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مرگ يک پناهجوی مبارز در 
کبلژي  

 کيوان آذری                                                   2

 روى خط همبستگى
 از ميان نامه ها
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 گروگانگيرى از نان پناهجو ممنوع
 همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى واحد آلمان
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م سياسی برای اسالیمدال
                 5مينو هميلی                        

  مرورى بر بازداشتگاههاى جهنمى 
  فرشاد حسينى                پناهجويان 

                 6z7 )قسمت دوم(       

اسالم سياسى و موج 
 جديد پناهندگى

 

 
 

 فرشاد حسينى
 

اسالم سياسى بمثابه جنبش تسليح يافته 
ارتجاعى و اسالمى براى کسب قدرت 
سياسى يکى از فاکتورهاى پناهنده زايى در 

قى مناط. خاورميانه، آسيا و شمال آفريقاست
که بعنوان کانونهاى اصلى توليد پناهنده در 

بيش از هفتاد درصد . دنيا شهرت دارند
 ميليونى پناهندگان و آوارگان ٥٠جمعيت 

دنيا را فراريان اين جنبش هار و ارتجاعى 
جنبشى که تمام بقاى . اسالمى تشکيل ميدهند

تاکنونى ش را با خشونت و سالح و 
خير بحران ا. نظاميگرى حفظ کرده است

) سودان و نيجريه(پناهندگى در شمال آفريقا 
که باعث خانه خرابى و آوارگى و 
خشونتهاى مذهبى و قومى براى دهها هزار 
نفر گرديده بار ديگر ماهيت ويرانگر و 
ضدانسانى اين جنبش را به زمختى هرچه 

اين خشونتها و . تمامتر بنمايش گذاشته است
ز جنگهاى قومى مذهبى امروزه به يکى ا

جلوه هاى تضاد و ابهامات موجود در 
هر چند . مناسبات بين المللى تبديل شده است

که خبرهاى بحران پناهندگى در سودان و 
نيجريه تنها بشکل تيترهاى خبرى در بين 
خبرهاى خارجى رسانه هاى غربى عنوان 

     شده اما رسانه هاى غربى به نسبت ابعاد
2 

 

 کمپين ما و کنفرانس آنها
 عليرضا از ترکيه

3                                                                 

 تنها بجرم زن بودن

 

 نازيال محمد زمانی

به راديويی راديو سازمان مصاح
زنان زحمتکش ترکيه با نازيال 

 محمد حسنی زمانی 

مصاحبه زنده راديويى سازمان 
با نازيال ) EKB(زحمتکش ترکيه 

پناهجوى . محمدحسنى زمانى 
متحصن درآنکارا وفعال فدراسيون 

  .و عضو سازمان آزادى زن
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ی مبارز در بلژيکمرگ يک پناهجو  

 
 دوسپرده می شوی به خاک

جبار مهدی پوريان در 
 به همراه 2000سال 

همسر و دو فرزند خود 
وارد کشور بلژيک می 
شود و در کميساريای اين 
کشور اعالم پناهندگی 
سياسی ميکند ولی تقاضای 
او و خانواده اش مورد 
پذيرش قرار نمی گيرد بعد 
از طی کردن پروسه های 
طوالنی و نگرفتن جواب 

 به همراه 2003در سال 
 پناهجوی ديگر در 250

دانشگاه يو ال بی دست به 
تحصن و اعتراض به 
جمهوری اسالمی و 
سياستهای راسيستی دولت 
بلژيک می زند و در نهايت 
در کليسای مينيم دست به 

در.اعتصاب غذا می زند   

 ماه 6روز پنجشنبه مورخه 
مه جبار مهدی پوريان 
يکی از پناهجويان متحصن 
در دانسگاه يو ال بی و 

ليسای مينيم در اثر ک
فشارهای شديد شرايط 
پناهندگی در بلژيک در اثر 

 42سکته قلبی در سن 
سالگی درگذشت جبار در 
آن روز جهت تهيه مدرک 
مورد نياز که کميساريا از 
وی خواسته بود به طرف 
بروکسل حرکت ميکند ولی 
در ايستگاه قطار آنتورپن 
دوچار سکته قلبی شده و 
قبل از رسيدن به 

مارستان فوت ميکند روز بي
 ه ما12چهاشنبه مورخه 

در  مه با شرکت پناهجويان
شهر سنتی کالس محل 

امت نامبرده و خانوادهاق  

مرحله دوم که خود را 
معرفی ميکند جواب منفی 
دريافت ميکند در ماه قبل 
دعوت به انترويو می شود 
وی برای تکميل کردن 
مدارک  وفيلمهای و 
عکسهای خود در تحصن به 
طرف بروکسل حرکت 
ميکند که در ايستگاه آنتورپن 
دوچار سکته قبلی شده و قبل 
از رسيدن به بيمارستان جان 
ميسپارد فرزندان او يک 

 ساله و يک پسر 16دختر 
 ساله ميباشد در حال 14

حاضر در شهر سنتی 
نکالس با مادرخود در خانه 
 سوسيالی زندگی می کنند

در گذشت ناگهانی همبستگی 
جبار مهدی پوريان 
پناهجوی مبارز را به کليه 
اقوام فاميلها و دوستان و 
همرزمانش صميمانه تسليت 
گفته و اميدواريم کليه 
پناهجويان در بلژيک بتوانند 
از ثمرات مبارزات جبار 
برای يک زندگی بهتر 

 برخوردار شوند

  ديادش برای هميشه گرامی با 

 
شرمسار از وجود جنبشها و تفکرات و . بجا گذاشت

ايئولوژيهايى که چنين بالهاى تکان دهنده اى بر سر 
و براى تمامى قربانيانش، براى تمامى . انسانها آورد

وارگان و پناهندگانش براى تمام زنان و کودکانى که از آ
بى دارويى و بى غذايى و نبود يک سرپناه و يک پتو 
جان و زندگى خود را ازدست دادند اشکها خواهند 

.                                                             .ريخت   

ترين شيوه ها راه خروج 
ميليونها انسان در اين 
ت مناطق را از موقعي
. قربانى شدن سد کرده اند

اينجا تنها جزو معدود نقاط 
کره زمين است که انسان 
را به حسب نژاد و قبيله و 
مذهب اجداديش تعريف 

بى توجهى به . ميکنند
مهمترين و گسترده ترين 
فجايع انسانى روز جوامع 

هدفمند . بشرى اتفاقى نيست
هدف . و نقشه مند است

اساسى تر، تحميل کردن 
گرد سياسى و يک عقب 

سقوط فرهنگى و اخالقى 
از ارزشها و حقوق انسانى 

جامعه را به . است
دندانهاى تيز شونيسم و 
راسيسم و تعصبات 
ارتجاعى و مذهبى 
ميسپارند تا شبح فروريزى 
اين آوارها را بر سر بشر 
. در کل دنيا قرار دهند

مردم را طعمه گرگهاى 
افسار گسيخته ميکنند تا 

را به اصل رقابت فردى 
اصل حاکم بر اخالقيات 
روز جامعه بشرى تبديل 

رسانه ها بر تمام . کنند
ابعاد ستم و جنايات دسته 
جات اسالمى سرپوش 
ميگذارند تا بى خبرى و 
بى مسئوليتى را در کنج 

اما . ذهن انسانها جا بندازند
هيچ يک از اين جنايات از 
چشم مردم پوشيده نخواهد 

اين سرپوشها . ماند
ند براى مدت زيادى نميتوان

حقايق مهم زندگى بشر را 
. از ديده هامخفى سازند
کشف اين فجايع هولناک، 
نسلهاى آتى بشر را 
. شرمسار خوهد کرد

شرمسار از وجود نظامى 
 که اينهمه فالکت و بدبختى

 ....اسالم سياسى و
فجايعى که در شرف وقوع 
است، توجه و تمرکز 
کمترى به اين واقعيات 

ين کشورها هولناک در ا
تيتر خبرها . انجام داده اند

بسادگى معطوف به اين 
شده است که طى دو هفته 
اخير جنگهاى مذهبى بين 
جريانات اسالمى و 
مسيحى در نيجريه 

 پناهنده و آواره ٣٠٠٠٠
در . بجا گذاشته است

انتهاى خبرها نيز هشدار 
سازمانهاى امدادرسانى 
مبنى بر امکان مرگ 
ره هزاران پناهجو و آوا

بدليل کمبود امکاناتى نظير 
چادر، سرپناه، غذا و دارو 

اينکه اين . را گنجانده اند
گانگسترهاى عمامه بسر 
اسالمى در صحراهاى 
آفريقا با سالحهاى کدام 
کشور بر روى مردم آتش 

در متن هيچ يک . ميگشايند
از اين گزارشات خبرى 

اينکه چرا در . پيدا نميکنيد
و چنين کانونهاى پرتالطم 

بى ثباتى اثرى از نيروهاى 
حافظ صلح سازمان ملل 
نيست، ذهن هيچ رسانه 
. باشرفى را مشغول نميکند

انسانها در اين مناطق به 
گونه اى ديگر تعريف شده 

در بسته ها و قالب . اند
هاى ديگرى بسته بندى 

جنگ و کشتار و . شده اند
نسل کشى و سر بريدن 
مردها و بچه ها و تجاوز 

سى به زنان و خشونت جن
در اين مناطق را به رکن 
ثابت زندگى اين انسانها در 
. اين مناطق تبديل کرده اند

آگاهانه و عامدانه و با 
 خشن ترين و بيرحمانه
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ازحيدر نموديم اينکه آيا 
يوان امنيت فريده اسدى که 
يک آتيست است را در 
اينجا تعمين ميکند وآيا 
اجازه فعاليت دارد نازيال 
هنوز هم در ترکيه توسط 

 آزار و همسرش مورد
اذيت قرارميگيرد وهمه اين 
پناهجويان دراينجا آسيب 
روحى وروانى وجسمى 
ديدند چگونه بايد به اين 
زندگى ادامه دهند وسواالت 

                           .ديگر

يوان اين است ما اصال با 
فريده ونازيال کارى نداريم 
اينان پرونده بسته مطلق 
هستند ولى درمورد فاطمه 

ى بررسى فرهنگ
پناهجويان نسبت به .ميکنيم 

طرح پيشنهادى يوان آنکارا 
وجلسه مذکوراعتراض 
نمودندو اعالم نمودند که 
اگر به مشکل اساسى ما 
رسيدکى نشود دوباره به 
اعتراض وتحصن دست 

وچند سوال. خواهيم زد     

 

  

پناهندگان چگونه ناديده 
شرح داديم . گرفته ميشود

که پناهندگان براثرپروسه 
اى طوالنى پناهندگى ه

دچارآسيبهاى روحى ، 
روانى وجسمى شدند 
وپناهنده دربدو ورود خود 
از حقوق پناهندگى اطالع 
پيدا نمينمايد و وکيل مشاور 
در اختيار آن قرار نميگيرد 
واصال داليل استيناف 
ورودى وپرونده بسته را 

خواهان . عنوان نمى کنند
اين شديم که يوان آنکارا 

ورد در سيستم برخ
باپناهجويان روش اصولى 
ومنصفانه ترى را در پيش 
گيرند واصال دراين جلسه 
چرا پناهندگان نبايد نماينده 
. ازخودشان داشته باشند

امروز که نتيجه جلسه را 
از نماينده حقوق بشرحيدر 
خواستار شديم البته 
باحضور نازيال ، فريده ، 
محمد خودسوز ، فاطمه 
. فرهنگى والهام فرهنگى 

ماينده حقوق بشر حيدر ن
مطرح نمودند که 
درخصوص مشکالت 
پناهجويان بحث وصحبت 
زيادى گرديد وبه طور 
خاص در يک مورد برسى 
شد، وطرح و پيشنهادى در 
خصوص اينکه پناهجويانى 
که مشکل برگشت دارند 
ونميتوانند به ايران 
برگردند ودرعين حال در 
قوانين پناهندگى نميگنجند 

 گيرد اقداماتى انجام
ودرترکيه اسکان داده 
ميشوندوازديپورتشان به 
ايران جلوگيرى شود ودر 
اين مورد حتى قبال 
اقداماتى شده است درمورد 
کيسهاى ارايه داده شده 

  عنوان کردند که پاسخ

متعدد با رسانه هاى خبرى 
در سطح ترکيه وهمزمان 
فشارهاى بيرونى و بين 
المللى سازمانها و نهادهاى 

وق پناهندگى، مدافع حق
افکار عمومى ترکيه 
وخارج از ترکيه را به 
. پناهجويان جلب نمود

مخصوصا به زنان و 
کودکان پناهجو که آسيب 
پذيرترين افراد پناهجو 

در پيشبرد اين . هستند
فعاليتهاى با ارزش، فريده 
اسدى و نازيال محمد حسن 
زمانى که نماينده کميته بين 
المللى عليه سنگساروفعالين 

ازمان زنان وفدراسيون س
نقش ارزنده اى را ايفا 

ما اطالع پيدا . کردند
نموديم که يوان آنکارا 

 و ٥جلسه اى را در تاريخ 
 همين ماه در يکى ٧ و ٦

از شهرهاى ترکيه ترتيب 
 سازمان از ٤٠داده واز 

قبيل عفوبين الملل ، حقوق 
بشرو بارو دعوت نموده که 
در خصوص پناهجويان 

پناهجو ومخصوصا زنان 
نشست داشته باشند و به 
مشکالت پناهجويان 
مخصوصا زنان پناهجو 
رسيدگى نمايند و يوان 
آنکارا مطرح نمود که 
تعدادى از پناهجويان هستند 
که راه برگشت به ايران 
ندارند ولى در چهارچوب 
قوانين پناهندگى قرار 
نميگيرند که در اين جلسه 
به موارد ايشان رسيدگى 

ما . مينماييم وراه حل پيدا 
قبل از جلسه به طور 
خصوصى با شرکت 
کنندگان در اين جلسه تماس 
گرفته وموارد محروميت 
زنان ايران وظلم وستم 
زنان ايرانى راعنوان 
نموديم واينکه اين 
پناهجويان در ايران با چه 
. مشکالتى روبرو بودند

اينکه چگونه در ايران 
مورد ظلم و ستم قرار 

راثر بى گرفتند و همجنين ب
توجهى يوان آنکارا در 
مصاحبه ها وسيستم 
برخورد غيراصولى يوان 
با پناهجويان و مخصوصا 

       خقوق. با زنان پناهنده

  کنفرانسکمپين ما و

در طى کمپينى که 
فدراسيون درخصوص 
متحصنين وسپس زنان 
پناهجوى متحصن به راه 
انداخته بود،مادررابطه 
بانيروهاى فعال ترکيه 

يکاها،کانون مخصوصاسند
وکال،حقوق بشردرمجلس 
ونمايندگان مجلس وحقوق 

بشرآنکاراواحزاب 
وسازمانهاى چپ 
ومخصوصاسازمان زنان 
قرارگرفته وخواهان 
. حمايت وپشتيبانى آنهاشديم

درهردوره طى نامه هاى 
متعددى به تمام ارگانها، 
سازمانها، نهادهاوحتى 
سفارتخانه ها مشکالت 
وشرايط محدودزيستى 

دگان ايرانى پناهن
رامخصوصادروان، 

آغرى، حکارى اشاره 
مينموديم وبه افشاى رژيم 
جمهورى اسالمى بعنوان 
حکومت مستبد، ضدزن، 
کودک آزار، مذهبى 
وجنايتکارپرداختيم و مورد 
حمايت وپشتيبانى ازداخل 
قرار گرفتيم وباسياست 
پذيرش غيرپناهندگى يوان 

اين . آنکارامقابله کرديم
 روش سرمشق خيلى
ازپناهجويان قرارگرفت 
وخيلى هاازاين به عنوان 
يک متد منطقى وعملى 
براى نجات خود استفاده 
کردندواز کارهاى 
غيراصولى مثل خودکشى 
اعتصاب غذا، لب دوزى 
وگوش دوختن وآسيب زدن 
. به چشم خود پرهيزنمودند

مادرطى تحصن خودشاهد 
موفقيت بسيارى از 
پناهجويانى که درمجاورت 

ت پوشش ما ويا تح
وحمايت ماقرار گرفتند، 

صداى تحصن . بوديم
واعتراض پناهجويى بطور 
يک جنبش پناهجويى 
درترکيه اوج گرفت طورى 
که ازهرگوشه ترکيه 
صداى اعتراض تحصن و 
مطالبات پناهجويان مطرح 

 مصاحبه هاى. ميگردد
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 ميالد فيروز بخش

ما مردم آزاديخواه و سازمانهاى مدافع حقوق پناهندگى را 
به شرکت در اعتراضاتى که واحد آلمان فدراسيون 

در اين اعتراضات شرکت . سازمان داده فرا مى خوانيم
 و دولت آلمان و سياستهاى ضد انسانى را افشا کرده کرده

و از اين طريق دولت آلمان را تحت فشار گذشته تا 
فدراسيون . سياستهاى ضد پناهندگى اش را پس بگيرد

همين جا به ميالد فيروزبخش اعالم مى کند با تمام توان 
خود وى را مورد حمايت قرار مى دهد و تا جواب نهايى 

ر پيگيرى اين مسئله را در دستور خود به پرونده وى ام
  . قرار داده است

همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ایرانى واحد 
 آلمان

٢٠٠٤ مه ١٧  

يک زن در ايران . ميباشند
از هيچ امنيتى برخوردار 
نيست نه در محيط خانواده 
و نه در جامعه و نه 
جايگاهى در حقوق مدنى 

و نه در عرصه کار . دارد
و فعليت اجتماعى جايگاهى 

من يک عکاس و . دارد
فيلمبردار حرفه ايى بودم و 

ان مجوز هنگاميکه برايم
کار صدار ميکردند تعهد 
ميگرفتند که در مراسمى 
شئونات اسالمى رعايت 
نميشود فيلمبردارى نکرده 
و حتى جاسوسى نموده و 
به نيرورى انتظامى اطالع 

البته من هرگز زير . دهيم
بار چنين عمل ارتجاعى و 

اما سايه . ضد انسانى نرفتم
ترس و وحشت باالى 
سرمان همواره در حرکت 

 که مبادا نيروهاى بوده
انتظامى سر برسند و 
عروسى را بهم زده و 
مجوز کارمان را باطل 

و ما را مورد . کنند
بازخواست و اذيت و آزار 
قترار دهند تمامى قوانين 
در ايران برعليه زنان 
ميباشد حتى يک زن 
نميتواند تقاضاى طالق 
کرده و يا درصورت 
جدايى سرپرستى فرزندان 

تمام . شودبه مرد واگذار مي
فرهنگ و سنت ها نيز 

و . برعليه زن است
مردساالرى حاکم بر 
خانواده بستگان همسرم 

بسته به بسيار مذهبى و وا
  6                 .رژيم بودند

 ّتنها بجرم زن بودن

)EKB ( در بخش راديويى
ترکيه يک مصاحبه زنده 
بنام صفحه سوم دارد که 
روزهاى چهارشنبه 

طور  ب٧بعدازظهر ساعت 
زنده اجرا ميشود اينهفته از 
نازيال محمد حسنى زمانى 
دعوت شد که در يک 
برنامه يکساعته شرکت و 
به سواالت مجرى برنامه 

و همچنين . پاسخ دهد
پاسخگوى سواالت 

  .شنوندگان راديو باشد

شما يکى از زنانى : سوال
هستيد که بدليل زن 
بودنشان مورد ظلم وستم 

تايد قرار ميگيرند مانند آپار
جنسى استفاده جنسى 
استثمار جنسى مردساالرى 
سنت ها و فرهنگهاى 
حاکمى که سالمتى روحى 
و جسمى زنان را تحت 
الشعاع قرار ميدهد فشار و 
طلم و ستمى که فقط بدليل 
زن بودنشان بر آنها وارد 

و بيحقوقى کامل و . ميشود
نيمه انسان خواندنشان 
مجبور به ترک کشورتان 

ا ميخواهيم شديد ما از شم
که نوع زندگى خودتان را 
در ايران برايمان تعريف 

  کنيد 

من نميخواهم فقط : جواب
از خودم سخن بگويم چون 
صداى من صداى ميليونها 
زن ايرانى است که تحت 

                     ظلم و ستم

 مه مجيد ٨روز شنبه 
عباسى، منوچهر آشورى و 
بهرام نظرى نيا از 
مسئولين فدراسيون به 
مالقات ميالد در هايمى در 

 کيلومترى مرز هلند ١٠
رفته و گزارشى از 
. وضعيت وى تهيه ميکنند

 که پولى ميالد اعالم کرده
براى خريد ندارم و ديگر 
نمى توانم از دوستانم 
قرض کنم دست به 
اعتصاب غذا مى زنم و از 

 مه وى دست ٧روز جمعه 
. به اعتصاب غذا ميزند

مسئولين فدراسيون در 
توضيح و تشريح 
سياستهاى فدراسيون 
خواهان اين شدند که ميالد 
اعتصاب غذاى خود را 
بشکند و براى مبارزه عليه 

برابرى و نقض آشکار نا
حقوق پناهجويان در صف 
فدراسيون همراه و هم صدا 

همزمان  . با ما مبارزه کند
از طرف دبيرخانه آلمان 
فدراسيون با سازمانهاى 
مدافع حقوق پناهندگى در 
دفاع از حقوق پناهندگى 
پناهجويان ايرانى تماس 
گرفته شده و همچنين 
پرونده ميال فيروز بخش را 

ار خود قرار در اولويت ک
  . داده است

 فدراسيون -همبستگى
سراسرى پناهندگان ايرانى 
واحد آلمان اعالم مى کند 
قطع کردن امکانات زيستى 
پناهجويان، اعمال 
فشارهاى ضد انسانى، 
مجبور کردن پناهجويان به 
امضاى فرم هاى سفارت 

اشکار حقوق ٓرژيم، نقض 
پناهندگى است و مغاير با 
د همان قوانين نيم بن
     کنوانسيون ژنو مى باشد

رمضانعلى خواهان 
گزارشى از پرونده ميالد 
فيروزبخش شده و همچنين 
در مقابل اين سوال آيا شما 
به وى از اواسط ماه فوريه 
پول نداده ايد و وى را از 
امکانات براى زيستن در 
آلمان محروم کرده ايد، آقاى 
شيفرت در جواب به اين 

ميالد سوال اعالم ميدارد که 
فيروزبخش فرم سفارت را 
امضا نکرده و تا زمانى که 
اين فرم را امضا نکند هيچ 
حقوقى به او تعلق نمى 

  . گيرد

در اين گفتگوى تلفنى 
نسرين رمضانعلى خواستار 
کتبى کردن اين تصميم اداره 
سوسيال و ابالغ آن به وى 

مسئول سوسيال در . شد
پاسخ اعالم داشت ما هيچ 

 هيچ تعهدى در مقابل
سازمانى نداريم که رسما 

  . نامه کتبى بدهيم

در ادامه پيگيرى ماجرا 
مجيد عباسى يکى از 
مسئولين فدراسيون در اداره 
سوسيال مربوطه حاضر 
شده و اعالم مى کند که از 
طرف فدراسيون آمده و مى 
خواهد نامه اى را که بر 
اساس آن چرا و چگونه به 
ميالد فيروزبخش حقوق 

رد را دريافت تعلق نمى گي
مسئول سوسيال اعالم . کند

مى کند که اين به ما مربوط 
نبوده و به اداره خارجى ها 

مسئولين . مربوط است
سوسيال در ادامه اعالم 
داشتند که ما از اداره 
خارجى ها دستور گرفته ايم 
که به ميالد پولى ندهيم و 
امکانات زيستيش را محدود 
. کنيم تا از اين طريق فرم

         . را امضا کندسفارت

نان گروگانگيرى از  
 ماه مه يک ٥روز پنجشنبه 

پناهجوى ايرانى به نام 
ميالد فيروزبخش طى يک 
تماس تلفنى با مجيد عباسى 
يکى از مسئولين فدراسيون 
در منطقه نوردراين 
وستفالن تقاضاى کمک 
براى جلوگيرى از برخورد 
مسئولين شهردارى و اداره 
خارجى ها در پروسه 
. پناهندگى اش به وى کرد

مسئولين فدراسيون براى 
روشن کردن مسئله به محل 
اقامت پناهجوى ايرانى در 
نزديکى مرز هلند رفته تا 
با ايشان از نزديک ديدار و 

بر اساس . دمالقات نماين
گزارش مجيد عباسى اين 

 سال ٢پناهجو که بيش از 
نيم است در آلمان زندگى 
مى کند، تقاضاى 

در ماه . پناهندگيش رد شده
فوريه امسال به وى اعالم 
مى شود که بايد فرم 
سفارت جمهورى اسالمى 
را پر کند تا مسئولين دولت 
آلمان در مورد وضعيت 

ميالد . وى تصميم بگيرند
خش از امضاى اين فيروزب

فرم خوددارى کرده و 
اعالم داشته امضاى اين 
فرم يعنى حکم اعدام من و 
تحت هيچ شرايطى حاضر 
. به امضاى اين فرم نيستم
اداره سوسيال شفاها به 
ميالد اعالم مى کند تا فرم 
را امضا نکند به وى هيچ 
گونه امکاناتى و کمک 
هزينه نقدى براى زندگى 

در . تعلق نخواهد گرفت
طول اين مدت ميالد از 
دوستانش پول قرض 

هفته گذشته آخرين . ميکرد
سکه هاى ميالد تمام شده 
. هيچ پولى برايش نميماند
ميالد بدينگونه چندين روز 
حتى پول براى خريدن نان 
خالى هم نداشته و اين 
مسئله عدم نداشتن مايحتاج 
زندگى وضعيت جسمى 
وى را بشدت بخطر مى 

شنبه هفته اندازد روز پنچ 
گذشته طى يک تماس تلفنى 
با مسئول سوسيال شهر 
 وى آقاى شيفرت، نسرين

magid
ﺶﺨﺏ زوﺮﻴﻓ دﻼﻴﻣ

magid

magid

magid

magid




149 مصفحه پنج                                                                        شماره                                                            همبستگی هفتگی  

   برای اسالم سياسییمدال

 
 
 

اما او . ن را ناديده بگيردا
با اين موضع امروزياعمال 
گذشته خود را نيز خراب 

او امروز در مقابل . ميكند
جنبشي است آه من در آن 

دم ايران چه مر. قرار دارم
آنها آه به خيابانها ميريزند 
و چه آارگراني آه امروز 
در اعتصاب هستند، 
ميخواهند جمهوري اسالمي 

من با آنها . را نابود آنند
اما خانم عبادي . هستم

ميخواهد با آمي اصالح 
.اين حكومت را حفظ آند  
آيا به نظر شما سخنراني 

يك ساعت خانم عبادي طي 
 گذشته تعرض مستقيم
به تفكر منتهي به نقض 
حقوق بشر در حكومت 

                    ايران نبود؟
 
ــ بوش و انگليس هم 
.تعرض ميكنند  
 
آيا به نظر شما عملكرد 
رئيس جمهوري جرج بوش 
و شيرين عبادي در يك 
 رديف قرار دارند؟

به نظر من آنها در ! ــ بله
را چ. يك مسير قرار دارند

آه هر دو براي حفظ اسالم 
سياسي و نجات جمهوري 
.اسالمي برخاسته اند  

 
خانم هميلي از شما 

          متشكرم

 
ــ شما نام آن را هر چه 
ميخواهيد بگذاريد، من 
ميگويم اينها ميخواهند به 
اسالم سياسي رسميت 

آيا شما خانم عبادي . بدهند
را سمبل اسالم سياسي 

    ميدانيد؟
 خانم عبادي ــ جايزه

اين جايزه . سياسي بود
. براي نجات اسالم بود

هدف آن دادن يك چوب 
زير بغل به جمهوري 

آنها خود باور . اسالمي بود
آرده اند آه رفتني هستند و 
اين آخرين تالش دول 
غربي بود آه آنها را حفظ 

آنها ميخواهند قساوت . آنند
.را در لبخند عرضه آنند  

 
ديد؟ به سئوال من پاسخ ندا

آيا شما شيرين عبادي را 
سمبل اسالم سياسي 

   ميدانيد؟
ــ خانم عبادي دقيقا مدافع 

و . اسالم سياسي هستند
براي نجات اسالم سياسي 

يعني چيزي . قدم برميدارند
.بيشتر از سمبل هستند  
آوشش هاي چندين ساله 
خانم عبادي در جهت 
احقاق حقوق بشر در ايران 
 را چگونه ميبينيد؟

 نظر من خانم عبادي ــ به
در چارچوب جمهوري 
اسالمي آار و تالش آرده 
 است و هيچ آس نميتواند  

بلندگوي معترضين را در 
دست گرفته است و با 
هيجان به شعار دادن 

بقيه . مشغول است
شعارهاي او را تكرار 

تقريبا به تعداد . ميكنند
 پليس  تظاهرآنندگان افراد

 به. در محل حضور دارند
سوي يكي از 
تظاهرآنندگان ميروم و با 

. گفت و گو ميشوم او وارد 
: خود را معرفي ميكند

دبير . مينو هميلي هستم«
فدراسيون سراسري 
پناهندگان شعبه آانادا و در 
عين حال يكي از آادرهاي 
حزب آمونيست آارگري 

چندين سال از . هستم
بهترين سالهاي عمرم را 
در سياه چالهاي جمهوري 

».مي گذراندماسال
 
به طور مشخص عليه چه 
چيز و چه آسي اعتراض 
 ميكنيد؟
ــ اعتراض من به دولت 
آانادا و به اين دانشگاه 
است آه محل علم و دانش 
است و به اسالم سياسي 

اينها به اسالم . جايزه ميدهد
به . سياسي مدال ميدهند

اسالم سياسي ديپلم افتخار 
.هديه ميكنند

زن در روز روشن سيتي 
آانادا خانم زهرا آاظمي را 
در ايران ميكشند و آب از 
.آب تكان نميخورد

 
شما االن به فردي اعتراض 
ميكنيد آه رسما دفاع از 
حقوق خانواده زهرا 
آاظمي در ايران را به 
...عهده دارد

ــ بله به اين نكته هم 
بگذاريد ابتدا تاآيد . ميرسم

آنيم آه اعتراض ما در 
 درجه اول به دولت
آاناداست آه ميخواهد به 
اسالم سياسي رسميت 
بدهد؛ تشكيل دادگاه هاي 
شرعيه در آانادا آه طرح 
آن ارائه شده و تقريبا 
تصويب هم شده است، دليل 
.ما بر اين مدعاست

 
آيا به عقيده شما دولت 
آانادا در حال بنيادگذاري 
  ؟نوعي جمهوري اسالمي

تاآيدات .  ميپردازدبشر
مكرر خانم عبادي بر اسالم 
و بدون اشاره به ايران آه 
حكومت آنجا هم ظاهرا 
سنگ اسالم را به سينه زده 
و از ديدگاه به ظاهر 
اسالمي به نقض حقوق 

ر آمريكا انتقادات  بشر د
شديد ميكند، ميتواند شبهه 
» .برانگيز باشد  

فرد ديگري آه خود را 
ي استاد دانشگاه معرف

خانم « :ميكند، ميگويد
عبادي قبل از اينكه صلح 
نوبل را از آن خود سازد 
فعال حقوق زنان و آودآان 
در ايران بود، حال چگونه 
او پرچم رفرم در اسالم را 

او نه به . بلند آرده است
خاطر فعاليتهاي علمي و 
تئوري در زمينه ي 
رفرميزه آردن اسالم، بلكه 
به دليل تالشهاي پيگيرانه 

ش در جهت احقاق حق ا
آودآان و زنان تجليل شده 

   ».است
جوان ديگري آه دانشجوي 
دوره دآترا در دانشگاه 
: لندن انتاريو است، ميگويد

سخنراني باالنس بود و «
طبيعتا با مالحظاتي انجام 
» .شد آه قابل فهم است

ميپرسم چه مالحظاتي؟ فرد 
ديگري آه در آنار او 

 بله«: ايستاده است ميگويد
من هم موافق هستم، اينكه 

 دقيقه سخنراني 40طي 
 دقيقه زمان ترجمه را 45(

) نيز دربرميگرفت ــ خ ش
خانم عبادي يك بار هم نام 
ايران را نبرد به عنوان 
مصلحت برداشت ميكنم، 
» .اما برايم قابل درك است  

روبروي در خروجي سالن 
سخنراني يك گروه متشكل 

 نفر با در دست 15ــ20از 
تن چندين پالآارت و داش

پوسترهايي با تصاوير 
صحنه هاي اعدام در ايران 
در حال شعار دادن عليه 
جمهوري اسالمي ايران 

زني سياهپوش با . هستند
حجاب آامل اسالمي در 
حالي آه زنجيرهاي 
 سمبليك بر پيكر دارد

در حاشيه مراسم سخنرانی 
شيرين عبادی در دانشگاه 

       تورنتو کانادا
 ماه مي دانشگاه 7جمعه 

تورنتو ــ مراسم اهداي 
دآتراي حقوق به شيرين 
عبادي بانوي صلح ايران 

شرآت . پايان يافته است
آنندگان در مراسم طي 
تشويق هاي هيجان زده و 
دست زدنهاي ممتد دآتر 
  شيرين عبادي را به خارج
. از سالن بدرقه ميكنند
بسياري از آنها مايل هستند 

ا دست اين سفير انسانيت ر
آم براي دقايقي ميان خود 
داشته باشند و خارج از 
مراسم رسمي آالمي از او 
بشنوند و ابراز محبت آنند، 
اما برگزارآنندگان ظاهرا 
به داليل امنيتي اين دقايق 
را در برنامه ستاره صلح 
. ايران نگنجانيده اند

تمجيدها بسيارند اما 
انتقادات نيز قابل اغماض 

عيت پس از انبوه جم. نيستند
خروج از سالن 

Convocation)  محل
هنوز ) برگزاري مراسم

. پراآنده نشده است
به مرد جواني آه همراه با 
خانمي با حجاب آامل از 
سالن خارج ميشود نزديك 

علت حضورشان . ميشوم
در مراسم را ميپرسم 

من و همسرم « :ميگويد
مسلمان و به مسائل حقوق 

مانند . بشر حساس هستيم
ايرانيان به ايراني غالب 

بودن برنده صلح نوبل و به 
مسلمان بودن او افتخار 

زحمات بسيار او . ميكنيم
در جهت احقاق حقوق 

برايمان از  تضييع شده
جايگاه وااليي برخوردار 
است، اما براي من يك 
سئوال بزرگ ايجاد شده و 
آن اينكه چرا خانم عبادي 
اينقدر بر اسالم و سنخيت 

 تاآيد آن با حقوق بشر
دارد؟ مشكل اصلي ما 
ايران است آه حكومتش 
چه بخواهيم يا نه با اتكا به 
يك تعبير خاص از اسالم به 

   سرآوب وحشيانه حقوق 
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بازداشتگاههاى جهنمى پناهجويان مرورى بر 
  )قسمت دوم(

بريتانيا شده و درخواستهاى 
پناهندگى شان توسط اداه 
مهاجرت بريتانيا رد شده 

البته در بين . است
پناهجويان بازداشتى هستند 

جويانيکه بطور قانونى پناه
وارد شده يا کسانيکه از 
مدت اقامت ويزايشان 
گذشته و بطور غيرقانونى 

اکثر . در بريتانيا مانده اند
اين پناهجويان در 
بازداشتگاهها منتظر 

تنها تعداد . ديپورت ميباشند
محدود و ناچيزى از اين 
پناهجويان بازداشتى را 
پناهجويانى تشکيل ميدهند 

يفرى و قضايى که بداليل ک
مجرم شناخته شده و 
محکوم به بازداشت شده 

همه اين پناهجويان . اند
بازداشتى براساس قانون 
مهاجرت بريتانيا در 

بيش . بازداشت بسر ميبرند
از يکصد پناهجو از سال 

 در اين ٢٠٠١
بازداشتگاهها نگهداشته شده 

نيمى از پناهجويان . اند
بازداشتى يعنى بيش از 

زنان و  نفر را ١٠٠٠
. کودکان تشکيل ميدهند
زنان و کودکان پناهجوى 
بازداشتى عمدتا در 
بازداشتگاههاى هارموندس 

رد، ورد، يارلس و
آکلنگتون و دون گاول 

پناهجويان .ميشوندنگهدارى
بازداشتى قانونا ميتوانند با 
پرداخت وثيقه و ضامن 
آزاد شوند اما اجراى عملى 

 پناهجويان فوق آن براى
ار و ناممکن شده العاده دشو

بسيارى از . است
پناهجويان بازداشتى هيچ 
دوست يا آشنا يا فاميلى در 
بريتانيا ندارند که بتوانند از 
طريق آنها امکان پرداخت 
وثيقه و ضمانت را فراهم 

پناهجويان از . نمايند
دريافت مشاوره هاى 
حقوقى محروم بوده و از 
اينرو اکثر اين پناهجويان 

ين مربوط به حقوق و قوان
     به بازداشت و پناهندگى

7 

 همبستگى ١٤٦در شماره 
هفتگى قسمت اول مرورى 
بر بازداشتگاههاى 
. پناهجويان را درج کردم

بازداشت پناهجويان و آنچه 
که بسر پناهجويان 
بازداشتى در بازداشتگاهها 
و زندانها ميرود عموما از 
ديده انظار مخفى مانده و 
ى کمتر ميديا و رسانه ها

گروهى در غرب به اين 
از . موضوع پرداخته اند

سوى ديگر رفتار ماموران 
دولتى و شرايط 
بازداشتگاهها و نوع 
برخوردى که با اين 
پناهجويان ميشود خود 
گوشه کوچکى از عمق 
ستمها و بيحقوقيهايى که بر 
پناهجويان ميرود را فاش 

در قسمت اول اين . ميسازد
مطلب، مرورى داشتيم بر 

هاى پناهجويان در زندان
اروپاى غربى که بعنوان 
نمونه بازداشتگاه 
پناهجويان در آلمان را 

در اين . بررسى کرديم
قسمت توجه شما را به 
وضعيت بازداشتگاههاى 
پناهجويان در بريتانيا جلب 

بازداشتگاههاى . ميکنم
پناهجويان در بريتانيابيش 

 پناهجو در ٢٠٠٠از 
بازداشتگاههاى بريتانيا 

اين پناهجويان . يبرندبسر م
بدون هيچ دادگاهى و بدون 
هيچ مدت زمان معينى و 
بدون حق پرداخت وثيقه و 
ضامن، با يک آينده مبهمى 

دولت . در بازداشت ميباشند
بريتانيا در حال حاضر 
درحال بازگشايى مراکز 
بازداشتى ديگر با گنجايش 

عمده .  نفر است٤٠٠٠
ترين بازداشتگاههاى 

تينس : د ازبريتنيا عبارتن
لى، کمپسفيلد، راچستر، 
ليورپول، بلمارش، 
ليندهالم، هارماندس ورد، 
يارلسن وود، دون گاول، 

پناهجويان . داور، و هسالر
بازداشتى در اين 
بازداشتگاهها عمدتا شامل 
پناهجويانى است که 

 رغير قانونی واردبطو

جهان سومى نيستند که 
مورد ستم و تبعيض جنسى 

در پيشرفته . قرار دارند
ترين جوامع نيز ما شاهد 
بيحقوقى زنان هستيم و 
الزم است براى آزادى 
کامل زنان در سطح بين 
المللى حرکتهايى صورت 

ممکن است : سوال.بگيرد
که با کمى از مشکالتى 

کميسارياى پناهندگان 
سازمان ملل در ترکيه 
 داريد برايمان بگوييد؟ 

مشکل اصلى من با : جواب
اين سازمان اين است که 
اين سازمان عليرغم نامش 
وا رسالت و وظايفش در 
دفاع از پناهندگان به مسئله 
زنان پناهنده و زنان فاراى 
از جوامع اسالمى بعنوان 
يک مسئله سياسى نگاه 

کند در صورتيکه ظلم و نمي
ستمى که در رژيم ضدزن 
اسالمى ايران به زنها وارد 
. ميشود اساسا سياسى است

و بمراتب بيشتر از ستمى 
است که به يک فردسياسى 
يا زندانى سياسى وارد 

زنان ايران به يک . ميشود
زندان دائم العمر با اعمال 

و اين چيزى . شاقه محومند
است که سازمان ملل 

بهمين دليل هم ما .دنميپذير
زنان پناهجو سالهاست که 
دربالتکليفى و شرايط 
سخت و آينده تاريک و 
انواع بيحقوى ها دست و پا 
ميزنيم ما معرقديم هر زنى 
که از جهنم جمهورى 
اسالمى فرار ميکند بايد 
. بعنوان پناهنده شناخته شود

بعنوان آخرين سوال : سوال
در کشورى که خواهيد 

دگى را رفت چه نوع زن
 آرزو و تجسم ميکنيد؟

آرزو ميکنم که : جواب
شاهد دنياى باشم که تمامى 
زنان در آزادى و برابرى 
و امنيت کامل بسربرده و 
زندگى شاد و پوياى داشته 

در آخر نيز . باشند
ميخواستم از اين فرصت 
استفاده کنم و از سازمان 
زنان زحمتکش ترکيه 
بخاطر حمايتها و همبستگى 

 از مبارزات ما بيدريغشان
در ترکيه تشکر و قدردانى 
.کنم      

پيدا کرده بود باز اينرو 
تصميم گرفتم کشور 

  . راترک کنم

در مورد نحوه : سوال
ورودتان به ترکيه و ادامه 
زندگى در اينجا توضيح 

پس از فرار : جوابدهيد؟ 
از ايران و آمدنم به ترکيه 
در اينجا نيز با مشکالت و 

وبرو سختيهاى بسيارى ر
خيلى رنج کشيدم اما . بودم

با تما اين احوال اکنون 
خوشحالم که از پشت اين 
ميکروفن راديويى ميتوانم 
به آرامش و اعتماد بنفس 
کامل با شما و مردم 

از حقوق . صحبت کنم
خودم و ميليونها زن ديگر 
حرف بزنم و از آنها دفاع 
کنمظ من زمانى حتى 
جسارت صحبت کردن و 

 محيط خانه اظهار وجود در
و خانواده را نداشتم ولى هم 
اکنون به يک عنصر فعال 
و پرتحرک سياسى تبديل 

  . شده ام

؛ آيا فکر ميکنيد در سوال
مقايسه با زنان ايران ايجا 
در ترکيه زنان از حقوق 

 بيشترى بهره مندند؟

 البته حکموت ترکيه :جواب
الئيک استظ و کامال 
برمبناى دين و مذهب 

يه قوانين نيست و در ترک
مدنى کمتر رنگ و بوى 
مذهبى و اسالمى دارد و 
طبعا زنان به لحاظ حقوقى 
از آزاديهاى بيشترى 

حداقال نسبت . برخوردارند
به زنان ايران مجبور به 
حجاب اسالمى نيستند، 
کابوس اعدام و سنگسار را 

اما فرهنگ . و غيره. ندارند
ها و سنت هاى مردساالرى 
 در ترکيه جان سخت تر و

در . پايدارتر از ايران است
خنواده ها زنان براساس 
اين فرهنگ و سنن اسالمى 
تحت انواع آزارها و 

و بنظر . توهينها قرار دارند
من زنان در ترکيه بمعناى 
واقعى کلمه از آزادى 

بنظر من . برخوردار نيستند
 اين تنها زنان خاورميانه و 

تنها بجرم زن بودنّ

رد و سالهاى سال مرا مو
آزار و شکنجه قرار 
ميدادند حتى مرا در چهار 
ديوارى خانه نيز مجبور به 
پوشيدن حجاب اسالمى 

و سيطره سنگينى . ميکردند
بر زندگى شخصى و 
. خصوصى ام انداخته بود

من در طى سالها تنش و 
کشمکش نهايت سالمت 
روحى را ازدست داده و 
دچار افسردگى شديد شدم و 

   .تحت درمان قرار گرفتم

 زنان در مقابل :سوال
اينهمه ظلم و تحقيرى که 
از طرف رژيم اسالمى به 
آنها ميشود چه کارى انجام 

بخشى از : جوابميدهند؟ 
زنان به اينهمه فرهنگ و 
سنت هاى ارتجاعى و 

و . مذهبى تميکين ميکنند
با همان فرهنگ خو گرفته 

و در . و بزرگ ميشوند
رويايشان به اميد بهشت آن 

ضع را تحمل دنيا اين و
بعضى هم مانند من . ميکنند

اين وضع را قابل تحمل 
نديده که اشکال بروز آن 

بعضى دچار . فرق ميکند
بيماريهاى جسمى و روحى 
شده و دچار افسردگى 
ميشوند و عده زيادى به 
عصيان و اعتراض رو 
مياورند و نارضايتى هاى 
خود را به اشکال مختلفى 
مانند قانون شکنى بى 

 سنت ها عرفهاى توجهى به
ارتجاعى در جامعه و در 
نهايت پيوستن به صفوف 
معترضين سياسى و 
شرکت در تظاهراتها و 
فعاليتهاى سياسى نشان 

چطور : سوال. ميدهند
تصميم گرفتيد کشورتان را 
ترک کنيد؟ اين جسارت را 
: چگونه پيدا کرديد؟ جواب

حدود يکسال بيمار بودم و 
ديدم که ديگر قادر نيستم به 
آن زندگى جهنمى تن بدهم 
و ماندن در آنجا برابر با 
مرگ و نابودى تدريجى 

سرنوشت و . برايم بود
زندگى فرزندانم و آينده 
 فرزندانم نيز برايم اهميت
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 کمپين اعتراضى ٢٠٠٤از آغاز سال . بشدت ناچيزى موجود ميباشد

و فعليتهاى وسيعى را براى . براى بسته شدن اين مرکز براه افتاده است
  .  داه استبسته شدن اين مرکز انجام

  يارلزووداين

 ٩٠٠ در نزديکى برفارد ايجاد شده ٢٠٠١ بازداشتگاه که از نوامبر سال 
اين بازداشتگاه در واقع بزرگترين . پناهجو را در خود نگهداشته است

  . بازداشتگاه پناهجويان در بريتانياست

  آوکينگتاناين

 ٤٠٠داد تع.  گشوده شد٢٠٠٠ بازداشتگاه در کبريج شاير از ماه مارس 
براى . پناهجو از زن و مرد و کودک در اين مرکز نگهدارى ميشوند

بسته شدن اين مرکز نيز کمپين اعتراضى بنام کمبريج چاير عليه 
  .بازداشتگاه پناهندگى فعاليت ميکند

از دعوت به کنفرانسهای مهم   روى خط همبستگى
  فدراسيون

دعوت به کنفرانس جهانى عليه 
راسيسم فرشاد حسينى عزيز، از 
طرف کميسارياى عالى حقوق 
بشر سازمان ملل بدينوسيله از شما 
براى شرکت در کنفرانس جهانى 
سازمانهاى غيردولتى عليه 
راسيسم و تبعيض نژادى دعوت 

لطفا براى شرکت در . بعمل ميايد
ه اين کنفرانس يک گزارش ساالن

در خصوص تبعيض نژادى و 
فعاليتهاى خود در زمينه مبارزه با 
تبعيض نژادى را براى ما ارسال 

ما منتظر دريافت گزارش . کنيد
شما و سازمان . شما خواهيم بود

تان همبستگى فدراسيون سراسرى 
پناهندگان ايرانى را ترغيب ميکنيم 
تا فعاالنه در اين کنفرانس شرکت 

طرف با احترام از . نماييد
کميسارياى عالى حقوق بشر 

 سازمان ملل

دعوت به کنفرانس اروپايى عليه  
آقاى حسينى افراطى راست جديد

همانگونه که مطلعيد ! عزيز
راست جديد افراطى و ايده هاى 
ارتجاعى آن مدتى است که نه تنها 
در بين احزاب سياسى افراطى که 
حتى در دانشکده ها کاناونهاى مهم 

عه نيز نفوذ و اصلى سياسى جام
جنبش راست افراطى . کرده است

جديد در سراسر اروپا سيماى 
. متفاوتى از خود نشان داده است

راست "يکى از اين چهره ها 
چگونه ميتوان در . است" جديد

جامعه اروپا با اين راست جديد 
مقابلهکرد؟ چگونه ميتوان مردم 
را در تقابل با آن بسيج کرد؟ 
8                                   

   :ز ميان نامه هاا

  شرايط پناهندگى براى دوجنسيتى ها 

فرشاد عزيز من يک دانشجو 
هستم از ) ترانسکشوئل(دوجنسيتى 

مشکالت اجتماعى و حقوقى . ايران
زندگى در اين شرايط . زيادى دارم

برايم غيرقابل تحمل شده و 
ميخواهم از اين وضع نجات پيدا 
کرده و در يک کشور امن اروپايى 

لطفا . کايى پناهنده بشميا آمري
توضيح دهيد که آيا من ميتوانم 
براساس اين مشکالتم درخواست 

شرايط پناهندگى در . پناهندگى بدهم
اروپاى شمالى، فرانسه، آمريکا و 

  کانادا چگونه است؟

دوست عزيز شما ميتونيد در هر 
کشورى که مايل باشيد درخواست 

اما با توجه به . پناهندگى دهيد
 پناهندگى در اکثر شرايط سخت

کشورهاى پناهنده پذير توصيه 
ميکنم که قبل از ورود و ارائه 
درخواست پناهندگى با مسئولين 
فدراسيون در کشورى که ميخواهيد 
درخواست پناهندگى دهيد حتما 
تماس گرفته و از آنها مشاوره هاى 
. حقوقى الزم را دريافت کنيد

آدرس، تلفن و اى ميل مسئولين 
رى کليه واحدهاى ما شهرى و کشو

در سايت همبستگى 
)www.hambastegi.org ( و در

. قسمت تماس با موجود ميباشد
 . ف،ح. موفق باشيد

  

آخرين خبرها . آميز برگزار ميشود
حاکى از ننست که ديويد بالنکت 
وزير کشور قول داده که تا اکتبر 

اين مرکز را براى هميشه  ٢٠٠٤
خواهد بستظ تطاهراتها و تجمعات 
اعتراضى اما کماکان تا بسته شدن 
 .قطعى اين مرکز ادامه دارد

  بازداشتگاه داور

مرکز بازگردانى داور که شهر  
مرزى فرانسه و بريتنايا و درجوار 
کانال مانش ميباشد، از ماه مه 

اين بازداشتگاه .  باز شد٢٠٠٢
و را در خود جاى داده  پناهج٢٥٠
پناهجويان اين بازداشتگاه . است

همگى منتظر تصميم نهايى اداره 
مهاجرت براى ورود به خاک 

با اعالم تاسيس اين . بريتانيا ميباشند
 ٢٠٠٢بازداشتگاه يعنى از آوريل 

توسط مردم و سازمانها و نهادهاى 
مدافع حقوق پناهندگى کمپين 
اعتراضى براى بسته شدن اين 

  . کز فعاليت ميکندمر

  هارموندسورداين

 بازداشتگاه که نزديک فرودگاه 
مرزى هيترو لندن ميباشد از 

.  آغاز بکار کرد٢٠٠١سپتمابر 
 پناهجو در اين ٥٥٠بيش از 

از . بازداشتگاه نگهداشته شده اند
 ساختمان ٢٠٠٢زمستان سال 

ديگرى براى افزايش ظرفيت 
ميزان پناهجويان بازداشتى در 

کمپين . اث استدست احد
اعتراضى براى بسته شدن مرکز 

 ٢٠٠١هارموندسورد از سپتامبر 
فعاليتهاى خود را شروع کرده 

  . است

  ليندهالماين

 بازداشتگاه نيز نزديک دونکاستر 
در جنوب يورک شاير ميباشد که 

 ٢١ پناهجوى باالى ١١٢بيش از 
اين . سال را در خود جاى داده است
 ٢٠٠٣ بازداشتگاه از آوريل سال
در اين . شروع بکار کرده است

بازداشتگاه فضاى يک زندان کامل 
پناهجويان ملزم به . حاکم است

پوشيدن لباسهاى مخصوص 
زندانيان بوده و با آنها دقيقا مانند 
. زندانيان کيفرى برخورد ميشود

گزارشات رسيده از اين بازداشتگاه 
حاکى از آنست که در اين زندان 

 ريى و درمانى امکانات غذايى و دا

..مرورى بر بازداشتگاههاى

بازداشتهاى . آشنايى ندارند
طوالنى مدت براى پناهجويانيکه 
براى يافتن يک سرپناه راهى 
بريتانيا شده اند اکثر اين پناهجويان 
را به بيماريهاى روحى و روانى و 
جسمى عديده اى مبتال ساخته 

بى ثباتى، ناميدى، ترس از . است
وجود آمدن ديپورت باعث ب

استرس هاى شديدى در بين 
بنا . پانهجويان بازداشتى شده است

به گزارش سازمانهاى فعال در اين 
عرصه برخى از پناهجويان 
بازداشتى در کشورهاى خود نيز 
در زندان بوده و مورد شکنجه و 

بيمريهاى . آزار قرار داشته اند
روحى بيمارى مشترک و غالب 

. ستکليه پناهجويان بازداشتى ا
امکانات بهداشتى، درمانى دارويى 
و پزشکى ناچيزى در 
بازداشتگاههاى بريتانيا موجود 

به دليل دورى اين . ميباشد
بازداشتگاهها از لندن و گران 
بودن هزينه هاى حمل و نقل، 
پناهجويان امکان کمترى براى 
مالقات با دوستان و فاميلهاى خود 

نکته با اهميت اينست که در . دارند
بل اکثر اين بازداشتگاهها مقا

کمپينهاى اعتراضى نسبتا ثابتى 
توسط مردم و سازمانها و نهادهاى 
مدافع حقوق پناهندگى ايجاد شده 
است که موفقيتهايى هم کسب کرده 

جزئيات بيشتر آنرا در شرح . اند
در زير . بازداشتگاها خواهيم ديد

مرورى ميکنيم به برخى از اين 
  :بازداشتگاهها

  گاه کمپسفيلدبازداشت 

بازداشتگاه کمپسفيلد واقع در :
کيرينگتاون نزديک آکسفورد در 

در حال .  گشوده شد١٩٩٣نوامبر 
 پناهجو در اين ٢٠٠حاضر 

از هنگان . بازداشتگاه بسر ميبرد
گشايش اين مرکز کمين اعتراضى 
وسيعى براى بسته شدن اين مرکز 

در اثر فشارهاى . شروع بکار کرد
 وزير ٢٠٠٢يه اين کمپين در فور

کشور وعده داد که اين بازداشتگاه 
در حال حاضر .  خواهد بستار

هر سه شنبه اول ماه از ساعت 
 بعدازظهر تجمع اعتراضى ٧\٥

ن شهردارى آکسفورد در سال
 همچنين هر شنبه .برگزار ميشود

آخر ماه نيز در مقابل اين 
     بازداشتگاه تظاهرات اعتراض
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آلي مدارك بة اداره 
مهاجرت آشور سوئد به 
. من جواب رد داده اند 

وقتي آة به جواب انها 
دقت ميكنم دقيقا در جواب 
متوجه ميشوم بعد از حكم 
مرك من از طرف 
جمهوري اسالمي و فرار 
من از ايران  براي بار 
دوم هم اداره مهاجرت 

د با جواب رد آشور سوئ
. حكم را تائيد آرده است 
و قانوني بنام حمايت از 
حقوق بشر و آنوانسيون 

 ديگر وجود 1951ژنو 
ندارد و با جوابهاي منفي 
بلحاظ ارتباط آشورهاي 
اروپائي از نظر معامالت 
سياسي و اقتصادي با 
ايران مانعي برسر ايران 
قرارنمي دهند و آسانيكه 
واقعا مشگل دارند  و از 
ايران خارج شده اند را به 
ايران د يپورت ميكنند تا 
مشگلي  براي جمهوري 
اسالمي حتي در خارج از 
آشور هم وجود نداشته 

اين واقعا نظام .باشد
سرمايه داري و تسخير 
دولتها به وسيله سرمايه 
دولت جمهوري اسالمي 
ايران را نشان ميدهد واقعا 
ادم متاسف ميشود آه چرا 

رابري وقتي از ازادي ب
براي انسانها سخن بر زبان 
ميايد  بايد به وسيله باج دهي 
دولت جمهوري اسالمي 
ايران به دولتهاي ديگر 
صداي ازادي برابري 
سرگوب شود ما از سيستم 
جهنمي جمهوري اسالمي  
از اسالم سياسي آه پرده اي 
سياه بر زندگيمان سايه 
انداخته است و زندگي را بر 

آرده همگان تلخ آرده فرار 
ايم ولي وقتي در آشوري آه 
ميخواهي خود را ازاد  ببيني 
تا صداي خودرا به آوش 
مردم جهان برساني  متوجه 
ميشويم در انجا هم تحت 
محاصره دولت ديكتاتوري 

آزادي برابري . خود هستيم
در آشورهاي امن هم معني 

چون نظام ...... ندارد چرا 
سرمايه داري حكم فرماست 

ي مانيم و ولي ما ارام نم
براي ازادي و برابري مردم 

               تالش ميكنيم

ما پناهنده هستيم يا مجرم؟ 
. آيا پناهنده شدن جرم است
آيا تقاص جنايتهاى رژيم 
اسالمى را ما بايد پس 
بدهيم؟ اگر نخواستن 
جمهورى اسالمى را حق 
خودمان ميدانيم، اگر فرار 
از جهنم جمهورى اسالمى 

يدانيم که را حق هر کسى م
ميخواهد در جايى امن تر و 
فارق از ستم و تبعيض 

اگر پناهندگى . اسکان گزيند
بايد . را حق خودمان ميدانيم
بايد . برايش مبارزه کرد

متحد شد و با چنگ و دندان 
سازمانى که . بدستش آورد

ميتواند اعتراض و 
مطالبات ما را سازمان داده 
و حقوق انسانى مان را از 

 بکشد، گلوى اينها
فدراسيون سراسرى 
. پناهندگان ايرانى استت
بياييد همه با هم متحد شده 
و تحت رهبرى فدراسيون 
سراسرى پناهندگان 
ايرانى، جلوى زور و 
استبداد را به هر نوع که 
باشد بگيريم و اجازه ندهيم 
. که حق ما پايمال شود

فدراسيون مى تواند راه 
. گشاى اين مشکالت باشد

قوق ما با تمام ميتواند از ح
ميتواند هر . قوا دفاع نمايد

گونه ستم و اجحافى را که 
بر ماروا ميشود را از بين 

.به فدراسيون بپينديد. برد  

معناي پناهندگي در 
 آشورهاي امن

با سالم خدمت خوانندگان 
من اميد . نشري ههمبستگی

اميدي يكي ديگر از 
قربانيان جمهوري اسالمي 
ه ايران آة فقط براي عقيد

فكري نسبت بة برابري و 
ازادي بهائي بس سنگين 

دو برادر و .پرداخت آردم
پدرم  جلوي چشمانم آشتة 
شد و خودم هم دو سال در 
بدترين شرايط ممكن در 
زندانهاي مخوف ايران 
تحت بدترين شكنجةها قرار 
گرفتم و با بدترين شرايط 
زندگي خانواده دوستان  
خود را ترك آردم و بة 

. پناه اوردم آشور سوئد 
فقط بة بخاطرامنيت و 

ولي متاسفانة. تامين جاني   

  :پناهنده  

  مجيد آرام از آلمان

تعداد زيادى از ايرانيان 
بداليل مختلف سياسى 
اجتماعى که در ايران حاکم 
است، مجبوربه فرار از 
ايران شده و بطرف 
کشورهاى پناهنده پذير 

حاال چه مسايلى به . ميروند
 براى آنها دنبال اين فرار

. پيش ميايد معلوم نيست
بعضى ها با شرايط خيلى 
سخت و دشوار به همراه 
خانواده شان از راه هاى 
گوناگون وارد کشورهاى 
مختلف ميشوند، که يکى از 
. اين کشورها آلمان است

در اينجا پناهنده ها در 
محلهايى قرار مى گيرند که 
گاهى تحملش براى افراد 
خيلى سخت است و دچار 
بيماريهاى روحى و روانى 

حاال سوال اين . مى شوند
است که چرا فشار بر 
پناهنده ها افزايش يافته 

ايا اين نتيجه فشار . است
رژيم جمهورى اسالمى 
خونخوار و همکارى اين 
رژيم با دولتهاى پناهنده 
پذير نيست؟ رژيمى که 
سعى ميکند دامنه ظلم و 
ستم و سرکوبش را حتى به 

 در اينجا اروپا رسانده و
نيز مردمى را که از دست 
ستمها و سرکوبهايش فرار 
کرده اند باز هم تحت فشار 
روحى بيشتر قرار 

برخى از جوانان .بدهد
پناهنده تحمل اين سختيها را 
نداشته و ناخواسته به 
طرف مواد مخدر رفته و 

برخى . دچار اعتياد ميشوند
نيز زندگى را در تيرگى و 
. تباهى سپرى مى کنند

يچکدام از اين پناهجويان ه
قادر به بازگشت به 
کشورشان تحت حاکميت 
جمهورى اسالمى نيستند و 
مجبورند بهر شکلى که شده 
و در تحت هر شرايطى 

واقعاجرم ما . اينجا بمانند
انسانهايى که جمهورى 
اسالمى را نخواسته و 

 پنبراى همين هم در اروپا 
 پناهنده شده ايم چيست؟

ى ام در شدن حقوق پناهندگ
خواستن يک . اروپا باشد

جامعه آزاد و سکوالر، 
جامعه اى مرفه، برابر و 
بدون تبعيض جنسى نه 
خواسته زيادى است ونه 

که . بزرگ و دست نيافتنى
رژيم ننگين جمهورى 

 است که ٢٥اسالمى ايران 
به عنوانهاى مختلف يا 
قربانى ميگيرد يا زن و 
مرد و کودک و جوان و 

 قدم غيره رامجبور به
نهادن در راه دشوار و پر 
از موانع پناهندگى مى 

انسانهايى که جهت .سازد
افشاء چهره آپارتايد جنسى 
و ماهيت سرا پا ضد زن، 
ضد کودک، ضد جوان و 
ضد انسانى جمهورى 
اسالمى فى نفسه ميتوانسته 
و ميتواند جانشان را بطور 
جدى در معرض خطر 
. شکنجه و اعدام قرار دهد

ى آزاديخواه اين انسانها
طناب اعدام مذهب را به 
دليل کمونيست بودنشان 
باالى سر، اسلحه اماده به 
شليک رژيم رابه دليل 
افشاگرى روبروى خود و 
افعى هاى زهراگين سنت 
را زير پاى خود در ايران 
و تيغ برنده خنجر نسبيت 
فرهنگى را از سوى 
دولتهاى پناهنده پذير در 

با توجه . پشت خود دارند 
 اينکه در خارج از به

کشور نيز از سياستهاى 
ضد انسانى به دليل روابط 
اقتصاد و سياسى در امان 
نبوده و همچنان مورد 
. شکنجه روحى قرار دارند
براى باز پس گيرى حقوق 
از دست رفته و باز پس 
گيرى حرمت انسانيمان با 
هم ودست در دست هم در 
ظرف تشکيالتى فدراسيون 

يرانى سراسرى پناهندگان ا
گرد امده و مبارزه خواهيم 

به اميد سرنگونى . کرد
رژيم جمهورى اسالمى 

.               ايران  
مرگ برجمهورى اسالمى 
ايران، زنده باد ازادى، 
 زنده باد برابرى

 

ارتباط اين راست جديد با 
سياستهاى اتحاديه اروپا 
عليه مهاجرين و پناهندگان 
در چيست؟ براى مبارزه 

يش از چه متدها با اين گرا
و کمپينهايى بايد بهره 
گرفت؟ اينها موضوعات 
مهم مورد بحث ما در اين 

ما . کنفرانس اروپايى است
از شما و سازمان شما 
دعوت ميکنيم که در اين 
کنفرانس که در اواخر ماه 
ژوئن در آلمان برگزار 
ميشود شرکت نموده و 
ديدگاهها و نظرات خود را 
 .با ما در ميان بگذاريد

شايان ذکر است که ائتالف 
عليه راسيسم يکى از 
بزرگترين سازمانهاى 
ائتالفى در اروپاست که 

.  سازمان عضو دارد٥٦٠
در کنفرانس سال گذشته ما 

 کشور از ٣٢ نفر از ٧٨
اسپانيا تا روسيه، و از 
ايرلند تا قبرس در آن 

در اين . شرکت داشتند
کنفرانس ما ضمن تبادل 
نظر و تجارب و تخصص 

اى خود تالش ميکنيم که ه
با کمک هم شبکه 
قدرتمندى را عليه راست 
جديد در اروپا سازمان 

لطفا براى شرکت در . دهيم
کنفرانس فرم ويژه اى که 
برايتان ارسال شده را پر 
نموده و در اسرع وقت 

با . براى ما ارسال کنيد
 احترام ائتالف عليه راسيسم 

ديوار بى سقف اداره 
  مهاجر

  ى از سوئدسعيده عصار

.  ابتدا که قلم به دست گرفتم
آنقدر ناراحت و نااميد بودم 

آخر "که اسم مقاله ام را 
تعيين کرده " خط پناهندگى

اما هر چه بيشتر به . بودم
نوشتن ادامه دادم در 
انتخاب اسم آن به ترديد 

ترديد از اين جهت . افتادم
که فکر کردم نامهاى 
ديگرى هم ميتوان بر آن 

نى که گوياى عنوا.نهاد
لگدمال شدن حرمت انسانى 
ام در رژيم جمهورى 
 اسالمى ايران و پايمال 
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