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موضوع پناهندگي و مهاجرت و چگونگـي    
تغيير در قوانين مـربـوطـه جـهـت مـحـدود               
کــردن بــيــشــتــر شــرايــط پــنــاهــنــدگــي از             
مــوضــوعــات مــهــمــي بــوده اســت کــه در           

ـاسـتـمـداران،         سالهاي اخير مورد بحـث     سـي
انگلستـان بـوده      دولت و رسانه هاي گروهي      

از چند روز پيش و بعد از ارائـه طـرح          .   است
ضد پناهندگي مايکل هوارد، رهبـر حـزب         
محافظه کار، موضوع پناهندگي بار ديگـر       

      .در صدر اخبار اين کشور قرار گرفت
مايکل هوارد، رهبر حزب مـحـافـظـه کـار             

 ۲۰۰۵ ژانـويـه       ۲۴روز دوشنبه      انگليس،

ـرل نشـده         " طرحي را که     ـت ـن ـام  "   مهاجـرت ک ن
دارد، براي قانونمند کردن جلوگيري از ورود        

خطـوط کـلـي      .  پناهجو به انگليس ارائه داد 
محدود کردن پذيـرش      -۱:   طرح عبارتند از  

اعالم جنگ محافظه آاران 
 !انگليس به حق پناهندگى

شـمـا روز :   همبستگى هفـتـگـى
دوشـنــبـه مـالقــات مـھــمـى بــا 
مسئول اروپايى آـمـيـسـاريـاى 
پــنــاهــنــدگــان ســازمــان مــلــل 

هــدفــتــان از ايــن .   داشــتــيــد
مالقات چه بود؟ فكر ميكنـيـد 
ايــن ســازمــان را بــا چــنــيــن 
مالقـاتـھـايـى مـيـتـوان قـانـع 

 آرد؟
ـايـي      :   مينا احدي    مالقات با مسئول اروپ

کميسارياي عالي پناهندگان، براي اعـالم      
اعتراض مجدد ما به مـوقـعـيـت وخـيـم               

زندگي دو هزار نفر پناهجوي ايـرانـي بـود         
که اساسا از کردستان ايران هستند و بـعـد          
از فرار از ايران و سالها زندگي در بـدتـريـن            
شرايط در کمپهاي پناهندگي عراق، بـعـد        
ـيـه فـرار                  ـه تـرک از حمله امريکا به عـراق ب

ـتـن مـامـن           .   کرده اند  اينها که به دنبال ياف
جــديــد و امــنــي در يــک کشــور غــربــي               
هستند، باز هم در ترکيه در ناامني و فقـر          
و فالکت زندگي کرده و ظاهرا نه دولتهـاي         
ـيـه و                 ـه دولـت تـرک غربي پناهنده پذير و ن
ـاهـنـدگـان هـيـچ                   ـن کميسـاريـاي عـالـي پ

ـال سـرنـوشـت             ـب احساس مسئوليتي در ق
ـا           اين افراد نداشته و سالهاي سال است آنـه
را وادار به زندگي در بدترين شرايـط کـرده           

ـار ديـگـر در            .   اند ما به ژنو رفتيم تا يـکـب
ـه       مورد سرنوشت اين انسانهاي شريـف، ک
ـاسـي                 ـيـن سـي اکثر آنها مخالفين و فـعـال
عليه حکومت اسالمي هستند، صحبـت      

ـرده و       کـــ

  سياست انجماد پناهندگان را مى شكنيم

3ادامه در صفحه   

من عليرضا طاهر پور به اتفـاق هـمـسـرم            
ــن نــامــه را از                     ـبــاســي اي ــک عـ روشــن

 ١٢٠بــازداشــتــگــاه اداره مــهــاجــرت در         
ـان مـي                  کيلومتري شهـر مـالـمـو بـراي ت

ـامـه قصـد                .   نويسيم ما با نـوشـتـن ايـن ن
داريم ابتدا به فعاليتهايمان چه در ايـران و           
چه در خارج از کشور براي آزادي و برابـري          

ـپـردازيـم و سـپـس                 و ايجاد دمکـراسـي ب
جــريــان دســتــگــيــري مــان و انــتــقــال بــه            

 .بازداشتگاه را برايتان شرح دهيم
مــردم ايــران مــردمــي هســتــنــد طــالــب           
ـاريـخ                 ـه طـوريـکـه ت دمکراسي و آزادي ب
طوالني مبارزات مـردم طـي دوره هـاي             
. مختلف خود شاهدي است بر ايـن ادعـا         

تحت حـاکـمـيـت جـمـهـوري اسـالمـي و                 
عليرغم اينکه اين رژيم خونخوار با ايجـاد   
ـه          رعب و وحشت در ميان مردم توانسته ب

 سال به حکومت خودکامه اش      ٢٦مدت  
ادامه دهد ولي مردم نيز ساکت ننشسـتـه         
ـنـي             و براي آزادي خود با اين حکومـت دي

از بازداشتگاه اداره مھاجرت با شما سخن 
 !مى گويم

 همه دنيا بايد بدانند که در ايران چه مى گذرد

  
فراخوان به تظاهرات در 
دفاع از حق پناهندگى در 
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جلسات هفتگى عليه 

 ديپورت در آانادا           
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جلسه با فعالين 
 فدراسيون در سوئيس

٤صفحه  ٦صفحه    ٨صفحه    ٥صفحه    ٨٥صفحه    

  س يـا مــک   ا مــجـد ى 

٧ادامه در صفحه     

مصاحبه همبستگى هفتگى با مينا احدى 
پيرامون مالقات با آميسارياى پناهندگان 
سازمان ملل در ژنو در رابطه با پناهندگان 

  ايرانى در ترآيه

ترکيه يکي     
از کشورهاي هم مرز با ايران است و اکثر               
انسانهايي که از ظلم وستم و استبداد           
مذهبي حاكم بر ايران مي گريزند به اين                 
کشور و کميسارياي عالي پناهندگان         

طبق آخرين      .  سازمان ملل پناه مي آورند          
آمار غير رسمي و ثبت نشده حدود             

 هزار پناهنده ايراني        ٢٠٠٠٠ تا ١٥٠٠٠
در ترکيه بسر مي برند و در حال جنگ و                     

اين   . جدال با مرگ و زندگي هستند          
پناهجويان از هرگونه حقوق انساني خود          

آنها از کمک هزينه هاي        .  محرومند    
و  .  مسکن و پوشاک و تغذيه محرومند           

هر روزه تعداد زيادي از اين پناهجويان به               
دستور کميسارياي عالي پناهندگان          

 :اينجا ترآيه است و خبر اين است
 ساله ١٣سه انگشت يك آودك 
 پناهجو قطع شد

٤ادامه در صفحه    

 بـا ب ك   ش د ي د ى 



ـو              ٢٤روز دوشنبه    ـر ژن ـويـه، در شـه  ماه ژان
ـيـن                      ـه ب مالقـات و مـذاکـره اي دو سـاعـت

فدراسيون سراسري    -مسئولين همبستگي   
ـول اروپـايـي                    ـا مسـئ ـرانـي ب ـدگـان اي پناهـن
ـدگـان در مـورد                ـاهـن ـن کميسارياي عالـي پ

 نفر پناهجـويـان فـراري از        ٢٠٠٠سرنوشت  
ـد،              ـن ايران که عمدتا از کردستان ايـران هسـت

ـا احـدي          .   انجام شد  ـن از طرف فدراسيون مـي
دبير فدراسيون سراسري پناهندگان ايرانـي و       
ـول واحـد سـويــس                  ـد مـحــمـدي مسـئ احـم

ـو    " فدراسيون با      Bo Schack"   شـاک   -ب
مســئــول اروپــايــي کــمــيــســاريــاي عــالــي          

 .پناهندگان مالقات و مذاکره کردند
در اين نشست به تفصيل در مورد موقعيت        
وخيم زندگي هزاران نفر پناهجوي فـراري از          
جهنم جمهوري اسالمي در ترکيه و القيـدي        
و بي توجهي کميسارياي عالي پناهندگان و       
ـيـمـات              فشارهاي دولت ترکيه و لـزوم تصـم
فوري در انتقال اين پناهجويان به يک کشـور          

ـيـسـاريـاي        .  ثالث امن تاکيد شد  نماينده کـم
ـيـسـاريـاي               عالي پناهندگان، گفـت کـه کـم
ـاهـجـويـان            ـن عالي پناهندگان از موقعيت پ
ـع و                     موسوم به کـيـس شـمـال عـراق مـطـل

ـيـسـاريـاي عـالـي          .   متاسف است  هدف کـم

پناهندگان حل صحيح اين معضل اسـت و         
ـو و          خود کميسارياي عالي پناهندگان در ژن
ترکيه تحت فشار انتقادات بسياري در مورد 

ـو         .   اين اوضاع است   شـاک    -در عـيـن حـال ب
ـار           علت اين اوضاع را به موضعگيري و رفـت

 .دولت ترکيه نيز مربوط ميدانست
ـه در مـورد                    ـوالن ـر مسـئ ـار غـي داليل رفـت
پناهجويان شمال عراق که حتي بخشا پاسخ       
مثبت نيز گرفته اند، به مبارزه مسلحانه در         
ـه        کردستان ايران و بخشا فعاليتهاي مسلحان

ـه  .   تعدادي از پناهجويان مربوط ميدانست     ب
نيز يک عامـل    "   تروريسم" قول ايشان ترس از     

ـه نـظـر          .   ديکر اين رفتار است    در عين حال ب
آنها اگر يک جمع بزرگ از کردستان به عنوان         
پناهنده به رسميت شناخته شـونـد، امـکـان           
فرار تعداد بيشتري از کردستان ايران و عـراق       
ـيـن            وجود دارد و به اين داليل ظاهرا مسئـول
زيربط، چنين رفتار غير انساني را در مـورد       

 . نفر اعمال ميکنند٢٠٠٠
ـه                  ـا ب ـه ـت مينا احدي در پاسخ به ايـن صـحـب
ـه و            تفصيل در مورد، بهانه هاي دولت ترکـي
ـدگـان              ـاهـن ـن همچنين کميسارياي عـالـي پ
. صحبت کرده و به اين استدالالت پاسخ داد       

وي در مورد علت فرار اين افـراد، جـنـگ و              

ـه مـردم در              ـي حمله جمهوري اسالمي بر عـل
ـاومـت مـردم و                    ـارزه و مـق کردستان و مـب
ـان     سازمانهاي متعدد اپوزيسيون در کردسـت
صحبت کرده و گفت، اکر به دنبال تروريسم و 
ـران در             مقابله با آن هستيد، رهبران آن در تـه
حکومت هستند و سفـراي ايـن حـکـومـت             
ـه در                 تروريست در همه کشـورهـا و از جـمل
ـا زنـدگـي              سويس با احترام در نزد اين دولتـه
ميکنند و مشغول سازمان دادن برنامه هاي 

اينها .   ضد انساني و تروريستي خود هستند     
ـم               ٢٠٠٠ ـن  نفر مردمي هستنـد کـه از جـه

ـز در            ـي جمهوري اسالمي فرار کرده و سالها ن
ـد و               بدترين شرايط در عراق زندگـي کـرده ان
اکنون در ترکيه در سرگرداني و فقر و ابهام و           
ـار               ناروشني زندگي ميکننـد، ايـن يـک رفـت
کامال غير مسئوالنه و غير انساني است و         

 .بايد فورا به اين اوضاع رسيدگي شود
در پايان اين مباحثات و مذاکرات مفصـل،        
ـا                پيشنهاد تشکيل يک جلـسـه در آنـکـارا ب
ـيـسـاريـاي عـالـي                   ـدکـان کـم ـن ـاي ـم حضور ن
پناهندکان، نمايندگاني از طرف دولت ترکيه 
ـا        و فدراسيون سراسري پناهندکان ايراني و ي
. نمايندگان سازمانهاي سياسي مطـرح شـد       
 .اين امر از طرف فدراسيون پيگيري ميشود

در عين حال در مورد انتقال اين افراد به يک 
کشور ثالث به تفـصـيـل صـحـبـت شـد و                 

ـايـد      .   تصميماتي نيز گرفته شد    از اين پس ب
ـيـسـاريـاي عـالـي                کاري کرد که واقعا کـم
ـه کشـور            پناهندگان نسبت به انتقال افراد ب
امن وارد عمل شده و اين امـر را پـيـگـيـري            

 .کند
در پايان در مورد موقعيـت زنـان فـراري از              
ايران و زندگي به غايت مشقت بار و سـخـت           
اين زنان در ترکيه صحبت شد و لـزوم تـوجـه          
ـه                    ـدگـان ب ـاهـن ـن ويژه کميـسـاريـاي عـالـي پ
ــا               ــراري ب ــان ف ــژه زن ــان و بــوي ــيــت زن مــوقــع
ـز          ـي کودکانشان که تنها بوده و ممر درآمدي ن

ـو .   ندارند، مورد تاکيد قرار گـرفـت        شـاک    -ب
مســئــول اروپــايــي کــمــيــســاريــاي عــالــي          
ـهـاد تـحـت                     ـد بـود کـه ن ـق ـت پناهندگان مـع
ـيـن کـار را                مسئوليت ايشان در ترکيـه هـم
ميکند و بـراي پـاسـخـگـويـي مشـخـص،                
خواهان اطالعات بيشتر در مورد کيسهاي       

ـه زودي ايـن         .   معين زنان شد   که فدراسيون ب
ـيـسـاريـاي عـالـي                  ـار کـم ليست را در اختـي

 .پناهندگان در ژنو قرار خواهد داد
فدراسيون سراسري پناهندگان  -همبستگي 

ـه و               ايراني اين مالقات را با اهمـيـت دانسـت
ـه                     مهمتر از آن پـيـکـيـري و اعـمـال فشـار ب
کميسارياي عالي پناهندگان را براي اجـراي        
برخي قول و قرارها دانسته و از هـمـگـان و                
ـه                     ـي ـق ـه و در ب بويژه از پناهجويـان در تـرکـي
ـه بـراي              کشورها دعوت ميکند کـه فـعـاالن

ـايـد   . اجراي اين پروژه ها به ميدان بيايند  ما ب
ـده           ٢٠٠٠کاري کنيم که فورا       ـاهـن ـن ـر پ ـف  ن

ـه يـک کشـور               موسوم به کيس شمال عراق ب
در عين حال ما بايد براي .   امن منتقل شوند  

ـژه               ـوي انتقال همه فراريان از ايران به ترکيـه و ب
ـم جـمـهـوري             ـن براي انتقال زنان فراري از جـه
ـم         . اسالمي، به يک کشور ثالث امن بکـوشـي

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني به سهم      
خود خواهد کوشيد اين امر مهم را پيگيـري        
کرده و براي سازمان دادن يـک نشـسـت در               
آنکارا، در مورد کيس شمال عراق با حضور        

فراخوان مـا    .   طرفين مربوطه خواهد کوشيد 
به همه پناهجويان در ترکيه اين است که دور         
ديگري از مبارزه دسته جمعـي و اعـتـراض            
عمومي را در ترکيه سازمـان داده و کـاري             

 نفر به   ٢٠٠٠کنند که اين بار واقعا همه اين        
 .يک کشور امن منتقل شوند

  -ه م ب سـتـگـي   
فـد ر ا سـيـو ن   سـر ا سـر ي   
 پ نـا هـنــد گـا ن   ا يـر ا نـي 

  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا نـو يـه    ٦ ٢

 ٢٠٠٥ ژانويه ٢٨ ٢ ١٧٧همبستگى هفتگى  

به دعوت واحد اليپزيـگ فـدراسـيـون          
ــرانــي، روز        ــاهــنــدگــان اي ــن ســراســري پ

ـا احـدي و           ١٩چهارشنبه   ـن  ژانويه مـي
وريا احمدي از مسئولين فدراسيون در      
ــان يــک جــلــســه           ــزيــک آلــم ــپ ــر الي شــه
سخنرانـي در مـورد قـوانـيـن جـديـد                

ـد        ـن در ايـن    .   پناهندگي در آلمان داشـت

جلسه که با استقبال پناهجويان روبـرو        
شده بود، به تفصيل در مورد نظم نوين        
ـاهـنـدگـي،                   جهـانـي و مـوقـعـيـت پـن
سياستهاي جديد دولت آلمان و برنامـه       
 .هاي فدراسيون در آلمان صحبت شد

ــيــت            ــال ــر لــزوم يــک فــع ــان ب ســخــنــران
اجتماعي و همه جانبه با حضور فـعـال      

ـر لـزوم              ـيـن ب خود پناهجويان و همچـن
همکاري فعال با نهادها و سازمانهـاي       
ـد      . مدافع حقوق پناهندگي تاکيد کردن

ـه روز     ١١قرار است در آلمان روز        فـوري
اعتراض سراسري به سياستهـاي ضـد       
. پــنــاهــنــدگــي دولــت آلــمــان بــاشــد          

فــدراســيــون مصــمــم اســت کــه بــا              
ـه                 ـا ب ـيـرو و ب سازماندهي بيشتـريـن ن
خيابان آوردن بيشترين پناهـجـويـان از         
ـار ديـگـر              کشورهاي مختـلـف، يـکـب

ـه نـقـض                 افکار عمومـي را نسـبـت ب
حقوق پايه اي پنـاهـجـويـان در آلـمـان              
معطوف کرده و به دولت آلـمـان فشـار           
بياورد تا اوال همه پناهجويانـي را کـه           
سالهاست در اين کشور سرگردان بـوده       
ـاسـايـي، در             و بدون هر نوع هويت شـن
بدترين شرايط زيستي و رفاهي و بدون       
کمترين امکانات زندگي ميکننـد، را       
ـه                  ـده سـيـاسـي ب ـاهـن رسما بعنـوان پـن
ـر طـريـق                 ـه ـا ب ـي ـان رسميت شناسد و ث

ممکن هزاران نفر پناهجوي فـراري از         
سرکوب و ستم و زندان و اعدام را از بن          
. بست چندين و چند ساله نجات دهـد        

براي تحميل اين خواست مهم به دولت      
ـزيـک از          آلمان در جلسه سخنراني اليـپ
ـه در ايـن               همگان دعوت شـد فـعـاالن

 .کمپين مهم شرکت کنند
فـد ر ا سـيـو ن    -ه م ب سـتـگ ي   

سـر ا س ر ي   پـن ا هـن د گ ا ن   
 و ا ح د   ال يـپ ز ي گ  -ا يـر ا ن ي   
  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا نـو ي ه    ٢ ٢

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                                                       

گزارش مذاکره فدراسيون با مسئول اروپايى کميسارياى عالى 
 سويس -پناهندگان در ژنو 

دو هزار نفر پناهجويان موسوم به کيس شمال عراق بايد فورا به يک کشور امن 
 منتقل شوند

درجلسه سخنرانى در اليپزيک، بر لزوم يک مبارزه اجتماعـى 
 .در مقابل سياستھاى ضد پناهندگى دولت آلمان تاکيد شد



 

 ٢٠٠٥ ژانويه ٢٨ ٣ ١٧٧همبستگى هفتگى  
              

مسئوليتي در قبال سرنـوشـت ايـن افـراد             
ـه           نداشته و سالهاي سال است آنها را وادار ب

ـه     .   زندگي در بدترين شرايط کرده انـد        مـا ب
ـار ديـگـر در مـورد                        ـا يـکـب ـيـم ت ـت ژنو رف
ـثـر             ـه اک سرنوشت اين انسانهاي شريـف، ک
ـيـه                 ـاسـي عـل ـيـن سـي آنها مخالفين و فعال
حکومت اسالمي هستند، صحبـت کـرده        
ـه يـک                  و فشار بياوريم که فورا ايـن افـراد ب

ـه ايـن       .   کشور امن منتقل شوند    در پاسخ ب
ـا             ـاتـه سوال شما که آيا ميتوان با اين مـالق
ـه اگـر در                  اينها را قانع کرد بايد بـگـويـم ک
بــيــرون ســالــن مــالقــاتــهــا، يــک جــنــبــش          
اعتراضي وجود داشته و فشار به دولتها و         
ـاشـد،              ـاهـنـدگـان ب ـن يا کميسارياي عالي پ
ـيـز              ـا ن ـاتـه حتما ميتوان از طريق اين مالق
 .اعمال فشار کرد و به نتايجي دست يافت

 
ــگــى ــت ــگــى هــف ــســت ــب در    : هــم

مالقاتى آـه داشـتـيـد مـوضـع 
ــاهــنــدگــان  ــمــيــســاريــاى پــن آ
ســـازمـــان مـــلـــل در قـــبـــال 
پناهندگان موسـوم بـه شـمـال 
عراقى چه بود؟ آيا تـغـيـيـري 
در سياست تاآنونى آنھا ديـده 

 ميشد؟
 

ـه         :   مينا احدي    توضيحات آنها اين بـود ک
ـفـر در                   اوال ما ميدانيم که ايـن دو هـزار ن
شرايط بدي بسر ميبرند، ميدانيم که وضع       
ـيـم         زيستي و رفاهي آنها وخيم است، ميدان
که مجبورند تن به کارهاي سخت و طاقت        
ـه            فرسا دهند، و فشار روي ما زياد است ک

ـيـم               ـن امـا  .   تکليف اين قضـيـه را روشـن ک
بـخـشـا    .   خودمان هم نميدانيم چه بايد کـرد      

تقصيرها را به گردن دولت ترکيه انداخته و       
در مجـمـوع   .   آنها را مانع قلمداد ميکردند    

موضع کميسارياي عالي پناهندگـان ايـن        
بود که بايد فکري به حال اين معضل کـرد           

من در ايـن مـالقـات         .   و راه حلي پيدا کرد    
ـيـه هـم                     ـا دولـت تـرک تاکيد کردم که مـا ب
تماس داريم و آنها هم همـيـن اسـتـدالل را              

ـيـسـت            ـا ن . مياورند که تقصير از جانب آنه
ـيـن دعـوا                  ـه طـرف پيشنهاد من اين بـود ک
يعني دولت ترکيه، کـمـيـسـاريـاي عـالـي               
پناهندگان و فدراسيون پناهندگان ايـرانـي        
ـان          ـاهـجـوي ـن و يا هر نهاد ديگري که خود پ
بخواهند در يک نشست مشترک در آنکـارا        
شرکت کرده و در مورد اين معضـل مـهـم            
ـال ايـن دو               ـق ـت به نتايجي برسند و ترتيب ان
. هزار نفر به اروپا و کانادا و غيره داده شـود        

بنظر مـن مـوضـع کـمـيـسـاريـاي عـالـي                   
پناهندگان حل و فصل اين معضل اسـت،         
اما طبعا بايد فشار آورد که ايـن امـر هـر               
چه زودتر اتفاق بيفتد و مثبت باشد يعـنـي          

 .همه پناهجويان منتقل شوند
 

آيا سيـاسـت :   همبستگى هفتگى
جديد آميسارياي پناهنـدگـان 
منجمد آردن اين پنـاهـنـدگـان 
و گرفتـن اقـامـت دائـم بـراي 

يـعـنـي .   آنھا در تـرآـيـه اسـت
ـــن  ـــراى اي ـــد ب ـــن ـــخـــواه ـــي م
پناهنـدگـان اقـامـت دائـم در 

 ترآيه را بگيرند؟
 

ايــن بــحــث هــم بــود کــه           :   مــيــنــا احــدي   
استداللها اين است که اگر يکباره دو هـزار         
نفر به اروپا منتقل شونـد، مـيـزان فـرار از               
کردستان ايران و عراق زياد مـيـشـود و در         
عين حال انتقال اين افراد بدليل وجود يـک           
ـان، خـطـر                   ـه در کـردسـت مبارزه مسـلـحـان

ـر ايـن        .   تروريسم را باال ميبرد و غيره  ـا ب بن
ـه              ـنـسـت ک يک راه حل مطرح شده ظاهرا اي
شايد همه اين افراد رادر ترکيه نگه داشـتـه        

که ايـن  .  و به نوعي آنها را در ترکيه بپذيرند 
 .پاسخ با اعتراض تند ما روبرو شد

 
بـنـظـر مـي :   همبستگى هفتگى

آيد آميساريـاى پـنـاهـنـدگـان 
 ١١سازمان ملل به تـوجـيـھـات 

سپتامبرى جھت سـربـاززدن از 
تعھدات بين الـمـلـلـى خـود در 
قبال اين پناهندگان مـتـوسـل 

همين سـازمـان تـا .   شده است
 سـپـتـامـبـر هـزاران ١١قبل از 

نــــــفــــــر از اعضــــــا و 
ـــاى ـــروه ـــي ـــاي    ن ـــھ ـــان ـــازم س

اپوزيسيون آه اآنون مسـلـح و 
ــروريســت  ــار و ت ــى آ ــظــام ن

را از تـرآـيـه  ناميده ميشوند 
بعـنـوان پـنـاهـنـده بـرسـمـيـت 
شــنــاخــتــه و بــه آشــور ســوم 

اين تغـيـيـر .   انتقال داده است
فـــاحـــش در ســـيـــاســـتـــھـــاى 
آميـسـاريـاى پـنـاهـنـدگـان را 

 چگونه ارزيابى ميكنيد؟
 

کميسارياي عالي پناهندگـان    :   مينا احدي 
ـه عصـاي               اکنون براي همه روشـن اسـت ک
ـاهـنـده پـذيـر اسـت و                    ـن دست دولتـهـاي پ
سياست و رفتار اين نهـاد اکـنـون هـر چـه                 

ـان اسـت             ـاهـجـوي ـن مـا  .   بيشتر در مقابل پ
قبال هم گفته ايم، در دنياي امروز، در نظـم          
نوين جهاني، دولتهاي پناهنده پـذيـر خـود          
ـا         پناهنده ساز هستند و اساس سياست آنه
اينست که بر حق پناهندگـي خـط بـطـالن             

ايــن کــار بــا انــواع و اقســام              .   بــکــشــنــد 
توجيهات اتفاق مي افتد و در ايـن مـورد             

ـنـد        مـن  .   نيز خطر تروريسم را مطرح ميکن
ـا هـمـان                در همانجا هم گفتـم، تـروريسـتـه
ـه هـاي                ـارتـخـان کساني هستند که در سـف
ـا نشـسـتـه             حکومت اسالمي در قلب اروپ

حکومت اسالمي سردمدار تـروريسـم      .   اند
اسالمي است و سران جنايتکار ايـن رژيـم          
به همه جا ميروند و اکنون اپوزيسيون ايـن          
ـاع از خـود                ـه در دف حکومت و مردمي ک
مسلح شده و در يک جنگ نابـرابـر حضـور           
ـروريسـم، در                  ـه خـطـر ت ـان داشته اند، به بـه
ـا           ترکيه نگه داشته و مانع اعزام آنها به اروپ

راستش اين استدالل بيش از حـد      .   ميشوند
 .مسخره و نخ نما است

 
ــگــى ــت ــف ــگــى ه ــســت ــب ــه :   هــم ب

. مباحثات مالقاتتان برگرديـم
آيا هيچ نشـانـى در تصـمـيـم 
مسئول اروپايى ايـن سـازمـان 
ديديد آه بتوان امـيـدوار بـود 
آه راه حل انتقـال بـه آشـور 
سوم از سوى اين سازمان جدى 

 گرفته شود؟
 

هدف ما و هـمـه تـالش مـا              :   مينا احدي 

ـه                   بايد اين باشد که فورا هـمـه ايـن افـراد ب
ـقـل                  ـت اروپا و يا يک کشور امـن ديـگـر مـن

ـاد اسـت ولـي               .   شوند ـا زي ـنـه فشار روي اي
ـنـد       ـايـد   .   بنظر من هنوز مقاومت مـيـکـن ب

ـنـد        کاري کرد که بطور جدي اين کار را بکن
ـه               و هدف من در اين گفتگو هميـن بـود ک
ـال را               ـق ـت باالخره آنها را وادار کنم پروسـه ان

 .رسما شروع کنند
 

گفتيد قرار :   همبستگى هفتگى
است جلسه اى در آنـكـارا بـا 
ــت  ــان دول ــدگ ــن ــاي ــم حضــور ن
ـــاي  ـــاري ـــس ـــي ـــم ـــه، آ ـــي ـــرآ ت
پــنــاهــنــدگــان ســازمــان مــلــل، 
فــدراســيــون و ســايــر احــزاب 

اين جلسه با چه .   برگزار شود
هدفى برگـزار مـيـشـود و چـه 
سياستـى را حـداقـل از سـوى 

 فدراسيون دنبال ميكند؟
 

ـا احـدي      ـن مسـئـول   "   شـاک -بـو "   آقـاي    :   مي
ـاهـنـدگـان از           اروپايي کميسارياي عالي پن
ـه اسـت و             اين حرف ميزد که ترکيه مسـئل
مقامات ترکيه هم به ما ميگوينـد يـو ان            
ـزي                  مسئله است و خـالـصـه هـر کـس چـي
ـر         ميگويد، من پيشنهاد کردم که طرفين ب
ـا حضـور                سر يک ميز مذاکره نشسـتـه و ب
نمايندگان پناهجويان تکليف ايـن قضـيـه          

مــا ايــن کــار را پــيــگــيــري          .   روشــن شــود  
خــواهــيــم کــرد و کــمــيــســاريــاي عــالــي             
پناهندگان اعالم کرده که حاضر اسـت در          

ـا دولـت         .   آنکارا اين کار را بکند     ما بايـد ب
ـيـب ايـن                      ـتـه و تـرت ترکيه هم تـمـاس گـرف

بهـر حـال از هـر طـريـق              . نشست را بدهيم 
ـنـده            ممکن بايد کاري کنيم در چند مـاه آي

 .اين افراد به کشور ديگر منتقل شوند
 

پـس از    : همبستگـى هـفـتـگـى
ايـن مـالقــات و بــراي نـجــات 
جان اين دو هـزار پـنـاهـنـده 
مــنــجــمــد شــده در تــرآــيــه، 
فدراسيون چه اقـدامـات جـدى 

در دسـتـور آـارش    و مھمى را
 .ميگذارد

  
اقدامات از اين به بعد مـا و          :   مينا احدي  

من مـيـدانـم      .   پناهجويان خيلي مهم است   
که زندگي در ترکيه، نا امني، سطح پاييـن         
استاندارد زندگي وبالتکليفي، اعصـاب و       
. روان همه را تحت فشـار قـرار داده اسـت              

ـقـي                    ـاامـيـدي و بـي اف ميدانم که بخـشـا ن
ـاد           ـان زي مسلط شده و خالصه فشارها چـن

است که همه را تحت تاثير قرار داده است،         
ـايـد مـتـحـدانـه               اما در عين حال معتقدم ب
ـنـهـمـه فشـار، حـق                 کاري کنيم تا بعد از اي

ـيـن            .   خودمان را بگيريم   ـاي پـس فشـار از پ
بــراي وادار کــردن کــمــيــســاريــاي عــالــي           
پناهندگان جـهـت اعـزام هـمـه ايـن افـراد                 

ـفـر        .   بسيار مهم است   اگر ما بتوانيم هزار ن
ـاوريـم اگـر                 ـي ـان ب ـاب را در همان ترکيه به خي
تحصن اخطاري دو روزه سـازمـان دهـيـم،            
اگر به مطبوعات برويم و خالصه موضوع       
ـيـجـه اقـدامـات                 ـت ـا ن را مطرح کنيم، حتـم

ـايـد    .   خودمان را خواهيم گرفت    فدراسيون ب
يکبار ديگر در مـورد سـرنـوشـت کـيـس                
ـاال زده و از هـمـه                      ـيـن ب شمال عـراق آسـت
امکانات خود بهره گيرد تا ايـن مـعـضـل             
انساني مهم را به بهترين نحو ممکـن حـل          

فراخوان من و خواهش مـن از هـمـه            .   کند
ـه          دوستاني که در ترکيه هستند، اينست ک
به دولت ترکيه و به کميسارياي پناهندگـان      
ـا را            فشار بياوريد تا ترتيب انتقال همه شـم

مالقات ما يک نقطه شـروع خـوب          .   بدهد
ـيـم             ـن ـا را وادار ک ديگر است که اين بار آنه

 .حتما اين کار را بکنند
 

نـقـش و :   همبستـگـى هـفـتـگـى
جايگاه خود پـنـاهـنـدگـان در 
ترآيه و يك آمپين قدرتمـنـد 
بين المللى براى انتقال آـلـيـه 
اين پـنـاهـجـويـان را چـگـونـه 

 ميبينيد؟
  

نقش اول را خود پناهـنـدگـان        :   مينا احدي   
ما بايد مبارزه اجتماعي و      .   به عهده دارند  

ـان   .   مدرن و موثر را سازمـان دهـيـم          دوسـت
ـا اعـتـصـاب              عزيز از طريق لب دوختن و ي

ـه جـايـي بـرسـيـم               اگـر  .   غذا ما نميتوانيم ب
بــتــوانــيــم مــتــحــدانــه و دســتــه جــمــعــي             
راهپيمايي کنيم و تظاهرات سـازمـان داده      
ـيـم صـداي                       ـتـوان ـيـم، اگـر ب ـن و تـحـصـن ک
ـيـه           خودمان را از طريق مطبوعات در تـرک
و مــطــبــوعــات فــارســي زبــان بــه گــوش            
ـيـم، آنـوقـت کـمـيـسـاريـاي                جهانيان برسان
ـيـه مـجـبـور            عالي پناهندگان و دولت تـرک
ـرسـتـد             ـف . ميشود، ما را به يک نقطه امن ب

ـا               ـه ب پس دست بکار شويم و کاري کنيم ک
اعمال فشار موثر اين بار حق خـودمـان را         
گرفته و زندگي راحـت و امـنـي را شـروع                

 .کنيم

  سياست انجماد پناهندگان را مى شكنيم

مصاحبه همبستگى هفتگى با مينا احدى 
پيرامون مالقات با آميسارياى پناهندگان 
سازمان ملل در ژنو در رابطه با پناهندگان 

  ايرانى در ترآيه



 ٢٠٠٥ ژانويه ٢٨ ٤ ١٧٧همبستگى هفتگى 

افشين عزيزيان يک پناهجوي ايراني است که ده سـال            
پيش از دولت انگليس تقاضاي پناهندگي کرده است        
و هنوز درخواست پناهندگي او از جانب وزارت کشور 
. دولت انگليس مـورد قـبـول قـرار نـگـرفـتـه اسـت                   

بالتکليفي طوالني، وضعيت بد مادي، زيسـتـي و           

هاي از يـک شـرايـط       روحي، خطر ديپورت تنها گوشه 
غير انساني است که دولت انـگـلـيـس در طـي ايـن                  

 .ساليان طوالني به افشين تحميل کرده است
هزاران پناهجوي ايراني و از جمله افشين عزيزيان که از           

انـد، در انـگـلـسـتـان در                جمهوري اسالمي گريخته  

. برند  وضعيت کامال غير انساني و اسفباري بسر مي       
بالتکليفي طـوالنـي مـدت، سـيـر روبـه افـزايـش                   
پناهجويان مخفي، بازداشتهاي بدون دليل، شـرايـط         
بسيار بد مالي، زيستي و روحي از معضالتي اسـت     
 .که پناهجويان ايراني در انگلستان با آن مواجه هستند

فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي         -همبستگي  
واحد انگليس، بار ديگر اعـالم مـي دارد کـه ايـران                  

در کشوري که آپارتايد جنسي و      .   کشور امني نيست  
آزاري در جامعه حاکميت مـيـکـنـد، مـذهـب و                  زن

قوانين ارتجاعي به مردم تحميل شده است، کـودکـان          

اعدام ميشوند، زنان به دليل داشتن رابـطـه جـنـسـي               
سنگسار ميشوند، فعالين سياسي زندان، شکنجه و        
اعدام ميشوند، امنيت تنها براي سـران جـنـايـتـکـار              

به ايـن داليـل دولـت          .   جمهوري اسالمي وجود دارد   
انگليس موطف است فراريان از جمهوري اسالمـي،        

 .از جمله افشين عزيزيان را بعنوان پناهنده بپذيرد
در اعتراض به عدم پذيرش پناهندگي افشين عزيزيان    
و در اعتراض به سياستهاي ضد پناهـنـدگـي دولـت             

 ١ از ساعـت     ٢٠٠٥ ژانويه   ٢٨انگليس، روز جمعه    
 بعدازظهر، يک آکسيون اعتـراضـي در مـقـابـل              ٣تا  

وزارت کشور انگليس در کرويدون توسط فدراسـيـون         
همه سازمانهـا و انسـانـهـاي          .   فراخوان داده شده است   

شريف و آزاديخواه را براي شـرکـت گسـتـرده در ايـن                  
فراموش نکنيـم  .  آکسيون اعتراضي دعوت ميکنيم 

که هرگونه تغييري در بـهـبـود وضـعـيـت مـوجـود                  
مـان،   پناهندگي در انگليس فقط و فقط در گرو اتحاد   

 .باشد مبارزه متحد و متشکل مان مي
ف د ر ا س ي و ن   -ه م ب س ت گــى 

پ ن ا ه ن د گ ا ن   ا يـر ا نـى   و ا حـد   
 ا ن گ ل ي س 

 

 

محدود   -۱:   خطوط کلي طرح عبارتند از     
انـجـام پـروسـه         -۲کردن پذيرش پناهنـده،      

پناهندگي در خارج از مرزهاي انگلـيـس و          
ـاطـق             ـاهـنـده     "   در اردوگاههايـي در مـن ـن پ

ـيـس از زيـر              -۳ "   خيز بيرون کشيدن انـگـل
ـنـوانسـيـوژنـو،            دادن قـدرت      -۴تعهد به ک

ـه وزارت کشـور بـراي تسـريـع در                  بيشتر ب
ـا         ديپورت پناهجويان ردي و بازداشت آنان ت

ـا کشـورهـاي         -۵زمان ديپورت    همکاري ب

ديگر اروپايـي بـراي ايـجـاد اردوگـاهـهـاي               
پناهندگي در خارج از مـرزهـاي اتـحـاديـه             

ـا            -۶اروپا،   عـدم    -۷کنترل شـديـد مـرزه
ـانـي      پذيرش درخواست پناهندگي پناهجـوي

. وارد انگليس ميشونـد    که از کشوري سوم     
اينها محورهاي اصلي طرح جنـاب هـوارد         
ـاشـد و             و حزب محافظه کار انگليس مي ب
قــرار اســت کــه ايــن ســيــاســت راســت و                

ـاتـي ايـن        بيشرمانه موضوع    کمپين انتخاب

حــزب و هــوارد در انــتــخــابــت دور آتــي                
 .انگلستان بشود

ـان، ايـن             تبليغات راست بر عيله پناهـجـوي
قربانيان سرکوب، استبداد و تبعيض ابـعـاد      

ـه حـق         .   تازه اي پيـدا کـرده اسـت          تـعـرض ب
ـاتـي قـرار           پناهندگي در راس کمپين انتخاب
ميگيرد و تبليغات کامال راسيستي را در        

ـنـد           ـزن ـان را        .   جامعـه دامـن مـي ـاهـجـوي ـن پ
ـيـونـي، جـرم و                 ـل مسبب بيکاري هـاي مـي
ـاهـنـجـاريـهـاي                    ـايـت در ايـن کشـور، ن جن
اجتماعي، پايين آوردن استاندارد زندگـي و        
ـان تصـويـر                   ـنـد و از آن غيره قلمداد ميـکـن
انسانهاي تنبل، سواستفاده گر، قاچـاقـچـي        
ـنـد               ـتـوان ـا ب و مجرم را منعکس ميکنند ت
ـا و احسـاسـات انسـانـي مـردم را                  حمايته

ـا      نسبت به پناهجويان کم رنگ کرده        و آنـه

را پشت سياستهاي کامال راسيستي خـود        
  .بخط کنند

نياز سياسي دول غربي به کنوانسـيـون ژنـو           
ـه صـراحـت از                   تمام شده  و امـروز ديـگـر ب

و مــتــوقــف کــردن پــروســه             بــرچــيــدن آن   
ـا را       .   پناهندگي حرف ميزنند   تا ديروز دره

ـنـد و                      ـاز نـگـه مـيـداشـت به روي پناهـنـده ب
ـه                   ـزدنـد، چـرا ک ـاد مـي کنوانسيون ژنو را ب
دوران جنگ سـرد بـود و دول غـربـي و از                   
ـه                  جمله دولت انگليـس خـود را مـجـبـور ب
رعايت بسياري از قوانين و ملزومـات ايـن          

اما امروز وضعيت کـامـال       .   جنگ ميکرد 
ـيـسـت               فرق ميکند، جنگ سـردي ديـگـر ن

کنوانسيون ژنو هم کامال مطلوبيت اش        و  
تـالش   را براي آنها از دسـت داده اسـت و                

ميکنند که خودشان را از دست آن خـالص          

 .کنند
حزب مـحـافـظـه کـار             سياست اعالم شده   

در "   معضل پناهـنـدگـي    " انگليس براي حل    
ايـــن کشـــور، کـــامـــال راســـيـــســـتـــي،              

ضد پناهنده و ضد حقوق اوليـه        بيشرمانه،  
ـه          . انساني است  ـنـي ب يک اعالن جنـگ عـل

ـابـوت      .   حق پناهندگي است   ميخ آخر را به ت
. حق پناهندگي در انگليس ميروند بکوبنـد  

تصميمشان جدي است و عملي نـکـردن آن          
ـبـش قـوي و             در گرو به ميدان آمدن يک جـن
سازمان دادن يک اعتراض وسيع اجتماعـي       

ـه       .   است بايد مبارزه براي حق پناهندگي را ب
    . خيابانهاي انگليس بکشانيم

اعالم جنگ محافظه آاران 
! انگليس به حق پناهندگى  

 س يـا مــك   ا مـجــد ى 

ـيـس و وزارت                   ـل سازمان ملـل از طـرف پ
ـام جـمـهـوري                 ـه ن کشور ترکيه به جهنمـي ب

ـپـورت مـي شـونـد               ايـن  .   اسالمي ايران دي
افراد انسانهايي هستند که در پروسـه هـاي          

 سـالـه پـرونـده شـان از طـرف                 ٦ ساله و     ٥
. کميسارياي عالي جواب ردي گرفتـه انـد           

در اين بين شاهد ظلم و ستـمـي مضـاعـف        
اما اشتباه نکنيد اين ظـلـم        .   برزنان هستيم   

و ستم اين بار نه طرف جمـهـوري اسـالمـي             
ـه                      بلکـه از طـرف کـمـيـسـاريـاي عـالـي ک
اصطالح سازماني مدافع حقوق بشر اسـت        

ـبـل     .صورت مي گيرد  حتما در هفته هاي ق
در همين نشريه گزارشي از زنـدگـي شـيـوا              

يک پناهنده زن گريخته از آن مملکت اسالم        
زده را خوانده ايد که به خاطـر زنـده بـودن و                
. تهيه غذا دست به تن فـروشـي زده اسـت                

اين ها تنها نمونه هايي کوچک از وضعـيـت       
ـيـه                   ـاهـنـدگـي در تـرک ـن سخت و اسفنـاک پ

 .است 
پناهجو بايـد بـراي حـق اقـامـت خـود در                  

 ماه يک بار مبلغي را به وزارت         ٦ترکيه هر   
حال اين پـول را      .   کشور ترکيه پرداخت کند     

ـلـوم                    پناهجو از کجا بايـد تـهـيـه کـنـد مـع
در اين بين پناهجوياني هستند که      .   نيست  

ــده مــي شــونــد                  . شــمــال عــراقــي نــامــي
ـه               پناهجوياني که سالها در شـمـال عـراق ب
عنوان فعالين سياسي سکني گزيده بـودنـد      

و به خاطر نا امني آن مناطق و براي حـفـظ            
اين عـده  .   جانشان به ترکيه پناهنده شده اند     

از پناهجويان که اتفاقا تعـدادشـان هـم کـم             
 بـدون هـيـچ گـونـه            ٢٠٠٠نيست از سـال       

ـيـه           وضعيت مشخص و بالتکليفي در تـرک
پس از سال ها کـمـيـسـاريـاي           . بسر ميبرند   

 مـاه    ٣عالي برگه قبولي به آنها داده و در            
گذشته هم به آنها کمک مالي کـرده امـا از              

ـه ديـگـر           ٢٠٠٥ابتداي سال    اعالم کـرده ک
 .هيچ گونه کمکي به آنها نخواهد کرد 

ـيـه يـکـي از              طبق آخرين خبر رسيده از ترک
کودکان اين پناهجويان عراقـي بـراي سـيـر            
کردن شکم خود و خانواده اش مجبور مـي          
ـه کـار             شود در يک مغازه نانوايي مشغول ب

 ساله است مجبور    ١٣او که کودکي    .   شود  
بوده در هر روز ساعتها کار سـخـت انـجـام              

ـبـل در حـيـن کـار              .   دهد   اين کودک هفته ق
يکي از انگشتان پايش قطع مي شود ولـي          
ـه کـمـيـسـاريـاي عـالـي                    ـان، ن در بيمـارسـت
پناهندگان و نه کارفرما هيچ گونه کـمـکـي          

ـاي او را      .  به او نمي کنند   باالخره انگشت پ

اما متاسفانه بـعـد از يـک           .   پيوند ميدهند 
ـبـوده روز              هفته چون عمل موفقيت آمـيـز ن
ـه            چهار شنبه پزشکان مجبور مي شـونـد ک

ـاي ايـن کـودک             ٣  را قـطـع       ١٣ انگشت پ
 صبح و در    ٣٠،٤اين حادثه ساعت    .   کنند  

در نظر بگيريد يـک  .   حين کار رخ داده است      
 ســالــه کــه بــايــد آن وقــت از                ١٣کــودک   
ـه              صبح ـان در خواب عميق و شيريـن كـودك

فرو رفته باشد مـجـبـور اسـت بـراي امـرار                
معاش خانواده اش کار کند و در اثر نا امن          

 انگشت پايـش را از      ٣بودن محيط کارش   
 .دست بدهد 

 !عکس العمل کميسارياي عالي چيست 
آنها در جواب مي گويند به ما ربطي نـدارد          

مـگـر   !   مگر ما گفتيم بياييد پناهنده شويد     
ما هيچ کاري نمـي  !   ما گفتيم برويد سر کار   

ـا       ! ! !   توانيم انجام دهيم     اينها بي شرمي را ت
ـه ديـگـر بـراي جـان                     بدان جا رسانـده انـد ک
انســانــهــا هــيــچ ارزشــي قــائــل نــيــســتــنــد          
ـاشـد          سازماني که مدافع جان انسانها بايد ب
ـه مـگـر            با بي شرمي تمام اعالم مي کند ک

ايـن  ! ! !   ما گفته ايم بياييد پناهنـده شـويـد            
ـيـف ضـد            سازمان هم همان سياستهاي کـث
ـربــي را در ســرکــوب                      ـانــي دول غـ انسـ

 .پناهجويان به کار گرفته است 
اصال از آنها بايد پرسيد شما چه امکاناتي                 
را در اختيار پناهجو قرار مي دهيد که آنها                 

در  .  مجبور به کار سياه و سخت نشوند            
 درصد از متقاضيان       ١٥ فقط  ٢٠٠٤سال  

پناهندگي جواب مثبت گرفته اند و سال             
 سال اوج گيري ديپورت پناهجويان          ٢٠٠٤

آيا در منشور     .  اين چه سياستي است         .  بود  
سازمان ملل صحبتي از حقوق کودکان            

احتماال همان کم ترين        !  شده است يا نه      
حقي را که اشاره شده که صد البته ناقص             
هم هست در سازمان شما ديده نمي شود              

آيا جان انسانها تا اين حد بي ارزش              !  چرا 
شده است که هر باليي مي خواهيد بر سر            

پس دفتر سازمان شما          !پناهجو مي آوريد       
!!! در ترکيه چرا داير مانده است              

 :اينجا ترآيه است و خبر اين است
 ساله ١٣سه انگشت يك آودك 

 پناهجو در حين آار قطع شد
 بـا بـك   شــد يـد ى 

ت ظ ا ه ر ا ت   ا ع ت ر ا ض ى   د ر   ح م ا ي ت   ا ز   ح ق   پ ن ا ه ن د گ ى   
 ا ف ش ي ن   ع ز ي ز ي ا ن 

و   ا ع ت ر ا ض   ب ه   س ي ا س ت ھ ا ى   پ ن ا ه ن د گ ى   د و ل ت   ا ن گ ل ي س    
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 من بر نميگردم 
 آمپين دفاع از حق پناهندگى زنان گريخته از جھنم جمھورى اسالمى 

به ايران بر نمي گردم مـگـر ايـنـکـه اول                
صداي دادخواهي هزاران زن تحت سـتـم         
را به گوش جهانيان برسانم و همه با هـم           
رژيم ننگين جمـهـوري اسـالمـي را سـر              

قصه ما پناهجويان قصـه      . نگون نماييم   
 .عدم پذيرش ظلم و ستم است 

مـدت  .   من نرگس حاج حيدري هسـتـم          
پنج سال است که به علت فـعـالـيـتـهـاي              
سياسي که در ايران داشتـم مـجـبـور بـه              

ــظــر         .   تــرک وطــن شــدم          در ايــران از ن
اجتماعي و فرهنگي و اقتصـادي آزادي        

متاسفانه روز بـه      .   و برابري وجود ندارد   
روز هم بخاطر حکومـت غـيـر انسـانـي             
جمهو ري اسالمي شرائـط و وضـعـيـت            

زنان در ايران حتي اجـازه      .   بدتر مي شود  
بـه هـر     .   انتخاب پوشش خود را نـدارنـد        

بهانه اي زنـان را شـکـنـجـه و اعـدام و                   
زنان در ايران اسـيـر      .   سنگسار مي کنند  

بي عدالتيها و توهينهاي همه جانبـه از         
. طرف دولت وهمسر و خانواده هستنـد         

اگر ادعاي حق طلبي نمـايـي بـر چسـب             
ضد رژيم وضد دولـت بـه تـو خـواهـنـد                 

قوانين پوسيده اسالمي را بـه       .   چسبانيد
زور به نام قانون اساسي به مـا تـحـمـيـل          
کــرده انــد و اگــر از آن ســر بــاز زنــيــم                    
سنگسار و قطع عضو وشـالق و زنـدان            

از .   انتظـارمـان را مـي کشـد             . . . . . . .   و

جهنم جمهوري اسالمي مجبور به فـرار        
شدم تا عليه بـيـداد و خـفـقـانـي کـه در                 

در .   ايران حکمفرماسـت مـبـارزه کـنـم             
حال حاضر با وجـودي کـه در آلـمـان از                
نظر اقامتي وضعيت خوبـي نـدارم ولـي           
به فعاليت خود عليه جمهوري اسـالمـي        

عضـو سـازمـان آزادي        .   ادامه مي دهم    
زن هســـتـــم ودر راه اهـــداف حـــزب                  
کمونيست کارگري ايران تا برقراري يـک        
دنياي بهتر مي کوشم و تا جـان در بـدن        
دارم در بر انـدازي جـمـهـوري اسـالمـي               

 .مبارزه خواهم کرد
ــري            ــراب ــاد آزادي و ب ــده ب ــر       زن مــرگ ب

 جمهوري اسالمي

هجرت را برگزیدم تا برای آزادی زنان 
  نرگس حاج حیدری  کشورم مبارزه کنم

دو سـال    .   من نوشين براوران هسـتـم        
وسه ماه است در آلمان زنـدگـي مـي             

از همان سنين کودکي بـود کـه          . کنم  
دريـافــتـم خـانــواده ام بــا مشــکــالت            

بـطـوريـکـه     .   خاصي درگـيـر هسـتـنـد        
بـه  . . . . . . . بارها نـيـروهـاي پـاسـدار و           

خانه ما مي ريختند و همه چيز را به         
هم مـي زدنـد و دنـبـال بـرادرم مـي                   

تنفر من از آنـهـا در هـمـان          .   گشتند  
هرچه بزرگتر مـي     . زمان شکل گرفت  

شدم به ماهـيـت ضـد انسـانـي بـودن               
جمهوري اسالمـي بـيـشـتـر پـي مـي               

در دبيـرسـتـان بـا يـک عـده از                .   بردم
دوستانم روزنامه هاي ديواري عـلـيـه        

در ايـن رابـطـه        .   رژيم مي نـوشـتـيـم         
بارها از طرف معلـم امـور پـرورشـي            
که عامـل رژيـم در دبـيـرسـتـان بـود                 
مورد بازجويي قرار گرفتم وتهديد بـه   

پــس از   .   اخــراج از دبــيــرســتــان شــدم      
دبــيــرســتــان در رشــتــه مــامــايــي بــه          

مــحــيــط .   تــحــصــيــالتــم ادامــه دادم      
روي .   دانشگاه بشدت کنترل مي شد   

دانشجوياني که براي سالگـرد مـرگ         
خميني نمي رفتند يا در فعاليـتـهـاي         
کميته فرهنگي شرکت نـمـي کـردنـد           

از حـراسـت دانشـگـاه         . حساس بودنـد  
جهـت  (   چند بار برايم نامه محرمانه      

فـرسـتـاده    )   جواب به يکسري سوالهـا    
که وقتي مـيـرفـتـم بـيـشـتـر در               .   شد  

مورد برادرم مي پرسيدند و اينکه تا       
بحال به خارج از کشور سفر کـرده ام           
يا نه؟ پس از پايـان تـحـصـيـالتـم در               
مـقــطــع کـارشــنــاســي دو بــار جــهــت           

. استخدامي در آزمون شرکت کـردم        
با اينکـه نـمـرات عـلـمـي ام بـه حـد                    
نساب رسيده بـود ولـي اسـم مـن در               
ــيــهــاي اســتــخــدام                 ــيــســت قــبــول ل

وقتي که پيگيري مي کردم يک .نبود  
شـمـا اصـلـح          جواب را مـي شـنـيـدم        

دائـرکـردن مـطـب حـق هـر             !   نيستيـد 

مامائي مي باشد اما در اين رابـطـه          
به من مـجـوز در بـخـش روسـتـائـي                 

همانطور که گفتم مـن مـامـا         .   دادند
هستم و سر و کارم با قشر جامعه زن         

از نزديک مشکالت آنـهـا       .   ايران بود   
اگــر . را ديــده و لــمــس مــي کــردم                 

بخواهم خاطرات خود را بنويسم يـک     
در اينجا بـه    . کتاب قطور خواهد شد    

 :برخي موارد اشاره مي کنم
ـه ايـران هـر روز بـخـاطـر زن                       زنان در جـامـع
بودنشان سر کوب مي شوند و بارها جـانشـان          
را از دست مي دهند اين مسائل و دغدغه ها 

ـد         اهـمـيـت       از سنين خيلي کم ظاهر مي شـون
 -ازدواج اجــبــاري     -بــکــارت و دوشــيــزگــي      

. روشهاي پيشگيري از بارداري وغيره -زايمان
زنان بعلت پسـر خـواسـتـن از جـانـب مـردان                  
ـهـاي                ـه حـامـلـگـي مذهبي و سنتي مجبـور ب
مجدد مي شوند حتي اگر از نـظـر پـزشـکـي               
نبايد حامله شوند و حتي اگر جانشان در خطر         

ـارداري در            .   باشد مسئوليت پيشـگـيـري از ب

ـاري از     .   غالب موارد به عهده زنان است        بسـي
ـنـدو در             اين روشها هورموني و زيان آور هسـت
موارد بيماريهاي مزمن و قلبي خطر مرگ را        

ـع مـرگ زنـان            . به دنبال دارند   علت ديگر شـاي
ــر                     سـقـط هـائــي اسـت کــه در مـحــيـط غـي
بيمارستان توسط ماماهاي محلي انجام مي      

زناني که به اين افراد مراجعه مي کنند        .   گيرد  
از ترس دختر به دنيا آوردن ويا حاملگي بـدون          
ازدواج مي باشد که اگر به مرگ مادر منتهي         
ـه                نگردد توسط قانون جـمـهـوري اسـالمـي ب

مورد ديـگـري کـه        .   مرگ محکوم مي شود     
باعث مرگ زنان ميشود مسئله شب عروسي 
و سالم بودن پرده بکارت است که در ايران دادن 

وظـائـف مـامـاهـا مـي              اين گواهي از شـرح    
ـا تـرس و                  .   باشد   ـم ب ـراي هميشه ايـن مـورد ب

ـه                 اضطراب بود و آرزو مي کـردم کـه مـراجـع
ـيـن                 ـا هـم ـت ـاي ـه کننده عروس نداشته باشم و ن

زمـانـي   .   مورد منجر به فرار من از ايران شـد         
ـان               ـان کـردسـت که در يکي از روستـاهـاي اسـت
مطب داشتم گواهي را به شخصي دادم که از          
بد شانسي بکارت وي از نوع حلقوي ارتجاعي 

ـريـزي در          (   بود در اين مورد احتمال اينکه خون
دامـاد  )   اولين رابطه جنسي نباشد وجود دارد       

يکي از عوامل جـمـهـوري اسـالمـي و جـزو                
مذهبيون وسنت گرايان مرتجع بود کـه بـدون          
در نظر گرفتن اين مسئله به عروس حمله مـي     
ـوان                ـه عـن ـوادگـي ب کند و در يک محاکمه خان
خود سوزي عروس را همان شب به قتـل مـي            

من نمي توانم به ايران بر گردم زيرا هم . رسانند 
از نظر قوانين مرد ساالر جمهـوري اسـالمـي           
مجرم هستم و هم از نظر داماد و خانواده اش           
ـا               ـه که تهديد به قتل من کرده اند زيرا از نظر آن
من با عروس همدست بوده ام و گواهي جعلي         

ـه نـمـي تـوان               .   داده ام    با اين مختـصـر نـوشـت
جناياتي که به اسم مـذهـب وسـنـن در ايـران                 
انجام مي شود به تصوير کشيد وتا زماني کـه    
جمهوري اسالمي هست سر کوب زنان وقتـل        

 .و نا برابري وجود دارد 

به جايى آه من را انسان نميداند برنميگردم    
 نوشین براوران

پروژه زنان پناهجوي همبستگي فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني،                    
در نظر دارد در ادامه پروژه كمپين من بر نميگردم هر هفته در برنامه                              

هاي تلويزيوني همبستگي با يكي از زنان فرار از                 
جمهوري اسالمي مصاحبه كرده و بدينگونه نه تنها                  

فرياد حق طالبانه آنها را به گوش صدها هزار نفر                   
 . برساند بلكه كيفرخواست ها و ادعانامه هاي اين زنان را مستند سازد                       
در اين پروژه مهم شركت كرده و صداي اعتراض خود را به گوش همه                      

 . برسانيد   
بگذار تا همه بدانند كه چرا پناهندگي بايد حق مسلم و ابتدايي هر زن                            

 . فراري از اسالم سياسي و جمهوري اسالمي باشد            
هـمـبـسـتـگـى   فـد ر ا سـيـو ن   س ر ا سـر ى   پـن ا هـن د گ ا ن   

 ا يـر ا نـى   پـر و ژ ه   ز ن ا ن   پـن ا هـج و 

فـر يــا د هــا ى   خــو د   ر ا   ا ز   طـر يـق   تـلـو يـز يـو ن   
 ه م ب س تــگــى   بـه   گـو ش   ص د هـا   هـز ا ر   نـف ر   ب ر س ا نـي د 
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) ديــپــورت( در هــلــنــد دو مــرکــز اخــراج             
يکي از آنـان مـرکـز          .   پناهندگان وجود دارد  

فرودگاه آمستردام و ديـگـري مـرکـز اخـراج              
ـاشـد           ـب مـرکـز اخـراج      .   فرودگـاه روتـردام مـي

روتردام يکي از هولناک ترين مراکز اخراج در 
زماني که پرونده پناهندگي افراد . هلند است 

ـه               ـه زور ب ـا را ب ـه در هلند بسته مي شود، آن
برده و براي هشت هفته   يکي از مراکز اخراج

اين دو   .   در آنجا تحت بازداشت نگه ميدارند   
ـان مـراکـز نـگـه داري از                      مکـان را کـارکـن

ميشناسند چرا که اين  (COA( پناهندگان  
بخشي از روند پناهندگي و متعاقـب آن در           
هلند است و اين کارکنان با آن آشنايي کامل    

ميدانند که اين قابل اجرا است و ايـن          .   دارند
ـلـکـه               ـه ب نه تنها براي پناهندگان پرونده بسـت
براي افراد مهاجري که بصورت غير قانونـي        
ـاده            ـف در هلند زندگي ميکنند نيز مورد اسـت

ـدارد کـه آنـان           .   قرار ميگيرد  هيچ اهميتي ن
ـا        قبأل تقاضاي پناهندگي در هلند داده اند ي

اگر قضات دادگاهاي هلند بهر نوعي اين .نه 
ـد کـه ديـگـر                  ـاشـن امکان را براي آنان قائل ب
شانسي براي ماندن در هلند را ندارند آنان را          
به اين مراکز فرستاده و حداقل بـراي هشـت            

ـد       از مـرکـز     .   هفته در آنجا نگهداري ميکنـن
اخراج روتردام هيچ يک از کارکنان نگهـداري        

فقط در . از پناهندگان نميتوانند بازديد کنند
چند شرايط استثنايي افراد کمي توانستند از 

پس از پخش واقعيتهايي از . آنجا ديدن کنند
اين مراکز از طريق رسانه هاي گروهي هلنـد         
ـعـاقـب انـعـکـاس                  و راديو و تلويزيون و مـت
اعتراضي وسيع آن در جامعه ، حتي از ورود  
کميته تحقيق و کميته بهداشت و سـالمـتـي     
. با قدرت هر چه تمام تر جلوگيري بعمل آمد        

ـد کـه از پشـت               گروه تلويزيوني تالش کرندن
پنجره هاي بازداشتگاه نوارهـايـي را ظـبـط            
ـم                 کنند ولي پنجره ها نيز با پـرده هـاي زخـي
پوشانده شده که ديگر کسي نتواند حـتـي از            

 ٢٠٠٤در سال   .   دور نگاهي به آنجا بياندازد    
تلويزيون هلند برنامه هاي مختلفي را نيز در    
اين راستا ساخته و منتشـر کـرده اسـت کـه             
ـيـن بـخـش            واکنش شديدي از طرف مسئول
ـيـن              ـول امور اتباع خارجي که در واقـع مسـئ

ـد، نشـان داده              ـن اصلي اينگونه مراکز هسـت
در اينجا قصد نداريم که بعضي از ايـن      .  شد

حکايت هاي واقعي را برايتان باز گو کنيم که 
توسط شاهدان عيني ماجراها از مليتـهـاي        
مختلف برايمان بازگو و ارسال شده و ما بنـا           
ـد از             به دالليلي که خودشان از ماخواستـه ان

 .عنوان کردن نام آنان خودداري کرديم
ــزارش شــاهــد يــك(  ) : گ

احساس ميكردم آـه يـك 
 !حيوان هستم

متر که   )   ٢& ٢( من در يک اطاق دو در دو 

توالت هم در آن قرار داشت براي مدت هشت 
ـول مـن هـيـچ            .   هفته بازداشت بـودم     در سـل

ـه از         .   پنجره ايـي وجـود نـداشـت          در واقـع ن
. روشنايي روز خبري بود و نه از هـواي تـازه            

ـز               ـي من حتي اجازه استفـاده از مسـواک را ن
چيزي هم براي پاک کردنمـان وجـود        .   نداشتم  
ـول           ! نداشت   ؟ هر روز يک ساعت ما را از سـل

مان بيرون برده و اين تنها فرصتي بود که ما          
روشنايي .   از هواي تازه بتوانيم استفاده کنيم       

در همين لحظات بود که مـن     . روز را ببينيم  
بيشتر احساس ميکردم که يک حيوان هستم 

درسلول و بند هاي ديگر افـراد      .   تا يک انسان  
صدايي همانند حيوانـات از خـود در مـي              

ـد          و . آوردند که انگار واقعأ قبأل حيوان بوده ان
ـان هـر روز ادامـه داشـت و مـن                     اين داسـت

 .مطمئنم که همچنان ادامه دارد

ـــاهـــد (  ـــزارش ش ) : ٢گ
مجبورمان ميكـردنـد زانـو 

 بزنيم
من و فرزند کوچکم در زمان زدن اسـتـامـپ       

کارتهايمان بدون هيچ دليلي دستگير ) مهر(
و به بازداشتگاه اخراجيان در روتردام منتقـل        

ـد        .   شديم . آنان به زور لباسهايمان را در آوردن
ـو        مجبورمان ميکردند که دفعات زيادي زان

و عجيـب  )   بشين و پاشو( بزنيم و بلند شويم     
اينکه بعد از چند روز بدون هيچ تـوضـيـحـي        

 !ما را رها کردند

فـكـر ) :   ٣گزارش شاهد ( 
آرديم او را براى اعـدام 

 !ميبرند
ما مجبور بوديم که براي هفته هاي متوالـي         
برنج و مقداري لوبيا بخوريم و هر روز داستان 
ـراغ               ـف همين بود که گفتم، تا زماني کـه اسـت

زماني که من در آنجا بودم .  کرده و باال آوردم 
يک خانمي هم بود که خيلي سياست مدارانه        
ـه                        ـه بـرخـورد کـرده و دسـت ب با ايـن قضـي

مـجـبـورش       در اولين واکـنـش  .   اعتراض زد 
ـه            ـق کردند که بجاي شصت دقيقه، چهل دقـي

ـه      . خارج از سلول به هواخاوري برده شود       بقـي
ــگــري بــه او                       ــچ غــذاي دي روز هــم هــي

وقتي کـه او مـجـددأ اعـتـراض و                   . ندادند
شروع به در زدن کرد نگهبانان نظامي آمدند        
ـه و دسـت و                 و او را از سلولش بيرون انداخـت

ـا يـک           پاهايش را از پشت بسته     دهنش را ب
با . نوار چسب پهن بستند تا نتواند فرياد بزند

ـا                ـد ت ـن يک مالفه هم سر و صورتش را بسـت
کشان کشان او را روي   .نتواند جايي را ببيند

. زمين کشيده و با خود به جاي ديگري بردند    
ـم             ـدي ـدي . همگي اين واقعه دهشتنـاک را مـي

ـه         .   حتي بچه هايي کوچک    با ديدن ايـن واقـع
ـد و                  ـه فـريـاد زدن کـردن افراد زنداني شروع ب
جهنمي را بوجود آوردند که لحظـات زيـادي          

بر اساس تجاربي که   .   در جوش و خروش بود    
ما از کشورمان داشتيم خيال ميکرديم که او 

چونکه اينگونه رفتار   .   را براي اعدام مي برند    
شامل کساني هست که قصـد اعـدامشـان          
دارند و ما فکر ميکرديم که او را براي مردن          

 ؟!ديگر نميدانيم که چه شد. ميبرند

ـــد (  ـــاه ـــزارش ش ) : ٤گ
 بازداشتھاى بى موجه

ـدلـيـل شـرايـط                    ـا ب ـه وکيلم بمن گفت کـه آن
ـو                سالمتي تو هيچ شـانسـي بـراي اخـراج ت

ـد و مـرا از               .   ندارند ولي آنها همچنـان آمـدن
من تالش زيادي براي . سلولم بيرون انداختند

ـا      .   زندگي خودم کردم   ـه چون ميدانستم کـه آن
ــاز               ــه کشـــورم بـ ــرا بـ ــنـــد مـ ــيـــخـــواهـ مـ

ـا  .   جايي که مرا خواهنـد کشـت          . بفرستند ي
ـه                     ـود دارو و عـدم دسـتـرسـي ب ـب بعلت کـم

ـا مـرگ        امکانات و معالجات پـزشـکـي        ب
ـد     .   دست و پنجه ميزنم    پنج مرد مسلح آمدن

و مرا کشان کشان و با زوري که بر بـدن مـن              
که از شدت بيماري نحـيـف شـده بـود مـي                
ـد         . آوردند، مرا به اطاق قرنطينه منتقل کـردن

ـد           ـع اين تقريبأ هشت ساعتي طول کشيدو ب

ـد                    ـن ـار داشـت ـد و اظـه ـم کـردن آمدند و رهـاي
اشتباهي در هويت و شناسايي صـورت       که

گرفته و آنها ميبايست شخص ديگري را باز   
ـا          .   داشت ميکردند  ـه ـد آن ـع ولي چند هفتـه ب

دوباره آمده و مرا دستگير کرده و به اداره جدا  
از آنجا به اطاق . سازي و اخراج منتقل کردند

ـا            ـم ـي ـه هـواپ ـر   .   انتظار براي سوار شدن ب دکـت
. زندان آمد وفشار خون مرا گرفته و بعد رفت      

ـواده      .   من تمام شب را گريه ميکردم        ـه خـان ب
يک .   خودم که کشته شده بودند فکر ميکردم      

ساعت قبل از عزيمت من، آنها مرا به زندان        
ـايـد از          .   معمولي انتقال دادند   من در واقـع ب

ـم کـه تـالش زيـادي                وکيل خودم تشکر کـن
بخاطر شرايط ويژه سالمتـي ام در ايـن راه              
براي من انجام دادو سرانجام من بدون هـيـچ           
دليل قانع کننده ايي از طـرف مـقـامـات از              

 .زندان آزاد شدم
در ) :   ٥گــزارش شــاهــد ( 

هراس از در زدن سـايـه 
 مرگ

آنها هميشه غير منتـظـره در اواسـط شـب              
تو نميدوني که اونها ميخوان کدوم در       .   ميان

در اين چنين شبهايي تو مرگ رو        .   رو بزنند   
ـه داره از                 ـه آهسـت حس ميکني، کـه آهسـت
ـو           کنارت ميگذره و شايد يک دفعه به سراغ ت

در رو بزنه و بعد از اون بود که من بـوي       .   بياد
تند شاش رو هميشه توي مشـامـم حـس و            

ـه              . تجربه ميکنم    ـه ؟ هـم تجربه تلخ ناکيه ن
ـا             اونهايي که توي شرايط من چه در اينجـا ي
در کشور خودشون بودن ميفهـمـن کـه مـن             

اينها شعر هاي قشـنـگ      .   دارم چي ميگم    
ـده گـان             نيست ، رمانهاي برگرفته از نـويسـن
ـا خـود واقـعـيـت اسـت کـه                      ـه ـن نيست ، اي
متأسفانه در دنيا وجود داره و انـگـاري کـه               
کسي هم کـکـش نـمـي گـزه کـه چـي داره                     

؟ مـا يـاد       ! خُب اشکالي نداره     .   ميگذره بابا 
ـم و                    ـاشـي گرفتيم کـه روي پـاي خـودمـون ب

ـا     ميمونيم ت
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) : ٦گـــزارش شـــاهـــد ( 
ميخواستند مـرا بـه آشـور 

 !ديگرى بازگردانند
سـازمـان    INDوکيلم پرونده پزشکي مرا براي      

مهاجرت و تابعيت هلند فرستاد تا آنها دقـيـق    
تر به مشکل و تهديدي که مريضي من بـراي            

ـد                 ـاشـن ـر دارد آگـاه ب ولـي  .   سالمتي من در ب
دي ميگويد که هرگز چنـيـن چـيـزي را             . ان. آي

من بخاطر مـريضـي ام           . دريافت نکرده است  
مالقاتي من هنـگـام رفـتـن         .   مالقاتي داشتم 

فراموش کرد که کيف جيبي خودش را از توي 
قفسه کشودار برداردو من امضا کردم که ايـن          

آنــهــا بــه صــاحــبــش        .   کــيــف مــال اوســت      
ـار          . برگردانند ولي فرداي آن روز آنها آمده و اظـه

داشتند که من اظهار نامه يک مليت ديـگـري          
را امضا کرده ام و بنابراين آنها ميتوانند مرا به        

کشوري کـه مـن از آنـجـا             . آن کشور بفرستند 

ـم يـک                    ـل ـدارم و وکـي نيامده ام و به آنجا تعلق ن
نسخه از آن اظهار نامه را خواست ولي هرگز به 

 .او ندادند
بـاور ) :   ٧گزارش شـاهـد ( 

نــمــيــكــنــم چــگــونــه هــويــت 
 !انسانى را در ما آشتند

من از وضعيت سالمتي خودم شکايت داشتم  
ـم                   ـدان مـه و دکتر زندان ميگفت کـه ايـن چـن
ـا              ـم ـي نيست تا زماني که بخواهند مرا با هـواپ

اگر هم من بزودي ميمردم بـراي        .   منتقل کنند 
با وخامت شدن وضعيت .   آنها اصأل مهم نبود  

ـقـل           سالمت من بألخره مرا به بيمارستان منـت
در بيمارستان من مجبور بودم که روي       .   کردند

اين براي من خيلي . کمرم و با بازوهايم راه بروم  
جراح انتخـابـي   .   شرم آور و دشوار و دردناک بود      

دي هم از من معاينه اي بعمـل        . ان. از طرف آي  
ـال مـن هـيـچ                    ـق ـت نياورد و اعالم کرد که در ان

ـيـسـت       ـدازه کـافـي از                 . مشکلـي ن ـه ان مـن ب

ـا             ـم ـي ـم سـوار هـواپ سالمتي برخوردام که بتوان
ـه   . جهت بازگشت بشوم    اما بعد از مدتي نظـري

دومي هم دادند و از بيمارستان مرخص و روانه 
ـم کـه در ايـن            .خيابانها شدم  هنوز باور نميـکـن

کشور ما چطور هويت انساني خودمـان را از           
 .دست داديم

عمـيـق ) :   ٨گزارش شاهد ( 
تــريــن تــرســم را بــازگــو 

 !ميكنم
ـم در زمـان                     ـات ـي مردم از مـن درمـورد تـجـرب

ـپـرسـن         مـن هـم     .   بازداشت در مرکز اخراج مـي
باافردي که از اين مراکز ديدن کرده اندو يا مثل    

مـن  .   من در آنجا بازداشت بوده اند حرف زدم          
مجبورم که عميق ترين ترسم را که من چطـور          
ـم                   ـازگـو کـن ـرايشـان ب . در محاکمه بودم، را ب

همچنين دريافتم که افراد زيادي با بيماريـهـاي     
ـر هـاي کـمـپ                   جدي و سنگين از طـرف دکـت
اخراج رسيدگي نشدند و اصأل آنان از درمان و          

من واقعأ  .   رسيدگي پزشکي اجتناب ميکنند   
ـم            شرم دارم که عضوي از اين جامعه ايي هسـت

ـد          ـامـن ـن تـوسـط   .   که آنها جامعه مسيحي مـي
دولتي رهبري ميشوند که مردم را حتي کمتـر         

ـه     . از حيوانات تعليم و تربيت ميدهند      اين گـون
مردم با بد شانسي در جايي اشتباه متولد شده         
اند که خبري از صلح و آرامش در آنجا موجود     
ـه                نيست از اين رو آنان مجبورند کـه بـراي هـم
ـه               ـم جـامـع ـي عمرشان از جايي که ما مـيـگـوي

من در محاکمه افرادي . تبعيد باشند! متمدن؟
بودم که از ساحل غربي آفريقا آمده و در حـال              
ـه                     ـه الگـوس بـدون هـيـچ گـون حاضر آنان را ب
ـعـدد و                    امکاناتي از زنـدگـي و بـداللـيـل مـت
ـه وجـود              مشکالت اساسي که در اين مـنـطـق

و اين پناهنـدگـان قصـد        . دارد منتقل ميکنند  
دارند که بهر صورتي از اين مشکالت بگريزند 
ودر صورت امکان بصورت مسالمت آميـزي       
ـه                     ـديـل ب ـب ـأ ت ـب به خانه يشان برگردند کـه غـال

ـا مـورد تـجـاوز قـرار                 قربانياني ميشوند که ي
 .گرفته و يا کشته ميشوند

  
ـد از                     ما با باز گويي حکايـت هـاي تـنـي چـن
ـه             قربانياني که بيرحمانه در مهد کشـورهـاي ب
ـد          ـن اصطالح دمکراسي مورد تجاوز قرار گفـت
ـه هـاي             قصد انعکاس آن در دلهاي آگاه و رسان

باشد کـه   .   گروهي و جامعه بين الملي را داريم        
ـا               ـن ـي گوشهاي شنوايي بشنوند و چشـمـهـاي ب

آنان .   ببينند و متعاقب آن به ياري آنان بشتابند       
ـه فـقـط بصـورت                  ـد، ن ـن نيازمند کمک هسـت
ـوان يـک              ـن ـع دلسوزي، بلکه بخاطر حقي کـه ب
انسان دارند و اين حق را همه کشورهاي جهـان          
ـد زده و                  ـي ـأي به رسميت شناخته و به آن مهـر ت
بعنوان اعالميه جهـانـي حـقـوق بشـر امضـا               

اميدوايم که سازمانهاي جهاني . کنندگان آنند 
ـع    حقوق بشر فعاالنه و استوارتر به اينگونه وقاي

 .واکنش نشان دهند

٦ا د ا مـه   ا ز   صـفـح ه     

ـنـکـه ايـن                ـيـرغـم اي جمهوري اسالمي و عل
رژيم خونخوار با ايجاد رعب و وحشـت در           

ـه       ٢٦ميان مردم توانسته به مـدت          سـال ب
حکومت خودکامـه اش ادامـه دهـد ولـي              

مردم نيز ساکت ننشسته و براي آزادي خـود   
مـا  .   با اين حکومت ديني مبارزه کرده انـد        

هم مثل بقيه ايرانيان آزاديخواه براي بدسـت        
آوردن آزادي و دمــکــراســي بــا ايــن رژيــم              

چه خـود مـن بـعـنـوان يـک               .   مبارزه کرديم 
جمعي گروه بهـداشـت       -افسر نيروي دريايي  

و چــه هــمــســرم بــعــنــوان يــک             -و درمــان  
دانشجو، همواره در مبارزه آشکار و پنـهـان         

ـنـکـه از طـرف          .   با اين رژيم پليد بوديم     تا اي

ـيـم         دولت تروريستي تحت تعقيب قرار گرفت
ـا سـخـتـي                 و مجبور به ترک ايران شديم و ب

پـس  .   فراوان خود را به کشور سوئد رسانديم      
از ورودمان به سوئد خوشحال از اين شـديـم           

ـادر               ـيـک ق که با ورود به يک کشور دمـکـرات
ـر و            خواهيم بود که فعاليتهايمان را علني ت
ـرضـمـان را               گسترده تر نموده و صـداي اعـت
ــلــيــه رژيــم تــروريســتــي، زن ســتــيــز و             ـرع ب
ـا           ديکتاتور ايران با شرکت در آکسيونها و ي

ـيـم         ولـي  .   تظاهرات به گوش جهانيان بـرسـان
ـاطـل     اداره مـهـاجـرت سـوئـد          !   زهي خيال ب

ـه                      ـه مـدارک و شـواهـد مـا، ب بدون توجـه ب
ـا            راحتي به تقاضاي ما پاسخ منفي داد و ب

گفتن اينکه ايران کشور امني است و هـيـچ          
خطري وجود ندارد تمامي ذهنيـات مـا را           
ـيـک              از زندگي در يک کشور آزاد و دمـکـرات

 .بدل به يک کابوس شوم کرد

 حـدود    ٢٠٠٥ ژانـويـه       ١٠در روز دوشنبه    
ـيـکـه مـن و                      ساعـت هشـت شـب در حـال
همسرم در خانه بوديم متوجه حضور پليـس     
ـا زنـگ                  ـيـس ب ـل در پشت در خانه شديم و پ
ـه مـا از                  زدن و ضربه به در مي خـواسـت ک

ـاز کـردن در             .   خانه بيرون بيايم   ولي مـا از ب
ـيـت                 ـان ـاعـث عصـب امتناع نموديم و ايـن ب
ـاز                 ـفـل سـاز و ب پليس و متوسل به آوردن ق

پليسها پس از ورود به خـانـه،        .   کردن در شد  

ـاتـل                        ـا ق ـبـهـکـار و ي به ما همـچـون يـک ت
. دستبند زدند و ما را از خانه بيـرون بـردنـد            

هنگاميکه بيرون آمديم دو طيف جمعـيـت        
ـا               ـيـس ه ـل را ديديم، رديف اول تعداد زياد پ
بود که براي دستگيري مـا آمـده بـودنـد و                

ـا       !   باعث تعجب بود   مگر جرم ما چه بود، آي
ـا           آزاديخواهي و برابري طلبي جرم اسـت؟ آي
جزاي مبارزه کردن براي دمکراسـي بسـيـج          
تعداد زيادي پليس اسـت؟ ايـن طـيـف اول              
بود که طبعا ما را مايوس مـي کـرد ولـي             

تعداد قابل  .   ديدن طيف دوم قوت قلبي بود     
توجه اي انسان از طريق فدراسيون سراسـري    
ـا                    پناهندگي در مـحـل اجـتـمـاع کـرده و ب
ـار                   ـت ـه رف صداي بلند شعار مـي دادنـد و ب

از طرفي ديـگـر     .   پليس اعتراض مي کردند   
نيز ديديم که دبير فدراسيون حسن صالحـي        
ـيـس           ـل نيز با جديت مشغول بحث کردند با پ

ـه مـا                     .   ها بود  ـا ب با ديـدن ايـن صـحـنـه ه
چون ديديم  .   احساس غرور بزرگي دست داد    

که چگونه اين دوستان از حقوق به حـق مـا             
ـازداشـتـگـاه         .   دفاع مي کنند   ابتدا ما را به ب

ـازداشـتـگـاه               ـه ب اداره پليس بردند و سپس ب
ـقـل                   ـت اداره مهاجرت در شـهـر مـالـمـو مـن

در اين بازداشتگاه تعدادي پناهجو     .   نمودند
ـه نـحـوه                 وجود دارد و هر يک هم به نوعـي ب
برخورد ضد انساني اداره مهـاجـرت سـوئـد          

ـه مـدت            .   معترض هستند  ـفـر ب مثال يک ن
 روز است که در اعتصاب غذاي خشک        ٣٠

به سر مي برد و البته وضعيت ما بـهـتـر از              
بقيه نيست و يک فشـار عصـبـي و روحـي               

پس از ايـن      .   سنگيني به ما وارد شده است  
ـازداشـتـگـاه دور             بازداشتگاه، ما را به يک ب
افتاده اي بردند که در جنگل است و شـايـد            

ـاصـلـه دارد          ١٢٠ .  کيلومتري از مـالـمـو ف
ـبـديـل               اينهم به يک سياست دولت سـوئـد ت
شده است که مي خواهد حتـي الـمـقـدور و              

 .بي سر و صدا پناهجو را اخراج کند
در هر حال مـا بـراي آزادي و دمـکـراسـي                  
ـه                    ـه هـيـچ عـنـوان ب تالش خواهيم کرد و ب
جايي که آخوندهاي جانـي حـکـومـت مـي             
ـيـمـت            کنند بر نخواهيم گشت حتي اگر به ق

چون مرگ اينجا بهتر از      .   جانمان تمام شود  
مرگ سخت و همراه با شکنجه آخوند هـاي         

 !جالد است
ـه در ايـران چـه                         ـفـهـمـد ک ـايـد ب همه دنيا ب

 .اتفاقاتي مي افتد
 ز نـد ه   بـا د   آ ز ا د ى   و   بـر ا بـر ى 
 مـر گ   بـر   جـمـھـو ر ى   ا س ال م ى 

از بازداشتگاه اداره مھاجرت با شما 
 !سخن مى گويم

 عليرضا و همسرش روشنك هنگام دستگيرى توسط مامورين سوئدى



 ٢٠٠٥ ژانويه ٢٨ ١٧٧همبستگى هفتگى  ٨ 

  در جلسات هتفتگى پناهندگان ردى و بالتکليف درآانادا شرکت کنيد
خـــيـــابـــان ٥٢٢٨٨:   مـــکـــان

جويس مقابل اسکـاى تـرن 
 ٢٧جــويــس، پــنــجــشــنــبــه 

 ژانويه
 

کمپين عليه ديپورت که متشکـل از        
فدراسيون پناهندگان ايراني و کمپيـن   

دوره  «هيچ کس غير قانوني نيسـت     »
جديدي از فـعـالـيـتـهـاي خـود را در                  
ارتباط با پناهندگان ردي و ديپورتـي       

ايـن کـمـپـيـن تـا بـه              .   آغاز کرده است  
امروز چندين جلسه هفته گي بـرگـزار         

آخريـن جـلـسـه در تـاريـخ             . کرده است 
در اين جـلـسـه      .    ژانويه برگزار شد   ٢٠

تعداد قابل مالحظه اي از پناهجويان      
و عـــالقـــمـــنـــدان دفـــاع از حـــقـــوق             

مـواردي  .   پناهندگي شرکت داشـتـنـد      
که در اين جلسه به آنها پرداخـتـه شـد          
از ايــن جــملــه مــي بــاشــنــد؛ بــرســي             
وضعيت کليه پـنـاهـجـويـانـي کـه در               

. معرض خطر ديـپـورت مـي بـاشـنـد             
دعوت به همـکـاري هـر چـه بـيـشـتـر                 
پناهجـويـان و عـالقـمـنـدان دفـاع از                
حقوق پناهندگي، تماس با نهـادهـا و        
سازمانهايي که حاضر به همکـاري و        

حمايت از پناهـجـويـان مـي بـاشـنـد،              
دعوت و جلب حـمـايـت مـطـبـوعـات              
ايراني زبان و غير ايراني بـراي جـلـب            
افکار عمومي جامعه مبني بر مبـرم       
بودن وضـعـيـت پـنـاهـجـويـان ردي و                
ديپورتي و در همچنين تشويق هر چه       
بيشتر پناهجويان در برقراي تماس با      
اين کـمـپـيـن و شـرکـت در جـلـسـات                   
هفتگي از جـملـه مـبـاحـثـي بـود کـه                 

. مورد بحث و تبادل نظر قـرار گـرفـت         
نکته مهمي که به آن اشـاره شـد ايـن              
بود که شرکت فعـال پـنـاهـجـويـان در              
سرنـوشـت خـود چـه قـدر از اهـمـتـي                   
بااليي برخوردار است، در اين جـلـسـه         
دو پناهجوي فلسطينـي نـيـز شـرکـت            
داشتند که قاضي که حکم ردي آنـهـا           
را تصويب کرده در بين پناهجويـان و         
وکال معروف به راسيسـت بـودن مـي           

نزديک به نـود و نـه درصـد از               .   باشد
کيسهايي که ايشـان راجـبـشـان نـظـر              
مي دهد منجر بـه ردي و ديـپـورتـي               

داليلي که ايـن خـانـم مـي            .   مي شود 
آورد بسـيـار غــيـر مـنـطــقـي و غـيــر                  
منـسـفـانـه مـي بـاشـد بـديـن خـاطـر                    
بسياري از وکالي مسول از رفـتـن بـه           

دادگاهـي کـه ايشـان حضـور داشـتـه               
باشند تـا حـد امـکـان خـوداري مـي                

به دليل شکايات زيادي کـه از        .   کنند
جـانـب وکـال و پــنـاهـجــويـان از ايــن                 
قاضـي شـده و بـا بـرسـي کـيـسـهـاي                    
مراجعه شده جمعي از وکـالي مسـول         
خواهان بازخواست اين قاضي را کرده    

هـيـچ کـس      »بدين خاطر کمپيـن      .   اند
و فــدراســيــون    «غــيــر قــانــونــي نــيــس    

پناهنـدگـان ايـرانـي از شـمـا دعـوت                
ميکند اگر ايـن شـخـص کـه اسـمـش               

Barbara Hajsen         مـــي بـــاشـــد
قاضي شما در هر مـرحلـه از دادگـاه             
تان بوده اسـت حـتـمـا بـا مـا تـمـاس                   
بگيريد زيرا ما در تالش هستيم تا از        
اداره ايمگيـريشـن بـخـواهـيـم پـرونـده              
کساني را که ايشان قاضيشان بـودنـد         
را تـجـديـد نـظـر کـرده و بـازگشـايـي                   

بدين خاطر تماس و هـمـکـاري         .   کنند
شما از اهـمـيـت بسـزايـي بـرخـوردار                

چرا که متاسـفـانـه بسـيـاري از            .   است
پناهجويـان تـا لـحـظـه ديـپـورتـي بـا                  
تماس نمي گيرند و در لحظه ديپـورت     
انتظار قبولي و حـل مشـکـلـشـان را               
دارند که متاسفانه در بسياري مـوارد       

 .دير مي باشد
در اين جلسه ما هـمـچـنـيـن تصـمـيـم               
گرفتيم تا کمپين بزرگي را مبـنـي بـر           

 «ايران کشور امني نيسـت    »اين که  
را راه بياندازيم ، چرا که دولت کانـادا         
مبني بـر قـعـطـنـامـه اي کـه داده و                    
مبني بر شواهدي که وجود دارد بايـد        
بپذيرد که ايران کشور امني نيست و        
ايران داراي دولتي است که هيچ گونـه     
حــقــوق پــايــه اي را بــرســمــتــي نــمــي            

انسـانـهـا از پـوشـيـدن نـوع              .   شنـاسـد  
لباس تا دوست داشتن جنس مخالـف       
تا شنيدن موزيک دچار مانع و آزار و         
اذيت مي شوند تا بـرسـد بـه ايـن کـه                
بخواهند فعال اجتماعي اي باشند که      
در جهت متشکل کردن و آگـاه کـردن           
قدم بردارنـد کـه در بسـيـاري از ايـن                 
موارد افراد جانشان را بدين مـنـظـور          

در آخـر تـقـسـيـم          .   از دست مي دهنـد    
. کاري در بيـن حـاضـريـن انـجـام شـد              

افـرادي بـراي مســول مــالـي، مســول            
ارتــبــاطــات ، مســول تــمــاس بــا                   

از شـمـا     .   مطبوعات انتـخـاب شـدنـد       
دعوت مي کِنـيـم کـه بـا مـا تـمـاس                  

 .بگيريد
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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 

ـا احـدي در           ٢٥روز سه شنبه      ماه ژانويه، ميـن
يک جلسه سخنراني و گفت و شنود با فعالين و     

فـدراسـيـون      -دست اندرکاران، همـبـسـتـگـي          
سراسري پناهندکان ايراني در شهر برن سويـس        

 .شرکت کرد
در اين جلسه در مورد موقعيت پناهندگان در         
ـانـي و مـوقـعـيـت                  سراسر دنيا، نظم نوين جـه
پناهندگي، سياستهاي ضد پناهندگـي دولـت        
سويس و آخرين اخبـار و تـحـوالت در مـورد                
ـه تـفـصـيـل               موقعيت پناهندگان در سويـس ب
ـه            ـن صحبت شد و به سواالت حاضرين در زمـي

 .هاي مختلف پاسخ داده شد
ـانـي                      ـيـن جـه ـپ در اين نشـسـت در مـورد کـم
فدراسيون در نيمه اول ماه فوريه و همزمان با آن     
در مورد برگزاري تظاهراتها و ميتينگهايي در       
دفاع از حقوق پناهندگـان در کشـور سـويـس              

ـد       .   صحبت شد  دبير فدراسيون در سويس احـم
ــه               مــحــمــدي در ايــن نشــســت اعــالم کــرد ک
فدراسيون ضمن سازماندهي واحدهاي خود در 
سويس، دور ديگري از فعاليت و تاثيرگزاري در 

 .زندگي پناهجويان در سويس را آغاز ميکند
فدراسيون پناهندگان ايراني مصمم است که در 
ـلـف                 نيمه اول ماه فوريه در کشـورهـاي مـخـت
ـور             مجموعه اقداماتي اعتراضـي را در دسـت

گذارد، که کشور سويس نيز يکي از اين مراکز         
ـاهـنـدگـي                    ـن ـهـاي ضـد پ ـاسـت اعتراض به سـي

از همه پناهجوياني . دولتهاي غربي خواهد بود
که در سـويـس زنـدگـي کـرده و مشـکـالت                    
ـه مـردم آزاديـخـواه                  پناهندگي دارند و از هـم
ـراضـي              دعوت ميکنيم که به اين کمپيـن اعـت

 .بپيوندند
فـد ر ا سـيـو ن    -ه م ب سـتـگ ى   

سـر ا سـر ى   پـن ا هـن د کـا ن   
 ا يـر ا نـى   و ا ح د   س و ي س 

  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا ن و يـه    ٧ ٢
 ت لـفـن   تـم ا س   

  سخنرانى مينا احدى در شھر برن سويس

  پوزش
 

  بـد لـيـل   آـمــبــو د   جــا   ا يــن   
ــنـــه    ــر ا ن   د ر   آ يـ ــتـــه   ا يـ ــفـ هـ
نـــقـــض   حـــقـــو ق   مـــد نـــى   ر ا   

 ن تـو ا نـسـتـيـم   د ر ج   آـنـيـم 
 سردبير


