوالت سياسي و عـامـل 

نگراني جدي دولـت اعـتـدال و  
کل جناح هاي بـورژوازي ايـران 

و دقيـقـا بـه دلـيـل .  بوده است
همين فاکتور است کـه جـنـاب 
رفسنجاني ناگهان بـه صـرافـت 
تقدير از کارگران نفت و نـقـش 

مـي  ٥٧کليدي انها در انقـالب 
اسـت کـه “ نگراني”همين ! افتد

تمام بـورژوازي را وادار کـرده 
است که علنا در معادالتشـان از 

هـمـيـن .  کارگر، حسابي بـبـرنـد
است که هر چاقـوکـش “  هراس” 

اين طبقـه را وقـتـي در راس 
سازماندهي دولت بورژوايي قـرار 
ميگيرد اعم از ايـنـکـه عـمـامـه 
سرش گذاشته باشند يا کـروات 
به گردنش آويزان، فورا بـعـنـوان 
متخصص مبارزه با کمونيسم قـد 

 ! علم ميکند
حقيقت اينست که صدها هزار    

کارگر در اين مدت در مـقـابـل 
مراکز دولتي پيکت کرده اند، در 
معادن و محل کارشان اعتصاب و 

عليرغم دودوزه .  اجتماع کرده اند
بازي هاي دولت اعتدال و سنـگ 
اندازي هاي خانه کارگر، عليرغـم 
بگير ببندهاي رهبران و فعالـيـن 
کارگري و محاکمه و اخراج شان 
از محيط هاي کـار، عـلـيـرغـم 

و “  تـدبـيـر” توطئه سکوت دولت 
بخش اعظم اپوزيسيون بورژوازي 
ايــران، کــارگــران هــر روز در 
اعتراض به مناسباتي بوده اند که 
زندگي را بر آنهـا سـيـاه کـرده 

تمام اين سالها مـبـارزه و .  است
گاه آشـکـار   -مقاومتي بي وقفه 

عـلـيـه سـتـم و   -گاه پنهـان 
استثمار سرمايه داري در هر دم 
و بازدم حيات جامعـه سـرمـايـه 
. داري ايران وجود داشتـه اسـت

نبردي که ذاتي جامعه بورژوايـي 
و همين مبـارزه .  و عليه آن است

است که بايد آگاه شود، سازمـان 
يابد، قدرتمند گـردد، بـه افـق 
کمونيستي و چشم انداز در هـم 

ــي   ــورژواي ــت ب ــدن دول ــي ــوب ک
اما همه اينـهـا هـنـوز .  بيانجامد

مقدمه اي است بر آنچه طـبـقـه 
کارگر در صورت متشکل شـدن 
در ابعاد توده اي و سراسري قادر 

اين طبقه تنها .  به انجام آن است
به نيروي طبقاتي خود، از يـوغ 

استثمـار سـرمـايـه داري رهـا 
ميشود و نه فقط خود، بلکه کـل 

اتـحـاد و .  جامعه را رها ميکـنـد
همبستگي کارگران و خودآگاهي 
طبقاتي آنان شرط پيشـروي در 
نبرد عليه تمام اشکال و آلترناتيو 

ضـرورت .  هاي بـورژوايـي اسـت
متحد شدن و متـشـکـل شـدن 
طبقه کارگر از مبارزه اجـتـنـاب 
ناپذيرش عليـه سـرمـايـه داري 

کـارگـر مـنـفـرد، .  ناشي ميشود
مستاصل و فاقد قدرت اسـت و 
چاره اي جز تسليم به قهر دولت 
و سـرمـايـه نـدارد؛ بـازتـولـيـد 
مناسبات سرمايه داري تنـهـا بـا 
تکيه به پراکندگي طبقه کـارگـر 

تشکـل .  تا امروز دوام آورده است
و اتحاد طبقاتي اين طبقه چشـم 
اسفنديار نظام سرمايـه داري و 

زمان آن رسيـده .  دولت آن است
است تا کارگران، بويژه کـارگـران 
مراکز صنعتي در همه جا صفوف 
خود را در تشکل هـاي عـلـنـي 

شکـل .  واقعي خود متشکل کنند
و ابعاد اين تشکل توسط تجـربـه 

ايـران  ٥٧کارگري در انـقـالب 
مجمع عمومـي .  اثبات شده است

کارگران شکلي اسـت کـه هـم 

اکنون نيز در تحرکات کـارگـري 
ظرف بسيج و سازماندهي تـوده 

آنچـه کـه الزم .   کارگران است
است، منظم کردن اين مـجـامـع 
عمومي و سازمان دادن آنـهـا و 
تحميل آنها به کارفرما و دولـت 

اين نياز به يک جـنـبـش .  است
زمانـي کـه .  مجامع عمومي دارد

هر کارگر اگاه، خـود را فـعـال 
جنبش مجامع عمومي بداند، اگر 
مجامع عمومي منظم و شوراهاي 
واقعي در مراکز مختلف برپا شود 
و کارگران متـشـکـل شـونـد، و 

 ٣٠پرچم افزايـش دسـتـمـزد، 
ساعت کار و بيمـه بـيـکـاري و 
بهداشت رايگان، برابري و رهايي 
از ستم سرمايه را بدست گيرنـد، 
 ! آنگاه چه اتفاقي خواهد افتاد؟

هيچ قدرتي قادر به مقابله با      
برپـا کـردن و .  آنها نخواهد شد

دامن زدن به جنبـش مـجـامـع 
عمومي يک قدم کليدي طـبـقـه 
کارگر براي تغيير اوضاع به نـفـع 
خود و آماده شدن براي ايـفـاي 
نقش خود در رها کردن جامـعـه 
از نکبت سرمايه داري و دولـت 

پيش به سوي .  آن در ايران است
 !برپايي جنبش مجامع عمومي

٥٤ماره   

 ! مردم آزاديخواه ايران
 

از طرف حزب حکمـتـيـسـت      
فرا رسيدن سـال )   خط رسمی( 

. نو را به شما تبريـک مـيـگـويـم
برای اکثريت عظيم شـمـا سـال 
گذشته سال اعـتـراض و تـالش 
برای بهبود معيشت، سال کـوتـاه 

" اعتـدال" نيامدن در مقابل دولت 
و لشکر عظيم الشخوراهايي بـود 
که افتخارشان تالش برای آرام و 
راضی و کم توقع نـگـاه داشـتـن 

سـال گـذشـتـه سـال .  شما بود

گسترش اعتراض  به  فـقـر، بـه 
نابرابری، سال قـد عـلـم کـردن 
اعتراضات اجتماعی بر سر زندگی 

سـايـه  ٩٣سال .  بهتر و رفاه بود
اعتراض به فقر و استبداد، سـايـه 
تالش برای زندگی انسانی، بـرای 
آزادی، برای رفاه بر سر حاکميت 
سنگينی ميکرد، و اين پيـشـروی 
ما در ساختن يک دنيای بـهـتـر، 
. دنيای آزاد و برابر و انسانی است

آينـده را بـايـد بـه سـال  سال 
قدرتمند تر شدن صف مـان در 
مقابل ارتجاع حـاکـم، بـه سـال 
پيشروی های بيشتر برای به زيـر 
کشيدن ارتجاع حاکـم تـبـديـل 

سالی ممـلـو از شـادی و . کنيم
 .سعادت را برای شما آرزو ميکنم

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 تبريك سال نو
 آذر مدرسي



ی    ت ت   ٤ حک

ی قالب کار ده باد ا  !ز

٥٤ماره   
 ...دفاع دروغين 

 
بر زندانی و دسـتـگـيـر شـدن 
فعالين كارگری و تـعـرض بـه 
فعالين سياسی بر فقر و گـرانـی 
كه منشأ آن جـهـوری اسـالمـی 
ايران است، از ديدگاه حقوق بشر 

دروغ .  اين دولت ها پنهان كـنـد
رفتار معدود پنـاهـنـده .  ميگويند

ايرانی را بهانه توجيه تغيير رفتار 
خود در عرصه پنـاهـنـدگـی بـا 
ــان از ســركــوب هــای  ــراري ف
جمهوری اسالمی ايران كرده اند 
و برای اين كار بـر روی ايـجـاد 
تخـاصـم و رقـابـت در مـيـان 
متقاضيان پناهندگـی، بـر روی 
احساس استـيـصـال در مـيـان 
متقاضيان پناهندگی، سـرمـايـه 

 . گذاری كرده اند
اين ادعا كه گويا بـازگشـت      

پناهنده سياسی به ايران موجـب 
بی اعتباری پناهندگی سـيـاسـی 
است و به  جمـهـوری اسـالمـی 
امكان اسـتـخـدام خـبـرچـيـن 
ميدهد، سطحی، كودكانه و بـی 

 .  پايه است
چه كسی است كه امروز اين      

واقعيت را نبيند كه جـمـهـوری 
اسالمی ايران برای جاسوسی در 
ميان فراريان از ايران بـيـش از 
همه بر روی دستگاههای امنيتی 
و پليس تركيه و كانادا و آمريـكـا 
و اروپــا حســاب مــيــكــنــد تــا 

اين يا آن مـتـقـاضـی "  همكاری" 
چه كسـی آخـريـن .  پناهندگی

نمونه های تحركـات پـلـيـسـی 
جمهوری اسالمی چون سـازمـان 
دادن توطئه مشترك با اينتـرپـل 
عليه شخصيت هاي كمونيست و 
توطئه پليسی عليه دانشجـويـان 
كمونيست را فـرامـوش كـرده 

جاسوس و دروغگو، خود !  است؟
دولت های پناهنده پذير هستند 
كه هر روز به بهانه ای مرزهـا را 
بروی فراريان از جهنم هايی كـه 
آفريده اند می بندند و هر روز به 

بهانه ای دستـرسـی پـنـاهـنـده 
فراری به امكانات انسانـی بـرای 
زندگی خود و خـانـواده اش را 
. تنگ تر و تنـگ تـر مـيـكـنـد

راسيست و خارجی ستيز، خـود 
دولت های حاكم اند كه با اولين 
فشار اعتراضی مردم از پـايـيـن 
سگ های هار ملی، ضد خارجـی 
و فاشيست شان را رها و به جان 
ضعيف ترين بخش شـهـرونـدان 

 .  می اندازند" خارجيان"يعنی 
کمپين رياكارنه فوق بـا هـر      

نيت و توجيهی راه افتاده بـاشـد، 
کمپينی ارتجاعی و ضد ابتدايـی 
ترين حقوق انسانی آدمها و ضـد 
هر نوع حق پنـاهـنـدگـی و در 
خدمت تعرض ارتجاع است که از 
جمله در کانادا و توسط دولتهای 

" خـارجـيـان" دست راستی عليه 
طـرح دولـت .  راه افتـاده اسـت

کانادا بخشی از تعرض وسيع تـر 
دولتهای غربی به مـعـيـشـت و 
حــداقــل حــقــوقــی اســت کــه 
شهروندان اين جوامـع در طـی 
مبارزه ای طوالنی کسـب کـرده 

اين کمـپـيـن خـواسـتـه و .  اند
ناخواسته در کـنـار فـعـالـيـت 
خارجی ستيزانه جريانات دسـت 
راستی قرار مـيـگـيـرد کـه بـا 
توجيهاتی مشابه، خارجيان را که 
اساسا کارگر هستند، به عـنـوان 
عامل بيکاری و بی حقوقی و فقر 
و محنتی معرفی ميکـنـنـد کـه 
توسط دولتهـای بـورژوايـی بـه 

 .طبقه کارگر تحميل ميشود
اين کمپين در کنار فضـای       

راسيستی دولتهـای غـربـی، در 
کنار خارجی سـتـيـزی آنـهـا و 
معرفی کردن خارجيان به عنوان 
عوامل محروميت کارگران بومـی 
و ابزار تحمـيـق و انشـقـاق در 
صفوف طبقه کارگر در هـمـيـن 

اين کـمـپـيـن از .  ممالک است
همان نوعی است کـه در خـود 
ايران عليه کارگر افغانستانی بـه 
عنوان حلقه ضعيفتر در تـعـرض 

به کل طبقه کارگر ايران توسـط 
 .جمهوری اسالمی پيش ميرود

در مقابل توجيهات صاحبـان      
کمپين بايد گفت کـه قـبـول و 
عدم قبول پناهنده سـيـاسـی از 
جــانــب کــمــيــســاريــای عــالــی 
پناهندگان و دولتهای غربی سـر 
سوزنی به اين توجيهات مـربـوط 

 . نيست
سياست پناهنده پذيـری در      

دوره گذشتـه تـابـعـی از يـک 
کشمکش جهانی در جـهـان دو 
قطبی شرق و غرب بود و در آن 
دوره دولتهای مهد دمکراسی بـا 
اعالم اينکه در قـطـب مـقـابـل 
ديکتاتوری و حکومتهای توتاليتر 
حاکم است، قوانينی را در زمينـه 
پناهندگی و اساسا رو بـه ايـن 
کشورها و به عنوان بـخـشـی از 
سياست وسيع خود در مـقـابـل 
قطبی که در ذهن جهانيـان بـه 
قطب کمونيستی شناخته ميشـد 
وضــع نــمــوده و بــرســمــيــت 

اين قوانين و اين حـق .  شناختند
سال گذشته و بـا  ٢٠و حقوق از 

نمـانـدن آن قـطـب، ضـرورت 
در .  وجودی خود را از دست داد

ضمن برای بخشی از کشورهـای 
غربی از جمله کانادا و استـرالـيـا 

سياست مهاجر و پـنـاهـنـده ...  و
پذيری ابـزار تـامـيـن نـيـروی 
کارشان هم بوده کـه امـروز بـا 
بحران اقتصادی جهانی و مـوج 
بيکاری در کشورهای غربی ديگر 
بيش از اين احتياجی به چنـيـن 

 . سياستی ندارند
لذا تا جايی که به سـيـاسـت      

کميساريای عالی پناهنـدگـان و 
عدم پذيرش پناهنـدگـانـی کـه 
جانشان در خطر است بـرگـردد، 
دليل آن در حقايق باال نـهـفـتـه 
است و نه در عدم اعتمـاد و يـا 
... ناروشنی کيس پناهنـدگـی و

هم اکنـون صـدهـا پـنـاهـنـده 
سياسی ايرانی که سياسی بـودن 
آنهـا و حـق آنـهـا در کسـب 

ــر  ــنــاهــنــدگــی ســيــاســی ب پ
کميساريای پناهنـدگـان عـيـان 
است، پرونده بسته و در انـتـظـار 
عروج روشنايی در وخيـمـتـريـن 
شرايط بسر ميبرند و دولـتـهـای 
محترم غربی و پارلمانهای اروپا و 
ــر و  ــوق بش ــق ــان ح ــع ــداف م
... کميساريای عالی پناهندگان و

عليرغم علم بـه ايـن حـقـايـق 
كمتريـن اعـتـنـائـی بـه وضـع 

 . مخاطره آميز آنها ندارند
راه مبازره با جاسوسی و کـار      

پليسی و امـنـيـتـی ارگـانـهـای 
اطالعاتی جـمـهـوری اسـالمـی، 
تعرض به زندگی و حق انسـانـی 

جاسوسان و .   پناهندگان نيست
خبرچينان دولتهای مختـلـف از 
جمله ايران نه مشکل مرز دارنـد 
و نه مشکل کسب پـاسـپـورت و 
. ماندگاری در کشورهای مختلـف

اينها توجيهات سطحی و عاميانه 
ای است که صاحبان کمپين بـا 
اتکا به آن به کمپين خود رنگ و 
لعاب سـيـاسـی و تـقـابـل بـا 

 .زده اند... جمهوری اسالمی و
عالوه بر اينها حق انسـانـهـا       

است که هر جا و هـر کشـوری 
ايـنـکـه .  خواستند زندگی کننـد

امروز به يمن حاکميت دولتهـای 
مختلف بورژوايـی ايـن حـقـوق 
اوليه شهروندان جامعه جهانی از 
آنها سلب شده، اقتضای مـنـافـع 
مادی و زمينی ايـن دولـت هـا 

حصــارهــا و مــرزهــا و .  اســت
ديــوراهــای بــلــنــدی کــه دور 
کشورهای مختلف کشيـده انـد، 
ابزار تامين منافع حـاکـمـيـن و 

ديـورا .  ابزاری عليه بشريت است
و مــرزهــا را بــرای مــا، بــرای 
محرومان، برای طبقه کـارگـر و 
زن و مـردم و جـوان مـحـروم 

 . ...          همين جوامع کشيده اند
 ٢صفحه                              
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