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دو خبر مهم در    :   همبستگي هفتگي 
انتهاي سـال گـذشـتـه و آغـاز سـال                 

خــبــر مــربــوط بــه      .   جــديــد داشــتــيــم  
اقامـت عـمـومـي پـنـاهـجـويـان در                
بلژيك و اقامـت قـانـونـي هشـتـصـد              
هزار پناهجو و مهاجـر قـانـونـي در            

اول اجازه بدين بـدانـيـم كـه          .   اسپانيا
اين خبرهـا چـقـدر صـحـت دارنـد و                

 منابع خبري شما چيست؟
خبر بلژيك از سوي : فرشاد حسيني

يكي از شبكه هاي تلويزيوني 
دولت   . هلندي زبان اعالم شده بود

بلژيك هنوز رسما چيزي اعال نكرده  
 اظهارات  است و اين خبر بر اساس

شفاهي آقاي پاتريك دووال وزير 
خبر . كشور بلژيك اعالم شده است

مربوط به اسپانيا را دولت رسما 
اعالم كرده و در كليه رسانه هاي 

 مصافھا و چشم اندازها
 از دو موفقيت در بلژيك   پس

 و اسپانيا
 مصاحبه همبستگى هفتگى با فرشاد حسينى

روز پنج ششنه دولت اسپانيا اعالم 
داشت كه به كليه پناهجويان و  
مهاجران غيرقانوني كه در كشور 
اسپانيا حداقل بمدت شش ماه كار 
كرده اند اقامت قانوني اعطا 

وزارت مهاجرت  . خواهد كرد
اسپانيا با شروع سال نو ميالدي   
رفورم جديدي در قوانين مهاجرتي  
خود ايجاد كرده كه براساس اين  
مقررات جديد هر كس بتواند نشان 
دهد كه قرارداد كار شش ماهه 

داشته و در شهرداري هاي محلي و 

اداره تامين اجتماعي اين كشور نام 

نويسي كرده باشد از اقامت قانوني 
به گزارش  . برخوردار خواهد شد

خبرگزاريهاي اسپانيا نزديك به يك  
ميليون مهاجر و پناهجو بشكل 
غيرقانوني در اسپانيا كار و زندگي  

براساس اين قانون . ميكنند
مهاجرتي جديد كسانيكه در مزارع 
يا صنايع ساختمان سازي كار 
ميكنند با ارائه قرار داد سه ماهه  
ميتوانند از حق اقامت قانوني در 

سال نو و اولين و عظيم ترين موفقيت در 
 اروپا

مھاجرغيرقانونى در اسپانيا اقامت قانونى    پناهجو و٨٠٠٠٠٠
 دريافت ميكنند

 ٣ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه    ٢ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه   

ـر            رآيل يك كنفرانس  ١٨روز    بـزرگـي در شـه
ـا            كلن آلمان به دعوت سازمان تره ده فـام و ب
همكاري عفو بين الملل در مورد موقعـيـت         

 كه  اين كنفرانس. زنان پناهجو برگزار ميشود
بطور مستقيم از تلويزيون آلمـان       مباحثاتش

 خواهد شد، در مركز شهر كـلـن و در               پخش

ــرگــزار خــواهــد       Domforum    مــحــل ب
 فعالين و صاحب نظران  در اين كنفرانس. شد

در مورد مسئله زنان پناهجو و مـوقـعـيـت             
مينا احدي در اين . آنها صحبت خواهند كرد

 در مورد زنان فراري از كشـورهـاي       كنفرانس
ـا در كشـورهـاي                ـه اسالم زده و موقعيـت آن

ـه     .   پناهنده پذير سخنراني خواهد كرد     از هـم
  عالقمندان دعوت ميكنيم در اين كنفرانس     

ـر       ٦  آپريل و در ساعت       ٨در روز     بعد از ظـه
 .حضور بهم رسانند
ف د ر ا سـيـو ن   _ ه م ب سـتـگ ي   

سـر ا سـر ى   پـن ا هـن د گ ا ن   

 در مورد فرار زنان و معضل  ىآنفرانس
 پناهندگى

اسالم سياسي اين بار چهره شنيع  دعوت سازمان عفو بين الملل و سازمان تره ده فام از مينا احدى
وقساوت خود را در شهر مارسي 

قرباني اين  . فرانسه نشان داد
ساله تونسي مقيم   ٢٣سنگسار دختر

. فرانسه بنام غفرانه حدادويي است
EMMAمجله آلماني   ٢٠٠٥درژانويه

 روز پس ٣اعالم ميکند که پيکر او 
از مرگش در يک زمين باير در 

ضربه . اطراف مارسي پيدا ميشود

هاي سنگ 
صورت اورا 

کامال خرد و داغون کرده، بطوريکه  
. چهره او قابل شناسايي نبوده است

دست هايش را له کرده ودر سرش    
!                 سوراخي ايجاد کرده اند  

هوييت قربانياين جنايت وحشيانه قرون 
.            وسطايييکماه بعد کشف ميشود  

 

  سنگسار در اروپا
   سعيد اعتضادزاده

آغاز و پايان يک  
تحصن و درس هايى 

 از آن
 بـا بـک   شـد يـد ى 

جلب حمايت براى  
يک پناهجوى ايرانى 

 در استراليا           
 از رنج ها و اميدها
پشت ابرهاى زندگى 

 من  
 ناديا ميم            

همجنسگرايان را 
 دريابيم

 
پـو ي ا   لـد نـى                          

     

وقتي ميخواهم 
بگويم بر نميگردم، 
!قلبم به درد ميايد  

  زهرا خسروى
 

٤صفحه  ٢صفحه   ٥صفحه   ٧صفحه   ٥صفحه    

٧ادامه در صفحه   



همه کم وبيـش در جـريـان هسـتـنـد              
دولت استراليا هـمـانـنـد سـايـر               که

دول صنعتي تعهدات بيـن الـمـلـلـي           
پناهندگي را زير پا گذاشته است و        

ي غـيـر انسـانـي ضـد            Aسياست ها 
پناهندگي و راسيستي را در قـبـال          

. پناهجويان در پيـش گـرفـتـه اسـت          
هــمــه از بــازداشــتــهــاي اجــبــاري و          
طــوالنــي مــدت پــنــاهــجــويــان در           
بازداشتگاهـهـاي پـنـاهـنـدگـي دور            

افتـاده و در دل بـيـابـانـهـا مـطـلـع                    
پناهجويان سالها و سالهـا     .   هستند

در بازداشت و در بدترين وضـعـيـت          
زيستي بهداشـتـي و درمـانـي بسـر             

مــورد انــواع اذيــت و           . مــي بــرنــد  
آزارهــا قــرار گــرفــتــه و مــوضــوع             
رفــتــارهــاي فــاشــيــســتــي مــامــوران     

در نتيجـه   .   بازداشتگاهها ميباشند 
پناهجويان متحمل اوضـاع عـذاب        
آور شده و دچار بد تـريـن وضـعـيـت             

ايـن در    .   روحي و جسمي گشته انـد      
حالي اسـت کـه آنـهـا از کـمـتـريـن                   
خدمات درمان گفتاري پـزشـکـي و         

 .دارويي محروم هستند
 

اردشير قلي پور يکي از پناهجويان      
قــربــانــي اســالم ســيــاســي و رژيــم             
جنايتکار ايـران اسـت کـه بـخـاطـر              
فعاليت هاي سياسي و اجـتـمـاعـي           
اش براي آزادي و بـرابـري و عـلـيـه                
جمهوري اسالمي مجبور به فرار از       
ايران گشـت و بـجـاي مـحـافـظـت،                
گرفتار دست دولت اسـتـرالـيـا شـده            

 سـال اسـت       ٥اردشير بالغ بر    .   است
که در بازداشت دولت استراليا بـوده       
و هم اکنون در بازداشتگاه بکـسـتـر         

. در غرب استـرالـيـا بسـر مـي بـرد              

اردشير در تمام ايام بازداشـت خـود         
در ســـازمـــانـــدهـــي اعـــتـــراضـــات       
پناهجويان ارتباط با دنياي بـيـرون        
در علني كردن ايـن اعـتـراضـات و             
ــيــر انســانــي                 ــت غ ــغــاي اوضــاع ب
بازداشتگاههـا بسـيـار فـعـال بـوده             

 .است
 

فـدراسـيـون سـراسـري پــنـاهـنـدگــان             
ايراني واحد استرالـيـا بـديـنـوسـيلـه            
حمايت همـه عـالقـمـنـدان را بـراي               

بـه  .   نجات اردشير جلب مي نـمـايـد        
همين منظور ما مـتـن نـامـه هـاي             
فوري حمايتي را خـطـاب بـه وزيـر              
مهاجرت تنظيم و در فروشگاههـاي      
ايراني در اختيار همگان قـرار مـي          

لذا از عالقمندان در خواست     .   دهيم

مي شود که نامه مربوطه را امضـا        
كرده تا به دفـتـر وزارت مـهـاجـرت             
فاکس و به نـمـايـنـده پـارامـاتـا در                

 .مجلس فدرال پست گردد
 

بـــر ا ى   ا طـــال عـــا ت   بـــيـــشـــتـــر   
لـطـفـا   بـا   ا ر ســال ن   نــا ظــر ى   
بـــــا   شـــــمـــــا ر ه   تـــــلـــــفـــــن   

  ت م ا س   ح ا ص ل    ٢ ٥ ١ ٣ ٥ ٥ ١ ١ ٤ ٠
 ن م ا يـيـد 

 
ه م ب س ت گـى   فـد ر ا سـيــو ن   
سـر ا سـر ى   پ ن ا هـن د گ ا ن   
 ا يـر ا نـى   و ا ح د   ا سـتـر ا لـي ا 

٢ 
  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا نـو ي ه   

 ٢٠٠٤ ژانويه ٧ ٢ ١٧٤همبستگى هفتگى  

  ادامه از صفحه اول 
 

. در اسپانيا كار و زندگي ميـكـنـنـد     
براساس اين قانون مهاجرتي جـديـد       
كســانــيــكــه در مــزارع يــا صــنــايــع         
ساختمان سازي كـار مـيـكـنـنـد بـا              
ارائه قرار داد سه ماهه ميتوانند از       
حق اقـامـت قـانـونـي در اسـپـانـيـا                  

 .برخوردار شوند
 

جنبش دفاع از غيرقـانـونـي هـا در            
اسپانيا سالهاست كه مبارزه وسـيـع      
و گســتــرده اي را دردفــاع از حــق               
اقامت بـراي هـمـه پـنـاهـجـويـان و                
مهاجرين غيرقانونـي در اسـپـانـيـا           
انجـام داده اسـت كـه نـتـيـجـه ايـن                   
مبارزه به اين موفقيت عظيم خـتـم          

دولت اسپانيا تا قبـل از       .   شده است 
اين سياست دستگيـري و ديـپـورت          
مهاجرين و پناهجويان غيرقـانـونـي     

بطوريكه تنها در   .   را اعمال ميكرد  
ــعــداد             ١٠٠٠٠٠ســال گــذشــتــه ت

مهاجر و پـنـاهـجـوي غـيـرقـانـونـي               
دســتــگــيــر و بــه كشــورهــاي خــود            

 .ديپورت شده اند
 

قانوني كردن حق زندگي و كار بـراي    
صدهاهزار انسان ميتوانست امـري     
طبيعي محسوب شود اما در پيـش       
گرفتن سياستهـاي غـیـرانسـانـی و           
غيرقانوني ناميدن هـزاران انسـانـي        
كه از نيروي كار خود امرار مـعـاش         
ميكنند و انكار حق اقامت قانوني      
اين انسانها طي سالهاي مـتـمـادي          
توسط دولت و مقاومـت و مـبـارزه           
گسترده جنبش دفاع از غـيـرقـاونـي         

اين را به يـك مـوفـقـيـت و يـك                   ها
 .پيروزي بزرگ تبديل كرده است

  
در حال حاضر بيش از شش ميليـون    
ــوان                 ــن ــحــت ع ــا ت انســان در اروپ

. غيرقانوني كار و زندگي ميكـنـنـد       
اين افراد در بدترين شرايط كاري و        
بدون كمترين حـمـايـتـهـاي قـانـونـي             

قـانـونـي شـدن اقـامـت              .قرار دارند 
 پناهجو و مهـاجـر   ٨٠٠٠٠٠حدود  

اقدامي بي نظير و بـي مـانـنـد در                
اروپاست كه تنها با مبارزه وسيع و        
متشكل هزاران پناهجو و مهاجر و      
دهها سازمان دفاع از پـنـاهـنـدگـان          

 .ايجاد شده است
 

همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايراني ضمن تبريك ايـن       

كليه پناهجويـان      موفقيت بزرگ به  
و مهاجرين، سازمانها و نـهـادهـاي         

در اسپانـيـا، و         فعال در اين عرصه   
ــه كــل جــنــبــش دفــاع از حــق                      ب
پناهندگي و انساني ، به سهم خـود         
تالش ميكند كه حق اقامت قانوني     

براي كليه پناهجويان و مهاجريـنـي       
كه غيرقانوني يـا مـخـفـي نـامـيـده              
شدند را در ساير كشورهاي اروپايي  

مـا تـالش     .   با قدرت بـه پـيـش بـرد          
ميكنيم اين جنبش را در كل اروپـا         

 را بـه      ٢٠٠٥و سـال       تقويت کرده    
سال ثبـت بـزرگـتـريـن مـوفـقـيـتـهـا                 

ايـن امـر تـنـهـا بـا             .   تبـديـل كـنـيـم       
مبارزه متحدانه و متـشـكـل كـلـيـه            

ما همه .   پناهجويان ميسر ميگردد 
را فرا ميخوانيم كـه بـه        پناهجويان

صف فدراسيون پيوسـتـه و در ايـن            
مبارزه براي دفاع از حقوق انسـانـي        
خود تالش و مبارزه نقـشـه مـنـد و             

 .متشكلي را به پيش ببرند
 
ــر د ا     ــا   فـ ــيـ ــا نـ ــپـ ــر و ز   ا سـ ا مـ

 هـمـه   ا ر و پـا 
 

فــد ر ا ســيــو ن   _   ه م ب سـتــگــى   
ــا ن    ــد گـ ــنـ ــا هـ ــنـ ــر ى   پـ ــر ا سـ سـ

 ا يـر ا نـى 
  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا نـو يـه   ٣

مھاجرغيرقانونى در    پناهجو و٨٠٠٠٠٠
  اسپانيا اقامت قانونى دريافت ميكنند

با سرآوب خونين انقالب ايران و تحميل يك زندگي فوق ارتجاعي به مردم، دهها هزار انسان گريخته از دست جمهوري اسالمي ، تنها و بدون    
متشكل آردن اين موج عظيم انساني حول مدرن ترين و انساني ترين . تشكل راهي بسوي امنيت و آرامش در وراي مرزهاي ايران مي جستند

دست آوردهاي بشري، دفاع بي قيد و شرط از حق پناهندگي مردم ايران و قرار دادن اين مردم در آنار مبارزات انسان دوستانه و آارگري در  
غرب عليه راسيسم، فاشيسم و نابرابري اجتماعي، ايجاد سازماني غيرحزبي و فرامحلي بدون در نظر گرفتن مليت، مذهب، جنسيت و تعلق    

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني پاسخ منصور حكمت به اين ضرورت _ همبستگي . تشكيالتي را به يك ضرورت فوري تبديل مي آرد
.بود  

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

جلب حمايت براى يک 
 پناهجوى ايرانى در استراليا

به دعوت واحد فـدراسـيـون در شـهـر             
 ژانـويـه     ١٩اليپزيك روز چهارشنـبـه       

_ مينـا احـدي دبـيـر هـمـبـسـتـگـي                   
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني    

و وريا احمدي مسئول فدراسـيـون در         
در .   آلمان سخنراني خـواهـنـد داشـت        

اين جلسه در مورد آخـريـن تـحـوالت          
در سياستهاي دولت آلمان در مـورد         

پناهندگان و هـمـچـنـيـن پـالتـفـرم و                
نقشه عـمـل فـعـالـيـتـهـاي دوره آتـي                 

. فدراسيون در آلمان بحث خواهد شـد   
از همگان دعوت مـيـكـنـيـم در ايـن              

 .جلسه حضور بهم رسانند
ف د ر ا سـيـو ن   _ ه م ب سـتـگ ى   

سـر ا سـر ى   پـن ا هـن د گ ا ن   
 ا يـر ا نـى   و ا ح د   ال يـپـز ي گ 

جـلـسـه   سـخـنــر ا نــى   مـيـنـا   ا حـد ى   و   و ر يــا   
  ا حـمــد   ز ا د ه   د ر   شـھـر   ال يــپـز يـگ   آ لـمـا ن 



 

 ٢٠٠٤ ژانويه ٧ ٣ ١٧٤همبستگى هفتگى  
             

ـا اعـالم             خبر مربوط به اسپانيا را دولت رسـم
ـا                ـي ـان كرده و در كليه رسانه هاي گـروهـي اسـپ

اين خبر رسما بعد از جلـسـه        .   اعالم شده است  
ـه دولـت در              ـن ـي ـر      30هفتگي كـاب  دسـامـب

ـم   2004  و توسط معاون نخست وزير خـان
ـانـدزدالوگـا     "  ـر   .   اعـالم شـد    " ماريا ترزا فرن خـب

ـع              ـاب اسپانيا كامال صحت داره و تـوسـط مـن
و ايـن    .   مهم دولتي و خبري تاييد شـده اسـت         

ـه سـال جـاري اجـرا                  ـوي موضوع از هميـن ژان
 .ميشود

در مورد بلژيك اگر خبر     :   همبستگي هفتگي  
هنوز توسط مقامات دولتي تاييد نشده چـرا         
اين خبر را اعالم كرديد؟ و بعنوان يك پيروزي         
درخشان از آن ياد كرديد؟ و باالخره صحـت و           
ـاهـجـويـي كـه               ـن سقم اين خبر را براي هزاران پ
صحت اين خبر تاثيرات مهمي در زندگيشان       

 دارد چگونه تعيين ميكنيد؟
ـژه    :   فرشاد حسيني   ما موظفيم كه مردم و بوي

ـاقـات             ـف پناهندگان و پناهجويان را از كليـه ات
حول پناهندگي از كليه تصميمات و اتفاقـات        

ـع               در اين خصوص   ـد مـطـل ، اعم از خوب يا ب
البته اين به اين معني نيـسـت كـه مـا              .   كنيم

سازمان خود را تا حد يك سازمان خبررساني        
ما از اين خبرها و   .    مي دهيم   تقليل و كاهش  

از وقايع مهم پناهندگي ابزاري بـراي دخـالـت           
ـدگـان در سـرنـوشـت                     ـاهـن ـن ـر پ گري وسيـع ت

طيف پناهندگان را بـراي      .   خودشان ميسازيم 
ـد آمـاده          مبارزات مهمي كه در پيش      رو دارن

ـه               ميكنيم و دروازه ها و روزنه هاي اميـد را ب
ـه هـاي          .   آنها نشان ميدهيم   در تمـام اطـالعـي

فدراسيون كه حاوي خبرهاي مهمي در رابطـه        
با اتفاقات پناهندگي است فراخوان به اتحاد و 
ـه فـدراسـيـون را پـررنـگ                 تشكل و پيوستن ب

خبر بلژيك بويژه از اين بابت اهميـت        .   ميكنيم
داشت كه هزاران پناهجويي كه طـي دو سـال         
ـارزه مـيـكـردنـد،                در سخت ترين شرايـط مـب
امروز اين ميوه و حاصل مبـارزاتشـون را در            

ـد     دسترس ـه              .    ببينـن در عـيـن حـال ايـن روزن
ـاهـجـو در كشـورهـاي               ـن اميدي براي هزارن پ
ـه اشـكـال                 ديگر است كه بجاي دسـت زدن ب

 فردي و منفي مانند اعتصاب غـذا          اعتراض
ـع و          و خودكشي و خودزني به مبـارزات وسـي

ـد     ـر            .   متشكل رو آورن ـه سـاي ايـن هشـداري ب

پناهجويان در كشـورهـاي ديـگـر اسـت كـه                
ـد       و بـطـور     .   ميتوان به چنين پيروزيهايي رسـي

خالصه اين نشان دادن يك افق روشـن از يـك             
شخـصـا ايـن      .   مبارزه متحد و منسجم است    

خبر را هرچند دولت رسما اعالم نكرده چندان        
ـم     دور از دسترس   ـيـن          .    نميبيـن ـي ـع در مـورد ت

صحت اين خبر ما با واحد فدراسيون صحبت 
ـا وزارت               كرديم و قرار است قرار مـاالقـاتـي ب
كشور گرفته شود و هيئتي از سوي اين واحـد          
ـا             براي تعيين صحت و سقم قطعي اين خبـر ب

همچنين . مقامات اين وزارتخانه مذاكره كند
ـور              از سوي دبيرخانه نيز اقدامتي را در دسـت
ـه دولـت             كارمان گذاشتيم كه با اعالم فشار ب
بلژيك آنها را وادار به اعالم صريـح و آشـكـار              

 .موضع خود در اين رابطه نماييم
ـديـد وارد          :   همبستگي هفتگي   حاال اجـازه ب

ـم            ـا بشـي ـه . بحث مضموني حول اين موفقيـت
ـژيـك و                      ـل ـه ب ـه مـربـوط ب ـي شما در هر دو بيان
ـارزات              اسپانيا اين موفقيتها را حـاصـل مـب

 پناهندگي ارزيابي كـرده        پناهندگان و جنبش  
ما خبرهاي كمي از مبارزات پناهندگان      .   ايد

ـريـن             .   در اسپانيا داشتيم   ـيـشـت ـيـكـه ب در حـال
مبارزات پناهنـدگـان در كشـورهـايـي چـون              

ـيـاسـت                  ـرال ـد و اسـت ـن اگـر ايـن     .   سوئـد و هـل
موفقيتها حاصل مبارزات پناهندگان اسـت       

ـه                   پس  چرا اين مبـارزات در ايـن كشـورهـا ب
 چنين نتايجي نرسيده است؟

. سوال كامال بـجـايـي اسـت      : فرشاد حسيني  
ــايـد قــدري در                    ــه ايــن سـوال ب بـراي پــاسـخ ب
ـارزات                 ـديـهـاي مـب ـن ـم ـون مكانيسمها و قـان

ـمـاعـي       .   اجتماعي دقيق بشيم   مبارزات اجـت
. تابع فرمولبنديهاي فيزيك و رياضي نيـسـت       

و سياسي بـراي        تابع قانونمنديهاي اجتماعي  
ـده شـدن در               ـن قدرتمند شدن و وزنه تعيين كـن

  هر مبارزه في نفسه يك جنبـش .   جامعه است 
. ميتواند بخشي از آن باشد    .   اجتماعي نيست 

امـا ايـن     .   ميتواند نطفه و نقطه شروع آن باشد      
ـيـق و             مبارزه براي اينكه بتواند تاثـيـرات عـم
ـه را حـول              وسيع ايجاد كند بايد بتواند جامـع

و تا ايـن كـار انـجـام           .   محورهايي قطبي كند  
. نگيرد تنها فشارهاي سياسي مقطعي است     
. ممكن است نتيجه دهد ممكن است نـدهـد      

ـنـكـه          ممكن است نتايجش  ـا اي  وسيع باشد ي

 هـم     در هرحال در همين بعدش    .   محدود بماند 
 تبديـل     عقب نشيني دولتها، محصول هراس    

ـر                ـت ـه مـوجـهـاي قـوي اين فشارهاي سياسي ب
بگذاريد مشخصا به اسپانيا    .   اجتماعي است 

اين درست است كه اخبار كمـي از     .   اشاره كنم 
اعترضات پناهندگي در اسپانيا داشتيم امـا        

 دفـاع از         پناهندگي در كنار جـنـبـش         جنبش
حقوق انساني در اسپانيا با قدرت فعالـيـت و           

ـا حـول        .   مبارزه ميكرد  مبارزات اين جنبشـه
محورهايي مانند جنگ آمريكـا و عـراق و            
ـمـاعـي در                 حقوق و امكانات رفـاهـي و اجـت
سطح جامعه اسپانيا قطب بندي ها و صـف           

در .   بنديهاي مشخصي را ايـجـاد كـرده بـود            
 دو نيـروي راسـت         سطح سياسي اين به آرايش    

افراطي و چپ كمك كرده و جامعه حـول ايـن             
چپ اين جامعه در . صف قطب بندي شده بود

ـروز مـيـشـود               ـاتـي پـي حـزب  .   مبازره انتـخـاب
ـا اسـاسـا          ـي ـان بـخـشـي از         سوسياليست اسـپ

مطالبات قطبي شده درون جامعه را در دست 
و راي   .   گرفته و وارد رقابتهاي انتخاباتي شـد       

 .آورد
ـاهـنـدگـي كـل             در بلژيك هر چند جنـبـش       ـن  پ

جامعه را حول خود قطبي نـكـرده بـود، امـا               
فشارهاي سياسي سنگيني را به دولت اعمال     

ـابـل ايـن            .   كرد موقعيت دولت بلژيـك در مـق
و ايـن    .   فشارهاي سياسي شكننده شـده بـود        

زمينه هاي عقب نشيني را در بلژيـك ايـجـاد          
 .كرد

ـد و                 ـن در مورد كشورهايي چون سـوئـد و هـل
ـيـل                     ـا يـك تـحـل ـوان ب ـت ـي ـم استراليا، همه را ن

ـاسـبـات           .   عمومي جواب داد    شـرايـط و مـن
سياسي و اجتماعي و توازن قـوا در ايـن سـه               

ـفـاوت اسـت          ـد و        .   كشور كامال مـت ـن در هـل
استراليا ما با يكي از راست ترين و سرسخت         
. ترين گرايشات راست بورژوازي روبرو هستيم

ـا                ـي ـان در هر دوي اين كشورها بر خـالف اسـپ
ـه راسـت         راست در بطن سـقـوط و گـردش             ب

ـا هـمـان جـنـاح چـپ                   سوسيال دمكـراسـي ي
مـردم از    .   بورژوازي بر مسند قدرت نشستنـد  

عملكردهاي دوران احزاب سوسيال دمكرات     
ـه تـنـگ آمـده                حاكم بشدت ناراضي بوده و ب

ـه امـر             .   بودند ـز ب ـي البته فاكتورهاي ديگري ن
حكميت راست ها در ايـن دو كشـور كـمـك                

اما در هر حال نه مبارزه در اين كشورها         .   كرد
خاتمه يافته نه هنوز ميتوان اعالم كرد كه اين         
ـبـرد          . مبارزات در اين كشورها راه بجايي نمـي

 دفاع از پناهندگي و دفاع از    بنظر من جنبش 
ـه روز              حقوق انساني در هلند و استراليا روز ب

ـر مـيـشـود               مـن  .   دارد قوي تر و اجتمـاعـي ت
شخصا چشم انداز دست يابي به موفقيتـهـاي         

  بزرگ در اين دو كشور را هم دور از دسـتـرس            
 .نميبينم

ـاوتـي دارد          جـنـبـش   .   سوئد نيز وصعيت متـف
پناهندگي در سوئد پيشرويهاي مهمي داشته   

ـه       .   است بنظر من ما در سوئد داريم سـنـگـر ب
ـر        .   سنگر جلو مياييم   مطمئنم كه بـزودي خـب

 .پيروزي بزرگ در سوئد را هم خواهيم داشت
ـفـسـه          :   همبستگي هفتگي   اگر مبارزه فـي ن

ـا چـه               خالق پيروزيها نيست پس     به نـظـر شـم
چــيــزي تضــمــيــن كــنــنــده بــوجــود آمــدن               
موفقيتهايي بزرگ است در عرصه پناهندگي 

 .است
مبارزه ميتونه شكل .  تشكل: فرشاد حسيني 

حمايت بگيره و بعد فرو     .   بگيره ادامه پيدا كنه   
ـد ايـن        .    كنه و تموم بشه   كش ـوان ـت آنچه كه مـي

ـر سـوق                ـه بـاالت مبارزات را پله به پله به مرحل
 مبارزه را در دسـت      آنچه كه ميتونه نبض.  بده

داشته باشه حمله كنه عقب نشيني كنه، نيـرو         
 كنه و مرتب اين       بسيج كنهء مجددا اعتراض   

. مبارزات را اكتوئل نگه دارد، تشكـل اسـت         
ـد وسـط              ـت اين تشكل است كه قادر است بيـف
ـرو            ـي جامعه و سمپاتي جامعه را جلب كند، ن
بگيرد و جامعه را بسمت قطبي شـدن سـوق            

 و     اين تشكل است كه ميتواند بـاالنـس      .   دهد
توازن قوا در سطح سياسي و اجتماعي ايجاد        

مبارزه در واقع ابزار تشكل اسـت بـراي           .   كند
بنابراين بنظر مـن مـتـشـكـل           .   اعمال قدرت 

ـرهـم زدن و                   شدن آنهم در تشكلي كـه تـوان ب
ـه بـاشـد                ايجاد تواز قواي اجتماعـي را داشـت
مهمترين ركن تضمين پيشرويهاي اساسي در 

اين واقـعـيـت را       .   آينده در هر جامعه اي است     
ـم        هـر جـا     .   ما بارها در فدراسيون تجربه كـردي

ميزان تشكل پذيري پناهندگان ضعيف باشد    
ـر                تعرض ـه ت  دولتها بيشتر و افسار گسـيـخـت
ـدگـان               .   است ـاهـن ـن و هر جا تشكل پـذيـري پ

بيشتر باشد و واحدها و ارگانهاي سـازمـانـي           
اسكلت بندي محمكي بهم زده باشند دولتهـا        

كليد .   در مقابل ضعيف تر عمل خواهند كرد      
. مبازره موفقيت آميز بنظر من تشكل اسـت       

و منـاسـب تـريـن تشـكـل در حـال حـاضـر                     
 .فدراسيون ميباشد

فدراسيون در قطعنامـه    :   همبستگي هفتگي  
ـانـي              ها و مقاالت متعددي به نظم نويـن جـه

 به حقوق پناهندگي را از          اشاره كرده و تعرض   
ـد      ـا ايـن عـقـب          .   اين زاويه بررسي ميكـن شـم

ـم            نشيني دولتهايي كه خود در كانونهاي مـه
ـه تـوضـيـح                اين نظم نوين قرار دارند را چـگـون
ـا در                      ـه ـت ـنـي دول ـا عـقـب نشـي ميدهيـد؟ آي
ـاقضـي را ايـجـاد                  تحليلهاي فـدراسـيـون تـن

 نميكند؟

ـيـسـت         تناقض:   فرشاد حسيني   .  در تحليل ن
ـر         .   ديالكتيك تحليـل اسـت      ـد روشـن ت ـذاري ب

نظم نوين جهاني بعنون مسـبـب       .   توضيح بدم 
اصلي تشديد فالكت و جـنـگ و آواگـي در               

 دفاع از حقوق انسانـي را       جنبش   بطن خودش 
اين دو نيرو مدام بر سر حـقـوق        .   هم همراه دارد  

ـد           مـا  .   انساني رفهاي و اجتماعي در جـدال ان
هميشه سعي كرديم در تحليهـايـمـان ايـن دو           

ـم كـه             .   قطب را نشان دهيم  ـي ـت و همـيـشـه گـف
نيروي عظيمي را در سطح جامعه پشـت سـر       

. گفتيم بايد به اين نيرو چفـت شـد         .   خود داريم 
بايد اين نيرو را صاحب افق ها و سـنـت هـاي         

ـه       .   ماكرو و ماكزيماليستي كرد    بايد با اتكـا ب
 عظيم بشري در سنگرهـاي        اين نيروي جنبش  

دفاع از حقوق انساني و پناهندگي هـمـزمـان           
ـويـن         .   شمشير زد  آنجايي كه اين آنتي تز نظم ن

 بشريت متمدن و مترقي  جهاني يعني جنبش
در جامعه دست باال پيدا كند، حقوق انسانـي         

و اين را داريم به روشـنـي        .   به كرسي مينشيند  
 .ميبينيم

ـا،      :   همبستگي هفتگي   ـي باز برگرديم به اسپان
ـا          اقامت قانوني براي هشتصد هزار نفري كه ت

يك تـحـول    ,   ديروز غيرقانوني خوانده ميشدند   
ـهـاي                      ـاسـت چشمگيـر و بـي نـظـيـري در سـي

ـافـع        .   مهاجرتي اسپانياست  آيا بنظر شما مـن
بورژوازي در تامين نيروي كـار ارزان در ايـن              

 جامعه نقشي در اين رفرم ندارد؟
ـا     .   معلومه كـه دارد     :   فرشاد حسيني  ـي ـان اسـپ

ـعـيـت             كشوري است با پايين ترين ميزان جـم
وجود قريـب   .   جوان و آماده به كار در كل اروپا       

به يك ميليون نيروي كار آماده در اين جامعـه          
كه همگي بطور سياه جذب بخشهاي تجاري،  
خدماتي، كشاورزي و ساختمان سـازي شـده          
اند، عمال بخشي از بورژوازي را در سهم بـري           

از .   از اين نيروي كار ارزان محروم كـرده اسـت          
ـريـن              ـت سوي ديگر بخشي كه اين نيرو را با كـم
ـا             ميزان دستمزد به كار گرفته خود در رابطـه ب
پرداخت ماليات و پرداخـت حـقـوق تـامـيـن              
ـه اسـت           ـت . اجتماعي در مقابل دولت قرار گرف

يعني عمال يك اقتصاد موازي پنهان و سيـاه         
ـا      .   را در جامعه بوجود آورده است      طبعا ايـن ب

 
  مصافھا و چشم اندازها پس
از دو موفقيت در بلژيك و 
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 ٢٠٠٤ ژانويه ٧ ٤ ١٧٤همبستگى هفتگى 

د سـتـگـيـر ي   سـيــر و ا ن   قــا د ر ى   
 و   ي ک   م و فـقـيـت   چـشـمـگـيـر 

 بـحـث   ٢٠٠٣در يکي از شب هاي تابستان  
ـا هـم              من و سيروان که اتفاقا از بدو آشنايي ب
در يک خانه زندگي مي کرديم حـول مـحـور           
ـيـن              هماهنگ کردن و تشکيل يک جـلـسـه ب

ـه ايـن           . پناهندگان مقيم آنکارا بـود      راجـع ب
بحث ما    . موضوع آن شب کلي بحث کرديم    

ـه              تا صبح طول کشيد فرداي آن روز وقـتـي ب
ـيـس               ـه پـل همراه سيروان براي معرفي خـود ب

امضا به محل اداره امنيت آنکارا رفتيم به   و
ـر         ناگاه سيروان توسط پليس    ترکيه دسـتـگـي

حالت من در آن مـوقـع قـابـل وصـف              .   شد
ترس و اضطراب و فکر هايي که گاها        .   نبود

ـه ايـران                        ـروان ب به سرم مـي زد کـه اگـر سـي
ديپورت شود در قتل گـاهـهـاي جـمـهـوري              

ـد از     .   اسالمي چه بر سرش خـواهـد آمـد          ـع ب
مدتي که بازداشت سيـروان قـطـعـي شـد و               

سريعا از     .ديپورتي اش را به آن اعالم کردند 
طريق تلفن ابتدا به رفقا عليرضا و هـادي و         
ـه            هژير فعالين فدراسيون در ترکيه و سپس ب

از هـمـان شـب        .   فرشاد حسيني اطالع دادم   
بود که يک کمپين وسيع براي نجات سيـروان         
ازخطر ديپورت شروع شد چه در داخل ترکيه        

رفقا عليرضـا و هـادي       . و چه خارج از ترکيه 
فرداي همان روز با توجه به مشکل پلـيـسـي           
ـه آنـکـارا                 که در شهر خود داشتند خـود را ب
ـه عـلـت                  رساندند تا کارهاي آنکـارا را کـه ب
ـم                ـي ـال کـن ـب ـر دن ـت . مرکزيت مهم بود را فعال

ـه يـک دفـاع                   فدراسيون هم در خـارج تـرکـي
قدرتمند از حق پناهندگي سيروان بعمل آورد 
و طي چند روز صدها فاکس اعتـراضـي در          
دفاع از حق پناهندگي سيروان به يو ان آنکارا 

بعد از يـک     .   و وزارت کشور ترکيه ارسال شد     
ـه              هفته و تمام اين تالشها نهايتا يو ان تـرکـي
ـه رسـمـيـت                      ـروان را ب حق پنـاهـنـدگـي سـي

ولي وزارت کشور ترکيه بنا بداليل      .   شناخت
امنيتي و به خاطر از هـم پـاشـانـدن قـدرت                
ـه کشـور                 ـروان را ب فدراسيون در آنـکـارا سـي
ـه يـک             گرجستان منتقل کرد تا از آن کشور ب

ـد از     .   کشور امن و ثالث انتقال يابد     ـع اتفاقا ب
رفتن سيروان به گرجستان واحد فدراسيون در 

ـاقـي             تفليس هم به همت و تالش سيروان و ب
 .رفقا که من از آنها بي خبرم تشکيل شد

ـلـي           اين موفقيت چشمگير اولين تجربه عـم
من در فدراسيون واحد ترکيه بود و آنجا بـود          
که من عمال معني اتحاد وهمبستگـي کـه        
شعار فدراسيون سراسري پناهندگان بـود را         

 .لمس کردم
  

ــو ا ب   ر د ي   ا و ل   بـســـتـــه    جـ
شـد ن   پـر و نـد ه   و   د يـپــو ر تــي   

 م ن 
ـا                  ـه ـن ـاز هـم ت بعد از رفتن سيروان از ترکيه ب

ـا مـعـرفـي                  .   شدم از آن موقع بود کـه مـن ب
ـه مـرکـزي               ـرخـان ـي دبيرخانه ترکيه و تائيد دب
ـه        نماينده فدراسيون در آنکارا شدم آن زمـان ب
علت اينکه وضعيت فدراسيون در ترکيه زير       
ـاهـنـگـي                    ـا هـم ـه بـود ب ذره بين پليس ترکـي
ـر            دبيرخانه ترکيه و رفقاي خارج ترکيه قـرار ب
ـد             اين شد که تا مدتي که آبها از آسياب بيفـت

مدت حدود يک .   بسيار محطاط عمل کنيم   
ـه                  ماه فقط تنها فعالـيـت مـا پـخـش نشـري
ـدگـان و ديـدار هـاي               همبستگي بين پناهـن
شخصي با آنها و مطـرح کـردن مسـايـل و               
. مشکالت جامعه پناهجويي محدود بـود      

ـيـن                  ـپ بعد از آن بود که يک بار ديگر يـک کـم
ـم و           ـدي وسيع و قدرتمند را در ترکيه تدارک دي
آن هم گرفتن حق پناهندگي و لغو ديـپـورت           

ـم         .   خانم خديجه ساساني بود      بعد از آن خـان
ساساني مسوليت تشکيل واحد فدراسـيـون       
در شهر يوزگات را تا قبل از رفتن از ترکيه به 

 .عهده گرفت
ـه مـن وارد            بزرگترين شوک در ترکيه وقتي ب

ـيـسـاريـاي         ٤٥شد که طي      روز از طرف کـم
عالي پناهندگان جواب رد اول بعد از آن نامه 
ـه و            پرونده بستگي بدون دعوت به مصـاحـب

 روزه و يا همان ديپورتي ١٥سپس ترک خاک 
ـه مـن اعـالم              از طرف وزارت کشور ترکيه ب

اگر بگويم در طي اين پـروسـه ضـربـات       .   شد
اما تنها  .   روحي فراواني ديدم اغراق نکرده ام     

ـد و                   ـن ـم برگ برنده و اميد مـن حـزبـي قـدرت
راديکال و مدافع حقوق انسانها و در کنارش        
سازماني بنام فدراسيون سراسري پناهندگان     
ايراني بود، که خود علنا شاهد بودم که جـان          

ده ها نفر را از خطر ديپورت و مرگ نـجـات             
ـه         .   داده بود  به هر صورت موضوع را در وحل

ـان               ـه در مـي اول با رفقاي فدراسيون در ترکـي
تعدادي . گذاشتم و سپس با دبيرخانه مرکزي

ـه                  ـا تـوجـه ب از دوستان بر اين نظر بودند که ب
علني بودن کيسم و خطراتي که در صـورت          
بازگشت به ايران برايم پيش خواهـد آمـد راه            

امـا  .   قاچاق بپيمايم و خاک ترکيه را ترک کنم       
ـه              اکثر رفقا نظر بر اين دادند كه تا مدتي را ب
ـا             ـم ت صورت پنهاني و قاچاق روزگار سر کـن
شرايط بـراي شـروع يـک حـرکـت جـديـد و                   
ـلـکـه        قدرتمند براي دفاع از نه تنها حق من ب
ـده                  ـيـن فـدراسـيـون کـه پـرون تعدادي از فعال

ـه   .   پناهندگيشان رد شده بود شروع شود      البـت
موضوعي که قابل بحث است اين است کـه         
ـه              از گذشته نيز تمامي فعالين فـدراسـيـون ب
قولي با آزار و اذيت شدن از طرف يو ان تنبـه            
مي شدند تا درسي شود بـراي ديـگـران کـه               

ـا      .   ديگر براي حقشان مبارزه نکننـد    ـه امـا آن
غافل از اين موضوع بودند که مبارزه جزيي        

ما به خاطر مبارزاتمان بر     .   از زندگي ماست  
ـا                ـا را کـه ب ـه عليه جمهورا اسالمي چه سال
ـورا                  ـه شکنجه و زنـدان هـاي مـخـوف جـم

و چه آسيبهايي که به     .   اسالمي سر نکرده ايم   
پس مبارزه در پوست و گوشـت          . ما نرسيده 

 .و خون ماست 
 شـر و ع   يـک   تـحـصـن 

 رفقا عليرضا و هادي     ٢٠٠٣ سال   ٨در ماه   
ـاگـاه            از فعالين فدراسيون به آنکارا آمده و به ن
ـده اشـان               اعالم کردند که از طرف يـوان پـرون

ـا از            ( بسته اعالم شده     ـه با توجه به اينـکـه آن
ـد از                     ـوده ان ـيـسـت در ايـران ب ـون فعالين کـم
اعضاي اتحاد مبارزان کمونيست سال هاي      

 سال را در زنـدان        ٢ و همچنين هر کدام      ٦٠
هاي مخوف جمهوري اسالمي سپري کـرده       

 ) .اند
شب هايي را که تا صبح به بحـث در مـورد             
شروع يک مبارزه سپري کرده بوديم هيچ گـاه     

ـه        .   فراموش نمي کنم   ـت باالخره بعد از يک هـف
بحث و همفکري خود ما و دبيرخانه مرکزي        
ـم کـه              ـي ـت و دبيرخانه ترکيه تصميم بر اين گرف

يک تحصن نا محدود    .   مبارزه را شروع کنيم   
ـه             .   جلوي درب يو ان    ـا تـوجـه ب اين مبـارزه ب

ـه                 اينکه براي ما موثر بود اما در کـل مـا ب
عنوان نمايندگان فدراسيون در ترکيه نه تنهـا   
از حق پناهندگي خود بلکـه ديـگـر مـدافـع              

گرفتن قبـولـي    .   حقوق کليه پناهندگان بوديم   
ـه در دادن                براي ما و عقب راندن يو ان تـرکـي
جواب و وزارت کشور در لغو ديپورت من و         

چون آن موفع .   نازيال براي ما بسيار مهم بود 

باعث اين مي شد که يک بار ديگر نظر ها و            
چشم ها به سمت فدراسيون و حـرکـت هـاي            
 .انساني اش در کمک به پناهندگان بچرخد

 نفر بوديم من عليـرضـا       ٩ کيس و    ٥ما کال   
عارف هادي موسوي نازيال محمد حسـنـي       

ـراه                  ـه هـم  کـودک    ٣زماني فـريـده اسـدي ب
 .خردسال و محمود جهانديده

ـايـان              ـيـجـه پ ـت اين کمپين و تحصن اگر بي ن
ـارزاتـي          ميافت تاثيرات منفي در روحيه مـب
ـارزه           پناهندگان و بي اعتمادي نسبت به مـب

ما .   براي کسب حقوق خود را باعث مي شد      
در اولين مرحله اين موضوع را پذيرفتيم کـه         
ـو ان يـک                 ـهـاي ي مبارزه براي تغيير سيـاسـت

مـا بـراي     .   مبارزه ساده و کوتاه مدت نيست     
رسيدن به پيروزي هايي هر چند نسبي خـود          
ـه            را براي يک مبارزه وسيع طوالني و بي وقـف
ـم    . با اشکال و شيوه هاي متفاوت آماده کردي

ـيـن رهـبـري رفـيـق فـرشـاي                      البته در ايـن ب
و    حسيني به عنوان معاون دبير فـدراسـيـون        

ـر             ـار مـوث خط دهنده اصلي اين کمپين بسـي
ـقـشـه دقـيـق                   .   بود ـارزه يـک ن ما در اين مـب

ـالـيـت هـايـمـان در             .   داشتيم و با توجه به فـع
ـده جـنـگـي               سطح ترکيه به مانند يک فـرمـان
ـد وارد عـرصـه           ـع تمام جوانب را سنجيده و ب

در وحله اول ابتدا از فدراسـيـون      .   کارزار شديم 
ـوان يـک               ـه عـن سراسري پناهندگان ايرانـي ب

 سال سابقه فعاليت در سـطـح        ١٢سازمان با   
بين المللي در دفاع از حقوق پناهندگي کمک 
ـيـسـت                    ـون طلبيديم و سـپـس از حـزب کـم
کارگري و سازمانهاي زير مجمـوعـه حـزب          
مانند سازمان جوانان کمونيـسـت سـازمـان          
آزادي زن کميته کردستان حـزب و سـازمـان         

 .اول کودکان
به طور مثال سازمان جوانان در نشريه خـود          
ـه                   شروع تحصن مـا را اعـالم کـرد و نشـري
همبستگي هم از ابتداي تحصن ما هر هفته 
ـر هـاي تـحـصـن و                    و در هر شماره تمام خـب

 مبارزه ما را منعکس کرد
ـا راه                 ـه ـن ـه ت ما پذيرفتيم که تحصن نشـسـت

ما سياستهاي ضد انسـانـي       .   مبارزه نيست 
يو ان را تنها با تحصن نمي توانستيم عوض      

ـه                 .   کنيم ـه ب تحقق مطالـبـات مـا در تـرکـي
مـا  .   عوامل و نيروهاي عظيمي وابسته بـود      

ـه کـار                 ـارزاتـي را ب تمام انواع شيوه هاي مـب
ـه                 ـيـشـتـري را ب گرفتيم که افکار عمومـي ب
ـا         ـم ت ـي سمت خود و مطالبات خود جلب کـن

از طريق .   توازن قوا را به نفع خود تغيير دهيم 
ـه                 فشار افکار عمومـي طـرفـمـان را وادار ب

مـا خـارج از       .   پذيرش مطالبات خود کرديم   
تحصن در آنکارا و ساير شهر هاي ترکيـه از           

. نيروهاي فعال و موجود خود استفاده کرديم      
که نتيجه آن بسيار موثر بود ما در خـارج از            
ـهـاي          تحصن با احزاب چپ در ترکيه سازمان
سياسي ترکيه اتحاديه هاي کارگري احـزاب        
پارلماني سازمانهاي حقوق بشري نمايندگان     

ـم      ـا           . پارلماني ديدار و گفتگو کردي ـا را ب ـه آن
ـه         توجه به شرايط ايران و در صورتي که مـا ب
ايران باز گرديم چه بر سـرمـان خـواهـد آمـد                
ـو ان را تـحـت فشـار                    متقاعد کرديم کـه ي

سازمانهايي که ما در طي تحصن      .   بگذارند
 به سراغ آنها رفتيم عبارت بودند از

کـه مـا در       ( سازمان حقوق بشر ترکيه      _ ١
ـم فـراي        ٣ ماه تحصن خود     ٣طي    باربا خـان

 ساعت به مذاکره    ٥سلمان و هر بار به مدت       
 )و گفتگو پرداختيم

ـا هـر      ( کانون وکالي مترقي ترکيـه       _   ٢ ـه آن
هفته با تعدادي از اعضاي خود جلوي درب         

 )يو ان مي آمدند و با ما ديدار مي کردند
ـا       ( سازمان عفو بين الملل       _   ٣ ـار ب که يک ب

ـه      ٥رئيس آن لوند کوراک به مدت         ساعـت ب
 )مذاکره نشستيم

که چندين (از احزاب ترکيه  odpحزب  _ ٤
ـراضـي مـا را مـورد                    ـامـه اعـت بار با دادن ن

 )حمايت قرار دادند
ـراه       ٢که  ( سازمان زنان ترکيه    _   ٥  بار به هـم

ـه جـلـوي               مسئولين خود در حمايت از مـا ب
 بار خانم هـا فـريـده و            ٥درب يو ان آمدند و      

ـا           ـد ت نازيال را به جلسات خود دعـوت کـردن
ـمـي کـه جـمـهـوري                 آنها در مورد ظلم و سـت
ـرانـي                 اسالمي به زنان روا مـي دارد سـخـن

 )کنند
که دبير ( حزب سوسيال دمکرات ترکيه _   ٦

اول آن به ديدار ما به جلوي يو ان آمـد و يـک                
ـه و در مـورد                         ـت ـو ان رف ـه داخـل ي بار هم ب

 )وضعيت ما صحبت کرد
ـادن   (حزب کمونيست ترکيه _ ٧ که با فرسـت

ـو ان           خبرنگار روزنامه کمونيست به جلوي ي
 ) بار با ما مصاحبه کردند٣آمده و 

ديدار با خانم نظيمي حلواچي شـهـردار           _   ٨
آنکارا و نماينده سازمان عليه سنگ سار در        

 ترکيه

 

 

آغاز و پايان يک تحصن 
 و درس هايى از آن

 بابك شديدى قسمت دوم  

٧ادامه در صفحه   
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 من بر نميگردم 
 آمپين دفاع از حق پناهندگى زنان گريخته از جھنم جمھورى اسالمى 

وقتي ميخواهم بگويم بـرنـمـي گـردم           
قلبم به درد آمده و ناخوداگـاه اشـکـم           

 هيچوقت فکر نمي. جاري مي شود
کردم روزي بيايد که چنين کلـمـه اي           

ــا                ــاورم خــداي ــي ــان ب ــزب ــر    چــه را ب ب
 !آمده است؟ سرمان

  
در .   زادگاهـمـان اسـت        از کشوري که  

خـاطـرات   .   خود عزيزانمان را جا داده    
. کــودکــي و غــيــره رانــده شــده ايــم               

امنيت از خانه و کاشانه امـان رخـت           
وقتي خانه امن نـيـسـت چـه         .   بر بسته 

خواهد شـد شـيـرازه خـانـواده از هـم                 
 .  خواهد پاشيد

 
ولـي  .   هميشه فکر مي کـنـم خـوابـم             

واقعيت اين است، بلـه نـمـي تـوانـيـم              
چون در آنجا فقـط اعـدام ،          .   برگرديم

بقول خودشان بر حسـب     . . . . سنگسارو
 .مقدار جرم در انتظارمان است 

  
من زهـرا بـهـمـراه شـوهـرم بـابـک در                  
بدترين شـرايـط مـجـبـور بـه فـرار از                 

در ان   .   جهنم جمهوري اسالمي شديـم  

ماهه حامله بـودم و در         7موقع من   
دخـتـر و      حال حاضر داراي دو کودک       

پسر هستم که هر دو در اينجا متولد        
 .شده اند 

  
داســتــان مــبــارزه مــا از ايــران و بــا              

فعاليتهاي شوهرم شروع و بـه آلـمـان           
رسيده و ازاينـجـا مـن هـم هـمـراه او                 
هستم و تالحظه اي کـه جـان در بـدن              

داد تـا بـا        دارم بـه آن ادامـه خـواهـم           
الخره در اين دنياي بـزرگ صـدايـمـان         

 به گوش جهانيان رسيده و بتوانيم
به کمک انسانهاى آزاديخـواه و بشـر           

دوســت چــه در داخــل و چــه خــارج،              
سرزمين مان را که عليـرغـم داشـتـن           

را آزاد      ثروت درفـقـر بسـر مـي بـرد            
آزادى را براى فرزنـدانـمـان بـه             کرده،

 .ارث بگذاريم 
  

 به اميد آن روز
     زنده باد آزادي

 

وقتى ميخواهم بگويم بر نميگردم، قلبم به 
!درد ميايد   

 زهرا خسروى 

  
آودآـي و :   قسمت اول 

آشــنــايــي بــا وارونــگــى 
 هاى زندگى

  
هــمــيــشــه دوســت داشــتــم حــكــايــت          

زندگيم را روي كاغذ بيـاورم و حـتـي            
اگر مـقـدور بـود بـه صـورت كـتـاب                  

باز شدن ستون از رنج هـا  .    كنم   چاپش
و اميدها انگيزه اي شـد كـه نـوشـتـن           

و شمـا  . اين خاطرات تلخ را آغاز كنم 
را نيز با خود به دورون جنگل تـاريـك        

. و هوكناك زندأگـي ام هـدايـت كـنـم             
 مي كنـم تـا بـطـور سـريـال در                   تالش

از "   از رنــج هــا و امــيــد هــا          " ســتــون   
زندگي و از رنج هايي كـه بـردم و از               
اميدهايي كه قلب زندگي من را زنده       

با شـمـا درد       .   نگه ميداشت، بنويسم  
. دل كنم و حتي نظراتتان را بـخـواهـم          

اگر عالقمند بوديد زندگي تلخم را از       
 .اين ستون پيگيري كنيد

  
در خانواده اي چشم باز كردم كه مهـر         
و مــحــبــت و عشــق و صــمــيــمــيــت              

پـدرم مـردي فـوق        .   معنايـي نـداشـت     
هـر     . العاده بـد اخـالق و خشـن بـود             

  لحظه دنبال بهانه اي بود تا صـدايـش        
را بلند كند و بـر سـر مـادرم فـريـاد                  

اگر مادرم لب باز مي كـرد، بـه          .   بزند
 مـي      او نيز حمله مي كرد و كـتـكـش          

ــيــن و دوســت                .   زد ــازن ــادرم زن ن م
داشتني، هنر مند و فـوق الـعـاده بـا             
سليقه و يك مدير به تـمـام مـعـنـي و               

امـا  .   مهربان و محبوب همگـان بـود       

 كه اينها بـراي پـدرم ارزشـي             افسوس
تنها چيزي كه از دست پـدرم        .   نداشت

 خانه    بر مي آمد به هم ريختن آرامش      
ما زندگي را وقتي پدر در خـانـه         .   بود

وقـتـي او از       .    مـي كـرديـم        نبود لمس 
خانه بيرون مي رفـت خـوشـحـال مـي             

 زماني كه بـه خـانـه           شديم و بر عكس   
ــر مــي گشــت اضــطــراب و تــرس                  ب

  مادرم تـالش .   وجودمان را مي گرفت   
  بر آتـش    ميكرد تا بهر طريق ممكن،    

امـا فـايـده      .   خشونت پدرم آب بپـاشـد     
  چــون او عــمــيــقــا احســاس        .   نــداشــت

پـدرم در قـالـب        .   مردساالري ميكـرد  
ــاس      ــاالري احسـ ــردسـ ــدرت و          مـ  قـ

قدرت و حاكمـيـت   .   حاكميت مي كرد  
 بـه      و اين احسـاس    .   نسبت به خانواده  

مـادرم  .   هويت وي تـبـديـل شـده بـود            
تمام و كمال خود را در اخـتـيـار اراده           

از خـود ذره اي        .   پدرم قرار داده بـود      
 وجـود و آزادي و اسـتـقـالل                 احساس
زندگي براي مادرم زنداني بـا  .   نداشت

مـادرم  .   اعمال شاقه محسوب ميشـد    
در خانه مدام مورد تحقير و تـوهـيـن           

  هـيـچ گـاه فـرامـوش         .   قرار مي گرفت  
نمي كنم ايـن تـك كـالم پـدرم را كـه                  

اگـر  :   هميشه به به مادرم مي گـفـت           
همه خانواده ات را داخل يـك گـونـي             

 يـك بسـتـه          بكنند و بدهند به جايـش     
 .!تره نمي دهند

او .   پدر بزرگم اما شبيـه پـدرم نـبـود          
 و دوست داشـتـنـي          انساني متشخص 

. بود و همه به او احترام مي گذاشتند     
جز يك نفر آن هم پدرم بود كه تـحـمـل            

با آنكه بچه سال    .   پدربزرگم را نداشت  
 مـي كـردم ايـن روابـط و                 بودم، حس 

مناسبات حاكم در خانه كامال غـيـر         
ديگراز زنـدگـي در آن         .   عادالنه است 

 .خانه بيزار شده بودم
هر جـا       . وقتي هشت يا نه ساله بودم     

مهمـانـي مـي رفـتـيـم، حـتـي خـانـه                    
شـب     همكاران پـدرم و امـثـال آنـهـا             
بـراي  .   موقع برگشتن گريه مي كـردم      

فرار از خانه، دوست داشتم شب را در       
. خانه اي كه مـهـمـان بـوديـم، بـمـانـم               

وقتي خانه مادر بزرگم مي رفتيم، بـا        
 بـرگشـت بـه          فرا رسيدن شب از تـرس      

خانه، خودم را به خواب مـي زدم تـا             
. شايد مجبور شوند مرا جا بگـذارنـد       

اما اين تالشهاي كودكانه من اغـلـب        
پدر و مادرم مـرا كشـان         .   ثمر نميداد 

كشان با گريه، و يا بغل مي كردند و          
در آن دوران       .   بــر مــي گــردانــدنــد          

كودكي، اينها اولـيـن اشـكـال بـدوي             
اعــتــراضــم نســبــي بــه ايــن روابــط و           

اعتراضم را اين گونـه     .   مناسبات بود 
ايــن اعــتــراضــات     .   نشــان مــي دادم     

كودكانه مـن، گـاه مـادرم را تـحـت                 
و بخاطـر هـمـيـن        .   فشار قرار مي داد   

بـعـبـارتـي سـركـوب         .   تنبيه مي شـدم    
ميخواستند با تنبـيـه مـرا        .   مي شدم 
بقـول خـودشـان واقـعـيـات           .   رام كنند 

زنــدگــي را بــا خشــونــت بــمــن نشــان            
اما ذهن مـعـصـوم و كـودكـي          .   دهند

من نميتوانسـت چـنـيـن پـديـده هـاي               
خشــن و نــاعــادالنــه اي را بــعــنــوان             

تصـويـر   .   واقعيت بپذيرد و هضم كنـد     
من از واقعيات و از زندگـي، شـفـاف           
تر، رنگيـن تـر، انسـانـي تـر و لـذت                  

مـن ايـن دنـيـا را در             .    تـر بـود       بخش
در .   بازي هاي خود كشـف مـيـكـردم          

بازي هايم خبري از خشونت و توهين       
بـا خـود فـكـر         .   و كتك و تحقير نبـود     

ميكردم اين بزرگ هـا چـقـدر وارونـه             
 !زندگي ميكنند

 ادامه دارد               

 پشت ابرهاى زندگى من

  از رنج ها و اميدها
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من مينا ورشو ساز يکي از فعاليـن        
سازمان آزادي زن و حزب کمونيست    
کارگري ايـران هسـتـم در ايـران بـه                
علت فعاليت با حزب با چند نفـر از          
دوستانم علني شـده و مـجـبـور بـه               
ترک ايران شدم دوسـتـان مـن اکـثـرا             
دانشجو دانشگاه آزاد و از فـعـالـيـن          
حزب بودند يکي از دوستانم کـه در         
رشته علوم اجـتـمـاعـي بـود هـمـراه               
شوهـرم دسـتـگـيـر شـده و مـن هـم                   
مجبور به فرار از جـهـنـم اسـالمـي              

تا االن هـم در زنـدان بـه سـر                ( شدم  
باالخره بعد از گذشت روز )   مي برند 

هـــاي ســـخـــت و طـــاقـــت فـــرســـا              
ــي ــه اداره                  ي ــود را ب ــم خ ــوانســت ت

. پناهندگي کشور آلمان معرفي کنم    
 ماه جواب ردي گرفتـم      ٦اما بعد از    

و در طول اين مدت در تمام فعاليت    
ــمــان شــرکــت کــرده و                 حــزب در آل
متاسفانه در دادگاه هم مـجـددا رد          

بعد از يک سال و نيم دو پسـرم         .   شدم
با توجه به مشکالتي که داشتـنـد و          
در ايـران سـرپـرسـتـي نـداشـتـنـد بـا                  
همکاري خـانـواده شـوهـرم بـه مـن                

در هـنـگـام ورودشـان و           .   پيوستـنـد  
مراجعه به اداره پناهندگـي از پسـر          

 ســالــه بــود     ١٤بــزرگــم کــه ســن آن         
به آنها هـم جـواب        .   مصاحبه کردند 

ــد    ــاهــي          .   رد دادن ــن دادگ در آخــري
داشتم دوباره جواب رد گرفتم و          که

از مـن خـواسـتـه شـد کـه بـه ايـران                    
 .برگردم

 
ــمـــهـــوري                 بـــرگشـــت مـــن بـــه جـ

سرنوشتي شومي را بـراي          اسالمي
با توجـه بـه ايـنـکـه           .   من رقم ميزند  

اوال زن هستم و دوما عضو حزبـم و          
در تمام آکسيونها و تظاهرات ها در 
جــلــو ســفــارت جــمــهــوري اســالمــي        

فيلم اين آکسـيـونـهـا     .   گركت كرده ام 
همه در تلويزيـون انـتـرنـاسـيـونـال و              

بـر     . دنياي بهتـر پـخـش شـده اسـت            
گشــت مــن بــه جــهــنــم جــمــهــوري             
اسالمي معني جـز زنـدان و اعـدام             

از شـمـا مـي        .   برايم نخواهد داشـت    
خواهم صـداي اعـتـراض مـن را از              
طــريــق تــلــويــزيــون بــه گــوش هــمــه           
برسانيد و مراتب اعتراض خـودتـان        

 .به اين حکم اعالم کنيد  را به
 

در مهد تمدن اروپا هم، ارزشي براي    
زن به عنوان يک انسان برابـر، قـايـل         

برايشان مهم نيست که زن      .   نيستند
متواري از جهنم جمهوري اسـالمـي        
در صــورت بــرگشــت بــه ايــران چــه            

. سرنوشت شومـي در انـتـظـار دارد           
اينها از قوانـيـن قـرون وسـطـايـي و               
ضــد انســانــي اســالمــي بــه خــوبــي           

امــا حــاضــرنــد جــان     .   اطــالع دارنــد  

هزاران زن مثل من را قـربـانـي          
ايـن  .   منافع اقتصـادي خـود کـنـنـد          

نشان مي دهد با اينکه ايـنـهـا زيـر             
بــيــانــيــه نــقــض حــقــوق بشــر امضــا         
ميگذارند اما بـه ايـن تـعـهـد خـود               

و سـرنـوشـت مـا         .   عمل نمي کـنـنـد      
انسانهاي فراري برايشان کوچکترين    

 .اهميتي ندارد
 

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

در قسمـت نـخـسـت عـمـل ضـروري               
گفتم براي اينکه شـمـاهـا مـردم بـه              
ميزان انساني کـار کـنـيـد مسـکـن              
بهداشت غذا امنيـت آزادي داشـتـه          
باشيم بايد وارد يک نبـرد طـبـقـاتـي            

نبردي براي اعـالم بـرتـري و             . شويم
ممکن است بـرخـي از شـمـا          .   قدرت

فکر کنيد نقطـه آغـاز ايـن مـبـارزه              
کجا و چگونه بايد باشد؟ اين سـوال         

بــقــول کــارل    .   بســيــار خــوبــي اســت      
مارکس طبقه کارگر بايد مطالبـات      
تاکتيکي اش را بـه گـونـه اي طـرح              
کند که بورژوازي قـادر بـه دادانـش            

بنابر اين مثـال اگـر بـه ايـن             .   نباشد
اکتفا کنيد که از کارگران پيمانکـار       

اول ايـنـکـه رژيـم         .   حمايت نـمـايـيـد      

سعي خواهد کرد شـمـا را سـرکـوب            
کنـد و اگـر نـتـوانـد فـعـال نـاگـزيـر                     
کارگران مزبور را استخـدام خـواهـد         

گر چـه حـمـايـت از کـارگـران              .   نمود
اما مـا بـا يـد          .   پيمانکار الزم است  

اين را جزيي از حرکتمان قرار دهـيـم       
چون اگـر ايـن را آغـاز نـبـرد واحـد                  
طبقاتي امان قـرار دهـيـم رژيـم در              
صورت عقب نشيني مجددا اولـيـن        
ــي و شــکــار                ــاي ــاس ــن ــتــش ش ــرک ح
هماهنگ کنندگان حـرکـت خـواهـد          

يعني بايد حـرکـت بـه شـکـلـي             .   بود
باشد که وقتي شـروع شـد پـايـانـش              
اعالم حکومت شـوراهـاي کـارگـري          

بنابراين شـروع حـرکـت بـايـد           .   باشد
 !چگونه باشد ؟

وقتي کارگران کارخانه اي دسـت       
به اعتصاب مي زنند بخش هـاي   
ديگر کارگري نـيـز ضـمـن اعـالم           
حمايت از آنها بـايـد مـطـالـبـات             

در ايـن   .   خودشان را نيز مطرح کنند    
. صورت حرکت توده اي تر مي شود      

و آنـوقـت طـبـقـه کـارگـر در سـطـح                   
گسترده تري بايد خواهان مطالبـات      
ــان                    ــيـــ ــدانـــ ــود و آزادي زنـــ خـــ

لغو حجـاب اجـبـاري      .  شود   سياسي
لـغـو آپـارتـايـد        .   را مطالبه مي کند   

ــمــايــد           لــغــو .   جــنــســي را مــطــرح ن
مجازات اعدام، برابري حقـوق زن و         
مرد، مـمـنـوعـيـت کـارکـودکـان را               

مهم تر از همه اينـکـه       .   مطرح نمايد 
حتما بايد گام بزرگش را بـر دارد و            
به مثابه پرچم خويش به اهـتـزاز در           

يعني ضرورت لغو مـالـکـيـت       .   آورد
اگـر شـمـا حـرف آخـر            .   خصوصي را 

يعني مالکيت خصوصي را تـرفـنـد         
اپوزسيون عوامفريب که در بسياري     
از مـطـالـبـات ظـاهـرا مـطـالـبـاتـي                 
مشابه شـمـا دارنـد اگـر بـه قـدرت                 
برسند اولين کـاري کـه مـي کـنـنـد               
تعداد وطول وعرض زندانهـا را بـاز          

زنان ميهـن   .   هم چند برابر مي کنند    
ــتــري             خــودشــان را کــاالي مــرغــوب

در ايـن    .   معرفي مي نمايند و غيـره     
مرحله ديگر رژيـم اسـالمـي يـا هـر              
ــارچــه              ــکــپ ــورژوايــي ي ــم ب ــوع رژي ن

ميان آنهـا شـکـاف      .   نخواهيم داشت 
در .   هاي عميقي ايجاد خـواهـد شـد        

اين مرحله نبرد طبقاتي هـوشـيـاري        
زيــرا .   بــيــشــتــري را نــيــز مــيــطــلــبــد       

منشويک هـاي هـمـدوره مـا سـعـي               
خواهند کرد حاکميت سياسي را نيز  
به نفع خودشان اعالم کنند و قضيـه        
را فيصله يافته بنابر اين شما را بـه         
چپ روي مـتـهـم خـواهـنـد نـمـود و                 
اينکه ممکن است ادامـه چـپ روي          
طبقـه کـارگـر بـه جـنـگ داخـلـي و                   
دخالت آمـريـکـا مـنـجـر شـود امـا                
جواب ما به آنان اين خواهد بود هـر         
جا که طبقه کارگر با حزبي که طبـق    
مکانـيـسـم و فـلـسـفـه وجـودي اش                 
سازمانده طبقه کـارگـر وتـوده هـاي           
وسيع مردم براي سرنگوني حاکميت     
سرمايه داري و ايجاد سوسيالـيـسـم        
است در صحـنـه مـبـارزه طـبـقـاتـي               
حاظر نباشد، خطر جنگ داخـلـي و          

. دخالت آمريکا وجود خواهد داشت    
تجربه نيز عالوه بر دانـش سـيـاسـي            
اين را مي گويد و اثبات کرده اسـت         
قبال گفتم شما به واسطه دارا بـودن          

حـــزب ( حـــزب طـــبـــقـــاتـــي اتـــان            
هـمـه   )   کمونيـسـت کـارگـري ايـران            

. امکانات الزم را ميان خـود داريـد        
سکوتتان شما را به تـن سـپـردن بـه              

. استثمار وحشيانه تر خواهد کشاند    
و دست حزبتان را در پـوسـت گـردو             

اما رفتن به جلو و بـه         .   خواهد نهاد 
سر انجام رساندن اين نبرد طبـقـاتـي         
عــالوه بــر مصــرف داخــلــي اش بــر            
توازن قوا در سطح بين الـنـلـلـي بـه               
نفع جنبش کارگري و تجديد آرايـش      
کمونيستي تـاثـيـري بـزرگ خـواهـد            

و ما اين موقعيت را به طور . داشت
وافعي يافته ايم که مسئوليتي را به       
انجام برسانيم که تـاريـخ مـبـارزات           

 .انساني بر دوش ما گذاشته است
 

 از ميان نامه ها

در مھد تمدن اروپا هم زن بى ارزش  
  است

 ٢عمل ضرورى 
چـنـگـيـز   آ و ا   ا ز     خطاب به کارگران ايران

 ت ر کـي ه   

  مينا ورشو ساز



 ٢٠٠٤ ژانويه ٧ ٧ ١٧٤همبستگى هفتگى 

ـر مـن شـکـنـجـه                 پليس شکايت ميکند که دخـت
ـوده اسـت         .   وسنگسار شده است   ـا نـب . ومتهم تنـه

پليس بعد از سه هفته و بر اثر تحقيقات از خانواده          
حــداد وشــواهــد واحــتــمــاالت مــوجــود يــک                 

ـه و   ١٧جوان ـه سـاکـن هـمـان           ١٦پسـر    ٢سال سـال
ـيـــن                        ـرمــ ـنـــوان مـــجــ ـعــ ـه را بــ ـقــ ـنـــطــ مــ

 .احتماليدستگيرميکند

کـه او هـمـيـشـه          :   عايشه دوست غفرانه ميگويد    
. صــمــيــمــيــوخــيــلــيــمــهــربــان واجــتــمــاعــيــبــود        
. ومهربانيغفرانه باعث از دست دادن جـانـش شـد        

ــه                     ــود ب ــوتـيــک بـوده وقـرار ب ـده ب ــه فـروشــن ـران غـف
او آخــريــن قســط لــبــاس          .   زوديــازدواج بــکــنــد   

ـه    .   عروسياش را تازه پرداخت کرده بود      حاال غفـران
ـتـقـل شـده اسـت                ! تونسيبا کفن به زادگاهش مـن

وليعموياو از خاکسپاريطبق آداب ورسوم خودشان      
ـر ايـن       .   ازمراسم تدفين امتناع کرده است     چرا که ب

! باور است که يک تن کثيف را بخـاک مـيـسـپـارد              
گويا ازخبرنگاران شنيده است که غفرانه در محلـه   

شب هـنـگـام بـطـور          . يک دختر معروفيبوده است 
ـايـيـجـسـد               ـه ـه تـن پنهانيمادر وخواهر وبرادرانش ب

 .غفرانه را درتونس بخاک ميسپارند
غفرانه اولين قربانيسنگسار در قلب اروپا توسـط         

ـا جـرم او          .   بنيادگرايان اسالم سياسياست   ـه که تـن
واين در   !   معروف شدن نامش در محله بوده است      

حالياست که هنوز کارشناسان بـرسـر ايـن مـورد            
ـه او              بحث و اختالف نظر دارند که ايا سنگ هـا ب
پرتاب شده است يا اينکه غفرانه را با سـنـگ زده              
انــد؟ امــا واقــعــيــيــت ايــن اســت کــه اســالم                     
ـد از جـملـه               سياسيدرآنجاييکه حکومت مـيـکـن
ـا                  ـه حـکـم مـرگ ب ايران، انسان هارا بطور رسميـب

مــانــنــدژيــال  .   ســنــگــســارمــحــکــوم مــيــکــنــد       
ساله در ايران، ودرجـايـيـکـه حـکـومـت             ١٣ايزدي

علنيندارد بصورت آدم رباييمثل کفرانه حـداد در           
ويابصورت ترور، مانند تـرور وانـگـوگ،          .   فرانسه

ـايـات خـود ادامـه              کارگردان هلنديدرهلند، به جـن
 .ميدهد

ـه                  ـايـات از هـم من ضمن محکوم کردن اين جـن
ـا             ـارم کـه ب انساندوستان وبشرييت متمدن خواسـت
ـه         اعتراضات همگانياسالم سياسيرا طرد کرده وب

 .حاشيه برانند

ـايـت از                 ـه مـوضـوع حـم متأسفانه خيلي ها ب
ـد             همجنسگرايان ـا از    .   اهمـيـت نـمـي دهـن ي

يا به خاطر شرم    .   کنارش به راحتي رد ميشوند    
يا مورد تمسخر قرار گـرفـتـن وطـرد شـدن از                
خانواده و جامعه ، موضوع همجنسگرايي را        
ـرا مـورد                يك رابطه شخصي قلـمـداد کـرده وآن

 .بحث قرارنميدهند
من بايد اينجا با اطمينان بگويم اين انسانها با         

ـد         ٩٠حـداقـل     .   ميل خود همجنسگرا نشـدن
ــن مــوضــوع                    درصــدشــان از بــچــگــي اي
هموسکسوئلي را داشته اند و با آن بزرگ شـده           
ـمـاع مـخـوف               اند و وارد اجتماع شده اند، اجـت

 ..اسالمي که در آن جايي ندارند
ـيـن اسـالمـي             در جوامعي با حاكميتها و قوان

ـاد            مانند ايران   ـق ـت ـا مـورد ان ـه ارتباط ميان آن
ايـن  .   شديد و بدون قيدوشرط قرار گرفته اسـت        

افراد در هنگام دسـتـگـيـري هـنـگـام رابـطـه                  
وحتي بـدون     با تأييد چند شاهد بالغ       جنسي

ـه اعـدام                   شاهد با تشخـيـص قـاضـي شـرع ب
در صورت شناسايي شـدن      .   محکوم ميشوند 

ـد         . از جامعه ، محل کارو خانواده طرد ميشون
 ؟آيا اين مسئله شخصي است

  
ـه روهـاي               ـال ـب در اسالم از اين افراد به عنوان دن

حـتـي   .   ايـن رسـم اسـت          . شيطان ياد ميکنند  
ـه               ـا ب ـه براي توهين به همديگر از نام اين انسـان
ـأ ايـن               عنوان فحش استفاده ميکننـد و واقـع

 .عمل شرم آور وضد انساني است
ـه انسـان                  ـار ب ـي اگر از انسان و بازگردانـدن اخـت
صحبت ميکنيم و از حق و حقوق آنها و نجات 

ـايـد          تـوجـه داشـت كـه            دادن جان انسانهـا ، ب
ـد کـه                ـن ـايـي هسـت ـه همجنسگرايان هم انسـان
ـد و             قرباني بيعدالتي ، مذهب و افکار منـجـم
پوچ حاكم بر اجتماع و حـتـي از طـرف افـراد                 
ـا                 زيادي در داخل وخارج کشور کـه خـود را ب

درصورتـي کـه     [   فرهنگ و روشنفکر ميدانند 

بخاطر داشتن . ميباشند  ]تاريک فکر هستند
سيستم جسمي و روحي متفاوت با انسانهـاي        
ـواده طـرد شـده               ديگر هميشه از اجتماع و خـان

ـر           .   اند به زبان آوردن چنين چيـزي در ايـران غـي
ـاز              ـه ب غابل تصور و خطرناک است ، چه رسد ب

 .کردن و علني کردن آن
  

ـا                 ـه کـه ب ـت جمهوري اسالمي تا آنجا پيـش رف
تدارک پليس اينترنـتـي و جـاسـوسـان زيـاد ،                 
ـا ،بـخـصـوص                سايتهاي اينترنتـي و وبـالگـه
وبالگهاي مربوطه را شناسايي کرده و اين افراد 

حتي اين امر مـورد         . را به زندان انداخته است    
ـيـن          انتقاد سازمان ملل و ديگر سازمانـهـاى ب
ـد كـه                    ـدن ـق ـت ـه مـع المللي نيز قرار گرفته و هـم
رفتارهاي جمهورى اسالمى با همجنسگرايان     

 .خالف حقوق بشر است
به گفته [من از اين سايتهاي مبتذل و خطرناک 

ديدن کرده بودم، آنجا فقط ] جمهوري اسالمي

ـا           جاي نظردهي وگفتگو است و هيچ عکس ي
. در آن مشـاهـده نـکـردم             مطلب پورنوگرافي 

ـا                  برايم باورنکردني است کـه در ايـران فـقـط ب
صحبت کردن و بحث کـردن در ايـن مـورد و               
پيدا کردن راه حلي جمهوري اسالمي به تکاپـو    
افتاده و اينطور براي پيداکردن و سـرکـوب ايـن       
. افراد جاسوسان و خبرچينان را اجير کرده است

 .اينقدر اين موضوع برايشان مهم است
ـر شـدگـان                   هنوز از تعداد زيـادي از دسـتـگـي

دستگير   اطالعي در دست نيست و از بعضي
ـم،                 شدگان به زور و با شکنجه و ضـرب و شـت
تعهدنامه گرفتند و اين تعهدنامه فـقـط بـراي            
اظهار نظر بود ، حاال تصورش را بکنيد کسي       
ـازي            ـب را در اين محيط اسالمي در حال عشـق

 .دستگير کنند
در اينجا از تمام انسانهاي آزاده ميخواهم ايـن          
افراد را به عنوان يک انسان قبول کرده و به آنـان            

ـيـروي                 .   احترام گذاشت  ـوان ن ـه عـن ـايـد ب مـا ب
سياسي متشکل وشناخته شده از حقـوق آنـان          

 .بشناسيم  دفاع کنيم و به رسميتشان
  

از تمام عزيزان و رفقاي عزيزم مـيـخـواهـم کـه              
حداقل ما که به عنوان نيروي سياسي درخارج        
کشورهستيم با ديد بازتري به اين قضيه نـگـاه           

کنيم، چون اين انسانها به خاطر مسائل روحي        
ـد        وجسمي به هيچ عنوان    ـن . قابل تغيير نيسـت

ـام              ـا تـم جمهوري اسالمي وجامعه ايران هـم ب
اين    . قدرت در برابرهمجنسگرايان ايستاده اند    

ـد،          انسانها چشم به حرکتها و مبارزات ما دارن
ـيـف، طـرد شـده و                   چون در ايران خوار ، ضـع

 .هرروزه با خطرمرگ مي جنگند
ايـن مــطـلــب فــقـط يـک مـقــداري تــأمـل و                   
روشنفکري ميخواهد، و کساني هم که از ايران 
به خاطر اين امر ونجات جانشان به کشورهاي        
ديگر فرار ميکنند، اين ترس از مسخره شـدن      

از کشور .   و طرد شدن را با خود يدک ميکشند       
ـه                     ـلـي ب ـل ـم ـيـن ا ل هاي غربي و سازمانهـاي ب

هم ميخواهم اين افراد       اصطالح انسان دوست  
همجنسگراي پناهنده شده را دريابند ، چون در 
آن جهنم جمهوري اسالمي ،خانواده و اجتمـاع        

 .و کشورهاي اسالمي هيچ جايي ندارند
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي

 سنگسار در اروپا

يعني عمال يك اقتصاد موازي پنهان و سياه را 
ـا          .   در جامعه بوجود آورده اسـت       ـا ايـن ب ـع طـب

منافع بورژوازي ليبـرال كـه بشـدت مـحـتـاج               
نيروي كار در اسپانياست اصـطـكـاك ايـجـاد             

ـا هـدف               .   ميكند ـرال ب ـب ـي در واقع بـورژوازي ل
ـر از قـبـل يـك                  اقتصادي و كسب سود بيـشـت
ميليون نيروي كار ارزان زنده و حـي و حـاضـر              

 .پشت اين رفم آماده و از آن حمايت ميكند
دولت اسپانيا قبل از تصـويـب و اجـراي ايـن                
ـهـاي                  طرح با كليه احـزاب سـيـاسـي سـازمـان
ـه هـاي             مهاجرتي و پناهندگي و حتي اتـحـادي

كارگري در اسپانيا، حـول ايـن رفـرم بـحـث و                 
حتي اتحاديه هاي كارگري هـم      .   گفتگو داشت 

چـون وجـود     .   منافعشان در اين تغييرات است   
يك نيروي كار يك ميليوني كه همه براي امـرا           
ـد،               ـاشـن ـب معاششان مجبور به كـاركـردن مـي
ـمـاعـي و قـدرت                عمال قدرت سياسي و اجـت
مانور اتحاديه هاي كـارگـري را هـم مـحـدود              

در هر حال ميخوام بگم اين فاكتورها       .   ميكند
  هم قطعا در بـوجـود آمـدن ايـن رفـرم نـقـش                    

 .داشتند
ـيـن       :   همبستگي هفتگي  چشم انداز اجراي چـن

ـا             ـيـد؟ آي ـن ـي طرحي در كل اروپا را چگونه ميـب
ـيـن                  ـا چـن ـه اروپ امكان دارد در سطح اتـحـادي

ـا     .   طرحهايي به تصويب برسد    آيا اين موفقيتـه

 مبـارزاتـي جـديـدتـري را             موقعيت و فوكوس  
براي فدراسيون ايجاد ميـكـنـد؟ بـطـور كـلـي               
ـاده اي                 ـف ـا چـه اسـت فدراسيون از اين موفقيتـه

 ميكند؟
ـنـي       ـه                :   فرشـاد حسـي ـم ب ـت ـانـطـور كـه گـف هـم

به تشـكـل و      .   فاكتورهاي زيادي بستگي دارد   
مبارزه، به توازن قواي اجتماعي، به مناسبات       
و اوضاع اقتصادي و اجتماعي هر كشـوري و          

ـا           .   غيره ـه اروپ بطور كلي ما در سطـح اتـحـادي
  جـنـبـش   .    ميليون غيرقانوني داريم   5 از     بيش

ـونـي         دفاع از حق اقامت كليه كسانيكه غيرقان
ـعـي در            خوانده شدند مدتهاست كه بطور وسـي

ـونـي      .   اروپا در حال فعاليت است     موضوع قـان
سازي غيرقانوني ها بحث مطرحي حـتـي در           

اما تاكنون يك پاسـخ     .   سمح اتحاديه اروپاست  
بـطـور كـلـي       .   هماهنگ قاره اي نگرفته اسـت      

بنظر من اين چشم انداز كاغذ سفيدي است كه 
ـا و                    ـه پراتيك سيـاسـي و تشـكـيـالتـي انسـان

مـن  .   جنبشهاي اجتماعي آن را خواهد نوشـت      
ـبـشـهـاي                      ـراضـي جـن ـيـروي اعـت ـه ن عميقـا ب
اجتماعي باور دارم و فكر ميكنم اين نيرو هـر           
تغييري را در عرصه سياست و قوانين ميتواند 

اين را بارها در كشورهاي مختلف .   انجام دهد 
 .ديديم

در مورد فدراسيون بنظر من اين موفقيتها كل 
 دفاع از حق   پناهندگي و جنبش جنبش

 قرار  انساني را در موقعيت باالتري از تعرض
 را ارتقا  سطح انتظارات و مطالباتش. ميدهد

و بطور كلي جبهه هاي جديدي را باز . ميدهد
دور آتي ما روي حق اقامت قانوني . ميكند

براي همه پناهجويان و مهاجريني كه 
 بيشتري  غيرقانوني خوانده شدند فوكوس

در مجموع ما از اين موفقيتها . خواهيم كرد
در كشورهاي بلژيك و اسپانيا ابزاري براي 

 آن در ساير كشورهاي  تعميق و گسترش
شرط الزم و . اروپايي تبديل خواهيم كرد

حياتي اين كار سروسامان دادن فوري و جدي 
به تشكيالتهايمان در اروپا و آماده كردن 
واحدهايمان براي اين نبرد مهم و سرنوشت ساز 

ما به استقبال اين جبهه هاي جديد رفته . است
 ميكنيم كه موفقيتهاي بيشتر و  و تالش

. گسترده تري را بدست آورده و تثبيت كنيم

ا د ا م ه   م ص ا حــبـه   ف رـش ا د   
 ح س يـنــى 

 همجنسگرايان را دريابيم 
  پویا لدنی



 ٢٠٠٤ ژانويه ٧  ١٧٤همبستگى هفتگى  ٨ 

  ايران در آينه نقض حقوق مدنى

 ا حـضـا ر   ر و ز نـا مـه   نـگـا ر 
 

 »مدير سـايـت      «حامد متقي  »
 ۵از احضار خود به شعبه  «نقشينه  

بازپرسي دادسراي عمومي و انـقـالب       
وي به ايـنـكـه مـوضـوع           .   قم خبر داد  

شكايت مربوط به درج يادداشتي در       
ــه  ــت ــف ــم در مــورد                ه ــام ق ــي ــامــه پ ن
هاي اخير در قم بـوده اسـت          بازداشت
 .اشاره كرد

 
 ا حـضـا ر   سـه   د ا نـشـجـو 

 
دانشـجـوي دانشـكـده          پيمـان عـارف    

حقوق دانشگاه تهران از احضار خـود        
وي در   . به كميته انضباطي خبر داد        

خصوص دليل احضارش بـه كـمـيـتـه            

علت احضارم بـه     :   انضباطي ، افزود    
كميته انضباطي ، پـيـرامـون مـراسـم           

وي .  آذر امسال اعالم شده اسـت       ١٦
همچنين از احضار دو تـن ديـگـر از              
دانشجويان دانشگاه تهران به كمـيـتـه      

بـه گـفـتـه وي ،           . انضباطي خبر داد      
فريد كياني ؛ عضـو شـوراي مـركـزي            
انجمن اسالمي دانشجويان دانشكـده     
حقوق دانشگاه تهران و ساناز شريفـي       
؛ عضو شوراي عمومي انـجـمـن ايـن           

 16دانشكده نيز پـيـرامـون مـراسـم            
آذر بــه كــمــيــتــه انضــبــاطــي احضــار          

 .اند   شده
  

ــه    ــا مـ ــو ل   ر و ز نـ ــئـ ــا ر   مـسـ ا حـضـ
 ت و سـعـه 

 
قلي شيخي ؛ مدير مسئول روزنـامـه         
توسعه از سوي شعبه ششم دادسـراي        

هـا احضـار          كاركنان دولـت و رسـانـه        
چندي پـيـش شـاكـي خصـوصـی            . شد  

پــرونــده روزنــامــه تــوســعــه از مــديــر          
مسئول اين روزنامـه بـه خـاطـر درج             
خبري به نقل از وزير علوم مبـنـي بـر            
اينكه دانشگاه ؛ محل ارتباط دخـتـر        
و پسر شده است ، شـكـايـت كـرده و                

معـتـقـد بـود كـه ايـن اظـهـارات بـه                    
صورت نـاقـص در ايـن روزنـامـه بـه                

حسينـيـان بـازپـرس       . چاپ رسيده بود   
شعبه ششم دادسراي كاركنـان دولـت        

هـا پـس از بـررسـي پـرونـده                    و رسانـه  
مــذكــور ، مــديــر مســئــول روزنــامــه          
تــوســعــه را بــه اتــهــام نشــر اكــاذيــب           

 .احضار كرد
 

ا س ت ا ن     ز ن  ٠ ٥ ٢خ و د آـشـى  ر          د 
     مـر آـز ى 

 
   خـودكشـي        بـه       اقـدام       گـذشـتـه        سال

   در تعـداد زنـان      مركزي   استان. كردند  
 درصـد،        و نـيـم    ٩ خانوار با      سرپرست

 خــود       را بــه        كشــوري      چـهــارم      رتـبــه 
  يـي     عـمـده     بخش.    است    داده   اختصاص
 خــانــوار در            ســرپــرســت        از زنــان   
  هـاي    شديد يا آسيب     مشكالت  معرض

 . قرار دارند اجتماعي
 

 ا ع ــــد ا م 
 

حكم اعدام بـاقـر سـلـيـمـانـي فـرزنـد                 
 ساله صـبـح ديـروز در        ٣٢غالمرضا  

قاتل جوان كه   .   نوشهر به اجرا درآمد     

ــخ          ــاريـ  در    ١٣٧٨.   ١١.   ١٥در تـ
جواني به نام   ,   روستاي اندرور نوشهر    

 سـالـه را بـا          ٢٨خسرو احمدبـيـگـي       
ضربات چاقو به قتل رسانـده بـود بـه            

 سال در زندان به سر مي بـرد     ٥مدت  
تا اينكه پس از صـدور حـكـم اعـدام              
ــوشــهــر و               ــيــس دادگــاه ن تــوســط رئ

اين حكم از سوي قوه قضـائـيـه           تائيد
باقر سليـمـانـي بـه        ,   صبح چهارشنبه   
 .دار آويخته شد

 
د س ت گـيــر ی   بــخــا طــر   تــو ز يــع   

 ف ي لـم 
 

مــامــوريــن مــركــز اجــرايــي نــاحــيــه           
 مـغـازه     ٣ورامين پس از شنـاسـايـي         

ــي و                   ــه اي و صــوت ــان خــدمــات راي
تصويري كه اقدام به تكثير و تـوزيـع           

مـي   و مـوزيـك     سي دي هـای فـيـلـم          
نمودند را در يك اقدام مورد بازرسـي        
قرار دادند كه در همين ارتباط تعداد       

 دسـتـگـاه      ٣ حلقه سي دي و         ٢٨٤٦
كشـف و ضـبـط         سيسـتـم رايـانـه ای        

 .گرديد

 حميد عيدينژاد

   همبستگىهمبستگىهمبستگى
نشريه فدراسيون سـراسـرى 

 پناهندگان ايرانى
 

 :سردبير
 

 ف ر ش ا د   حـسـيـنـى 
 

 :آدرسھا
 

 :س ا ي ت   ا ن ت ر نـتـى   هـمـبـسـتـگـى 
Www.hambastegi.org  

 
 :پ س ت   ا لـكـتـر و نـيـكـى 

ifir@ukonline.co.uk 
 :ش مـا ر ه   تـلـفـن 

0031613940534 
 :شـمـا ر ه   فـا آـس 

0017345386165 
 

   تلويزيون همبستگىتلويزيون همبستگىتلويزيون همبستگى
   

 :ه ر   سـه   شـنـبـه   هـا   سـا عـت 
21.30—22  

 
 :مشخصات فنى تلويزيون

 
 

Satellite: Telstar 12 
Center Frequency: 
12608 MHz 
Symbol Rate: 19279 
FEC: 2/3 
Polarization: hori-
zontal  

 
   راديو همبستگىراديو همبستگىراديو همبستگى

   
 :ه ر   شـنـبـه   سـا عـت 

21 - 21.15 
 

 :طول موج راديو
 

   ٠ ٩ ٤ ٧  مـت ر   بـر ا ب ر   بـا    ١ ٤
 آ ي لـو ه ر ت ز 

 
بـه   فــد ر ا سـيـو ن   

سـر ا سـر ى   
پ ن ا هـنـد گـا ن   

ا ي ر ا نــى   آـمـك   مــا لـى   
 آ ن يـد 

ديدار با آقاي گل چيچـک        _   ٩ 
نماينده استامبول در پـارلـمـان        

 ترکيه
حرکت بـعـدي مـا ارتـبـاط بـا               
رسانه هاي گروهي روزنامه هـا      
راديــو و تــلــويــزيــون تــرتــيــب           
مصاحبه مطبـوعـاتـي و دادن         
پوشش وسـيـع مـديـايـي بـراي             
جلب افکار عمومي در تـرکـيـه        

 و خارج از ترکيه بود
رفقا عليرضا و نازيال در داخـل     

 روزنـامـه و هـفـتـه            ٤ترکيه با    
نــامــه تــرک بــه مصــاحــبــه                
پرداختنـد از وضـعـيـت يـو ان              

گفتند و از نقض حقوق بشر در        
 ايران

 راديو مـحـلـي و        ٣مصاحبه با   
يک تلويزيـون شـهـري بـا رفـقـا              

 فريده و نازيال در ترکيه
مصاحبه هاي راديويي مـن بـا        
راديــو انــتــرنــاســيــونــال راديــو        
صداي آلمان و راديو صداي مـا       

 بـار و مصـاحـبـه           ٢در سـوئـد      
راديويي رفيق نازيـال بـا راديـو          

 صداي زنان در سوئيس
يکي ديگر از کارهايي که ما   

ارائه . انجام داديم داديم   
گزارشات از نقض حقوق پايه     

اي مردم در ايران به    
سازمانهايي که با آنها     
مالقات داشتيم ورسانه هاي    
.  ترکيه و خارج از ترکيه  

مانند همين موارد اعدامها و    
شالق زدن هاي هر روزه در    
ايران و توضيح واقعيات  
سرکوب و خفقان اسالمي در     
ايران اين نکات بسيار مهم بود    
که بايد در اين مبارزات يعني   
مبارزه براي حق پناهندگي و      
مبارزه و افشاگري عليه 
جنايات جمهوري اسالمي بايد     

در اصل ما با     .  بيان مي شد   
افشا جمهوري اسالمي از حق 
بديهي و پناهندگي نه تنها      
خود بلکه تمام گريختگان از     
.  اسالم سياسي دفاع مي کرديم   

مي خواهم اين را بيان کنم که 
جدا از کمپين بين المللي    
فدراسيون و حزب در خارج از 
ترکيه با فعاليتهاي ما در   
داخل ترکيه اين کمپين نيروي      
خودش را از همان جامعه   

و در سطح   .  ترکيه گرفت  
جامعه ما با صحبتهاي خود   
با نيروهاي با نفوذ اجتماعي        
ترکيه آنها را به يک نيروي فعال        
و دخالت گر در مبارزه خود     

در واقع ما هم  . تبديل نموديم 
يک آينه تمام نما از زندگي    
پناهندگان ايراني را به مثابه    
قربانيان سرکوب و استبداد    
اسالمي جلوي چشم مردم    

همين جا جا    . ترکيه گذاشتيم
دارد که از ساير رفقا در شهر     

هاي مختلف ترکيه که    
همزمان با ما براي جلب افکار    
عمومي تالش کردند نهايت    

مهمترين راه   .  تشکر را بنمايم 
در حرکت ما که باعث پيروزي    
ما شد حفظ همبستگي و   

ما حتي در   . اتحاد بين ما بود   
مصاحبه با روزنامه ها و راديو    
تلويزيون ها کامال اعالم   
کرديم که تا گرفتن نتيجه       
مثبت شناخته شدن به عنوان     
پناهنده و انتقال به کشور امن     
يک قدم از مواضع خودمان 
عقب نشيني نخواهيم    

ما با انجام اين    . کرد
مجموعه حرکت هايمان و     
اعتقاداتمان به اين موفقيت    

.                               دست يافتيم  

آغاز و پايان يک تحصن و درس 
 هايى از آن 

 ٤ادامه از صفحه 


