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دو واقــعــه مشــابــه در كــانــادا يــك            
نتيجه بارز و برجسته را بر هـمـگـان           

صـهـبـا و        ديپورت هاله   .   اثبات كرد 
دستگيـري عـلـيـرضـا مـنـعـمـي دو                

هـالـه صـهـبـا        .   واقعه مشابه بـودنـد     
در    ميتـوانسـت مـانـنـد عـلـيـرضـا                

عـلـيـرضـا هـم        .   كانادا مانـده بـاشـد      
ميتوانست به سرنوشت هـالـه دچـار          

هـر دو مـيـتـوانسـتـنــد           .   شـده بـاشـد     
. سرنوشت مشابهي داشـتـه بـاشـنـد           

اما سرنوشت عليرضا با قدرت يـك        

به  مبارزه وسيع و متحد و متشكل       
پـاشـنـه در      .   ديگري رقم خورد     گونه

تقدير زندگي عليرضا بطرف ديگري     
ســر    چــرخــيــد و عــلــيــرضــا بــجــاي           

درآوردن از فرودگاه تهران و شكنجـه       
گــاهــهــاي جــمــهــوري اســالمــي از           

رها شـده    بازداشتگاه اداره مهاجرت    
 . در ونكور شد و راهي خانه اش

داستان زندگي و سرنـوشـت هـالـه و            

 با مبارزه متحد و متشكل

هيچ پناهنده اى ديپورت 
 !نميشود

 ژانـويـه عـلـيـرضـا           ٧در روز جمعـه      
منعمي پناهجـوي ايـرانـي بـوسـيلـه            
اداره مهاجرت کانادا موقعي که بـا        
وکيل براي رسيدگـي بـه پـرونـده بـه              
آنجا رفته بـود دسـتـگـيـر شـد، ايـن                
اولين بار نيست که ابـتـدايـي تـريـن             
حـــقـــوق انســـانـــي بـــوســـيلـــه اداره          
مهاجرت کـانـادا زيـر پـا گـذاشـتـه                 

 .ميشود
در روز دستگيري مـدافـعـان حـقـوق           
پناهندگي در ونکور و بويژه فعاليـن       
و دبير فدراسيـون فـهـيـمـه صـادقـي              

. لحظه به لحظه با علـيـرضـا بـودنـد           
مادر وپـدرش  . عليرضا دستگير شد 

بهمره برادرش که هر سه سـيـتـي زن           
کانادا هستند با چشماني اشک الود      
در جلو دوربـيـنـهـا ظـاهـر شـدنـد و                 

اعالم کردنـد اجـازه نـخـواهـنـد داد               
 .عليرضا به ايران بازگردد

 ژانــويــه تــحــصــن و        ٧روز جــمــعــه      
اعتصاب غذا پناهجويان وفعـالـيـن       
پناهندگي آغاز شد و قرار شد که تا        
دوشنبه که دادگـاه عـلـيـرضـا بـرپـا               
ميشود و به ايران اخـراج مـيـگـردد            

اين تحصن و اعـتـراض        .   ادامه يابد 
هـيـچـکـس     " مورد حمايت سـازمـان       

، فـدراسـيـون      " غير قـانـونـي نـيـسـت         
ســراســري پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي و           

با چھار روز مبارزه متحدانه عليرضا 
 !را نگه داشتيم

 !اداره مھاجرت کانادا شکست خورد

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

 ژانويه خبر رسيد کـه       ٨ديروز شنبه   
مزدوران حکومـت اسـالمـي حـملـه           
وســـيـــعـــي را بـــه شـــهـــرونـــدان و              
پناهجويان افغانستاني آغاز کرده و     
تــعــداد بســيــار زيــادي از آنــهــا را             
دستگير کرده، مورد بي احـتـرامـي         
قرار داده، ضرب و شـتـم کـرده و از              

اين يک نمـونـه     .   آنها اخاذي کرده اند   

شرم آور و وحشيانه حمله حـکـومـت         
اسالمي ايران عليه کساني است که      
ساليان سال اسـت در ايـران سـاکـن              
بوده، و جزو شهروندان اين جـامـعـه           

 .هستند
جمهوري اسالمي ايران از اين طريق   
ميخواهد شهروندان افغانستانـي را      
تـــحـــت فشـــار قـــرار داده و بـــه                   

 .افغانستان باز پس بفرستد
اگر اين اتفاق در هر کشور اروپـايـي         
اتفاق مي افتاد کـه دسـتـه جـمـعـي              
تعدادي را که مـثـال از ايـران آمـده              
اند، دستگير کرده و چنين مورد بي       
احترامي قـرار مـيـدادنـد، ايـن يـک              
افتضاح و اسکاندال سـيـاسـي بـراي          

دولـــــت 

حمله وحشيانه حکومت اسالمى به 
 پناهجويان افغانستانى در ايران

 ژانويه پليس سـوئـد     ١٠غروب روز دوشنبه  
ـاهـجـوي                  ـن با حمله به محل سـکـونـت دو پ
ـه                    مخفي ايراني در شـهـر مـالـمـو، اقـدام ب
ـفـر را بـراي                   دستگيري آنها کرد و ايـن دو ن
ـازداشـتـگـاه اداره                   ـه ايـران، راهـي ب اخراج ب

ـا       .   مهاجرت در شهر مالمو نـمـود        ـيـس ب ـل پ
ـاهـجـو،                 ـن اطالع از محل زندگـي ايـن دو پ

ـه ور شـد                 دو .   ابتدا شبانه به اين خـانـه حـمل
ـه روي                 ـاز کـردن در ب پناهجوي مخفي از ب

ـه                ـيـس مـتـوسـل ب پليس امتناع کردند و پل
ـتـر             .   آوردن قفل ساز شد    ـا دف ـن در هـمـيـن اث

فدراسيون سراسري پناهندگان     -همبستگي
ايراني در شهر مالمو از واقعه مطلع گـرديـد          
. و ما بالفاصلـه در مـحـل حـاضـر شـديـم                 

شماري از ساکنين اين منطـقـه مسـکـونـي            
بعد از اينکه از حضور پليس در محله بـراي          
ـا خـبـر شـدنـد،                   ـاهـجـو ب ديپورت اين دو پن

اجـتـمـاع    .   بالفاصله در محل جـمـع شـدنـد          
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رخ مي داد، که دسته جمعي تعدادي را کـه            
مثال از ايران آمده اند، دستگير کرده و چنين         
مورد بي احترامي قرار ميـدادنـد، ايـن يـک             
افتضاح و اسکاندال سـيـاسـي بـراي دولـت              
مربوطه ميشد و صداي اعتراض نهـادهـاي        

 .مدافع حقوق انساني بلند ميشد
در ايران اما بدليل فضاسـازي حـکـومـت و             
تبليغات مسموم بسيار بر عليه پناهجـويـان      
و مردمي که از افغانستان به ايران آمده انـد،        
ـه                     ـيـشـرمـان ـارهـاي ب ـه ايـن رفـت اعتـراض ب
ـا        حکومت کم بوده و معموال اين نوع رفتار ب
شهروندان افغانستاني با سکوت مواجه شده      

 . است
فدراسيون سراسري پناهندگان  -همبستگي 

ـار          ايراني ضمن محکوم کردن شديد اين رفـت
ــا           ــومـــت اســـالمـــي بـ ــه حـــکـ ــانـ ــيـ وحشـ
افغانستانيهايي که در ايران زندگي ميکنند، 
ـهـاي                 ـه سـازمـان از همه مردم در ايران و هـم
ـا                   ـي مدافع حقوق انسـانـي در ايـران و در دن
درخواست دارد که فورا و وسيعا به حکومت 

 .جنايتکار اسالمي اعتراض کنند
 ما همچنين به مماشات سازمـان مـلـل و            
ـال ايـن        کميسيارياي عالي پناهندکان در قـب
رفتارهاي شرم آور حکومت اسالمي در قبال 

پناهجويان افغانستاني به شـدت اعـتـراض          
داريم و خواهان تجديد نـظـر فـوري در ايـن                

جـمـهـوري اسـالمـي ايـران،           .   مورد هستيم 
حکومتي ضد انساني است که با تـحـمـيـل            
فقر و بدبختي و سرکوب و خفقان به زنـدگـي       
مردم در ايران و با حربه اعدام و سنگـسـار و             

نفرت از   .   قتل عام مردم بر سر پا مانده است   
ـر     حکومت بايد با نفرت از اين رفتارهاي غـي
انساني با پناهجويان افغاني عجيـن شـده و           
اعتراض به اين رفتار و سياست ضد انساني        
ـه               ـي ـر عـل در همه حرکات اعتراضي مـردم ب

 .حکومت مطرح شود
فـد ر ا سـيـو ن    -ه م ب سـتـگ ى   

سـر ا سـر ى   پـن ا هـن د گ ا ن   
 ا يـر ا ن ى 

  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا نـو ي ه   ٩
 ..جـا ن   د و   پـنـا هـجـو 

کنندگان با سر دادن شعار، خـواهـان تـوقـف         

ـد و اعـالم                 ـه ايـران شـدن اخراج پناهجويان ب
کردند که رژيم ايران، رژيم ترور، شـکـنـجـه و            
اعدام است و اخراج پناهجويان به ايران بـراي         

ـردارد           ـيـس در      .   آنها خطرات جـانـي در ب پـل
ــنــدگــان           ــن ــاع ک هــراس از اعــتــراض اجــتــم
بالفاصله نيروي کـمـکـي را صـدا زد و در                 
نهايت با حضور تعداد قابل توجهي پلـيـس،         
ـازداشـتـگـاه                ـه ب دو پناهجو دستگيـر و روان

 .شدند
ـرانـي           دو پناهجوي دستگير شده، يک زوج اي
به نامهاي عليرضا طـاهـر پـور و روشـنـک               
عباسي هستند که بيش از دو سال است کـه          
بعنوان متقاضي پناهندگي در سـوئـد بسـر          

ـه ايـران            .   مي برند  اين دو نفر در صورتيکـه ب
ديپورت شوند، بدليل فعاليت عليه جمهوري 
اسالمي چه در ايران و چه در خارج کشور، با         

ـه        .  خطر جاني مواجه خواهند شد  با تـوجـه ب

ـه            اين، ما از مقامات و مسئولين مربـوط ب
مسائل پناهندگي در کشور سوئد اکيدا مي 
ـه ايـران                 ـر ب ـف خواهيم که از ديپورت اين دو ن

ـد    تـالش مـا چـه از طـريـق              .   خودداري کنـن
ـه              مجاري قانوني و چه از طريق دامـن زدن ب
مبارزه و اعـتـراض، ايـن اسـت کـه حـکـم                   
ديپورت نامبردگان را فورا و بالدرنگ ملغي 

همچنانکه ما بارها اعالم کرده ايـم،        .   سازيم
ـمـي کـه جـمـهـوري                      ـن ـه جـه ايران با توجـه ب
ـوان           اسالمي براي مردم آفريده است بايد بعـن

ـاامـن بـحـسـاب آيـد            ديـپـورت   .   يک کشور ن
ـوقـف گـردد و                 ـايـد مـت پناهجويان به ايران ب
پرونده همه پناهجويان مخفي بايـد مـجـددا          

 .گشوده شود
فـد ر ا سـيـد ن    -ه م ب س ت گــي 

سـر ا سـر ى   پـن ا هـن د گ ا ن   
و ا ح د   (ا يـر ا نـي   س و ئ د   
 )م ا لـمـو 

 ٢٠٠٤ ژانويه ١٤ ٢ ١٧٥همبستگى هفتگى  

ـه                     ـاچـوانـچـي ب ـه هـادي ت ـري ک بنا به خـب
ـيـه داده                 دبيرخانه فـدراسـيـون واحـد تـرک
است، ايشان از بازداشتگـاه شـهـر مـرزي            
ـانـونـي                 ـا اقـامـت ق ادرنه آزاد شده و رسـم

انـد و االن در           شهر کونيا را به ايشان داده     
ـا بسـر                 ـي کنار خانواده خود در شـهـر کـون

 سـال    ٥هادي تاجوانچـي مـدت        .   ميبرد
ـرونـده               است که در ترکيه اقـامـت دارد، پ
سياسي هادي از طرف کميسارياي عالي      
ـاهـنـدگـان در                 ـن سازمان ملل در امـور پ

شود و در اثر بستـه شـدن           آنکارا بسته مي  
پرونده يو ان وزارت کشور ديپورتي اول و          
دوم او را براي شهر کونيا صادر ميکند و         
ـا و                     ـف ـه زنـدگـي در اخـت هادي مجـبـور ب
غيرقانوني ميشود و بمدت يکسال و نيـم        
در شهرهاي مختلف با سـخـتـي زنـدگـي            
ـا              ـه ب ـرد ک ميکند و نهايتا تصميم ميگـي

ـيـه              -قاچاق به يونان برود که در مـرز تـرک
يونان دستگير ميشود و مقامـات زنـدان         
ـه           درصدد ديپورت هادي به ايران شدنـد ک

با مراجعه و درخـواسـت هـمـسـر هـادي                
دبيرخانه فدراسيون کمپيني قوي را بـراي        
قانع نمودن يو ان براي مصاحـبـه مـجـدد            
در زندان و آزادي او شروع نمود و از پنجـم           
دسامبر با يو ان آنـکـارا و وزرات کشـور              
ـنـجـم ژانـويـه                   ـا و پ کوشيد، در اين راسـت
رسما حکم آزادي هادي و اقامت رسـمـي          
ايشان و همسر و فرزندش از سوي وزرات         
ـيـرخـانـه                 کشور صادر شده و کـمـاکـان دب
فدراسيون درصدد فشار به سازمان مـلـل         
بــراي دادن حــق پــنــاهــنــدگــي بــه هــادي           

ـه                مي ـروزي را ب ـي باشد، بدينوسيله ايـن پ
ـريـک             ـب هادي، همسر و فرزند کوچـکـش ت
ميگوييم و از عبدي، نازيال زماني، آقاي       
حيدر در دفتر حقوق بشر، آقاي اونـدور از          

المـلـل     کلينيک اجتماعي آنکارا، عفو بين    

آنکارا و رفقاي فدراسيون در ترکيه نهايت       
 .تشکر و قدرداني را داريم

 
فدراسيون سراسرى  -همبستگى  

 پناهندگان ايرانى واحد ترکيه
 ٢٠٠٥ ژانويه ٧

ـه                    ـه مــــــورخـــــ ـبـــــ ـنـــــ روز دوشـــــ
هيئتي از طـرف وزارت    ۱۰/۱/۲۰۰۵

ـاهـنـدگـان             ـن کشور ترکيه جهت ديدار با پ
ـنـد                  ـت ـه شـهـر چـانـکـری رف  .شمال عراق ب

ـيـس ايـن                 ـل اين ديدار در محـوطـه اداره پ
و ضمن فراخـوانـی يـک        . شهر انجام گرفت  

ـاد شـده              يک پناهندگان از طرف هيـئـت ي
ــد                 ــمــــل امــ  .مصــــاحــــبــــه بــــه عــ

ـيـشـتـر               طی گزارش رسيده اين نشـسـت ب
از ســئــواالت   . جــنــبــه امــنــيــتــی داشــت      

ـه نشـان دهـنـده              وبرخورد انها هيچ چيز ک
دلــيــل ايــن مصــاحــبــه بــاشــد در دســت            

ـه دو گـروه           . نيست افراد مصاحبه کننده ب

ـه ضـمـن                     سه نفره تقـسـيـم شـده بـودنـد ک
مطرح کردن سـئـواالت چـهـار بـرگ فـرم               
مخصوص وزارات کشور را مشخـصـات    
ـاهـنـدگـی و                    ـن ـيـل پ ـاهـنـده ودل ـن کامل پ
وابستگی نامبرده به کدام جريان سيـاسـی        
ـاداشـت مـيـکـردنـد               .را در برگهای فوق ي

ـاهـنـدگـان              ـن در پايان از طرف چند تن از پ
اين سئوال مطرح شد که ايا اين مصاحبـه    
ـه دولـت سـوم              اميدی نسبت به رفتن ما ب

ايـن  . هست يا نه؟والی جوابی در کار نبـود       
ـنـده             ـن مصاحبه هم ميتواند خـوشـحـال ک

ـه ايـن        . باشد هم نگران کننده    خوشحالـی ب
دليل که شايد موقع خروجی مـا رسـيـده            

ـه کشـور سـوم                   ـال ب ـق ـت و . باشی يـعـنـی ان
ـا                 ـه ايـران ي ـپـورت ب نگرانی از احتمال دي

ـه          . عراق مخصوصان که مدتـی هسـت ک
شــايــعــه ديــپــورت بــه عــراق در مــيــان              
ـه            پناهندگان شمال عراق به اوج رسـيـده ک

از . مو جب نگرانيه کليه پناهنـدگـان شـده       
ـيـن                اين رو باری ديگر از کليه مـجـامـع ب

و المللی سازمانهای دفاع از حقـوق بشـر        
ـاسـی        مـيـخـواهـيـم بـرای         اپوزوسيون سـي

ـاهـنـدگـی در                   ـن نجات ما از ايـن بـرزخ پ
 .تـــــرکـــــيـــــه هـــــمـــــت کـــــنـــــنـــــد             

هادى تاجوانچى از زندان  
 زاد شد آ  ترآيه

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                                                       

حمله وحشيانه حکومت اسالمى به 
  پناهجويان افغانستانى در ايران

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 

مصاحبه وزارت آشور 
ترآيه با پناهندگان 

  ش ا ه ي ن   ب غ د ا د ی  



 

 ٢٠٠٤ ژانويه ١٤ ٣ ١٧٥همبستگى هفتگى  
              

 صفحه ويژه آمپين جلوگيرى از ديپورت عليرضا از آانادا

عليرضا منعمي جـوان ايـرانـي سـاکـن             
ونکوور دومين نفر بعد از اللـه صـهـبـا             
بود که دولت کانادا بيـشـرمـانـه، قصـد            
 .بازپس فرستادن وي به ايران را داشت

اين بارفدراسيـون و نـهـادهـاي مـدافـع              
حقوق پناهندگي و مردم در ونکـوور بـا      
توجه به تجربه الله صهبا بـهـتـر عـمـل              
کرده و فورا به اين حکم ديپورت عکس        

اعتراض و مـبـارزه       .   العمل نشان دادند  
متحدانه در طول چند روز و اعتقـاد بـه           

اين امر که نبايد گذاشت اين حکم اجـرا    
شود، مهمترين عامل در عـقـب رانـدن          

 .دولت کانادا بود
امروز چهارشنبه اعـالم شـد کـه حـکـم              

 ماه به عقب مي افتد و ايـن       ٨ديپورت  
يک عقب نشيني از سوي دولت کـانـادا          
است تـا سـازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق                  
پناهندگي و مـردم مـعـتـرض امـکـان              
پيشبرد اعتراض و گرفتن اقامت بـراي        

. عليرضا مـنـعـمـي را داشـتـه بـاشـنـد                

عليرضا که همه افراد خـانـواده اش در            
خارج از ايران هستند، با اين حکم غيـر         
انساني در موقعيت بسـيـار بـدي قـرار             
گرفته و باز پس فرسـتـاده شـدن وي بـه               
ايران برايـش خـطـرات جـانـي و روحـي                

 .وخيمي در پي دارد
فعالين فدراسيون سراسري پناهـنـدگـان       
ايراني در اين حرکت نقش مهمي بـازي         
کرده و فهيمه صادقـي يـکـي از چـهـره               
هاي اصلي در اين حـرکـت اعـتـراضـي             

وي که از اولين روز در جريـان      .   مهم بود 
دادگاهي عليرضا مـنـعـمـي بـود و در              
همه اعتراضـات بـر عـلـيـه ايـن حـکـم                  
حضور فعال داشت، در مورد اين حـکـم        
و اعتراض ايرانيان در چـنـديـن شـبـکـه             
خبري سراسري، راديو و تلـويـزيـونـهـاي          
سراسري در ونکوور حضور داشت و بـا          

صـحـبـتـهـاي وي        .   آنها مصاحـبـه کـرد      
. مکرر از ايـن شـبـکـه هـا پـخـش شـد                  

همچنيـن راديـو فـردا در يـک گـزارش                
ــقــش فــدراســيــون               خــبــري در مــورد ن
پناهندکان ايراني در اين حرکت سـخـن         

 .گفت
فـدراسـيـون سـراسـري          -هـمـبـسـتـگـي         

پناهندگان ايراني اين مـوفـقـيـت را بـه             

همه فعالين اين حرکت و بـه مـردم در              
ونکوور و به خانواده عليرضا مـنـعـمـي          
تبريک ميگويد و معتقد است که بـايـد          
اين حرکت تا لـغـو کـامـل ديـپـورت و                 
گرفتن اجـازه اقـامـت بـراي عـلـيـرضـا                

فدراسيون بـه سـهـم      . منعمي ادامه يابد 
خود در اين راستا فعـالـيـت کـرده و از               
همه مردم در ونکوور و در کانادا و همه         
جاي دنيا دعوت مـيـکـنـد کـه از ايـن                 

 .حرکت اعتراضي پشتيباني کنند
 

ف د ر ا س ي و ن    -ه م ب س ت گ ى   
س ر ا س ر ى   پ ن ا ه ن د گ ا ن   

 ا ي ر ا ن ى 
  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا ن و ي ه    ٢ ١

 !دولت کانادا عقب نشست
حکم اخراج يک پناهجوى ايرانى با اعتراض وسيعى در شھر ونکوور 

 سـالـه سـاکـن         ٢٨عليرضا مـنـعـمـي         
 سـال اسـت در         ٦   ونکوور ميباشد کـه   

کانادا به سر ميبرد به همراه پدر مـادر          
پــدر و مــادر و بــرادر وي           .   و بــرادرش  

اقامت کانادا را دارند آنها بـه مـحـض            
ورود به کـانـادا مشـغـول بـه کـار مـي                  

 .شوند
او .   عليرضا روز جمعه دادگـاه داشـت          

پس از دادگاه توسط پليس دستگـيـر و      
به زندان ميرود تـا آمـاده ديـپـورت بـه               

ــران شــود    جــمــعــيــت حــمــايــت از         .   اي
پناهندگان در ايـن روز فـراخـوان يـک               
تظاهرات را در مقابل اداره مـهـاجـرت          

فدراسيون سراسري .   ونکوور را داده بود   
پناهندگان ايراني واحد ونکوور و گـروه        

no one islligal           نــــيــــز در ايــــن
 .تظاهرات شرکت داشتند 
 شـنـبـه بـه         ٥فهيمه صـادقـي در روز           

محض شنيدن خبر رسانه هاي گروهـي        
را در ايــن روز دعـوت بـه حضـور در                  

 c tو  c b cمحل ميکند و تلويزيون  
v   وc i t y t v  و کانالm       و گـلـوبـال

 c kو   c b cو    c b cبه همراه راديو  
n w 600 a m             وseven 

oaksdar      که يک راديو اينترنتي اسـت
در  provencو روزنــامــه ســراســري         

محل حاظر بودند آنها به همـراه پـدر و            
ــراي                   ــرادر و کســانــي کــه ب مــادر و ب
پشتيباني از اين پناهنده به محل آمده       

 اداره مـهـاجـرت کـه           ٧بودند به طبقه     
 .محل دادگاه بود رفتند 

عليرضا به همراه وکيلش و همـراه او و           
مادرش به اتاقي که مـحـل رسـيـدگـي             
پرونده بود رفتند پس از پـايـان دادگـاه            
عــلــيــرضــا را جــلــوي چشــم هــمــگــان            
دستگير و بازداشت ميکنند که مـورد        
اعتراض وکيـلـش و مـردم حـاضـر در               

ــرار مــيــگــيــرد         پــس از آن      .   مــحــل ق
مــطــبــوعــات و رســانــه هــاي گــروهــي          
مصاحبه هاي متعددي را بـا فـهـيـمـه             
صادقي دبير فدراسيون در ونـکـوور و            
خانواده عـلـيـرضـا و اردوان يـکـي از                 
مسئولين جمعيت دفاع از پناهـنـدگـان      

 .ترتيب مي دهند 
در نهايت اردوان در جلـوي سـاخـتـمـان            
اداره مهاجرت اعالم ميکند که دسـت        
بـه اعـتـصـاب غــذا خـواهـد زد بــرادر                 
عليرضا هم در در دفـاع از بـرادرش و             

حمايت از اردوان دسـت بـه اعـتـصـاب             
 stopمي زند سريعا يک گروه بـه نـام            
deportation in iranian    تشکـيـل

ميشود و با مصاحبه هـاي مـتـعـدد و            
دادن اطالعيه به وزير مهـاجـرت و پـل           

دون ( مارتين رئيس جـمـهـور و آوردن            
نــمــايــنــده پــارلــمــان در مــحــل          )   بــل   

اعتراض بـه ديـپـورت عـلـيـرضـا يـک                 
و .   تضاهرات را در روز فراخوان ميدهد     

با گرفتـن تـائـيـديـه قـوي از اتـحـاديـه                   
 سازمان  ٨برستاران که نسخه اش را به       

از جمله براي وزير مهـاجـرت و رئـيـس            
 .جمهور فرستاده ميشود 

فهـيـمـه صـادقـي در مصـاحـبـه هـاي                  
متعددي با اعالم اينکه ايران کشـوري         
نا امن است و جناياتـي چـون اعـدام و              
سنگسار و شکـنـجـه در آن اجـرا مـي                
شود تاکيد کرد که دولت کـانـادا ايـران           
را نــا امــن اعــالم كــرده و ديــپــورت                

تـحـصـن و      .   پناهجويان را قـطـع کـنـد         
اعتراض جلوي اداره مهـاجـرت بـاعـث          
جلب نظر رسانه هاي گروهي شده و هـر         
روزه خبر تحصن دقيقه به دقيقه توسط       

 cknwراديـو    .  رسانه ها پخش ميشد 

 دقيقه اخبـار ايـن اعـتـراض را             ١٠هر  
منعکس مـيـکـرد و شـنـبـه شـب هـم                  

 ٣ شب و     ١٢نيز ساعت    ctvتلويزيون  
صبح از متحصنين مصاحبه و گزارش      
مستقيم پخش کرد متحصنين از روز        

 شــنــبــه در مــحــل اداره         ٢جــمــعــه تــا     
مهاجرت حضور داشتند اين مـوضـوع        
با پشتيباني ايراني ها و کانـادايـي هـا           
هــمــراه بــود و انــهــا دائــمــا بــه ســراغ               
متحصنين رفته و اعالم حـمـايـت مـي          

 روز چــنــديــن     ٣کــردنــد در طــي ايــن          
کنفرانس خبري در مـحـل بـرگـزار شـد             

ــه ســاعــت            ٢روز    ــب ــن ــر     ١٢ ش  ظــه
تظاهراتي در جلوي اداره مهـاجـرت در         
حمايت از عليرضا انجام شد و سـاعـت         

ــاه            ٢ روز      ٣٠،١٠ ــه در دادگ ــب ــن  ش
عليرضا تعدادي از روزنامه نـگـاران و          
فــعــالــيــن فــدراســيــون و پشــتــيــبــانــان         
عليرضا شـرکـت کـردنـد ايـن مسـئلـه                
انعکاس بسيار بااليي را در رسانـه هـا          
و افکار عمومي کانادا داشت بـاالخـره         

 شبانـه روز در       ٣با حضور ما به مدت      
جلوي اداره مهاجرت ونکوور در هـواي        
بسيار سرد و گزارشهاي مـدام راديـو و          
تلويزيون سراسري کانادا بـاعـث جـلـب          
افکار عمومي در کـانـادا شـده وتـمـام              

 ٢مطبوعات با مـا بـودنـد و در روز                 
 عصــر راي دادگــاه       ٣شــنــبــه ســاعــت     

مبني بر آزادي عليرضا و لغو ديپـورت   

 .موقت وي صادر شد 
نيروي اتحاد و همـبـسـتـگـي فـعـالـيـن               
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني و     
ــعــيــن               ــگــر مــداف ــان و دي ــنــاهــجــوي پ
پناهندگي باعث اين پيـروزي شـد اگـر           
نيروي اتحاد و فشار ما نبود عليـرضـا          

. هم مانند هاله صهبا ديپورت ميـشـد       
اعتراض و پيـگـيـري مـا بـاعـث لـغـو                 
ديپورت عليرضا به ايـران شـد مـا در              
محکوميت دولـت کـانـادا کـه از يـک               
طرف قطعنامه به سازمان مـلـل ارائـه           
ميدهد و از يک طرف ايران را نـا امـن           
اعــالم مــيــکــنــد و از طــرف ديــگــر                
پناهجويان را به آنجا ديپورت ميـکـنـد     

  خواسته فراگير را مطرح کرديم٣
 

لغو ديپورت عليرضا . 1  
 

شناختن ايران به عنوان  . 2
 كشوري نا امن

 
ديپورت تمام پناهجويان به  . 3

 ايران متوقف شود
 

 فھيمه صادقى
 

دبير فدراسيون سراسرى 
 پناهندگان ايرانى در ونکوور

گزارشى از چھار روز تالش و مبارزه بى وقفه 
 براى نجات يك پناهجو در آانادا



 ٢٠٠٤ ژانويه ١٤ ٤ ١٧٥همبستگى هفتگى 
 

 

ـه                      ـان زنـدگـي هـم ـد داسـت ـوان ـت عليـرضـا مـي
ـا             پناهجويان و پناهندگان     ـي در هـر گـوشـه دن

ميتوان در كنج كمپ هـا و هـايـمـهـاي          .   باشد
. نـشـسـت    پناهندگي در انتظار معجزه جواب      

ميتوان غرق شد در خلسه بي خيالي، ميتـوان         
. كرد لحظات زندگي را با حلقه هاي دود، هوا         

ـه غـرق شـد                 ميتوان در كابوس   ـان .  هـاي شـب
ـه هـرچـه تشـكـل و                   ميتوان بي اعتماد بـود ب

است، ميتوان دنبال وكيل حرفه اي بود     مبارزه  
ـال راهـهـاي               ـب و ميتوان به اشكال مختلـف دن

داستان زندگي اين دستـه از       .   بود فردي نجات   
پناهجويان داستان زندگي هاله صهبا خـواهـد        

ـر          يا شايـد     .   بود ـزت ـام         .   غـم انـگـي امـا ايـن تـم
ـه در          .   سرنوشت نيست  سرنوشت انسانهـا را ن

ـه در آسـمـان و             پيشاني اشان مي نويسند      و ن
سرنوشت انسانها، ورق كـاغـذ      .   ستاره هايشان 

ـراتـيـك و        سفيدي و نوشته نشده اي است        كه پ
 .عمل ما خودمان، آنرا مينويسد

متشكل شدن، متحد شدن، متـحـد كـردن و            
دست به يك مبارزه متحدانه زدنـد، ايـن شـاه              

ـاهـنـدگـي           كليد و رمز    ـن موفقيت در زنـدگـي پ
ـار           .   است تجربه كانادا، شايد براي هـزارمـيـن ب

گرفتن پناهندگي در دنياي     .   اين را اثبات كرد   
امروز به يك جنگ و نبرد بيشتر شباهت است 

جنگي است كـه  .   حقوقي تا به يك پروسه ساده  

 نقشه كشيـد،      بايد براي پيشروي و پيروزي اش     
كرد، سنگربندي كرد    يارگيري كرد، نيرو جمع     
 . مبارزه كرد و به خيابان آمد و برايش

دنياي پسا جنگ سردي، ضرورت تشـكـل را          
در .    از هر زمان ديگري برجسته ميسازد        بيش

ـه            اين دنيايي    ـي كه زمين و زمان و آسـمـان عـل
ـا يـك              ـا ب ـه ـن پناهنده و حق پناهندگي است، ت

ـوان          تشكل نيرمند و     ـت سراسري است كـه مـي
مقاومت كرد، جنگيد و پيروزي را كسب كـرد   

ـم كـرد                 ـقـسـي ـه ت ـيـن هـم ـابـل          .   و ب صـف مـق
پناهندگان صف عميقا متحد و مـنـسـجـم و            

ـاسـي و           و با تمام آرايش   .   متشكلي است   سـي
ـام امـكـانـات               تشكيالتي دولتي اش    ـا تـم ، ب

ـديـايـي اش          ـه            عظيم تبليغاتي مـي ـي ـر عـل ، ب
مـدام  .   قانون وضع ميكند  .   ميتازد پناهندگان  

ـد          ـر     .   جوابهاي منفي صـادر مـيـكـن دسـتـگـي
ـد      ـز هـرگـاه             .   ميكند و ديپورت ميـكـن ـي مـا ن

متحد بوديم هر گاه متشكل بوديم هـرگـاه در           
شـركـت      يك مبارزه منسجم و سازمان يافتـه        

ـم      فـرو ريـخـتـن       .   كرديم طعم پيروزي را چشيدي
ـم       ايـن     امـروز    .   ابهت پوشالي دولتها را ديده اي

ـدگـان               ـاهـن ـن قانون را بايد در تارك آسمان سر پ
 :كوبيد

ب ا   مـبـا ر ز ه   مـتـحـد   و   مـتـشـكـل   "
ه ي چ   پ نـا هـنـد ه   ا ي   د يـپــو ر ت   

"ن م يـشـو د   

 با مبارزه متحد و متشكل
هيچ پناهنده اى ديپورت 

 !نميشود
 ف ر ش ا د   ح سـيـن ى 

ـرانـي و                  ـدگـان اي ـاهـن ـن فدراسيون سراسـري پ
جمعيت دفاع از پناهجويان قرار گرفت و توجه 
ـا           ـع ميديا و افکار عمومي مردم ونکوور وسـي

ـه دسـتـگـيـري            .   به آن جـلـب شـد         اعـتـراض ب
برخورد غير انساني اداره مهاجرت و , عليرضا

ـوم                 ـل ـامـع وضعيت حقوق بشـر، سـرنـوشـت ن
پناهجويان ديپورت شده به ايران نـامـن بـودن            
ايران در صدر اخبار تـمـامـي مـديـاي ايـالـت             

ـه     . بريتيش کلمبيا و ونکوور قرار گرفت  ـم ـي فـه
صادقي و ديگر فعالين بطور مرتب مصاحبهِ       
ـم از تـحـصـن و                      ـي ـق ـار مسـت ميشدند و اخـب
اعتصاب در مقابل اداره مهاجرت در چنديـن        

ـرده از ايـن          .   نوبت پخش ميشد   حمايت گسـت
ـا بـارش بـرف و                اعتراض درروزهاي سرد و ب
. سرماي زير صفـر فـرامـوش نشـدنـي اسـت              

ـايـت خـود از ايـن                 اتحاديه هاي کارگري حـم
حرکت را اعالم کردند و به صف معـتـرضـيـن        

اين چهار روز از روزهايي فـرامـوش        .   پيوستند
نشدني در جنبش پناهندگي در کانادا بود در         
ـم اسـالمـي،                   ـر از رژي ـف ـن اين مدت نمايـش ت
بيحقوقي زنان در ايران، اعالم سنگسار واعدام 
 .و بيحقوقي انسان در جمهوري اسالمي بود

در روز دوشنبه از اولين ساعات روز مـردم در           
ـد فضـاي            مقابل اداره مهاجرت جمع ميـشـدن
ـاقـات             ـف اميد و شادي و روحيه باال حاکي از ات

ـه جـا           .   جالب بود  پليس ضد شورش را در هـم
ـتـرضـيـن و           .   ميشد ديد  در بيرون صـداي مـع

ـابـان ديـگـر                   ـد خـي ـا چـن مردم شرکت کننده ت
ميرسيد و مديا از ايـن کـارزار نـگـهـداشـتـن                
ـد                ـه مـيـکـن ـي ـه . عليرضا هر لحظه گـزارش ت

اتحاديه کارگران بيمارستانها اعالم حمايـتـش       
ـاهـنـدگـي             ـن از عليرضا و همچنين دادن حق پ

 هزار کارگر ٤٦ازپناهجويان ايراني را از طرف 
اتحاديه کارگران بنادر   .   اين اتحاديه اعالم کرد   

 .نيز از اين حرکت حمايت کرد
ـه              دادگاه بر خالف خواست ايمـگـريشـن راي ب
ـه                  ـده او ب ماندن موقت عليرضـا و دادن پـرون

ـان شـادي           .   دادکاه عالي داد   عليرضـا در مـي
ـرادرش جـلـوي                   مردم بهمراه مـادر و پـدر و ب

ـره             .   دوربينها آمد  ـدازه اي در چـه شادي بي ان
ـر          .   تمامي حاضرين بود   ـي فهميـه صـادقـي دب

فدراسيون در مصاحبه اش با مديا گـفـت کـه            
رييس دادگاه معتقد است در ناامني اوضـاع          

ـدازه اغـراق مـيـشـود              امـا  .   در ايران بيش از ان
ـوقـي        ـيـحـق لطف کنيد تعداد اعدام سنگسار ب
زنان منتظرين در صف اعدام و آخرين گزارش        
ـه                 مجمع عمومي سازمـان مـلـل کـه بـوسـيل
همين دولت کانادا ارائه شده است را مالحظـه         
کنيد تا ببينيد اين بيش از اندازه بـزرگ کـردن            

ـم                     ! است ـه تـان از رژي ـا و تـوجـي ؟ شرم بر شـم
 .اسالمي

دادگاه عالي بعد از ظهر همان روز برگزار شد و 
قـاضـي دادگـاه      .   راي به ماندن علـيـرضـا داد        

ـر           ـنـي ب معتقد است داليل اداره مهاجرت مـب
اينکه اتفاقي براي عليرضا در موقع بـرگشـت         
به ايران نمي افتد قابل قبول نيسـت و مـدارک             
شناسايي و استراد عليرضا ميتواند زندگي او      

دادگـاه بـراي رد       .   را در ايران به مخاطره انداز        
ـا کـه              نظر اداره مهاجرت از کيس هاله صـحـب
ـاده            ـف اخيرا از ونکوور به ايران ديپورت شد اسـت
ـر                 کرد و گفت هاله به مـحـض ورود دسـتـگـي
مورد ضرب وشتم و زندان و قرار گرفته است و 
ـتـظـار                   ـيـشـتـري هـم در ان محکومت و آزار ب

 .اوست
ـه             ـت کيس عليرضا شرايط جديدي را بنا به گـف
ـرانـي           يک وکيل پناهندگي براي پناهجويـان اي

ـا در            .   بوجود آورد  ـه ـن ـادا ت اداره مهاجرت کـان
ـه                 ٥٠ايالت بريتيش کلمبيا در سـال گـذشـت

آزادي عليرضا  .   پناهجو را به ايران بازگردادنده    
ـانـي کـه از                پيروزي بزرگي بود براي تمامـي آن

ـد          ايـن  .   جمهوري کثيف اسالمي فرار کـرده ان
پيروزي را به پدر ومادر وبرادر عليرضا کـه در           

 روز براي اقامت او جنگيدند و ذره     ٤طي اين  
اي در مقابل حکم غير انساني اداره مهاجرت        
ـم                   ـريـک مـيـگـوي ـب ـد ت . کانادا کوتاه نيـامـد ان

همچنين دست همه کساني را کـه بـراي ايـن              
پــيــروزي زحــمــت کشــيــدنــد را بــه گــرمــي              

 .ميفشاريم
ـم کـه فـدراسـيـون                  ـداري بدينويسله اعـالم مـي

هيچکـس  " پناهندگان ايراني همراه با سازمان      
، کپمين عليه ديپـورت را       " غير قانوني نيست  

جلسه بعـدي مـا در        .   همچنان به پيش ميبرد   
ـه سـاعـت         ٢٠پنجشنبه   ـا        ٨ ژانوي ـرپ  شـب ب
از همه پناهجويان و کساني که در . خواهد شد

معرض ديپورت هستند دعوت ميکنيم تا به 
ـده      .   اين جلسه بيايند   اکنون فضا براي عقب ران

ـايـد               اداره مهاجرت بسيار مساعـد اسـت و ب
ما ميتوانيـم  .   جلوي همه ديپورت ها را گرفت     

 .و بايد اين کار را بکنيم
 

ه م ب س ت گـى   فـد ر ا سـيـو ن   
سـر ا سـر ى   پـنـا هـن د گ ا ن   

 و نـکـو و ر   ا يـر ا نـى   و ا ح د 

با چھار روز مبارزه متحدانه 
 عليرضا را نگه داشتيم 

     !با سالم و تشکر براي نامه ات
                                      

شما در نامه تان اشاره کرده ايد که دولت سـوئـد             
ايران را دنبال ميکند و بطور       بطور جدي اوضاع    

جد ي در صدد ديالوگ با دولت ايـران در مـورد              
من خوشحالم که دولت سـوئـد       .   حقوق بشر است  

مسله ايران را جدي ميگيرد و تاييد ميکند کـه           
ـامـه     .   حقوق بشر در ايران رعايت نميشود  طبق ن

ـا               ـالـوگ ب شما دولت سوئد در صدد باز کردن دي

من اين را مثبت ميدانم ولي دوست       .   ايران است 
ـالـوگ چـيـسـت؟                دارم بدانم معيار شما بـراي دي
ـيـسـت ولـي                       ديالوگ خـودي خـود چـيـز بـدي ن

ديالوگ در وهلـه      بستگي دارد در چه شرايطي؟      
 .اول بستگي به هدف و جهتگيري آن دارد

ـانـونـي            در کشوري که آپارتايد جنسي رسمي و ق
ـيـل در            /   است ـق در کشوري که انسانهارا با جـرث

ـنـد          در کشـوري کـه       /   مالئ عام اعدام مـيـکـن
بــروي زنــان و دخــتــران جــوان کــه روســري ســر                

در کشوري کـه     /   نميکنند اسيد پاشيده ميشود   
دختـران و پسـران مـدارسـشـان جـداسـت و در                    
کشوري که چند همسري قانوني است و در آخـر            

ـان          ـي / بايد تاکيد کنم درکشوري که براي آزادي ب
ـائـل نـمـيـشـونـد                /   تشکل ـتـشـارات ارزش ق . ان

ـالـوگ بـراي دو طـرف               ديالوگ براي چيست؟ دي
 دولتهاي شما و ايران چه ارزش و معني دارد؟
/ ديالوگ ميتواند باشد ولي مـردم ايـران آزادي          

فکر ميکني دولـت    /   رفاه و امنيت ميخواهند     
ايران خواستهاي مردم را قبول ميکند؟ مـن کـه           

ـالـوگ دولـت             اصال   باور ندارم و خوش بين به دي
 .سوئد با ايران نيستم

اما در مورد پناهجويان بايد بگويم که تصـمـيـم           

ـاع              ـب هاي وزارت امور مهاجرين و اداره امـور ات
زيرا مـن    .   بيگانه غير انساني و وحشتناگ است     

از آدمهايي را ميشناسـم کـه        صد ها نمونه زنده  
پـزشـکـان    /   اثر شکنجه هنوز بر بـدنشـان اسـت          

سوئدي در صليب سرخ آنهارا تاييد کرده اند کـه           
اين آدمهـا هـم اکـنـون هـم از               .   شکنجه شده اند  

ـنـد            طرف جمهوري اسالمي تحت تعقيـب هسـت
مـن  .   ولي هنوز شما به آنها حکم اخراج ميدهيد       

ـانـدازه کـافـي                  ـنـمـورد ب مدارک کافي و زنده در اي
ـان در               .   دارم ـاهـجـوي ـن اما مسئله اين است کـه پ

سوئد قرباني معامالت اقتصادي و منـاسـبـات         
ـا کشـوري مـثـل ايـران                     سياسي دولـت سـوئـد ب

 .ميشوند

اميدوارم در آينده بتوانيم همديـگـر را مـالقـات             
ـان             کنيم و يک بحث رو در رو در مورد پناهـجـوي

 .ايراني باهم داشته باشيم
 
 با تقديم احترام 

 
 اسماعيل مولودى

دبير همبستگى فدراسيون 
سراسرى پناهندگان ايرانى در 

 سوئد

جواب به نامه وزیر امور مھاجرت 
 سوئد 



 ٢٠٠٤ ژانويه ١٤ ٥ ١٧٥همبستگى هفتگى  
   

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

ـز        ـا تـداعـي            ,   سالم رفقاي عزي مـيـخـواهـم ب
 سال قبل يعني آنموقع  24خاطراتم شما را به     

ـايسـتـي             که من دختري يازده ساله بودم و ميـب
ـم مشـغـول درس                   مثل بقيه هـم سـن وسـاالن

 .بازي و تفريح باشم ببرم , خواندن 
ـرا مـن دريـک        ,   افسوس که اينطور نبـود           زي

خانواده مذهبي به دنيا آمده بودم که يک دختـر          
روزه بگيـرد   ,   بايد از سن نه سالگي نماز بخواند      

و خودش را از چشـم مـردان و نـامـحـرمـان                    
بپوشاند وبا اومـثـل يـک زن ويـک آدم بـزرگ                   

ـم      9ما  .   برخورد ميکردند    ـودي  خواهر وبرادر ب
ـا                ـام داشـت ب يکي از برادرانم که علي اصغر ن
شروع انقالب به فعاليتهاي سياسي پرداخت و       

او در سـن نـوزده         .   وارد سازمان پيـکـار شـد          
سالگي ازدواج کرد و در سن بيسـت سـالـگـي             

رژيم فـاسـد      عضو سازمان پيکار شد وبدست   
جمهوري اسالمي کشته شد و از اويک دختر به 

ـه يـاد دارم کـه مـادرم             .   يادگار مانده اسـت       ب
هميشه ميگفت که او از همان کودکي با همـه          

 .ما هشت خواهر و برادر ديگر فرق داشت 
ـه           از همان سالهاي انقالب من بيشتر از هـم

ـنـکـه او و                           ـه خـاطـر اي به او نـزديـک شـدم و ب
ـهـاي                         ـت ـي ـال ـه فـع ـد ب ـن ـوان ـت ـر ب ـت ـه همسـرش ب
ـر کـوچـکـشـان                     ـد از دخـت سياسيـشـان بـرسـن

پدرم فهميـده بـود کـه او              . نگهداري ميکردم   
ـه              کمونيست شده و به همين خاطر او را از خـان
ـواده اش        بيرون کرده بود و اجازه نميداد او و خان

ـا ايـن رفـت و                ,   به منزل ما بيايند    ولـي مـن ب
آمدها عالقه شديدي به برادرم پيدا کـرده بـودم         

 .خيلي بيشتر از سالهاي قبل 
 و سالهاي بعد از آن عـده      1360در سال        

ـد و            زيادي از فعالين سياسي را دستگير کـردن
ـد            ـودن در .   تعداد معدودي را به زندان انداخته ب

ـواده اش را       1360اوايل ديماه    برادرم و خـان
ـه زنـدان               ـد وب شبانه در متزلش دستگير کـردن

شوهرم که در آن    , همان شب دستگيري    ,   بردند  
زمان از دوستان صميمي برادرم بـود و قصـد             

رفتن به منزل او را داشته و متوجه دستگـيـري          
او و عده اي از دوستانش ميشود فرداي آنـروز            

از همان .   موضوع را به خانواده من اطالع داد     
روز اول هر روز پدر ومادرو برادر بزرگم از صبح  
تا ظهر به درب زندان ميرفتند تا شايد بتواننـد          

ـار     .   براي او کاري انجام دهند       با تالشهاي بسـي
ـد کـه زن                   ـن واريه مدارک توانستنـد ثـابـت کـن
وفرزندش از نظر شرعي متعلق به او هستند و     

 .آنان را از زندان آزاد کردند 
,  روز زن و بچه او در زندان بودند    15حدود      

برادرم را شالق زده بودند و طبق گفته همسرش 
ـد از     .   او را دوبار نمايشي اعدام کرده بودند        ـع ب

ـم در             ـي گذشت چند روز با تالش فراوان توانسـت
 بدن سـرد و بـي          1360روز شانزدهم ديماه    

در آنموقـع مـن      .   جان او را پدرم تحويل بگيرد       
در کالس اول راهنمايي درس ميخواندم وقتي       
ـدم کـه او را                  ـي ـم از مدرسه به خانه برگشتم فـه

ـا يـک سـوال                ,   کشته اند   ـه ـن باورم نميـشـد و ت
 ؟...هميشه در ذهنم بود که چرا

قبل از اينکه جنازه عزيزترين عزيزم را ببينـم             
مثل همه کودکان از ديدن جنازه وحشت داشتم 
ولي وقتي او را ديدم که آرام با لباسهاي خونين          
در يک پالستيک بزرگ خوابيده ديـگـر تـرسـي             

يکـي     جاي دو گلوله را دربدن او ديدم      .   نداشتم  
ـا       ـرا ب در مغزش وديکري در گلويش که جاي آن

ـا        .   پنبه پرکرده بودند   براي چند ثانيه آرام او را ب
, بوييدم وبوسيدم , تمام وجود در آغوش گرفتم 

 .در اين لحظه مرا از او دور کردند 
جالدان خميني تمام مدت در کنار ما بودند            

ونميگذاشتند حرفي بزنيم و يا گريه کنيم چقدر        
, سخت بود آرام و بيصدا در خـود گـريسـتـن                

گريستن بر عزيزي که از دست رفته بود فقط و          
جنازه او را به شرط .   فقط به خاطر آزاد انديشي    

اينکه فقط خانواده خودمان در مراسم تدفـيـن          
حضور داشته باشند به ما تحويل دادند و مـا            
ـيـجـان او را در             بدون هيچ سرو صدايي پيکر ب
ـد         مکاني که خودشان آنرا لعنت آباد ميناميدن

ـه خـاطـر دارم کـه           ,   براي ابد به خاک سپرديم        ب
ماردم دايم ما را ساکت ميکرد که مراسم بهـم     

به پدر ومادرم نگاه ميکردم که چطـور  ,   نخورد  
ناراحتي خودشان را پنهان ميکردند و آرام آرام         

باالخره مراسـم درسـکـوتـي       .   اشک ميريختند   
 .تلخ به پايان رسيد 

از آنروز به مدرسه نرفتم و بيشتر اوقات خـود              
ـرادرم مـيـگـذرانـدم                  ـه ب او ,   را با دختر سه سال

ـيـدن        ,   بيقرار و ناآرام بود      ـان گاهي که براي خـواب
برايش قصه ميگفتم به من ميگفت عمه بابام        
را ديدي کتکش زده بودند و پاهاش خوني بود          
؟ عمه او چکار کرده بود و مـن چـون جـوابـي                 
ـزدم            براي او نداشتم آهسته خود را به خواب مـي
در حاليکه با خود ميانديشيدم که به کدامـيـن          

 ؟...گناه او را کشتند
ـابـچـه                         ـانـديشـم و کـت امروز که با خـود مـي

ـه                ـه گـذشـت خاطرات تلخم را مرور ميکنم و ب
برميگردم متوجه ميشوم با اينکه مـن يـازده           
ـزهـا را                     ـلـي چـي ـم ولـي خـي سال بيشتر نداشـت
ميفهميدم در آن موقع کسي حق نداشت بـراي         

چند روزي کـه  .   تسليت گويي به منزل مابيايد      
گذشت بر اثر فشارهاي شديد روحي که به مـن          

ـار شـدم                    ـم ـي شـايـد   ,   وارد شده بـود سـخـت ب
ـم و             اطرافيان فکر ميکردند که من بچه هسـت

ولي قسمت مهـم ايـن     ,   حواسشان به من نبود   
ـر   ,   جريان بچه او بود که مدام بـامـن بـود                اکـث

ـم             ـداشـت اوقات ميل به غذا خوردن وخوابيدن ن
بيشتر شبها تا دير وقت بيدار بـودم و صـداي              
ـلـي                  ـغ گريه هاي سوزناک مـادرم را از اطـاق ب
ـال خـود               ـه خـي ميشنيدم که در خلوت خود و ب
دور از چشم ما ساعتها گريه ميکرد ومن هـم          
ـز لـحـاف               شبها تا صبح همراه مادرم سر به زي

 .ميبردم و از ته دل اشک ميريختم
بعد از گذشت يک هفته بيماري من به حدي              

 ساعت بيهوش بودم و   48رسيد که به مدت     
ـان                ـارسـت ـم ـي وقتي به هوش آمدم خودم را در ب
ـالـجـه                        ديدم و از آن به بعـد تـحـت نـظـر و مـع
ـا       روانپزشک قرار گرفتم و در سن يازده سالگي ب
داروهاي اعصاب آشنا شدم و توانستم زندگـي        

پـس از    ,   به اصطالح نرمال خود را شروع کنم         
ـايـان           گذشت چندروزکه دوره درمانم تقريبا به پ

آزار واذيت بـچـه هـاي         .   رسيد به مدرسه رفتم     
مدرسه و مزدوران کثيف رژيم همچنان ادامـه         

ـوجـه          ,   داشت   هر روز که به مدرسه ميرفتم مـت

, ميشدم که مرا و خواهرانم را تحت نظر دارند          
در آنزمان در مدرسه ما شـاگـردان سـال سـوم            
ـاسـي                  ـالـيـت سـي ـانـي فـع راهنمايي ودبيـرسـت
ميکردند و هر وقت بچه هاي ديگـر حـرکـتـي             
انجام ميدادند همه را به حساب من وخـواهـرم          
ـنـکـه                  ـه اي ـان ـه ـه ب ميگذاشتند تا اينکه ما را ب
ـم از مـدرسـه              ـي دانش آموزان خرابکاري هسـت

 .اخراج کردند 
روزها ميگذشت و من هنچنان در خانه بودم    

به خاطر دارم که اسفند ماه آنسال اولين سـالـي           
ـوادگـي خـود                     ـع خـان ـرادرم را در جـم بود که ب

هرسال مراسم نوروز نزد خانواده مـا        ,   نداشتيم  
ـرگـزار                  مراسمي مهم بود و خيـلـي بـاشـکـوه ب
ميشد ولي بعد از آن سال ديگر نوروز براي مـا           

ـر سـر              , معنايي نداشت    روز اول فروردين را ب
ـع و گـل                       ـا بـردن عـکـس وشـم ـرادرم ب مزار ب

ـز در                    ,  گذرانديم   ـي ـر ن ـف ـرادرم صـدهـا ن بـجـز ب
ـد و مـحـل               آنجا   ـودن آرام به پاکي گل آرميده ب

دفن آنان از قبرستان معمولي بسيار دورتر بـود       
مـيـسـري کـه       .   و محيطـي کـامـال جـدا بـود            

منتهي به قبرستان برادرم ميشد بشـدت گـل           
آلود بود به حدي که پاي ما در گل فرو ميرفـت    

به هر , و با ماشين هم امکان رفتن به آنجا نبود
شکلي بود خودمان را برسر مزاري که هيچ نام         
ـور                     ـه قـب ـرا هـم ـم زي ـدي و نشاني نداشـت رسـان
ـا                ـواده اي ب بصورت تپه خاکي بود که هر خـان
ـر روي خـاک عـزيـزشـان عـالمـت                   نشانه اي ب

 .گذاري کرده بودند 
هنوز مدتي نگذشته بود که جالدان خمينـي            

ـا                     ـه ـه گـل ـام هـم حمله کردند و با فصـاوت تـم
ـه             وشمعها را بهم ريختند همانطور کـه نشـسـت
ـاگـهـان              ـرادرم بـود ن بودم و دستم بر روي خاک ب
فشار پايي را بر روي دستانم احساس کردم کـه          
ـر                     ـم را در زي ـام دسـت بشدت و با بيرحمـي تـم
پاهايش فشار ميداد و بالفاصله مـرا از روي            
ـه                    قبر به طرفي ديگر پـرتـاب کـرد و شـروع ب
فحاشي و ناسزا گويي کرد مادرم مدام مراقب        
ـراضـي               ما بود که مبادا دهان باز کنيم و اعـت

 .بکنيم 
از آن روز ببعد روزبروز نفرتم از دين و مذهب              

و اسالم بيشتر وبيشتر ميشد پس از چنـد روز           
که با برادرم به قبرستان رفتيم در کمال تعـجـب           

ـا                    ـد ت ديديم که همه قبرها را زيـرو رو کـرده ان
کسي نتواند تشخيص دهـد کـه عـزيـزش در              

ـام ايـن          ,   کجاآرميده   با ماشين آتش نشاني تـم
قبرستان ماننـد   .   قبرها را به زير آب برده بودند        

ـدر          .   زمين چغندر شده بـود        مـگـر انسـان چـق
ميتواند سنگدل باشد که حتي از مـرده انسـان        

 .هم گذشت نکند 
رژيم کثيف جمهوري اسالمي حتي از مـرده            

اين عزيزان هم وحشت داشت زيرا خميني پليد     
ـد و اگـر ايـن                   ـودن ميدانست که اگر آنها زنده ب
ـا           کارها را نميکرد بازماندگان آنان انقالبي به پ

به همين دليل هميـشـه جـو رعـب            .   ميکردند
ووحشت را بر جامعه و خانواده کشته شـدگـان      

 .تحميل ميکردند 
رفقاي عزيز از آن روز به بعـد مـن مـخـالـف                

سرسخت دين و مذهب شدم اما از پدر ومادرم 
ميترسيدم و مجبور بودم هرچه آنان ميگفتنـد        

ـلـي از             .   قبول کنم    تااينکه ازدواج کـردم و خـي
ـه           ـان فشارهاي روحي من کم شد زيرا خوشبخـت
همسرم نيز مخالف دين و مذهب بود و چـون            
ـواده ام               ـا خـان مرا دوست داشت قبول کرد که ب

 .کنار بيايد 
ـيـشـه در دل               تمام اين خاطرات و زخمها هـم

من بود و هرکز نتوانستم آنهـا را بـراي کسـي               
ــم      ــن ــازگــو ک ــه        .   ب ــم ک هــروقــت فــکــر مــيــکــن

ـا                  ـم و ب نميتوانستم فرياد بزنم و اعـتـراض کـن
صداي بلند گريه کنم و مجبور بودم که بغـضـم     
را در گلو خفه کنم تمام وجـودم پـراز نـفـرت و                 

 .انتقام ميشود ميخواهم خفه شوم 
ـه سـويـد                   اما اکنون حدود دوسال است کـه ب

ـم و                آمده ام و ميتوانم فرياد بزنم اعـتـراض کـن
ـم             بغض اين چند سال را با فريادهايم عليـه رژي

سفاک ايـران    

دیماه خونین   خاطرات تلخ  
 محبوبه گوهری فریمانی 

6ادامه در صفحه    
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 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

متاسفـانـه   .   سالم اسم من شيوا است      
در ترکيه پناهنده هستم مي خواستـم       
در مورد وضعيت خودم و زيـر سـوال           
رفتن حقـوق زنـان صـحـبـت کـنـم در                 

. خواست هيچ گونه کمکي هـم نـدارم         
فقط به عنوان کسي که مـي خـواهـد            
صدايش را به يک آدم مهم مثل شـمـا          

 .برساند 
و بــدانــيــد بــه عــنــوان يــک ســازمــان            
مبارز، سر ما حتي بـيـرون از کشـور            

مـن تـقـريـبـا يـک           !   چه ها که نمي آيد    
و االن هـم      .   سال است اينـجـا هسـتـم        

وضعيت خوبي از نظر مالي و روحـي         

ولي حقوق سازمان ملل گوشـه  .   ندارم
. اي از زندگـي مـن را پـر مـي کـنـد                  

مـثـل ايـران کـه            متاسفـانـه کشـوري     
مسلمان هاي باج خور و پـول پـرسـت           
زياد دارد من را خيلي از نظـر روحـي      

 .در اين غربت عذاب مي دهد 
در ايران در اثر يك تصـادف خـانـواده           
ام از بــيــن رفــتــه مــن و زنــده مــي                  

ــانــم  از طــرف       پــس از مــدتــي           . م
خانواده عمويم و فاميلم طرد شـده و          
مجبور شدم به عنوان دختر فراري در       

هر چه دنبال کـار         . تهران زندگي کنم  
تـا ايـنـکـه       .   گشتم کـار پـيـدا نـکـردم          

مجبور شدم به عـقـد يـک آقـا در              
بيايم که بتـوانـم حـداقـل بـه قـول               

تا .   مسلمانها مشروع زندگي کنم   
مدتي بعد از      .از گرسنگي نميرم 

. عقد متوجه شدم کـه بـاردار هسـتـم           
نتونستم ثابت کنم که بـي گـنـاهـم و              

بـعـد از فـرار           . مجبور به فـرار شـدم       
. همه بـه مـن مـي گـفـتـنـد فـاحشـه                    
. تااينكه مجبور به فرار از ايران شـدم  

البته چـه طـور خـودم را بـه ايـنـجـا                    
خـالـصـه    .   رساندم کلي طوالنـي اسـت      

دولـت تـرکـيـه مـن را               بعد از مدتـي   
مجبور کرد بابت اقـامـت در ايـنـجـا             

 دالر به دولـت تـرکـيـه بـدهـم و                ٣٠٠
پليس هم با هزار فحش و رفتار غـيـر          

. انساني ايـن پـول را از مـن گـرفـت                 
متاسفانه با سازمان ملل هم تـمـاس         
گرفتم ولي جـوابـم را نـمـي دهـنـد و                  
وقتي از مشکالتم مي گويم آنـهـا در         
جواب مي گويند مـتـاسـفـانـه کـاري             
نمي توانيم بکنيم و تلفن را قطع مـي       

 .کنند 

 ١٠٠حقوق سـازمـان مـلـل در مـاه                
دالر است که بايد بابت کرايه خانـه و          

حـقـيـقـتـش خـيـلـي           .   آب و برق بدهم      
برايم عجيب است کـه يـک پـنـاهـنـده              
بايد خـودش خـرج خـودش را بـدهـد                

 .حتي پول اقامت و غذايش را 
باالخره پس از فشار پليس تـرکـيـه و            
بي توجهي يو ان مجبور شـدم دسـت           
به خود فروشي بزنم تا بتوانم پول غذا       

و از شر تـحـقـيـر هـاي        .   را تامين كنم  
پليس خالص شـوم کـه نـگـويـنـد مـا                

 .دعوتت نکرديم بيايي ترکيه 
خواستم بگم واقعا اين حقوق بشر کـه        
آن همه ازش تعـريـف مـيـکـنـنـد يـک                

تـازه ايـن پـول        .   طبل تو خـالـي اسـت       
بـاز هـم     .    ماه اسـت   ٦ دالر مال    ٣٠٠

از من پول مي خواهند نمي دانـم چـه           
مثال ترکيه مي خـواهـد بـه         .   کار کنم 

 .اتحاديه اروپا هم بپيوندد 
ولي متاسفانه براي وجود حقير خودم      
و بعدش واسه همه سازمانهاي مدافع 
حقوق بشر کـه هـيـچ کـاري جـز بـاال                 

نشستن و چايـي نـوشـيـدن و پـول بـه                
 .جيب زدن و شعار مفت دادن ندارند

به هر حال خـواسـتـم درد دل يـک زن                 
از ايـن      پناهنده را بشنويد که چگونه    

دنيا رنج ميکشد و يک عده اون بـاال           
نشستند و به فکر حساب بـانـکـشـان           

 .هستند 
حـتـي   .   واقعا واسه همه چيز متاسـفـم      

. انســانــيــت کــه ديــگــر وجــود نــدارد          
اميدوارم خودتان را يک کم شايد يـک        

و .   درصد بتوانيد جاي من بگـذاريـد         
بدون پوز خند و دفاع از آن مـوضـوع           

درخواست هيچ کمکـي   .   درس بگيريد 
فقط خواستم بدانيد که سـر    .   هم ندارم 

مـن  .   ما پناهنده هـا چـه مـي آورنـد             
شايد بتوانم بدن نازنينم را اين جـوري    
به دست مردهاي کثيف بدهم ولي آن        

وقـتـي   ! !   زنهايي که نمي توانند چـه ؟       
توي اداره پليس گريه مـي کـنـنـد بـه              
 .خاطر اينکه مبادا ديپورتشان کنند

 بدرود

 از ميان نامه ها

زناني كه در اداره پليس گريه زناني كه در اداره پليس گريه زناني كه در اداره پليس گريه 
!!!نميكنندنميكنندنميكنند       

 د و سـتـا ن   عـز يـز 
با گرمترين درودها و بهترين آرزوهـا       

 براي سال نو
كــمــيــتــه بــيــن الــمــلــلــي حــمــايــت از           
آزادانديشان قصد دارد كـمـپـيـنـي را           
براي دفاع از حق پناهـنـدگـى نـازيـال            

. محمـد حسـنـى زمـانـى آغـاز كـنـد                
كميسارياي پناهندگان سازمان ملـل     

به ما توصيه كرده است كـه قـبـل از              
هر اقدامى به نيابت از نـازيـال بـايـد            
اجــزاه نــامــه كــتــبــى وي را در ايــن               

كمپين .   خصوص دريافت كرده باشيد   
ما حمايتهاي خوبي را در بخـشـهـاي         

 .مختلف جهان ميگيرد
ما فكر مي كنيم كه فشارهـاي بـيـن           
المللي از سوي سازمانهاي مختلفـي      

و سازمانهاي ديگر ميتواند بـر         چون
روي كميسارياي پناهندگان سازمـان     
ملل تاثير گذاشتـه و انصـاف را در             

. مورد كـيـس نـازيـال اعـمـال دارنـد               
خاطرنشان كـنـم كـه گـرفـتـن كـيـس                 
نازيال به هيچ وجـه بـمـعـنـاي انـكـار               
اقدامات خوب و مفيد فدراسيون در       
رابطه با نازيال نبوده و كار فدراسيون    

و ســازمــانــهــاي حــامــي نــازيــال را             
بر عكـس مـبـارزه       .   تضعيف نميكند 

مشترك ما عليه نيروهاي ارتجـاعـي       
ــتــر                و ســتــمــهــاي مــذهــبــي را قــوي

 .ميسازد
 :در مورد حاجيه در ايران_ ٢

كميته بين المـلـلـي حـمـايـت از آزاد               
انديشـان بـمـحـض اطـالع از صـدور               
حكم اعدام بـراي حـاجـيـه در اواخـر               

 كمپيني را بـا هـدف      ٢٠٠٤دسامبر  
آزادي بي قيد و شـرط حـاجـيـه آغـاز              

تا كنون نيز واكنش ها و       .   كرده است 
عكس العمل هاي خوبـي را در ايـن            

ما نسبت بـه    .   رابطه دريافت كرده ايم   
لــجــو مــوقــت حــكــم اعــدام حــاجــيــه          

آرزو .   خوشبيـن و امـيـدوار هسـتـيـم            
ميكنيم كه روزي در آينده نـزديـك و           

ايـن مـجـازات         يك بار براي هميـشـه     
وحشيانه از زندگي همه انسانها كنار     

 .رود
 با همبستگي

 
 جـا ي ا   گ و پ ا ل 

ه م ا ه ن گ   آـنـنـد ه   آـمـيـتـه   
بـيـن   ا لـمـل لـى   ح مـا ي ت   ا ز   آ ز ا د   

 ا ن د يـشــا ن 

نامه آميته بين المللى حمايت از آزاد انديشان به 
فدراسيون در رابطه با حمايت از آيس نازيال محمد 

 حسنى زمانى

گريه کنم و مجبور بودم که بغضم را در گلو          
ـام                 ـق ـت ـفـرت و ان خفه کنم تمام وجودم پراز ن

 .ميشود ميخواهم خفه شوم 
اما اکنون حدود دوسال است که به سويـد             

آمده ام و ميتوانم فرياد بزنم اعتراض کنم و       
ـيـه                ـادهـايـم عـل بغض اين چند سال را با فري

ـنـم و هـم صـداي                 رژيم سفاک ايران خالي ک
ـه در                       ـاشـم و هـم صـداي بـرادرم ک خـودم ب
ـه               عنفوان جواني به دست ايـن ضـحـاکـان ب
قتل رسيد دوست دارم صداي فرياد و نفرت        
ـه جـاي             او عليه قاتالنش باشم خوشحالـم ک
ـه           خود را پيدا کردم جايي که سالهاي سـال ب

امـروز  .   دنبال آن ميگشتم ولي اورا نميافتم       
که با حزب کمونيست کارگري آشنا شـده ام       
ـازه از مـادر مـتـولـد                 احساس ميکنم که ت

ـه             شده ام براي همين با خودم عهد کرده ام ک
هميشه و همـيـشـه صـداي بـرادرم را زنـده                 
ـارزه                   ـاد بـزنـم و مـب نگهدارم و هميشـه فـري

 .کنم 
ـه                   ـرسـيـدم ک به ياد دارم که روزي از برارم پ

ـا مـن از                    چرا پدرم با او مخالـف اسـت ؟ ب
در مـورد کـارگـرانـي        ,   آزادي و برابري گفت     

صحبت کرد که بايد ساعتها بـدون حـقـوق            
ودستمزد يا با دستمزد بسيار اندک و ناچـيـز       

ـه        ,  کار کنند   ـا را ب از اسالمي گفت که زنـه
ـنـد         ـيـم     ,   داشتن حجاب مجبور ميکن زن ن
 سالگـي   9مرد محسوب ميشود و از سن       

مثل خود من مجبور است نـمـاز بـخـوانـد              
ـاشـد او                     ـرد و حـجـاب داشـتـه ب وروزه بگـي
ـايـد            ميگفت که بين زن و مرد هيچ فرقي نب
ـاوتـي                 ـق باشد يک کارگر با يـک مـهـنـدس ت
ـاب              ـيـکـه کـت نبايد داشته باشد و امرزو وقت

ـاي        يک دنياي بهتر را ميخوانم       ـي و با يـک دن

 و تلويزيون کانال جـديـد را         بهتر آشنا شده ام   
ميبينم و با کمپين دفاع از حقوق زنان کـار           
ميکنم ميفهمم که او چه مـيـگـفـت و چـه                
چيز ميخواست و جايش را هميشه در کنار        

ـنـم           ـي ـب روح او و تـمـام         .   اين رفقا خالي مي
ـارزه                 ـري مـب ـراب کساني که در راه آزادي و ب

 .کردند و کشته شدند شاد باد
  
  

٥ادامه از صفحه   



 ٢٠٠٤ ژانويه ١٤ ٧ ١٧٥همبستگى هفتگى 
 

ـه                     ا ـفـن داشـتـم ك ـل ـامـه و ت خيرا تعـدادي ن
ـاره شـرايـط             خواهان كسب اطالعاتـي در ب

ـيـل بـودنـد              پناهندگـي در       . كـشـور اسـرائ
ـيـل مـخـتـصـري از وضـعـيـت                      بهمـيـن دل
ـه اطـالع                       پناهندگـي در ايـن كشـور را ب

 :عالقمندان ميرسانم
اســرائــيــل از كشــورهــاي امضــا كــنــنــده            

ـنـد سـايـر          .   كنوانسيون ژنو ميبـاشـد     و مـان
  الملـي در خصـوص       كشورها تعهدات بين    

 مـوجـه از          حمايت از كسانيكه بدليل ترس    
تــعــقــيــب و آزار بــخــاطــر نــژادء مــذهــبء            

ـا           عضويت در يك گروه اجتماعي معـيـنء ي
ـنـد در كشـور              ديدگاه سياسي حاضر نيسـت

حداقل در كاغذ متقبل شـده       خود بمانند را    
ـيـه    2002تا قبل از سال     .   است ـل  عمال ك

  و پـذيـرش       امورات مربوط به مصـاحـبـه          
ـيـل را كـمـيـسـاريـاي                  پناهندگان را اسـرائ

 )UNHCR) پناهندگان سازمـان مـلـل         
 دوت   2001اواخر سال    از  . " انجام ميداد 

 را بـراي انـجـام             اسرائيل نخستين گـامـش    
ـلـي در             خـصـوص     كامل تعهدات بين المل

ـا          .   پناهندگـان بـرداشـت      ـيـل ب دولـت اسـرائ
اعتراف به اينكه در گذشته اقدامات ناچيـز        

ـاهـنـدگـان در                    و   ـن اندكي در حـمـايـت از پ
ـا         اسرائيل بعمل آورده است، تصميم گرفت ب

تحت عنوان اداره تضمين     ايجاد دپارتماني   
ـيـه              ـل موقعيت ملي اسرائيل عـمـال خـود ك

در     پناهـنـدگـان         امورات مربوط به پذيرش   
ـيـب از       .   اسرائيل را به دست گيرد     به اين ترت

 و       اين اداره تـحـت پـوشـش          2002سال  
اين .   وزارت كشور، آغاز به كار كرد      نظارت  

اداره پروسه هاي مربوط به انجام مصاحـبـه         
ـيـشـنـهـاد و              با پناهجويان    را انجام داده و پ

توصيه هاي خود را براي تصـمـيـم نـهـايـي               
وزارت .   مـيـكـنـد       براي وزارت كشور ارسال     

ـاهـنـدگـان                    ـن ـا كـمـيـسـاريـاي پ كشور نيز ب
سازمان ملل همكاريهايي در زمينه تبـادل       

اطالعات و راهنمايي هاي حقوقي كـرده و          
در مواردي از اين كميساريا بـراي بـررسـي            

. معيني نظر خـواهـي مـيـكـنـد            هاي     كيس
تعداد پناهجوياني كه در سال وارد اسرائيـل   
ـايـي                 ـه كشـورهـاي اروپ ميشوند نسـبـت ب

در هـمـانـحـال       .   و انـدك اسـت       بسيار ناچيز   
پــروســه هــاي رســيــدگــي بــه پــرونــده هــاي            

ـه     و معموال .   پناهجويان طوالني است    2ب
بــعــنــوان مــثــال در ســال       .   ســال مــيــكــشــد  

 نــفــر در     1000 كــال تــعــداد       2004
ـه از        اسرائيل درخواست پناهندگي    كـرده ك

ـاهـنـدگـي         250اين تعداد تنها به      ـن  نفـر پ
در طــول مــدتــي كــه        .   اعــظــا شــده اســت     

پــنــاهــجــويــان در اســرائــيــل در پــروســه               
پناهندگي بوده و منتظر تصـمـيـم نـهـايـي              

ـاشـنـد، از داشـتـن                  پناهندگي    ـب شـان مـي
ـاشـنـد            ـب . اقامت قانوني دولتي محـروم مـي

ملل به ايـن     كميسارياي پناهندگان سازمان    
ـه ادعـا                پناهجويان برگه هايـي مـيـدهـد ك
ـيـل           ميكند اين پناهجويان در كشور اسـرائ

ـاهـنـدگـي كـرده در پـروسـه                    ـن درخواسـت پ
پــنــاهــنــدگــي و مــنــتــظــر جــواب نــهــايــي           

ـه           اين برگه تنها    .   ميباشند سـنـدي اسـت ك
ـيـل عـدم مـدرك                 ـان بـدل مانع دستگيري آن

ـيـل مـيـشـود          ـيـن      .   اقامت در اسرائ هـمـچـن
ـه در پـروسـه               پناهجويان   در طول مـدتـي ك

پناهندگي هستند از حـقـوق و امـكـانـات              
  . اجتماعي برخوردار نيستند

  
در اسرائيل تفاوتي بين اجازه اقـامـت بـراي           
. پناهندگان و كارگران خارجي وجـود نـدارد     

ـاسـت اصـلـي                    در   ـا و سـي ـن همين حـال مـب
ـاهـنـدگـي          ـن اسرائيل در زمينه مهاجرت و پ

ـيـل             ـه اسـرائ دولـت  .   اسـت    جلب يهوديان ب
ـان            اسرائيل اعالم كرده است به كليه يـهـودي
در اقصــي نــقــاط دنــيــا كــه بــه اســرائــيــل              

ـزه            مهاجرت كنند صرف نظر از اينكه انـگـي
ـاشـد تـحـت                  و داليل ترك كشـورشـان چـه ب

ـانـون        بـازگشـت اقـامـت دائـم و               عنوان ق
ـيـل    .   شهروندي اسرائيل اهدا ميكـنـد      اسـرائ
را بـعـنـوان      كليه يهوديان مهاجر به اسرائيل      

ـنـه در            .   پناهنده ميشناسد  در هـمـيـن زمـي
 دولت اسرائيل تصميم    2003فوريه سال   

ـان و             17كه به    گرفت    هزار نفـر از يـهـودي
ـيـل       مسيحيان اتيوپايي اجازه ورود به اسـرائ

ـه           اين در   .   دهد ـيـسـت ك  هـزار    250حـال
فلسظيني كه شهروندي اسرائيل را نيـز دارا        

خانـمـان بـوده و         ميباشند در اين كشور بي   
 تــا كــنــون آنــهــا اجــازه          1948از ســال     

 .بازگشت به روستاها خود را ندارند
ـا           شرايط و اوضاع پناهندگي در اسرائيـل ت
ـراضـات مـتـعـددي را از سـوي                  كنون اعـت

حــقــوق انســانــي و        ســازمــانــهــاي مــدافــع     

ـيـل            پناهندگي و خود پناهجويان در اسـرائ
ـبـر        .   موجب گشته اسـت     ـت  2003در اك

ـيـل يـك گـروه             نيروهاي    45دفاعي اسرائ
ـه مـدت             نفره از پناهندگان كرد عراقي را ك

در مـرز    ) صـاحـب       دو سال در منطقه بدون      
ـان        (   اسرائيل و لبنان   ـن ـب بسر ميبردند را به ل

 2003 همچنين در نـوامـبـر         .   بازگرداند
ـايـي در               2000حدود    ـيـوپ ـاهـنـده ات ـن  پ

مقابل دفتر نخست وزير آريل شارون تجمـع        
بــپــا كــرده و خــواهــان رفــع              اعــتــراضــي    

مــحــدوديــت اســرائــيــل بــراي پــيــوســتــن            
  . خانوادهايشان در اسرائيل شدند

  
اسرائيل سهميه پناهنـده از كـمـيـسـاريـاي              
پناهندگان سازمان ملل دريافـت نـكـرده و           

.  پناهنده ميكنـد     اقدام به پذيرش   خود راسا   
ـيـكـه مـيـخـواهـنـد از                   به اين ترتيب كسـان

پناهندگي كنند يا بايـد      اسرائيل درخواست   
به اسرائيل ورود كـرده و آنـجـا درخـواسـت               

اينـكـه درخـواسـت        يا  .   خود را تسليم كنند   
ـه        ـه هـاي            پناهندگي خـود را ب ـارتـخـان سـف

ـيـه          اسرائيل در كشورها همجوار مانند تـرك
 .پاكستان هند و غيره ارائه دهند 

اميدوارم اين اطالعات بـراي عـالقـمـنـدان           
سوالت و نظرات خود را با مـا    .   كافي باشد 

 .بگذاريد در ميان 

مادرم با تمام فشاري که به مـا وارد           
ميشد باز هم زني فوق العاده صـبـور          

کمتر پيش مي آمد که عصباني .   بود
گـفـتـه بـودم       .   شود و ما را تنبه کند        

مادرم خيـلـي هـنـرمـنـدانـه خـيـاطـي                
ميکرد و زيباتريـن لـبـاسـهـا را مـي               
دوخــت و تــن مــن و خــواهــرم مــي                

اما با تمام هنرمندي اش اجـازه        . کرد
نداشت از اين هنرش استفاده کـنـد و          

آشپـزي     . منبع در آمدي داشته باشد  
مادرم حرف نداشت و لذيذ ترين غـذا     

ولي باز هم پـدرم از        .   ها را مي پخت   
حتـي  .   ايرادگيري دست بر نمي داشت    

اگر غذا مورد پسند واقـع نـمـي شـد              
قابلمه غذا را به در و ديوار پرت مـي          

نمي دانم من با سـن کـمـي کـه                . کرد
داشتم و هر چه فکر مي کردم باز هـم           

اين رفتارهاي پـدرم را          نمي توانستم 
از طـرفـي هـم        .   درك كـنـم و بـفـهـمـم           

صبوري و گـذشـت مـادرم هـم بـرايـم               
با همه اينهـا گـاه          . تعجب انگيز بود  

گاهي صبر مادرم لبريز ميشد و قهـر    

امـا  .   ميکرد و خانه پدرش مي رفـت       
پس از مدتي پدرم مي آمد و او را بـر     

يک بار مـوضـوع تـا پـاي           .   ميگرداند
طالق هم پيش رفته بود ولي در سالن       
دادگاه من بغـل پـدرم پـريـده بـودم و               
همين رفتار من باعث صرفنظر کردن      

 .پدرم از طالق شده بود
خــالــصــه تــنــهــا درکــم از زنــدگــي،              

دخـتـر فـوق      .   اضطراب و دلهـره بـود         
العاده کم حرف و خجالـتـي و مـحـرم             

مادرم با کالم عـامـيـانـه       .  اسرار بودم 
مي گفت اگر پيش تو سر ببرند حـرف       

وقـتـي در خـانـه دعـوا راه              . نمي زني 
مي افتاد تو دلم مي گفتـم اي کـاش            

به اميد آنـکـه خـانـه         .   مادرم قهر کند  
پدر بزرگم برويم و چـنـد روزي اانـجـا             

خانه پدر بزرگم به من خـيـلـي        .   بمانيم
دور و برمان شلوغ . خوش مي گذشت 

همه نازمان را مـي کشـيـدنـد و            .   بود
فضـــاي صـــمـــيـــمـــي ايـــجـــاد مـــي            

مـن از ايـن فضـا و از ايـن                    . کردند
لـذت مـي        كانـون گـرم و بـامـحـبـت            

روابط پدر و مادرم همين طـور        .   بردم
. با تنش و کشـمـکـش ادامـه داشـت             

نيمه شبي بـراي خـوردن آب            تااينكه
همان موقع متوجه صـداي   .   بلند شدم 

. گريه مادرم از پشـت در اتـاق شـدم             
نزديـک رفـتـم و کـنـجـکـاوانـه گـوش                  
ايستادم تا پي بـدلـيـل گـريـه مـادرم               

از بين حرفهاي پـدرم فـهـمـيـدم            .   ببرم
بروي مادرم هوو آورده اسـت يـعـنـي             

 !!!پدرم ازدواج مجدد كرده است
 سـال داشـت     ٢٨آن موقع مادرم فقط  

 و   ٥ و      ١٠ خــواهــر       ٣و مــا هــم         
. کوچکترين خواهرم چند مـاهـه بـود         

آنشب تا صبح چشـم    .   شوکه شده بودم  
صـبـح روز بـعـد بـه            .   بر هم نگذاشتـم   

سراغ مادرم رفتم و اصل موضـوع را         
مادرم من را ساکت کـرد      .   سوال کردم 

و خواست که اين يک راز بـيـن مـن و              
و خواهـان آن شـد        .   مادرم باقي بماند  

مـن  .   که از اين موضوع حـرفـي نـزنـم          
هم همين کار را کردم و به مادرم قول         

از آن روز بـه بـعـد         .   دادم نگران نباشد  

اين موضوع مدام در افـکـارم بـود و             
اما براي آرامـش     .   مرا اذيت مي کرد   

خاطر مادرم ظاهرا سعـي مـي کـردم           
نــرمــال رفــتــار کــرده و نــگــرانــي و                

از طرفي هـم    .   اضطرابم را نشان ندهم   
مدام رفتارهاي پدر و مادرم را تحـت         

دورا دور مـراقـب مـادرم        .   نظر داشتم 
از قرار پدرم قول داده بـود ايـن           .   بودم

موضوع را کامال مخفي نگه دارد تا       
 .موضوع بي سر و صدا فيصله يابد

.  سـال گـذشـت       ٢اما از آن روز تلـخ         
پدرم هنوز هـمـسـر دومـش را طـالق              

هر چه فکر مي کردم نـمـي        .   نداده بود 
توانستم دليل منطقي براي ايـن کـار          

چون ظاهرا مـادرم را      .  پدرم پيدا کنم 
دوست داشت و هيچوقت حاظر نـبـود        

امـا از طـرفـي        .   او را از دسـت دهـد         
رفتارهاي خشن و ازدواجـش بـا زنـي           

 پسر هـم سـن و سـال             ٢ ساله كه    ٤٨
بـخـشـش       مادرم داشـت قـابـلـفـهـم و            

 .نبود 

 پناهندگى در اسرا ئيل
 فرشاد حسينى

 از رنج ها و اميدها

پشت ابرهاى خاآسترى 
 زندگى من 
)قسمت دوم(  م و نـا   مـي م  



 ٢٠٠٤ ژانويه ١٤ ١٧٥همبستگى هفتگى  ٨ 

  ايران در آينه نقض حقوق مدنى
 

 د سـتـو ر   د ا د سـتـا ن 
ا     خـو د مـا ن   ر ا سـا   ســا يــت  هــا   ر 

ي م   م سـد و د   مـى  ن   کــ
 

بسـتـن   :   دادستان عموميوانقالب تهران گفـت     
ـو               سايت هاياينترنتيـخـالف عـفـت عـمـومـي
اخالق و نيز سايت هايالحادينيازيبه اعالم نظر 

ــيــن مصــاديــق نــدارد        ــي ــع ــه ت ــت ــي ــد  . کـم ــي ســع
ـازديـد از                     ـه در حـيـن ب ـب مرتضـويـروز دوشـن

 رســالــت در گــفــت و             ۴دادســرايــنــاحــيــه      
ـاز    :   گوياختصاصيبا خبرنگار ايرنا گفت    ـرخـي ب

ـر          تخلفات اينترنتيرا کميته تعيين مصاديـق ب
ـد و           اساس شرح وظايفيکه دارد، اعالم ميکـن
مخابرات موظف به بسـتـن ايـن سـايـت هـا                 

ــزود  .   اســت ــاز     :   وى، اف ــي ــل ــامــه ک يــک بــخــشــن
سويکميته سه نفره تعييـن مصـاديـق سـايـت             
ـر اسـاس آن،                    هايمتخلـف، صـادر شـد کـه ب

تواند دستـور مسـدود        دستگاه قضاييراسا مى  
کردن سايت هايخـالف اخـالق، ضـد ديـن و               
سايت هاييرا که به انتشار اکـاذيـب مـبـادرت            

ـد           مى ـد، صـادر کـن ـران ،         .   کنـن ـان تـه دادسـت
اگـر مـا در بـرخـيـسـايـت              :   خاطرنشان کـرد      

هاياينترنتيبا موارديرو به رو شديم که مطالـب        
ضد دين و الحاديو نيز خالف اخالق منـتـشـر           

شود، به مخابرات اعالم ميکنيم کـه ايـن          مى
ـا راسـا خـود اقـدام                       ـد و ي ـدن ـن ـب سايت ها را ب

 .ميکنيم
ــا ت     ــرـشـــن   بـــال گ   و   ا و ر کـ پـ

 مـسـد و د   شـد نـد 
پرشين بالگ بزرگترين عرضه کننده خدمـات      

ـز                 ـي وبالگ رايگان فارسـي اسـت و اورکـات ن
ـان            وبسايتي است که امکان پيدا کـردن دوسـت
قديمي و ايجاد کلوپ در اينترنـت را عـرضـه             

ـر، مـديـران سـايـت             .   مي کند  در روزهاي اخـي
پرشين بالگ در واکنش به گزارش هايي که در      
مورد مسدود شدن اين سايت منتشر شده، در  

ـد               ـه ان ـرا   " صفحه اصلي اين سايت نـوشـت اخـي
ـوان کـرده          چندي از کاربران طي نامه هايي عـن

مـخـصـوصـا در       ( هـا     ISPاند که برخـي از        
ـر           ) تهران ـت ، پرشين بالگ و وبالگهاي آن را فيـل

ـا            . " کرده اند  ـز ب ـي شماري از کاربران اين سايت ن
ارسال پيام هايي مسدود شدن پرشن بـالگ را          

ـريـنـگ     " مسدود کردن يا    . تاييد کرده اند   ـت " فيـل
سايت ها با تصميم کميته اي تـحـت نـظـارت             
شوراي عالي انقالب فرهنگـي صـورت مـي           
ـز                   ـي ـه ن ـت ـي گيرد و مجري تصميمـات ايـن کـم
ـالـيـت               ـر فـع شرکت مخابرات است که ناظـر ب

(شرکت هاي عرضه کننده خدمات اينترنتي       
ISP) ـمـدي،     . است ـت در همين حال، احمد مـع

وزير ارتباطات ايران که شرکت مـخـابـرات از            
ـا                   ـتـگـو ب زيرمجموعه هاي آن اسـت، در گـف
ـه طـور             ايسنا، خبرگزاري دانشجويان ايـران، ب
ـد کـرده و               ـي ضمني فيلتر شدن سايت ها را تاي

 ها از     ظاهرا فيلترينگ برخي سايت   " افزوده که   
ـه           ـت   طرف دستگاه قضايي و راسا صورت گـرف

 ."است
 “آ و ا ى   خـو ز سـتـا ن ” ا حـضـا ر   

از  «آواي خوزستان»ي نامه  مديرمسوول هفته
ـازپـرسـي دادگـاه            احضار خود به شعبه    ي يك ب

ـد از     :   منوچهر كرامت گفـت   . اهواز خبر داد   ـع ب
ـه يـك                     ـب ـور شـع ـه دسـت ـه ب ظهر روز پنجشنـب
بازپـرسـي دادگـاه اهـواز، تـوسـط مـامـوران                 
ـا              كالنتري اين شهرستان جلب و همـان شـب ب
ـه طـور                 ـان ب وساطت يكي از مسـووالن اسـت

وي عـلـت ايـن      . موقت تا صبح شنبه آزاد شدم    
ـده شـكـايـت يـكـي از                  جلب را مربوط به پرون
مديران مطبوعات استان به خاطر چـاپ يـك           

ـازداشـت        كاريكاتور بيان و از نحوه   ـور ب ي دسـت
 .خود انتقاد كرد

ــا ر ه    ــا ر   د و بــــــــــ ا حـضــــــــــ
 م يـر ا بـر ا هـيـمـى   و   مـعـمـا ر يـا ن 

روزبه ميرابراهيمي و اميد معماريـان از        :   ايلنا
متهمان پرونده موسوم به سايت هاي اينترنتـي   

ـه                     ـاحـي ـه دوم داديـاري دادسـراي ن ـب  ٩به شـع
ـد                   ـران احضـار شـدن  . عمومـي و انـقـالب تـه
ـا گـفـت            ـن : روزبه ميرابراهيمي در تماسي با ايل

طبق احضاريه اي كه روز چهارشنبه براي فردي 
كه وثيقه مرا تاميـن كـرده، آمـده اسـت؛ روز                 

 دي ماه جاري بايد به همراه اميـد         ٢٠يكشنبه  
ـه دوم داديـاري                     ـب ـه شـع معماريـان خـود را ب

ميرابراهيمي در . معرفي كنم٩دادسراي ناحيه 
ـرگـه   :   مورد علت احضار خود اظهـار داشـت         ب

ـدارد، يـعـنـي                   ـوانـي ن احضاريه من هـيـچ عـن
دانم كه به عنوان متهم يا مطلع بايد در اين   نمي

 .دادسرا حاضر شوم
   ٣ / ٥و نـــد   بـــه       بـــيـــنـــا   د ا ر ا ب 

 سـا ل   ز نـد ا ن   مـحـكـو م   شـد 
وند كه در مردادماه سـال جـاري در           بينا داراب 

ـابـل           تحصن خانواده  هاي زندانيان سياسـي مـق
دفتر سازمان ملل دستگير شده بود، به تحمل        

ـده   . زندان و شالق محكوم شد     اي      براساس پرون
 دادگاه انقالب مورد رسيدگي ٢٦كه در شعبه 

ـمـاع                   قرار گرفت، قـاضـي حـداد پـس از اسـت
ـه                دفاعيات بينا داراب   ـده را ب وند ؛متهـم پـرون

ـه شـالق        ٥٠ سال حبس و     ٥/٣تحمل    ضـرب

شركـت در    " وند      اتهام بينا داراب  .   محكوم كرد 
 .عنوان شده است" تجمع غيرقانوني

ح ق و قــ    گـز ا ر ش   د يــد ه    ا ن    ــ ب
 ب شـر 

اي  بان حقوق بشر ، با انتشار بيانيه سازمان ديده
ـراً در             اطالع داد كه روزنامه    نگـارانـي كـه اخـي

جلسه هيات نظارت بر قانون اساسـي حضـور          
ـد                  يافته ـي اند ، از سوي مـامـوران قـاضـي سـع

ـه               مرتضوي، مدعي  ـديـد ب ـه العموم تهـران ، ت
بان حقوق بشر بشدت نگـران      ديده. اند  مرگ شده 

ايـن  .   بـاشـد     نـگـاران مـي        امنيت اين روزنامـه   
ـر               روزنامه نگاران در حضور هـيـات نـظـارت ب

قانون اساسي ، جزئيات شـكـنـجـه خـودرا در           
طول بازداشت توسط محافل اطـالعـاتـي در          

ـد    هاي مخفي نقـل كـرده        بازدشتگاه پـس از    . ان
ـابـل هـيـات                 شهادت روزنامه  نـگـاران در مـق

ـد             نظارت بر قـانـون اسـاسـي         ـي ، قـاضـي سـع
مرتضوي آنان را تهديد به حبس طوالني و آزار  

مرتضوي . هاي آنان كرده است اعضاي خانواده
هاي متعددي ، بدون اعالم       همچنين احضاريه 

جرم ، براي آنان صـادر كـرده و مـامـوران وي                 
نگاران را از طـريـق تـمـاس              دائماً اين روزنامه  

ـه مـرگ                        ـديـد ب ـه ـه ت تلفني تهـديـد ، از جـمل
بان حـقـوق بشـر بشـدت          سازمان ديده. كند  مي

. بـاشـد     نگـاران مـي      نگران امنيت اين روزنامه   
ـه ايـن سـازمـان             مدير اجرائي بخش خاورميان

ـد    :   " گويد  مي ما مصراً به حكومت ايران تـاكـي
المللي مراقب اتفاقات     كنيم كه جامعه بين     مي

نـگـاران      اخير و پيامدهاي آن براي اين روزنامـه      
ـيـت          مي باشد و حكومت ايران را مسئول امـن

 ."داند آنان مي
ــا ن     ــا ز مـــ ــه   ســـ ــيـــ ــا نـــ ــيـــ بـــ

 گـز ا ر شـگـر ا ن   بـد و ن   مـر ز 
ـه          ـي سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيان
اي ابراز نگراني کرده است که مقامهاي ايراني        

، " بيرحـمـي، سـرکـوب و سـانسـور            " بتوانند با   
ـبـي کـه در               شبکه اينترنت را از هر گونه مـطـل

ـد               ـن ايـن  . انتقاد آنها نوشته شده بـاشـد پـاک کـن
سازمان ايران را کشوري توصيف کـرده اسـت          
که در آن وبالگها و سايتهاي خبري ظرف چنـد          
ـد و                  ـه ان سال گذشته رشد چشـمـگـيـري داشـت
پاکسازي اين وبالگها از سـوي حـکـومـت را              

ـمـداد کـرده                "   فاجعه اي  "  ـان قـل ـي بـراي آزادي ب
در بيانيه سازمان گزارشگران بـدون مـرز        . است

هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي      :   " آمده است 
قانون اساسي که در آن هم محافظه کاران و هم          
اصالح طلبان عضويت دارند طي گزارشي در       
ـد                 روز چهارم ژانويه تأييد کـرده اسـت کـه امـي

ـر           ـوامـب معماريان و روزبه ميرابراهيمي که در ن
ـامـه         2004  همراه با شمار ديـگـري از روزن

نگاران اينترنتي بازداشت شده بودند در طـول           
ـد               ـه ان ـت " . بازداشت مورد بدرفتـاري قـرار گـرف

ـديـد    " گزارشگران بدون مرز همچنين آنچـه         ـه ت
عــلــيــه امــيــد مــعــمــاريــان، روزبــه          "   پــلــيــس

ميرابراهيمي و شهرام رفيعزاده، يکي ديگـر از     
روزنامه نگاران اينترنتي خوانده اند را محکـوم    

ـد   ـه اي از          . کرده ان ـون ـم ـيـس        " ن ـديـد پـل ـه کـه  "   ت
گزارشگران بدون مرز ارائه داده اند اين است که      
يکي از مأموران پليس به يکي از اين روزنامه         

ـا بـاش،       :   " نگاران گفته است   مواظب ماشينـه
ـر مـاشـيـن مـي               توي اين مملکت خيليهـا زي

 ".مانند
 ا خـبـا ر   آـا ر گـر ى 

ا عـال مـيـه   جـمـعـى   ا ز   کـا ر گـر ا ن   
 ا يـر ا ن   خـو د ر و 

ــکــــاران و دوســــتــــان کــــارگــــر                   هــــمــ
ـر از هـمـکـاران کـارگـر                    ـف هفته گذشته چنـد ن
ـه               ـال اعـتـراض ب ـب شرکتهاي پيمانکاري به دن
شرايطي نا عادالنه کار ي توسـط حـراسـت و             
مديريت منابع انساني از کار اخراج شده اند ما 
کار گران شرکت ايران خودرا اخراج هـمـکـاران           
ـه هـر                ـوانـي و ب کارگر خويش را تحت هر عـن
دليلي محکوم کرده و خواهان بازگشت فـوري     

 .و بدون قيد و شرط آنان مي باشيم
  

 ف ر يـمـا ن   آـا ر گـر ا ن 
" روغن نباتي دامون فريمان      "   كارگران كارخانه 

 مـاه اسـت كـه حـقـوق             5در استان خراسان ،     
به گزارش ايلنا ، مديريت اين .اند  دريافت نكرده

واحد ، دليل عدم پرداخت حقـوق كـارگـران را             
نبود نقدينگي اعالم كرده ، در حالي كه مـواد         
ـه فـراهـم            اوليه مورد نياز خطوط توليد كارخان

كـارگـران   . است و كارگران مشغول كار هستند     
معتقدند كه درآمد كارخانه به جـاي پـرداخـت           
هزينه ها صرف موارد ديگري مـي شـود كـه             
اين امر باعث تاخير يا عدم پـرداخـت حـقـوق              

 . ماه شده است5كارگران به مدت 
 آـا ر خـا نـه   قـنـد   د ز فـو ل 

ـوز حـقـوق و               كارگران كارخانه قند دزفول، هـن
ـد      دستمزدشان را دريـافـت نـكـرده         ـا وجـود     . ان ب

ـه بـراي              درخواست پي درپي كارگـران كـارخـان
گرفتن حقوق و دستمزدشان، كارخانه همچنان       
تعطيل است، همچنين كشاورزان چغندر كـار        

اند     كه به كارخانه قند دزفول چغندر تحويل داده       
 .هم درخواست مطالباتشان را دارند
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 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 


