
 

   

اي           ه زاري رگ بنا به گزارش خب
ان       بين المللي سيل فرار پناهندگ
ه             طاش ادام ايراني از آمپ ال
ر از            ب ا خ ه زاري رگ ب دارد  خ

ه         ٧٠٠ورود   ي ب ران ده اي  پناهن
د         ال عراق را داده ان ا .   شم ام

ق          ي وشت دق رن ان از س اآ م آ
هزاران پناهنده ايراني آه بدليل 
وجه و              ل ن در ف ي جنگهاي خون
ي در آمپ                  ات ب ناامني و بي ث
د         الطاش مجبور به فرار شده ان

ه      .   خبري در دست نيست      ا ب ن ب
ان      گزارش آميسارياي  پناهندگ
طاش از             سازمان ملل آمپ ال
ورد        آليه سرويسها و خدمات م
نياز پناهندگان محروم شده و           
ه و           ع آذوق وزي اي ت ه رويس س
ع           ط ل ق ك دادي ب اي ام ه ك م آ

زاران      .   گرديده است   دگي ه زن
ا              ا صده ه ن آن ي پناهنده آه درب
ا خطر                آودك وجود دارد،  ب

 . جدي روبرو شده است

فقط در طول يـک هـفـتـه گـذشـتـه ،                 
 نفر در ايـران بـه اعـدام            ١٠بيش از   

جمهورى اسـالمـى   .   محکوم شده اند  
ايران در يک هفته گذشته حداقل دو        
نفر را در مال عام به دار آويـخـت و            
مــاشــيــن جــالدى حــکــومــت آمــاده        
است، تا در روزهاى آتى نيز تـعـداد          

حکم اعدام بر .   ديگرى را اعدام کند  
 ساله که از کـودکـى       ١٩عليه ليالى   

مجبور به تـن فـروشـى شـده اسـت،               
انزجار عـمـومـى را در ايـران و در                 

. سطح بين المللى بر انگيخته اسـت       
همزمان حکم اعدام بر عليـه وحـيـد          

  ساله، يک دختر دانشجو و يک ١٦
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سيل فرار 
پناهندگان 
ايرانى از 

الطاش ادامه 

ا             ه زاري رگ بنا به گزارشات خب
اد          ٧٧طي چند روز گذشته اجس

راق            اي ع رزه و در م ج اه ن پ
ان آشف شد             ون ه    . ترآيه و ي ب

زاري         رگ ب زارش خ گ
اد      آناتولي اهجو در         ٦ اجس ن  پ

ارتفاعات سرد و يخ زده آرارت       
وسط يك             ه ت واقع در مرز ترآي

ن  .   گروه آوهنوردي آشف شد    اي
ك زن            ه ي ق ب ل ع ت اد م  ٣٥اجس

ه ال رد   .   س ار       ٣١م ه ه و ش ال  س
ر هفت            آودك آه شامل سه دخت

 ساله و يك  ١٤ ساله و    ١٢.   ساله

تحقيقات نشان   .    بوده است  ٩پسر
ان            اهجوي ن ميداد آه اجساد اين پ
سه هفته پس از مرگ پناهجويان 

امات        .   آشف شده است   ق ول م ق ب
ن  ٣٠ترآيه ساالنه    پناهجو در اي

ا و                  رم ر س ات در اث اع ف ارت
 .گرسنگي جان ميسپارند

ر         خبرگزاري بي بي سي نيز خب
ي         ٢١از مرگ    ان غ اهجوي اف  پن

ي و عراقي در                ان ت اآس هندي پ
ان را داده است          ن  .   آبهاي يون اي

ه           ت ف ك ه ان پس از ي وي ج اه ن پ
اي           اي دري ه ي در آب ردان رگ س
گي و              مديترانه از شدت گرسن

ل             ي ه دل تشنگي جان داده و بعد ب
ه درون آب              ا ب ي دري اآرام ن

ارد     .   پرتاب شده بودند   مقامات گ
ه             ت ز اعالم داش ي ساحلي يونان ن
اند از ابتداي سال جاري تا آنون 

ر        ١٠٠بيش از     پناهجو در مسي
ا غرق              ه رسيدن به يونان در آب
شده و جان خود را ازدست داده      

 .اند
 ٥٠خبر ديگر حاآي از مرگ            

پناهجوي عراقي در نوار مرزي 
ن       .     شمال عراق ميباشد    ه اي ي ل آ

پناهجويان در اثر برخورد با يك      
ه شده و                ت ع آش ميدان مين وسي

 پناهجو در مسير راه  ٧٧ طى چند روز گذشته  تنھا
 اروپا جان سپردند

بنا به گزارش خبر گزاريها طي چند روز اخير و 
بدنبال تشديد جنگ نيروهاي آمريكايي با دسته 

جات مسلح عراقي در شهر فلوجه و به خاك و 
خون آشاندن اين شهر توسط نيروهاي آمريكايي 

اآثريت عظيم مردم و ساآنين شهر فلوجه شهر را 
ترك آرده و در سرماي شديد و طاقت فرسا آواره 

شهر فلوجه .  بيابانها و روستاهاي اطراف شده اند

 نفر از ٢١٠٠٠٠بيش از 
مردم فلوجه آواره 

 شدند

                     .  

   آذر در فرانکفورت١٦گزارشى از ميتينگ 
 به درياى خشونت برنميگردم

 آيا ايران 
 !امن است؟
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اآثريت عظيم ساآنين شهر فلوجه 
بدليل جنگ و ناامنى آواره روستاها 

  شدند

 ٢اطــالعــيــه شــمــاره 
آـــمـــپـــيـــن دفـــاع از 
پناهندگان ايراني در 

 عراق

ديدار و گفتگو با مسئولين حقوق بشر در رابطه با 
 وضعيت پناهندگان در ترآيه



 

١٧٠همبستگى هفتگى   ٢٠٠٤ دسامبر ١٠ 2   

 دسـامـبـر در مـقـابـل             ٥روز شنبـه     
کنسولگرى رژيم اسالمـى ايـران در         
شهر فـرانـکـفـورت مـيـتـيـنـگـى بـه                 
دعوت حزب کـمـونـيـسـت کـارگـرى            
ــرگــزار شــد کــه در اعــالم                 ايــران ب
همبستگى با مبارزات دانشجـويـان      

ــران بــود              در ايــن    .   و مــردم در اي
ميتينگ فعالين و اعضا فدراسيون    
در شهر فـرانـکـفـورت و شـهـرهـاى               
اطــراف فــعــاالنــه شــرکــت کــرده و             
همبستگى خود را بـا اعـتـراضـات            
 .فزاينده مردم در ايران نشان دادند

در اين ميتينگ احکام اعدام اخيـر        
در ايران و بويژه حکم اعدام بر عليه        

 ساله بشدت محکوم شـد      ١٩ليالى  
و تظاهرکننـدگـان دسـتـگـيـرى سـه             
برادر در شهر بوکـان را بـه اسـامـى              
محسن و ياسين و عزالدين حسينى      

در اينـجـا    .   را بشدت محکوم کردند   
عکسى از اين تظاهرات را مشاهده      

 .ميکنيد
همبـسـتـگـى فـدراسـيـون سـراسـرى              

ــى         ــرانـ ــان ايـ ــدگـ ــنـ ــاهـ ــنـ ــد   -پـ واحـ
  فرانکفورت

 آذر در ١٦گزارشى از ميتينگ 
 !   فرانکفورت

دســتــگــيــريــهــاى مــأمــوريــن اداره        
مـهـاجـرت کـمـاکـان ادامـه دارد و                
پناهندگان فرارى از جهنم جمهورى 
اسالمى ، در زندان و اعتصاب بسر       

  ٠مى برند 
بنا به تحقيقات فدراسيون سراسـري   

واحـــد (   ِپـــنـــاهـــنـــدگـــان ايـــرانـــى        
کماکان تعداد بيشتـري   )   انگلستان  

از پناهندگان توسط اداره مهاجرت     
در .   بريتانـيـا دسـتـگـيـر مـيـشـونـد              

همانحال پناهجويان بازداشـتـي در       
زندان به مقاومت عـلـيـه ديـپـورت             
مــى پــردازنــد و نــفــرت خــود را از             
برگشت به جهنمِ  جمهورى اسالمـى    
و راى دولـت  انـگـلـسـتـان ، ابـراز                  

 . ميکنند 
در واقع سوال اين است ، آيـا ايـران            
براى ابراز عـقـايـد، بـراي فـعـالـيـن               
سيـاسـى و در حـقـيـقـت بـراي کـِل                   
جنبِش مردِم سرنگونى طـلـب جـاى         
امنى ست؟ اگر ايران امن است پس       
اينهمه قتلهاى مـخـالـفـيـِن رژيـم و             
اعدامها و به گلوله بستـنـهـا بـراى           
چيست؟ آيا بايد به دمـکـراسـى در           

يـا بـه صـداى        !   زنجيـر دل بسـت ؟        
اعتراضِ  پناهندگانى که يکى يکى      
و به نوبت حقوقِ  آنها مورِد تعـرض         
قرار ميگيرد ؟ و نـوبـت  مـا کـى                  
خواهد بود امزوز يا فردا ؟ براستـى        
که داليِل رديهاِى همـافـيـس چـقـدر           

مــثــل !   بــى پــايــه و اســاس اســت ؟          
اينکه هيچ گروهـى و جـنـبـشـى در              
ايران فعاليتى ندارد و هـيـچـگـونـه            

خطرى از طرِف جمـهـورى اسـالمـى        
 !آنها را تهديد نمى کند

 وقتيکه پناهنده با سابقه زندانى و       
ــار شــکــنــجــه وارِد ايــن کشــور               آث
ميشود همافيس در داليـِل ردى ،          

شما مـخـالـفـتـى و          :   به او ميگويد    
فعاليتى در کشور  خود انجـام داده         
و بخاطر  آن شکنجه و زندانى شـده          

 و بعد هم آزاد شده ايد و همه چيز 
 

تمام شده است پس حال ميـتـوانـيـد          
چراکه اگـر    .   به کشور  خود برگرديد    

مشــکــلــى داشــتــيــد حــتــمــا اعــدام         
حـتـمـا    :   حال بايد پـرسـيـد     .   ميشديد

بايد اعدام شويم تا بتوانيم بـيـايـيـم          
اينجا و با تقاضاى پناهنـدگـى مـا          

 !موافقت شود؟
 پس پناهندگاِن عزيز همگـى بـايـد         
در جريان باشـنـد کـه بـعـداز مـرگ               
ميتوانند تقاضاىِ پناهندگـى آنـهـا        

ايـن  ! ! !   موردِ موافـقـت قـرار گـيـرد          
يعنى دمـکـراسـى در کشـورى کـه               
ِ کشــورهــاى پــارلــمــانــيــســت         مــادر

 !آيا ايران امن است؟

 بعدازظهر ٥\ ٥روز جمعه ساعت .  
انفجار مهيبي كـمـپ پـنـاهـنـدگـان             

. ايراني واقع در الكـرمـه را لـرزانـد           
بنا به گزارش دريافتـي از مـنـطـقـه             
الكرامه دو كـامـيـون حـاوي مـواد             
منفجره براي يك عمليات انتحـاري      
عليه نيروهـاي آمـريـكـايـي كـه در              
ــان در               ــدگ ــن ــاه ــن ــاه پ ــوار اردوگ ج
الكرامه مستقر بـودنـد شـنـاسـايـي            

كــامــيــون اول در چــنــد              .   شــدنــد 
كيلومتري مـقـر اردوگـاه مـنـفـجـر              
ميشود و كاميـون دوم كـه بـقـصـد              
تانكرهاي بنزين آمريكايي در جوار     
اردوگاه در حركت بود در اثر سانحه       
ايي از كار افتداه و راننده كـامـيـون           
بسمـت اردوگـاه پـنـاهـنـدگـان فـرار               

مـامـوران نـظـامـي اردنـي           .   ميكند
راننده كاميون را دستگير كرده و با       

گـفـتـه    .   خود به خاك اردن مـيـبـرنـد         
ميشود نيروهاي آمريكايي بيش از      

 تانكر بنزين در جـوار اردوگـاه           ٢٠
پناهجويان مسـتـقـر كـرده انـد كـه               
چنـانـچـه ايـن كـامـيـون در اجـراي                 
عمليات خـود مـوفـق مـيـشـد كـل                
اردوگاه با خاك يكسان شده و هـيـچ         
كس در ارودگاه از اين فاجـعـه زنـده           

اين خطر بزرگي بـود     .   بيرون نميامد 
كه از فراز سر پناهندگان ايراني در        
اين منطقه و براي بار سوم گـذشـتـه          

 . است
از سوي ديگر شبكه خبري الجـزيـره        
در يك گزارش خبري پـيـرامـون ايـن           
حادثه اعالم داشته كه پنـاهـنـدگـان         
ايراني در كـمـپ الـكـرامـه رانـنـده                
عــراقــي را دســتــگــيــر و تــحــويــل             

اعالم ايـن   .   مقامات اردني داده اند   

خبر از سـوي خـبـرگـزاري الـجـزيـره               
موجي از دلهره و اضـظـراب رد در            
دل پناهندگان در اين منطقه ايجـاد       

پناهنـدگـان مـعـتـقـدنـد          .   كرده است 
اعالم اين خبر امنيت پناهندگان و       
اردوگاه را بشدت بـا خـطـر مـواجـه             
ساخته و احـتـمـال حـمـالت تـالفـي               
جويانه يا انتقـامـجـويـانـه از سـوي             
دسته جات مسـلـح نـظـامـي عـراق              
عليه پناهـنـدگـان را تشـديـد كـرده              

پناهندگان همگـي نـگـرانـنـد         .   است
كــه هــر آن دســتــه جــات مســلــح و             
تروريستي آنها را هدف قرار داده و        
فاجعه عظيم انساني را در اردوگـاه        

 . ايجاد كنند
بدنبال بروز ايـن اتـفـاقـات و سـايـه               
شوم حمالت تالفي جويناه نـظـامـي        
ــنــاهــنــدگــان در اردوگــاه             ــيــه پ عــل

الكرامه تعداد زيادي از پناهندگـان    
مستقر در اين كمپ از روز شـنـبـه             
دست به تحصن و اعـتـراض زده و             
خــوهــان انــتــقــال فــوري كــلــيــه                  
پناهندگان مستقر در اين كمـپ بـه         
داخل خاك اردن، تـامـيـن امـنـيـت              
جاني آنها توسط نيروهاي نظامي و     
همچنين انتقال فوي آنها بـه كشـور         

اين اعـتـراضـات     .   امن سوم شده اند   
كه تا امروز نيز ادامه داشته با بـي           
توجهي و  بي پـاسـخـي مسـئـولـيـن              
كميسارياي پـنـاهـنـدگـان سـازمـان            
ملل و مقامات اردني هـمـراه بـوده           

 .است
طبق آخرين خبرهايي كه دبيـرخـانـه         
فدراسيون از پـروسـه انـتـقـال سـايـر              
پناهجويان بـاقـيـمـانـده در ارودگـاه            
الكرامه دريافت كرده اسـت، دولـت        
نــروژ از پــذيــرش ســهــمــيــه اي از               
پناهندگان براي انتقال به اين كشور     
سربـاززده و اعـالم كـرده اسـت كـه                
هيچ پـنـاهـنـده اي را از الـكـرامـه                  

دولــتــهــاي دانــمــارك و      . نــمــيــپــذيــرد

فنالند نيز هنوز نظر خود را مبـنـي         
ــن                      ــال اي ــق ــت ــا ان ــرش و ي ــذي ــر پ ب

 .پناهندگان اعالم نكرده اند
همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
ــرانــي وقــوع ايــن             ــنــاهــنــدگــان اي پ
اتفـاقـات در اردوگـاه الـكـرامـه را               
بمثابه يك زنگ خـظـر جـدي تـلـقـي              
كرده و رها كردن پناهنـدگـان و بـي            
مسئوليتي در قبال زندگـي آنـان را          
يك ريسك بسيار باال با خـطـر بـروز           
يك فاجعه عظيـم انسـانـي قـلـمـداد             

مــا هــمــه ســازمــانــهــا و        .   مــيــكــنــد
نهادهاي مدافع حـقـوق انسـانـي را            
فرا ميخوانيم تا با اعمال فشـار بـه        
دولتهاي فـنـالنـد دانـمـارك نـروژ و              
همچنين كميساريـاي پـنـاهـنـدگـان          
سازمان ملل خواهان انتـقـال فـوري         
كليه اين پناهندگان به كشـور امـن          

 .سوم شوند
همبـسـتـگـى فـدراسـيـون سـراسـري               

 پناهندگان ايراني
  ٢٠٠٤ دسامبر ٥

سايه جنگ و تروريسم بر فراز سر 
اردوگاه پناهندگان ايرانى در مرز اردن 

ــوى  ــل ــم ع ــاس ــق ــول اب
 ) آرمان(
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بـه گـفـتـه       .             ازبين رفـتـه انـد      
مقامات سـالـنـه در ايـن مـنـاطـق                

 . نفر به قتل ميرسند٢٥بيش از 
دولتهاي اروپايي روزبروز تمهيدات     
و سياستها و قوانين سخت تـري را          
بـراي ورود پــنـاهــجــويــان بــه اروپــا           

هر چـه حصـارهـاي       .   ايجاد ميكنند 
دژ اروپا ضخيم تر و بلـنـدتـر بـاشـد             
پروسه و شرايط فرار پناهجويـان را        
دشوراتر و رنج بار تر و خطـرنـاكـتـر           

واقعيـت ايـنـسـت كـه بـا             .   ميسازد
هيچ ميزان سخت گـيـري و ايـجـاد             
ديوارهاي آهنـيـن نـمـيـتـوان مـانـع               
سيل فرار هزاران انساني شد كـه از         
استبداد و نظامـهـاي نـاعـادالنـه و            
سركوبـگـر سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                 

ايـن سـيـاسـتـهـا تـنـهـا              .   ميگريزنـد 
ميزان تلـفـات انسـانـي را افـزايـش              
داده و پناهجويان را وادار ميسـازد       
با قبول خـطـرنـاك تـريـن ريسـكـهـا                
دشوارترين مسيرها را براي رسيـدن      

 .به اروپا طي كنند
همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايرانـي در صـف مـقـدم            
مــبــارزه بــا ايــن ســيــاســتــهــاي                 
ضدپناهندگـي دولـتـهـاي اروپـايـي           
ايســتــاده و بــا  شــركــت فــعــال در              
ائتالفهاي بين المللي مبـارزه بـراي       
برچيدن ديوارهاي آهنـيـن دژ اروپـا          

مــا .   را ادامــه و تشــديــد مــيــدهــد         
ــق آزادانــه و                    ــم كــه ح ــعــتــقــدي م
داوطلبانه  جـابـجـايـي و انـتـخـاب               
محل زندگي و حق جستجوي محـل   
امن براي ارئه درخواست پناهندگي   
يك حق ابتدايـي و پـايـه ايـي بشـر                 

اما نظام سرمايه داري .   امروز است 
اين حق را تنها در انحصار سرمايه        
و كاالها قرار داده و در مقابل براي        
انسانها  قربانگاههاي هولناكـي را       

مبارزه براي مقابله .   ايجاد كرده اند  
با اين سيـاسـت ضـدانسـانـي نـظـام              
ســرمــايــه يــكــي از وظــايــف مــهــم           

 .   فدراسيون ميباشد
همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              

 پناهندگان ايراني
 ٢٠٠٤ دسامبر ٦

 ساله در تهران،         ٢١جوان       
نگرانيهايى زيادى را دامن زده       

 نوامبر،  ٢٨روز دوشنبه    .  است
مامورين حکومت به خانه اى           
در بوکان يورش برده و سه                 
برادر را به اسامى عزالدين،             
ياسين و محسن حسينى دستگير       
کرده و با خود برده اند، در                  
مقابل پرس و جوى خانواده                 
حسينى اداره اطالعات رژيم از      
اين دستگيرى اظهار بى                        
اطالعى کرده و اکنون معلوم            
نيست اين افراد در کجا هستند و       
جه سرنوشتى در انتظارشان             

آدم ربايى و قتل انسانها          .  است
در کارنامه سياه حکومت                     
اسالمى از سالهاى قبل، ثبت              
شده و بهمين دليل اين واقعه در         
بوکان نيز ميتواند سرآغاز يک        
رشته ديگر يورش و قتل                       

جمهورى .  مخفيانه افراد گردد      
اسالمى ايران، در مقابل موج           
فزاينده مبارزات مردم، در                 
مقابل انقالبى که در ايران                    
ميرود پايه هاى حکومت را                

 ١٦بلرزاند، و بويژه در آستانه        
. آذر، دست به اين جنايات ميزند     

همه اين اقدامات براى پس                   
راندن مردم، براى ترساندن و          

. براى عقب راندن آنهاست                 
اعتراض به احکام اعدام و آدم          
ربايى بايد و ميتواند حکومت             
جنايتکار اسالمى را به عقب             

ايران کشورى  .  نشينى وادار کند  
ناامن است و همه اين اعمال               
جنايتکارانه براى چندمين بار          
اثبات ميکند که بايد در سراسر         
جهان نيز اين اعمال را افشا                
کرد و به حکومتهاى غربى                
فشار آورد که اصل نا امن بودن     
ايران را علنا به رسميت                        

فدراسيون   -همبستگى  .  بشناسند

سراسرى پناهندگان ايرانى شما      
را فرا ميخواند که جنايات رژيم       
در ايران را وسيعا در سطح بين 
المللى افشا کنيد، بر عليه اين              
جنايات اعتراض و مبارزه کنيد      
و يکبار ديگر دولتهاى غربى را 
تحت فشار بگذاريد تا ايران را          

 . نا امن اعالم کند
                                                                                                                                      

 
تا قبل از هجوم نظـامـي نـيـروهـاي            

 ٢٥٠آمريكايي در روزهـاي اخـيـر          
.  هزار نـفـر سـكـنـه داشـت             ٣٠٠تا  

بدنبال وقوع جـنـگـهـاي خـونـيـن و               
بمباران خـانـه هـا و سـرپـنـاهـهـاي                
مردم توسط نيـروهـاي آمـريـكـايـي           

 هزار نفر از مردم ايـن       ٢١٠بيش از   
شهر به سمت بيابانها و روسـتـهـاي          

بـه  .   اطراف اين شهر پناه آورده انـد        
گزارش خبرگزاريهاي بيـن الـمـلـلـي          
شهر فلوجه به يك ويرانه تبديل شده       
و آب و بـرق و سـرويسـهـاي اولـيـه                 
خدمات شهـري بـه كـل قـطـع شـده                

 . است
بمباران و كشتاربيرحمانه  مـردم و         
اماكن عمومي مردم بيگناه  جزئي      
از ســنــاريــوي ســيــاه نــظــم خــونــيــن         
جهاني براي بـه نـمـايـش گـذاشـتـن               
قدرت بالمنازع ميليتاريسم هار و      

هـرچـه ابـعـاد       .   خونين آمريكا سـت    

تالفات بيشتر باشد هـر چـه قـدرت           
تخريب اماكن عمومي بيشتر باشد     
هر چه خانه هاي بـيـشـتـري بـر سـر                
زنـــان  و مـــردان و كـــودكـــان و                   
سالمندان خراب شود هر چه قـدرت        
درو كردن زندگي و آثـار زنـدگـيـهـا             
بيشتر بـاشـد، پـايـه هـاي تـثـبـيـت                 
هــژمــونــي نــظــم نــويــن جــهــانــي در         

ايـن  .   منطقـه مـحـكـمـتـر مـيـشـود             
استدالل و منطق نظام سـرمـايـه در          
قرن بيـسـت و يـكـم و بـراي حـفـظ                   

جـنـگ   .   سلطه و اقتدارش ميـبـاشـد      
ــعــرض                 ــوجــه و ت ــل ــكــا در ف آمــري
وحشيانه نظامي به مـردم بـيـگـنـاه            
اين شهر يكي ديـگـر از بـرگ هـاي              
ــيــه             ــورژوازي جــهــانــي عــل ســيــاه ب

 .انسانيت و عليه مدنيت است
همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايراني ضـمـن مـحـكـوم           
كردن اين جنگ خونيـن و خـانـمـان            
سوز بر صدها هزار مـردم بـيـگـنـاه             
عراق از كليه سازمانها و نهادهـاي        
بين المللي ميـخـواهـد كـه سـريـعـا              
براي اسكان و تامين نيازمنديهـاي      
اين آوارگان تالش كـرده و از بـروز             
فجايع بيـشـتـر نسـبـت بـه آوارگـان               

 . جلوگيري بعمل آورند
همبـسـتـگـى فـدراسـيـون سـراسـرى              

 پناهندگان ايراني
  ٢٠٠٤ دسامبر ٤
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
                

 
از سايـت هـمـبـسـتـ گـى 

 ديدن آنيد 
 

در سايت هـمـبـسـتـگـي 
ميتوانيـد بـاه آرشـيـو 
. نشريات همبستگـى ه

مــقــاالت و گــزارشــات 
مختلف در رابـطـه بـا 
پناهندگى ، قـوانـيـن 
پــــنــــاهــــنــــدگــــى در 
آشــورهــاى مــخــتــلــف، 
آمپين هاى فدرسيون، 
و مـــطـــالـــب ديـــگـــر  

 مطالعه آنيد
 

سايت همبستگى را به 
ديگـران نـيـز مـعـرفـى 

 .آنيد

 طى چند  تنھا
اعدامھاى   ....روز گذشته 

فزاينده و آدم 
 ...ربايى 

  

... سيل فرار پناهندگان ايرانى از الطاش   

آمپ الطاش تا قبل از جنگ 
 پناهنده ١٢٠٠٠آمريكا و عراق 

. ايراني را در خود جاي داده بود
بي مسئوليتي آميسارياي 
پناهندگان سازمان ملل در قبال 
زندگي اين پناهندگان باعث شده 
آه اين بزرگترين آمپ 
پناهندگان ايراني در خارج با يك 
بحران جدي انساني مواجه شده 
و عمال هزاران پناهنده آه از 
 فعالين سياسي و فراريان 

رژيم سرآوبگر جمهوري اسالمي     
ات                ان ك ن ام ري ت م دون آ ميباشند ب
اي                  ه ت اب ان رق ه ام ي ب ت اي م ح
ا             ار ره اي ه ه تروريستي  و گرگ

 .شوند
همبستگي فدراسيون سراسري 
پناهندگان ايراني در مرحله اول 
بي مسئوليتي و بي توجهي  
آميسارياي پناهندگان سازمان ملل 
را مسبب اصلي اين فاجعه دانسته 
 و از آليه نهادها و 

سازمانهاي مدافع حقوق انساني    
ه          د آ در سراسر جهان ميخواه
اي            ساري ي م با اعمال فشار به آ
ان      پناهندگان سازمان ملل خواه
ان               دگ ن اه ن ه پ ي ل انتقال فوري آ
ه يك آشور            ايراني از عراق ب

 .امن سوم شوند
همبستگى فدراسيون سراسرى 

 پناهندگان ايرانى
 ٢٠٠٤ دسامبر٤
  

 نفر از مردم ٢١٠٠٠٠بيش از 
 ...فلوجه آواره شدند 

 
!ناهندگى حق مسلم همه آسانى است آه از استبداد، اسالم سياسى و بى حقوقى گريخته اند پ  
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در ادامه فعاليتهـاى واحـد تـرکـيـه            
فدراسيون، فعاليـن ايـن واحـد طـى            
يک سلسله ديدارهاى متـنـوع بـراى        

بــررســى مشــکــالت پــنــاهــنــدگــى،        
حلها و تحقيـق بـراى مشـکـالت             راه

پناهندگان مستقر در شهر وان، در        
هفته گذشته با هماهنگى دبيرخانـه      
واحد، با مسئولين دفتر حقوق بشـر       
شهر وان چـنـديـن ديـدار و جـلـسـه                  

اين ديـدارهـا بشـرح      .  برگذار نمودند 
 : زير بود

ديدار با ريئس دفتر حقوق بشـر         -١
  نوبت ٢آقاى زکى در 

ديـــدار بـــا مســـول مســـائـــل              -٢
  نوبت ٢پناهندگى آقاى نجيب در 

جــلــســه بــا مســول کــيــســهــاى           -٣
 پناهندگى خانم گلسرن 

در طى اين ديدارها هژير سعيدى و        
چنور محمدى در دو نوبت با رئيس       
دفتر حقوق بشـر آقـاى زکـى ديـدار             
داشتند و در مورد وضـعـيـت کـلـى             

 ٤پناهندگان در شهر وان، بـررسـى          
کيس که قبال به اين دفتـر از سـوى         
فدراسيون داده شـده بـود، مسـئلـه             
ديپورت وسيع پناهندگان، مسـئلـه       
ممنوعيت کار براى پنـاهـنـدگـان و          

حلهاى ايـن مشـکـالت بـحـث و               راه
تبادل نظر شد، در يک ديـدار ديـگـر           
با آقاى نجيب مسائل و مشـکـالت        
پــنــاهــنــدگــان، مســئلــه وکــالــت و          
دخالت وکالى دفتـر حـقـوق بشـر و             
ديدارهاى مشترک دفتر حقوق بشـر       
و نماينـدگـان فـدراسـيـون بـا دفـتـر                

سازمان ملل، بررسى و عـلـت ردى          
هايى که از سوى واحد ترکيـه         پرونده

فدراسيون به اين دفتـر ارجـاع شـده           
اســت و مســـائــل مــخـــتــلـــف و                 

هاى آتى و نـوع هـمـکـارى و              برنامه
هماهنگى با دبيرخانه فدراسيون در     

آخــريــن .   دســتــور کــار قــرار گــرفــت       
جلسـه هـم بـا مسـئـول کـيـسـهـاى                  
پناهندگان خانم گلسـرن بـا حضـور          
نماينـده شـهـرى فـدراسـيـون کـمـال               
کاظمى، نماينده فدراسيون در امور     
زنــان و رابــط فــدراســيــون و دفــتــر            
حقوق بشر معـصـومـه شـهـبـازى و             
فعاالن فدراسـيـون بـر سـر مسـائـل              
مختلف و نوع هـمـکـارى فـعـالـيـن              

هـاى مشـتـرک         فدراسيون در برنامـه   
آتى مورد بحث و تبـادل نـظـر قـرار              
گرفت، با پيشنهاد دبيرخـانـه واحـد         

 ماه است که دفـتـر       ٦کشورى مدت   
حقوق بشر شعبه وان بـا فـدراسـيـون        

نمايـنـد و تـا          مشترکا همکارى مى  
کنون به چنـديـن پـنـاهـنـده وکـالـت               

اند تا روى پرونده انهـا دخـالـت            داده
نمايند، همچنين فعـالـيـتـهـايـى در           
زمينه عدم ديپورت پناهنـدگـان بـا         
پليس و استاندارى اين شهر انـجـام         

 کـيـس بـه        ٤انـد و هـمـکـنـون               داده
پيشنهاد فـدراسـيـون بـه انـهـا داده              
شـده تــا دالئــل ردى و هــمــچــنــيــن            
اقدامات الزم براى بازگشـايـى ايـن         
پروندها با هماهنگى دفـتـر آنـکـارا          
سازمان ملل و مرکزيت دفتر حقوق      
ــرد و تــداوام                  ــي ــگ بشــر صــورت ب
مالقاتهاى هر هـفـتـه نـمـايـنـدگـان              
فدراسيون بسـرپـرسـتـى مـعـصـومـه            

هـمـچـنـيـن      .  شهبازى صورت بگيرد 
بعلت جابجايى دفتر سازمـان مـلـل         
در شهر وان و کمبود وقـت فـرصـت            
مالقات با اين دفتر به نـمـايـنـدگـان           

 . شهرى واگذار شد
فـدراسـيـون سـراسـرى          -همبستگى  

 پناهندگان ايرانى واحد  ترکيه 
  ٢٠٠٤ سپتامبر ٢

ديدار و گفتگو با مسئولين حقوق بشر در 
  رابطه با وضعيت پناهندگان در ترآيه

پيام اسماعيل مولودى دبير 
 فدراسيون در سوئد

!  به پناهجويان و مردم آزاده   

فدراسيون سراسرى پناهندگان             
 ١٦ايرانى واحد سوئد در طول             

سال مبارزه بى امان خود عليه               
سياست پناهنده پذيرى دولت سوئد      
کوشش کرده و تالش ميکند که              
مسئله را به نفع پناهجويان حل               

 . کند
ما در عرصه کار پناهندگى و                 
جواب به سياست هاى غير انسانى   
پناهنده پذيرى دولت سوئد در                 
عرصه بسيج و سازماندهى                     
اعتراض پناهجويان در خيابانها و      
کار روى افکار عمومى از يک            
طرف و نيز در عرصه ديپلماسى        
و فشار سياسى به دولت تالش                
ميکنيم حق پناهندگى را به دولت          

 . تحميل کنيم
هر جا پناهجو هست فدراسيون در   

. صف اول مبارزه اش قرار دارد       
و هرفرد و يا تشکلى هر قدمى هر 
چند کوچک به نفع پناهجو بر                  
دارد مورد حمايت و پشتيبانى                 

 . ماست
ما موافق لب دوختن ، خودزنى و         

فشار روانى بخود آوردن                   
خود را نزنيد، اعصاب     .  نيستيم

بلکه تنها  .  خود را خراب نکنيد    
با مبارزه متشکل و متحد                     
ميتوان بر مشکالت فايق                    

پيام ما به همه پناهجويان و       .آمد
بخصوص به سه پناهجوى                
عزيزى که لب خود را دوخته         
بودند اين است که متحد و                    
همدوش ميشود به خواستهاى          

ما امروز همراه       .  خود رسيد   
. باشما و درکنار شما هستيم              

خوشحاليم که لبتان را باز                   
کرديد و خوشحالتر ميشويم که       
بتوانيم در يک صف محکم با           
فدراسيون عليه سياست پناهنده      
پذيرى دولت سوئد همسو                   

 . باشيم
زنده باد همبستگى و اتحاد                  

 مبارزاتى 
 اسماعيل مولودى 

دبير همبستگى، فدراسيون               
سراسرى پناهندگان ايرانى              

 واحد سوئد 
  ٢٠٠٤ دسامبر ٢

 گمشده ما را پيدا کنيد 

 

ــوذرى يــک              ــواده مــحــمــدرضــا ن خــان
پناهجوى ايرانى از شهرستان کـازرون      
فارس با ما تماس گرفـتـه و خـواهـان             
 .پيدا کردن ردى از عزيزشان شده اند

بدينوسيله باطالع عموم مـيـرسـانـيـم          
چنانچه از محمدرضـا نـوذرى فـرزنـد           

 در   ١٣٥٥قلى متـولـد شـهـريـورمـاه            
 ١٣٨١کازرون که از بهمن مـاه سـال           

خارج شده، اطالعى در دست 
دارند دبيرخانه فدراسيون را مطلع 
کرده تا برادر و خانواده وى را از 

هرگونه خبر . نگرانى بيرون آوريم
يا اطالعى را لطفا با شماره تلفن 

 و يا اى ٠٠٣١٦١٣٩٤٠٥٣٤
ميل  دبيرخانه فدراسيون اطالع 
  .دهيد

 
همبستگى را در آـلـيـه 

هـايـمـھـا و .   آمـپ هـا
ــــع  ــــم ــــج ــــز ت ــــراآ م
پــنــاهــنــدگــان پــخــش 

 آنيد
 
 

همبستگى صداي 
اعتراض شما و ابزار 
شما براى مبارزه  در 
دفاع از حق 
.پناهندگى ميباشد  

به همبستگى 
 بپيونديد 
همبستگى 

ظرف اعتراض 
متشكل 

پناهندگان  
 .است
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من نازيال محمد حسني زماني  
هستم يک عمر در ايران از زن بودنم 
رنج کشيدم مثل ميليونها زن 
ايراني اسير فرهنگ مرد ساالري 
بي حقوقي توهين تحقير تجاوز و 

 سال بيشتر  ١٧سرکوب بودم 
نداشتم که از رفتارهاي ظالممانه  
پدرم و فرهنگ مردساالرانه حاکم 
به خانه ما خسته شدم از طرفي 
خال عاطفي و از طرفي فضاي 
خشن و مدام رعب و وحشت تن به  
ازدواجي دادم که سالها زندگيم را  
به تاريکي کشاندو بهترين روزهاي 
عمرم جز شکنجه و ازار چيزي    

ّّّ مدام از طرف خانواده     عايدم نکرد
مذهبي همسرم مورد توهين و 
تحقير قرار گرفتم سالها مرا 
مجبور به حجاب اسالمي در 
چهارديواري خانه کردند به   
خودشان اجازه ميدادنددر 
شخصيترين موارد زندگيم دخالت 
کنند و تعين تکليف نمايند و در 
صورت سر پيچي مورد تنبه و ازار 
و اذيت قرار ميگرفتم و باالخره به 
مرور زمان تحت شکنجه جسمي و  
رواني سالمتي ام را از دست دادم 
و دچار افسردگي شدم در صورتي 

که من به اميد يک زندگي    
صميمانه و عشق و دوستي تن به   
چنين ازدواجي داده بودم ولي هيچ 
وقت نتوانستم با تمام تالشم به  
انچه ميخواستم دست پيدا کنم 

 سال دارم ٣٦هنوز هم که 
بزرگترين ارزويم يک زندگى انسانى 
که عدالت و برابرى در ان حاکم 
باشد يک زندگى که بتوان در ان سر  
بلند کنم و بتوانم به راحتى بگويم 
من هم هستم يک زندگى که روابط 
دوستانه و عشق و صميميت پايه   
هاى تشکيل دهنده اش باشد نه  
اينکه مالک و برده بودن نه اينکه    
نيمه انسان بودن نه اينکه جنس 
مصرفى بودن و فقط مورد سو 
استفاده جنسى قرار گرفتن حال که 
به گذشته ام مى انديشم احساس  
ميکنم بهترين روزهاى زندگيم را 
از من دزديده اندو به جايش  
بيمارى و کابوس جايگزين کرده 

 سال است که به اميد    ٥اندمن االن 
يک زندگى انسانى از ايران فرار 
کردم و در کشور ترکيه پناهجو 
ميباشم و پرونده بسته مطلق  

 سال هم هست که بر  ٢ميباشم و
عليه جمهورى اسالمى مبارزه 
ميکنم وديگر ان زن ساده که سالها  
سرکوبم کردند نيستم و من پيگر به   
حقوق خود اگاهم و حاضر نيستم 
تحت هيچ شرايطى به نوع زندگى 
حاکم بر ايران که بر عليه ان مبارزه   
ميکنم تن دهم عالوه بر اين اکنون   
به عنوان فعال سياسى شناسايى 
شده ام و رژيم حکم دستگيرى مرا 
صادر کرده چون ما در ترکيه به    
همراه رفقا و نمايندگان فدراسيون  
مبارزات علنى و جشم گيرى عليه 

 

 من بر نميگردم 
 آمپين دفاع از حق پناهندگى زنان گريخته از جھنم جمھورى اسالمى 

  به درياى خشونت برنميگردم

 مھشيدشقاقى 
در مورد زن و بى حقوقى در جـوامـع          
اسـالمــى خصــوصــا ايــران مــطــالــب        
بسيار و معضالت و مشـکـالت بـى          
شمار مى باشد چرا که زندگى نـامـه          
هر زنى سراسر ممـلـو از درد و غـم               

 . است 
درد و غمى که ناشى از بى حقوقى و          

در کشـورهـاى     .   بى هـويـتـى اسـت           
مرتجع و متحجر اسـالمـى هـمـواره           
سعى مى شود کـه زنـان در پـائـيـن                
ترين سطح اموزشى اگاهى و فـکـرى        
بمانند تا نتوانند از قدرت تشخيص      
و تميز برخوردار گردند و حقوق خود       

امـا  .   را از دولتمردان مطالبه کـنـنـد       
با تـمـام دشـواريـهـا و مـوانـع زنـان                  
هـــمـــواره در طـــول ايـــن ســـالـــهـــا             
اعتراضات خـود را بـه گـونـه هـاى               
مختلف ابراز داشته اندکه البته چـه        
بسا انسانهاى بسيارى که جان خـود       
رادر اين راه باخته اند ويا زنانـى کـه           
هنوز در زندانهاى جمهورى اسالمى     
به سر مى برنـد يـا در صـف اعـدام                
وسنگسارند وکم نيستند زنـانـى کـه         
بــراى نــجــات جــان خــود از کشــور             
گريخته اند و به اميد به دست اوردن    
حقشان در گوشه وکنار دنيا پراکنده      

. اند ودر اوره گى به سـر مـى بـرنـد                 
عده اى از زنـان کـه از دسـت ظـلـم                  

 بــراى زنــدگــى خــود وکــودکــانشــان         
اما مـتـاسـفـانـه بـا سـخـت              .   بيابند  

شدن قوانين پناهندگى اين حـق هـم          
که کور سوى اميدى براى مـا زنـان           

 . رنج کشيده بود کم رنگ شده است 
اما من به عنوان يک زن ايرانى که  
مورد ظلم وستم واقع شده ام و از 
جهنم اسالمى گريخته ام براى به 
دست اوردن حقم ايستاد گى خوا هم 
کرد وديگر به ان سرزمين خشم و 
کينه ونفرت که ضد زن وانسان  
. وانسانيت است بر نخواهم گشت 

ارى من بر نخواهم گشت به درياى 
من بر نمى   . خشونت به عدم امنيت 

گردم به سرزمينى که گونى حجاب 
به دور زن مى پيچند ودر ان  
قرنطينه ميکنند، من بر نمى گردم 
به سرزمينى که شکنجه گاه من  
است ، شکنجه گاه و قتلگاه زنان 
ودختران است ، من بر نمى گردم به    
سرزمينى که زنان را به جوخه هاى  
اعدام مى سپارند و دختران کودک 
را به برده گى شوهر مى دهند ، من 
بر نمى گردم به سرزمينى که روى  
کلمه زن ، وجود زن ونام زن خط 
سرخ عدم کشيده اند ، من برنمى    
گردم به کشورى که زنان محصول 
نظام برده دارى وخشونت وتبعيضند 
، من بر نمى گردم به سرزمينى که     
زيرپرچم مذهبى زنان را مقدسانه 
سنگسار مى کنند ، و زنان قربانيان 
کينه ونفرت وتعصب مذهبى اند ،  
من برنمى گردم به سرزمينى که 
. شادى وخنده در ان گناه است 

جايى که نماينده مجلسش اعدام  
 تن از زنان را الگو وسر مشق ١٠

سايرين مى داند ، من برنمى گردم 
به سرزمينى که مرگ در ان اسوه و 
نمونه والگو ست وسنگسار مقدس   

مردم است بر نمى گردم ، من به    
سرزمينى که ضد زن وزيبايى 
وشادى و رفاه است برنمى گردم و   
براى کسب حق خود وادامه حياتم 
به مبارزاتم ادامه خواهم داد براى 
حق زندگيم که تا کنون تاوان 
سنگينى برايم داشته باز هم تالش  
خواهم کرد اما به ان سرزمين ، 
سرزمين جهل وجهالت ، تعصب  

. وخرافات بر نمى گردم   

بزرگترين آرزويم يك زندگى 
 انسانى است

نازيال محمد حسنى 
 زمانى

 
عليه جمهورى اسالمى انجام              
داديم و جاى دارد همين جا از              
دوستان عزيزمان در فدراسيون       
و کميته عليه سنگ سار مينا                 
احدى سنبل يک زن مبارز                    
وفرشاد حسينى که هميشه در              
کنارمان بوده و هست تشکر                

 ميکنم 

. 
 
مـن   بـر   نـمــى   گــر د م   بــه    

ســـر ز مـــيـــنـــى   کـــه   گـــو نـــى   
حـجـا ب   بــه   د و ر   ز ن   مــى   
پــــــيــــــچــــــنــــــد   و د ر   ا ن   
ق ر نـطـيـنـه   مـيـکـنـنـد ،   مــن   
بــــر   نــــمــــى   گــــر د م   بــــه   
سـر ز مـيـنـى   کــه   شــکــنــجــه   
گـا ه   مـن   ا سـت   ،   شـکــنــجــه   
گـــا ه   و   قـــتـــلـــگـــا ه   ز نـــا ن   
و د خـتـر ا ن   ا سـت   ،   مـن   بــر   
نـمـى   گـر د م   بـه   سـر ز مـيـنـى   
کـه   ز نـا ن   ر ا   بــه   جــو خــه   
هـا ى   ا عـد ا م   مـى   سـپـا ر نـد   
و   د خـتـر ا ن   کـو د ک   ر ا   بــه   
ــى    ــر   مـ ــو هـ ــى   شـ ــر د ه   گـ بـ
د هـنــد   ،   مــن   بــر   نــمــى   
گـر د م   بـه   سـر ز مـيـنــى   کــه   
ر و ى   کـلـمـه   ز ن   ،   و جــو د   
ز ن   و نـا م   ز ن   خــط   ســر خ   

 عـد م   کـشـيـد ه   ا نـد 
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مهـدى قـربـانـى، يـك  پـنـاهـجـوى                  
ايــرانــى اســت كــه در اعــتــراض بــه            
گرفتن حکم ترک خاک از انگليس و        
در اعتراض به سيـاسـت هـاى ضـد            
پناهندگى اين دولت، بـيـش از يـک           
هفته است  جلو درب هـوم آفـيـس،            

دست بـه    )   اداره مهاجرت انگليس  ( 
 . تحصن زده است

هاى فرارى  مهدى ، يکى از پناهنده
از جهنم جمهورى اسالمى است کـه      

اش تـوسـط        بدليل کـارهـاى هـنـرى       
جمهورى اسالمى تحت تعقيب قرار     

 سـپـتـامـبـر        ٦ميگيرد و در تاريـخ       
 وارد انگلستـان مـيـشـود و           ٢٠٠٣

. درخـواسـت پـنـاهـنــدگـى مـيـکـنــد             
درخواست مهدى براى گرفـتـن حـق         
پناهندگى از جانب هوم آفـيـس، رد         
و اکنون نيز حکم ترک خـاک گـرفـتـه            

او در اعـتـراض بـه سـيـاسـت             .   است
ضد پناهندگـى دولـت انـگـلـيـس و              

اش بيـش     براى گرفتن حق پناهندگى   
از يک هفته اسـت کـه جـلـوى درب               
هـــوم آفـــيـــس، اداره مـــهـــاجـــرت            
انگلستان، واقع در کرويـدون دسـت        

مهدى مصـمـم    .   به تحصن زده است   

اش رسيدگى نشود     است تا به پرونده   
 . همچنان به اعتراضش ادامه دهد

همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايرانـي واحـد انـگـلـيـس            

ضــمــن حــمــايــت قــاطــعــانــه از حــق         
پناهندگي مهدي قـربـانـي تـمـامـي           
تالشهاي خود را براي تـحـت فشـار           
قرار دادن هوم آفيس و گـرفـتـن حـق        
پنـاهـنـدگـي بـراي مـهـدي بـه كـار                  

ما  بار ديـگـر اعـالم          . خواهد گرفت 
مى داريـم کـه ايـران کشـور امـنـى                

در كشـوري كـه آپـارتــايــد          .   نـيــسـت  
جنسى و زن آزارى، در جامعه حاکم     

است، مذهب و قوانين ارتجاعى بـه       
مردم تحميل شـده اسـت، کـودکـان            
اعدام ميشوند، زنان بدليل داشـتـن        
رابطه جنسى سنگـسـار مـيـشـونـد،           
فعالين سياسى زنـدان، شـکـنـجـه و            

امنيت تنـهـا بـراي       .   اعدام ميشوند 
به .   سران جنايتكار رژيم وجود دارد    

همين دليل دولت انگليس مـوظـف        
است و بايـد فـراريـان از جـمـهـورى               

اسالمى را از جمله  مهدى قـربـانـى          
دولـت  .   را بعنوان پناهـنـده بـپـذيـرد         

انگـلـيـس مسـئـول جـان و زنـدگـى                 
هر اتـفـاقـى    .   باشد  مهدى قربانى مى  

براى او رخ دهـد، دولـت انـگـلـيـس              

 . مستقيما مسئول است
ما از همه سازمانها و مردم شريـف        
و آزاديخواه ميخواهيم که از مهدى     
ــق                ــن حـ ــتـ ــرفـ ــراى گـ ــى بـ ــانـ ــربـ قـ

 . اش وسيعا حمايت کنند پناهندگى
فـدراسـيـون سـراسـرى          -همبستگـى 

 واحد انگليس  -پناهندگان ايرانى 
 ٢٠٠٤ نوامبر ٢٨

  !از حق پناهندگى مھدى قربانى حمايت کنيم

 
بر حسب اتفاق سايت شما را بازديد   

برايم جالب بود و دسـت تـان          .   کردم
و اما از شمـا خـواهشـى         .   درد نکند 

که دارم همانـطـور کـه بـراى آزادى             
تالش مى کنيد و مخالف سـانسـور        
و غيره هستيد نامه من را بـعـد از            

 . بررسى در سايت خود قرار بدهيد
همسر من پـيـمـان کسـى اسـت کـه                
شايد خيلى از خانمها و آقايانى کـه         
به کشورهاى مختلف فرار کرده انـد     

که براى کمک بـه     .   مديون اون باشند  
ايرانيان تا زمانيکه دستگيـر نشـده        
بود، خيلى از اين افراد را بـه خـارج           

 . از کشور انتقال داد

من يـک زن هسـتـم و هـمـسـرم در                   
 زندانهاى ساواک و جمهورى 

امـا  .   اسالمى تحت شکـنـجـه اسـت        
نه به خـودفـروشـى       .   استوار مانده ام  

 دست زده ام و نه به 
 

درست است .   فراموشى پناه آورده ام   
که در ايران حقوق زن از طرف دولت        
خيلى ناچيز و اندک است اما ما زن         
ــتـــر                 هـــاى ايـــرانـــى خـــود را بـــهـ

پيمان زن ها و کودکـان      .   ميشناسيم
بسيارى را از ايـران خـارج کـرد در             
حاليکه شوهرانشان زندگى خـود را        
حراج گذاشته بودنـد، بـراى هـمـيـن            
کـــار خـــانـــواده هـــاى زيـــادى را              

ميشناسم که زن و فرزندشـان را بـه           
خارج فرستاده اند بـه امـيـد فـرداى            

مردها در ايران مانده و چشـم       .   بهتر
انـگـار   .   براه خبرى از هـمـسـرانشـان        

داستان شکنجه توسط شوهر را بـه         
که به خود   .   اداره مهاجرت گفته اند   

باورى رسيده اند و شوهرانشان ، را        
چـرا از مـردانـى        .   فراموش کرده اند  

که بعد از اينکه متوجـه شـدنـد کـه             
چه باليى بسرشان آمده و خـودکشـى        

خـيـلـى از      .   کرده اند حرفى نميزنـيـد     
اين خانمهاى باصطـالح مـتـمـدن و           
ســيــاســى و غــيــره حــرفــى از ايــن               
نميزنند کـه شـوهـرانشـان بـا دسـت              
خودشـان اجـازه خـروج از ايـران را               

الـبـتـه    .   براى آنها امضـا کـرده انـد          
بوده اند زنـانـيـکـه بـعـد از گـرفـتـن                  
پناهندگى به شوهرانشان کمک کرده  
اند و دوباره خانه گرم خانـوادگـى را          

 . در کشور آزاد تشکيل داده اند

آقاى فـرشـاد مـيـدانـم کـه بـداليـل                 
مختلف نامه من را در سايت خـود         
قـرار نـخــواهـيـد داد امـا بــه شـمــا                 
خاطرنشان کنم کـه مشـکـل تـريـن             
پرونده هاى مربوط به پناهندگى در     

فـقـط و     .   ارتباط با ايـرانـيـان اسـت         
فقط بخاطر آشنايى مسئوليـن ايـن        
ادارات با داستانهاى مـخـتـلـف دم           
زدن بيش از حـد شـمـا هـم بـه ايـن                   
مسائل فقط و فقط باعث مـيـشـود         
که پناهجويان مرد تحت فشارهـاى      

اميدوارم کـه    .   بيشترى قرار بگيرند  
همه پناهجويان بـه خـواسـتـه هـاى             

اما نه به هر قيمتى نـه      .   خود برسند 
به قيمت افترا بستن به هر کسيـکـه         

مـن از خـوانـدن        .   دم دستشـان آمـد     
نامه خانم بدرى طيبى متاثر شدم و   
تاييد ميکنم اما بنظر شما صحبت  
هاى ايشان چيزى جـز خـالـى کـردن            
عــقــده هــاى شــخــصــى نســبــت بــه            

هـمـسـرانشـان نـبـوده اسـت؟ شـايـد                
برايتان جالب باشد که بـا آنـکـه زن           

امـا  .   هستم از مردها دفاع ميکـنـم      
شما که مرد هستيد به خود نگاهـى        
بيندازيد ببينيد کـدامـيـک شـرايـط           

مردهاى .   عنوان شده را قبول داريد    
ايرانى هم در ظلم و ستم ايـن دولـت           

بــه خــانــمــهــا   .   شــکــنــجــه مــيــشــونــد  
ميگويم براى گرفتن اقامت هر چـه        
ميخواهيد بـگـويـيـد، ولـى هـر چـه               

خــيــلــى از    .   مــيــخــواهــيــد نــکــنــيــد    
شوهرانتان در کمال مظلـومـيـت بـه          

. عزادارى تنهايى خود نشسـتـه انـد        
يادمان باشد که زن ايـرانـى شـيـرزن           

 . دنياست
 مرگ بر آخونديسم 

پـاـسـخـى   کـو تـا ه   بــه   نــا مــه   
ا يــــن   حــــو ا نــــنــــد ه   عــــز يــــز   

 ! ن شـر يـه   
 ! دوست گرامى 

ميان نامه ها  از   

 ! از حقوق مردان هم دفاع کنيد
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ممنون از نامه اى که براى ما             

ما يک سازمان مدافع    .  نوشته ايد 
حقوق پناهندگى هستيم و از                 
حقوق همه فراريان از ايران،           
مستقل از جنسيت و عقايد                     
سياسى و تعلقات مذهبى و غيره       

همه ما ميدانيم که      .  دفاع ميکنيم 
مردم در ايران از حقوق انسانى       
و ابتدايى خود محروم بوده و              
زندگى ميليونها نفر در ايران به       
جهنمى تبديل شده است، که                 
باعث ميشود، هر کس امکانش        
را داشته باشد و بويژه کسانى             
که جانشان در ايران به خطر             
مى افتد، به خارج از ايران                  

ما در مورد           .  پناهنده شوند     
معضالت زنان در ايران تحت         
حاکميت جمهورى اسالمى اما         
بطور ويژه کار کرده و                           
مجموعه اى از کمپين ها و                   
برنامه هاى ويژه را در تحميل          
پذيرش پناهندگى زنان از                     
کشورهاى اسالم زده و ايران به      

تمام مسئله اينست     .  پيش ميبريم  
که زنان در ايران از همان                   
حقوق اندکى که مردان از آن              

. برخوردارند، نيز محرومند            
زنان در ايران طبق قانون و               
مقرراتى که حکومت از آن                 
دفاع ميکند، نيمه انسان محسوب 
شده و هيچ حقوق فردى و مدنى        

همين حجاب   .  و سياسى ندارند     
اجبارى را نگاه کنيد، زنان                  
مجبورند، اين فشار را تحمل              
کنند، جدا سازى، نداشتن حق             
طالق و حق تکفل فرزندان،               
نداشتن آزادى در انتخاب همسر      
و در صورت به بن بست                       
رسيدن زندگى حق جدا شدن،            
همه شما ميدانيد که اگر زنى در        
ايران رابطه جنسى خارج از             
ازدواج داشته و يا متهم به اين            
رابطه شود، سنگسار ميشود،           
اينها و مجموعه اى از مسائل و        
معضالت باعث شده که زندگى        
زنان در ايران به مراتب                       

. وحشتناک تر از مردان شود            

بهمين دليل به ما حق ميدهيد که         
بطور ويژه اى اين بى حقوقى            
وحشتناک را افشا کرده و مسئله       
زنان را بطور برجسته اى                   

در مورد . مطرح و پيگيرى کنيم
کيس زندگى زنان و داستانهايى       
که تعريف ميکنند، بايد بگوييم          
زندگى هر زنى در ايران يک            
داستان دردناک ستم و تحقير و          
خشونت دولتى و حا خشونت در      

بنا بر اين زنان        .  خانواده است  
هر جه در مود مشکالتشان                 

همانطور که  .  بگويند کم گفته اند   
گفتم اين به معناى بى توجهى به        
امر پناهندگى و مشکالت مردان     

ما .  فرارى از ايران نيست              
سازمان همه پناهندگان ايرانى          
هستيم و از شما نيز دعوت                   
ميکنيم که به اين سازمان                       
بپيونديد و همه مردان و زنان             
اطراف خودتان را دعوت کنيد         
با پيوستن به فدراسيون کمک            
کنند تا اين نهاد بتواند از حقوق          
همه انسانهاى فرارى از دست          

 . جمهورى اسالمى کمک کند
 

"       

 
 
 
 
 

ــرق ــردی            :   شــ ــدام مــ ــم اعــ ــكــ حــ
از سـوى    �همـسـرش را كشـتـه            كه

 دادگـاه كـيـفـرى         ۷۴رئيس شـعـبـه       
حسـن آذر    .   استان تهران صـادر شـد     

 ۳۰ماه سال گذشته همسرش را بـا         
. ضربه چاقو به قـتـل رسـانـده بـود               

از )   حسـن ( سـرانـجــام حـكــم مـتــهـم         
سوى قاضى منصور ياورزاده صادر     

 .شد
 
 

 محكوميت قاتالن جوان
مـاه   زن جوانى كه ارديبهـشـت  :  شرق

امسال با همدستى دو پسـر جـوان،          
شوهرش را به قتل رسـانـده بـود بـه            

 ضـربـه شـالق        ۹۹ سال حبس و     ۱۵
مــتــهــم رديــف اول      .   مــحــكــوم شــد   

 ۹۹بـه قصـاص نـفـس و             )   مسلـم ( 
ضربه شالق به اتهام داشـتـن رابـطـه           

هـمـچـنـيـن      .   نامشروع محكـوم شـد     
ــه )   مــتــهــم رديــف دوم      ( اهللا    روح ب

 سـال    ۱۵اتهام معاونت در قتل بـه        
 .م شدند.حبس محك

 قاتل به اعدام محكوم شد
حـكـم قصـاص مـردى كـه بـا               : شرق

اى را     سالـه  ۴۰اى زن    شليك گلوله 
به قتل رسانده بود از سـوى رئـيـس            

 دادگـاه كـيـفـرى اسـتـان             ۷۱شعبه   
از سـوى قـاضـى        . تهران صـادر شـد      

 ۷۴نوراهللا عزيزمحمدى به تحـمـل        
ضــربــه شــالق و دو ســال حــبــس و              

و به اتهام سرقت بـه رد مـال             اعدام
 .محكوم شد

 يك مصاحبه خواندنی و بدون شرح
مجله چهلچـراق مصـاحـبـه بسـيـار            
خواندنی با عشرت شـايـق نـمـايـنـد            
ــتـــم انـــجـــام داده              ــفـ مـــجـــلـــس هـ

عشرت شايق نمـايـنـده مـردم       .است  
تبريز در همين چنـد مـاهـي كـه از              

اش در مـجـلـس هـفـتـم                نماينـدگـی  
هــاي    گـذرد بــه يـكـي از چـهـره                مـي 

 .معروف كشور بدل شده است
ما بايد خـرخـره بـعـضـي از            :  شايق  

ــگــيــريــم            مســئــوالن (   ايــنــهــا را ب
بــايــد يــك    ) .   نــهــادهــای دولــتــی       و

شــان را بــفــرســتــيــم آب خــنــك            عــده
ها را هم بايد ببـريـم         بعضي.   بخورند

 .بر سر دار
چه كسانـي را بـايـد                : چهلچراغ  

 بــــــبــــــريــــــم بــــــر ســــــر دار؟                   
 .يكي سازمان ملي جوانان   :   شايق   

سازمان ملـي جـوانـان           : چهلچراغ  
 را بـــــــــايـــــــــد دار زد؟                               

الـبـتـه    .   من نظرم اين اسـت   :   شايق   
الزام ندارد كه آقاي عـبـادي را دار            
بزنيم اما بهتر است كه اين سازمان       

ــم                      ــيــــ ــزنــــ ــيــــــخ بــــ  .را از بــــ
ديگر چطور؟ چـنـد تـا             : چهلچراغ  

ــيــد؟               ــگــوي ــگــر هــم ب  ســِر دارِي دي
تشــكــيــالتــي كــه بــه نــام           : شــايــق   

جوانان تشكيل شده و جاهـايـي كـه          
 ...مربوط به امر است و 

 ازدواج مـــوقـــت؟      : چـــهـــلـــچـــراغ     
بــه درد بــعــضــي روزهــا            : شــايــق    

ــي ــورد                    مـــــــــــــــــ  .خـــــــــــــــــ
ــراغ       ــچـ ــلـ ــهـ ــايـــي؟       : چـ ــه روزهـ  چـ

ــايـــق      ــان            : شـ ــه زنـ ــايـــي كـ روزهـ
شـونـد و        سرپرست مستأصل مي    بي

مــردانــي هــم كــه تــوانــايــي ازدواج          
ــأصــل مــي          ــد مســت ــدارن ــد    ن  .شــون

اگر دامادتان بـخـواهـد          : چهلچراغ  
ازدواج موقت بكند، بفرمايـيـد چـه         

 آيد؟ به روزگارش مي
اگر بتواند عدالت را عـمـل        : شايق  

كند و احساس نياز شديد هم بكـنـد         
كـنـد، امـا اگـر            خب قضيه فرق مي   

اين طوري نـبـاشـد آن وقـت ازدواج             
. موقت كردنش كـتـك خـوردن دارد         

 .حال گرفتن دارد

 ايران در آينه نقض حقوق مدنى  ...از حقوق مردان هم دفاع کنيد
٨  ا د ا مـه   ا ز   صـفـحـه     

 
 

 راهي بسوي با سركوب خونين انقالب ايران و تحميل يك زندگي فوق ارتجاعى به مردم، دهها هزار انسان گريخته از دست جمهوري اسالمي ، تنها و بدون تشكل  
متشكل كردن اين موج عظيم انساني حول مدرن ترين و انساني ترين دست آوردهاي بشري، دفاع بي قيد و شرط .  مرزهاي ايران مي جستندورايامنيت و آرامش در 

اعي، ايجاد سازماني از حق پناهندگي مردم ايران و قرار دادن اين مردم در كنار مبارزات انسان دوستانه و كارگري در غرب عليه راسيسم، فاشيسم و نابرابري اجتم
فدراسيون سراسري پناهندگان _ همبستگي . غيرحزبي و فراملي بدون در نظر گرفتن مليت، مذهب، جنسيت و تعلق تشكيالتي را به يك ضرورت فوري تبديل مي كرد

 . ايراني پاسخ منصور حكمت به اين ضرورت بود
                                                                                                      

."همه داستان زندگى ما تغيير زندگى انسان است: " بقول او                                                       
 

ت ل و ي ز ي و ن   ه مـبـسـتـگـى   ر ا   
 ت م ا شـا   آـنـيـد 

 
ت ل و يـز يـو ن   هـمـبــســتــگــى   
ــه   ا ز    ــبـ ــنـ ــه   شـ ــر   سـ هـ

  د قـيـقـه    ٠ ٣  و   ٩سـا عـت   
  شــب   بــه   و قــت    ٠ ١تـا   

ــا ل    ــا نــ ــر ا ن   ا ز   آــ ــھــ تــ
 .ج د ي د   پـخـش   مـيـشـو د 

ــى    ــنــ ــا ت   فــ ــصــ ــخــ مـشــ
مـا هـو ا ر ه   ا ز   ا يـن   قــر ا ر   

 :ا سـت 
  ٢ ١تـل   ا سـتـا ر   

  ٩ ٧ ٢ ٩ ١: ف ر آـا نـس 
 ٣: ا ف   آ ى   سـى 

 ا ف قـى : پ ال ر يـز يـسـيـو ن 
 

مـــا   ر ا   ا ز   آـــيـــفـــيـــت   
ب ر ن ا م ه   ه ا ي   ت ل و يـز يـو نــى   
ــع    ــلـ ــطـ ــى   مـ ــگ ــت ــس ــب ــم ه

 .آ ن يـد 
 

ت ل و ي ز يـو ن   هـمــبــســتــگــي   
ت نـھـا   ر سـا نـه   تـصـو يــر ى   
ــو ق    ــقــــ ــع   حــــ ــد ا فــــ مــــ
پـنـا هـنـد گـا ن   و   صــد ا ى   
ا عـتـر ا ض   بـر حــق   هــمــه   
پـنـا هـنـد   ا نـى   ا ســت   آــه   
ــى    ــاـســ ــيــ ــال م   ســ ا ز   ا سـ

 .گ ر يـخـتـه   ا نـد 
 

بـر ا ى   حـفـظ   ا يـن   
ر س ا ن ه   م ھ م   خ بــر ى   بـه   
ه م ب س ت گــى   آـمـك   مــا لــى   

.آ ن يــد   
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در استانه يك فاجعـه 

 ديگر
 ســالـگــى مـادر شــد و           9لـيــال در      

ــورد، در              100 ــه شــالق خ  ضــرب
  عــــنــــوان           بــــه         ســــالــــگــــي12

   سالـگـي   14 واگذار شد، در       صيغه  
 خود و در   شالق  ضربه100دوباره 

   زايشــــــــــــــــــــــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــاه
اكنون به خاطر تـن      . .   دوقلو زاييد و  

   بسـتـه       فروشى پاى چوبه اعدام يـك      
ــك  ــفــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ    پـــــــ

 آرزوى       كـاكـائـويـي         و چند شكالت  
اين ابتـدا تـا بـه انـتـهـای              . . . . اوست

 ....سرنوشت هزاران ليالست
   سـالـگـي     9 وارد       ليال تازه : اعتماد
 و       مـادر شـدن          تـجـربـه       بود كه    شده
صـد  (        تـازيـانـه        هـاي     ستـيـزه     اولين
  اش   را آزمود، خانواده  )      شالق   ضربه

 مـرد        يـك       بـه     سالگي 12او را در    
   عنـوان     به    مبلغي    با دريافت    افغاني
   بار نه ليال اين.  واگذار كردند  صيغه
   آمـرانـه        بـا فـرمـان          مادر كه    توسط

   سـويـه        يـك      مادر شوهر در تجارت   
او در   .    شد    گذاشته    حراج    به   جسمش

   بـار پـس          دومين  براي   سالگي 14
   بـه       شـالق       ضـربـه    100     از تحمل 

ــقــل        زايشــگــاه  ــت ــدان          مــن ــرزن    و ف
 از      پـس .  دنـيـا آورد          را به    دوقلويش

، لـيـال بـار          صيغه    اولين    دوران   پايان
   در بازار بي  اش   خانواده   ديگر توسط 

   بـه       و شـهـوت       جسم    معامله   رحمانه
   كننـده     تصاحب    رسيد، آخرين    فروش
   سـالـه    55       ليال مردي    و جسم    روح

 از     همسر و دو فرزند بود كه     صاحب
   پـذيـرايـي        ليال در منزلش     مشتريان

   از روزهاي  در يكي عاقبت. كرد مي
ها نوشـتـنـد        در روزنامه    سرد پاييزي 

 بـانـد       سر كرده  كه  ساله18    دختري
ــود در شــهــر اراك        ! ! ! ! ! ! !   فــحــشــا    ب

   ليال خـيـلـي        دادگاه! ! ! !   دستگير شد 
 25       شـعـبـه         و قاضي    زود تشكيل 

   و اعـتـرافـات           پرونده  از بررسي    پس
   و اعـدام       شالق  تحمل  او را به  متهم

 . كرد محكوم
   جـرم       بـه       سـالـه    18،   »    م. ليـال «  

،     نـامشـروع        فحشا، ارتبـاط     اشاعه
   اعـدام       بـه       مـحـكـوم        زنا با محارم  

   كــه      اســت      در حــالــي        ، ايــن     شــده
   بارهـا از او تسـت            زندان   مددكاران

  اند و هر بار با پاسـخـي          گرفته   هوش
 18      اندأدخـتـري     روبرو شده    يكسان
 تـا        هفت   بين    هوشي    با ضريب    ساله
   قـربـانـي         كـه      ، دخـتـري       ساله   هشت

 و       خـانـواده    طمعكارانه   هاي  خواسته
 بـانـد        ، سـر كـرده          شـده      جامعه اش 
   سـال 10   مدت  در اين    كه   فحشايي

  ، نـه       لذت  نه  نشده  چيز عايدش    هيچ
. . .     و نـه         بانـكـي      اندوخته   ، نه   ثروت

   بـود در دسـتــان           يــي   لـيـال بـازيــچـه      
   مادر، پدر، برادر، هـمـسـران         رحم  بي

   سـيـري        و بـوالـهـوسـان           يـي    صيـغـه  
   تـجـارت        ليـال در ايـن         سهم.   ناپذير

 در      مـرگ . . .    درد، زجـر و         يكسويه
 .  دار است  چوبه پاي
 

 احضارها و بازداشتھا
    

فريد مدرسي بازداشت و بـه دادگـاه         
 .انقالب قم اعزام شد

 داديار دادسراي انـقـالب      ٦  ي    شعبه 
 ١٠  ي      بــا نــيــابــت از ســوي شــعــبــه        

دادگاه انقالب قـم اقـدام بـه صـدور             
قرار بازداشت موقت مدرسي كـرده       

عناوين اتهامي مـدرسـي در       .   است
اين پرونده اقدام عليه امنيت ملـي،    
تبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام و شـركـت در                     

 .تجمعات غيرقانوني است
 

 ي كـسـا ل   و   نـيـم   حـبـس 
مصطفى پـيـران پـدر پـيـمـان             :   ايلنا

 ۲۰پيران به يكسال و نيم حـبـس و         

 .ضربه شالق محكوم شد
 ا حـضـا ر   د ا نـشـجـو 

 دانشـــجـــوي    �پـــور      رضـــا اشـــرف   
دندانـپـزشـكـي دانشـگـاه تـهـران از               

 دادگاه انـقـالب بـه        15سوي شعبه   
اتهام اقدام عليـه امـنـيـت مـلـي و               
تشويش اذهان عمـومـي بـه دادگـاه           

پور با بيان مطلب        اشرف. احضار شد 
سال گـذشـتـه بـه دلـيـل             :   فوق افزود 

شــركــت در تــجــمــعــات اعــتــراض           
ــاه                 ــه مــدت ســه م ــي ب دانشــجــوي

 .بازداشت شدم
   دادگاه احضار به

   خـانـواده        از اعضاي    يكي:   اعتماد  
 نگـار     روزنامه� مهاجر   فريبا داودی 

   خبرنگـار زنـان        به    امور زنان    و فعال 
   دلـيــل      در احضــاريـه   :       گـفـت       ايـران 

   دلـيـل        و بـه       است   احضار ذكر نشده  
   در ايـران         اكـنـون        هـم     ايشان   اينكه
 در موعد مقرر در   ، نتوانسته   نيست

   اسـت      گفتـنـي  .  حاضر شود    كالنتري
   بـه       گـذشـتـه         روز دوشنبـه     احضاريه
   شـده       مهـاجـر ابـالغ         داودي   خانواده
  .است

سـيـف   ز ا د ه   مـمـنـو ع   ا لـخـر و ج   
 ش د 

زاده عضــو    مــحــمــد ســيــف   :   ايــلــنــا
كانون مدافعان حـقـوق بشـر اعـالم            
كرد كه صبـح ديـروز در حـالـى كـه                
جهت عزيمت به خارج از كشـور بـه          
فرودگاه مراجعه كرده بـود مـتـوجـه           

الــخــروج شــدن خــود شــده         مــمــنــوع
اين وكيل دادگستری تصـريـح       . است
كـنـم عـلـت            البـتـه فـكـر مـي         :   كرد  

الخروج بودنم برعهده گرفتـن         ممنوع
هــای اخــيــر و ايــن كــه از                  وكــالــت

اعضای موسـس كـانـون مـدافـعـان            
 .حقوق بشر هستم ، است 

 فيلترينگ
مديرعـامـل شـركـت ديـتـا،           :   ايسنا
 شـركـت     3 تـا      2تا كنون با    :   گفت

افزارهـاي    ايراني براي استفاده از نرم    
هـا در شـركـت ديـتـا               فيلترينگ آن  

ايــم و در حــال           وارد مــذاكــره شــده     
افـزارهـاي      حاضر مشغول تست نـرم     

ايراني هستيم و اميدواريم تا پايـان       

ســال جــاري ايــن كــار بــه نــتــيــجــه             
كـنـيـم       تـالش مـي    :   وي، افزود . برسد
افزارهاي جديد فيلترينگ را بـه          نرم

سازي كرده و     نحوي در سيستم پياده   
هــاي      مــانــع عــمــلــكــرد ســايــت             

مجـاز شـويـم كـه           اخالقي و غير    غير
ايــن امــر بــر روي ســرعــت شــبــكــه            
تاثيرگذار نباشد، به عبـارت ديـگـر         

افزاري استفاده كنيـم كـه         بايد از نرم  
قابليت اين را داشتـه بـاشـد كـه در              

هاي   حال ممانعت از عملكرد سايت    
 .غيرمجاز از سرعت شبكه نكاهد

اعتراض ناشران به تشديد سـانسـور       
 کتاب
تعدادي از ناشران فعـال، در       :   ايسنا
ای بــه اتــحــاديــه نــاشــران و               نــامــه

كتابفروشان تهران، نسبت بـه آنـچـه         
كـتـاب    تشديد مـمـيـزی و سـانسـور          

تــوســط وزارت فــرهــنــگ و ارشــاد          
اسالمي عنوان شده است، اعتراض     

بـاره     حسن كياييـان در ايـن       . اند  كرده
اعتراض در همين حـد     :   توضيح داد 

بوده است و درحقيقت به سانسـوري       
. شـود    كه بوده و مرتب تشـديـد مـي       

اين نامه دو بـخـش دارد و خـيـلـي                
خالصه در حد دو سه جمله است كـه    
از سوي اكثر ناشران فعال خطاب به       
اتــحــاديــه نــوشــتــه شــده و خــواهــان         

 .اند رسيدگي شده
 

ــات  ــروب ــيــف مش ــوق ت
 الكلي

رئيس عـقـيـدتـي     : جمهوری اسالمی   
سياسي قـرارگـاه اسـتـانـي سـلـمـان               

مقاديري مشروبات الـكـلـي       :   گفت  
توسـط مـامـوران ايـن قـرارگـاه در               

وی  . غرب و شرق كشور كشـف شـد        
 بــطــري   314 هــزار و       4:   گــفــت   

مشروبات الكلي تـوسـط مـامـوران         
 و   111مســتــقــر در گــردانــهــاي         
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 احكام اعــدام
 »هـا    كـركـس  «        عضو باند    سومين

 و      ، زنـان       كـرج   مختلف   در نقاط    كه

ــد،     را مــي         جــوان     دخــتــران ــودن رب
ــحــرگــاه    از       ديــروز در يــكــي              س

در مـال    �  آباد كرج    اسالم   هاي  خيابان
   هفـت    ساعت.  شد    آويخته    دار   به عام

 دوشـنـبـه          صـبـح        دقـيـقـه        و پانـزده  
   اتومبـيـل      را با يك      مرگ    به   محكوم
   اعـدام       مـحـل        بـه       پـلـيـس      الگانس
 از       دو مـحـافـظ           همراه   وي.   آوردند

   كـه       شد و هنگـامـي        پياده   اتومبيل
 دار افتاد، سـراپـا          طناب    به   چشمش

.     گـرفـت      اش   گريه   لرزيد و از وحشت   
 را از         بـعـد دسـتـبـنـدي            چند دقيقه 

   بستند و طـنـاب        دستهايش    به   پشت
   ايـن      انداختند و به      گردنش   دار را به  
 . اعدام شد  سوم  كركس ترتيب
  ساله به اعدام محكوم شد۱۹قاتل 
   پسـر مـعـتـادي           اعدام   حكم: اعتماد

، جسد او را       پدرش    از كشتن     پس   كه
 بود، از     كرده    مخفي    خانه   در يخچال 

   كـيـفـري         دادگـاه   74       شعبـه    سوي
،    مصـطـفـي   .  صادر شـد      تهران   استان
   محاكـمـه    در جلسه     ساله 19    متهم
   مشـكـل        بـا پـدرم         از بچگـي :    گفت

 و       داشـت       بـدي      او اخـالق   .      داشتـم 
  چند بار هم  . زد   مي    مرا كتك    هميشه

 كرد و بعـد اسـيـر        بيرون   مرا از خانه  
   از پـدرم        روز حـادثـه    .      اعتياد شـدم  

 بـدهـد تـا            پـول       مـن      به    كه   خواستم
 كـرد،       اما او مخالـفـت    .     مواد بخرم 

 و       كـردم       او را خـفـه        با سيم   هم   من
   خـانـه        را در يخـچـال        جسدش   سپس
 خـواهـر        از فرار به     قبل.      كردم   پنهان

   كـه       و گـفـتـم         زدم    زنگ   و برادرهايم 
   اگـر مـرا اذيـت        ام  را كشته   پدرم   من

 از      پـس .    كشـم    مي   كنيد، شما را هم   
   در شـهـرك          كـه      دو روز هـنـگـامـي       

 مـواد       مصـرف    وليعـصـر مشـغـول         
 مرا دستـگـيـر         ماموران   مخدر بودم 

 مـادر و          محاكـمـه     در جريان . كردند
   حـاضـر بـه           پسر جـوان   اين   خواهران
   بــرادرش        شــدنــد ولــي            گــذشــت 
   كرد و دادرسـان       مجازات   درخواست
ــيــز، وي        دادگــاه ــه      ن    قصــاص      راب
 . كردند محكوم

 تـقـاـضـا ى   ا عـد ا م 
ــرق ــردی            :   شــ ــدام مــ ــم اعــ ــكــ حــ

 ايران در آينه نقض حقوق مدنى
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