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دولت آلمان، حـملـه بـه پـنـاهـجـويـان                
ديـروز  .   ايراني را شدت بخشيده اسـت      

پليس آلمان به خانه مـحـل سـکـونـت             
 سـالـه     ٢٤زهرا کـامـلـي پـنـاهـجـوي             

ايراني که مدت چـهـار سـال اسـت در              
آلمان بسر ميبرد، يورش برده، و زهرا       
را به زنداني در نزديک شـهـر هـانـوفـر              

زهرا کاملي چهار سال    .   آلمان برده اند  
قبل به آلمان آمده و با يک نفر ايـرانـي           
ازدواج کرده است که اکنون با داشـتـن    
اختالف با همسرش، و جدايـي از وي          
دولت آلمان زمينه را فـراهـم ديـده و              
خواهان بازپس فرستـادن او بـه ايـران            

زهـــرا کـــامـــلـــي بـــه کـــمـــک           .   اســـت
سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي ،     

 .مدتي مخفي بوده است
از طــرف هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون          
سراسري پناهندگان ايراني جمـع ويـژه        
اي بــا ســرپــرســتــي داريــوش بــيــگــي           
مســئــولــيــت پــيــگــيــري پــرونــده زهــرا       

کاملي را به   

هفته گذشته خبرهـاي مـتـعـددي از           
دستگيري و ديپورت پناهجويان در      

عــلــيــرضــا .   آلــمــان دريــافــت كــرديــم    
شـــيـــرزادي هـــفـــتـــه گـــذشـــتـــه در           
فرانكفورت دستگر و بالفـاصـلـه بـه          

عـلـيـرضـا     .   يونان ديپورت مـيـشـود      
مــوفــق مــيــشــود از بــازداشــتــگــاه           
فرودگاه آتن در يونان بـه دبـيـرخـانـه            
فدراسيون تماس گرفته و وضـعـيـت          

. بــحــرانــي خــود را تــوضــيــح دهــد           
دبيرخانه بـا مـجـمـوعـه تـمـاسـهـاي               
گسترده موفق شد جـلـوي ديـپـورت           

فوري عليرضا از يونان بـه ايـران را            
اما عـلـيـرضـا كـمـاكـان در              .   بگيرد

بازداشت اداره مهاجرت در فرودگـاه      
و هنوز خطر ديـپـورت      .   آتن ميباشد 

 . بطور كامل برطرف نشده است
يعقوب اسماعيلـي يـك پـنـاهـجـوي            
ديگر هفته گذشـتـه تـوسـط پـلـيـس              
دستگير و براساس قانون دبلـيـن بـه          

خـطـر   .   اسپـانـيـا ديـپـورت مـيـشـود            
ديپورت يعقوب از اسپانيا به ايـران         

دبيرخانه فدراسيون  .   بسيار زياد بود  
ــمــان مشــتــركــا                ــرمــن آل و واحــد ب

فـعـالـيـتـهـاي گسـتـرده اي را بــراي                 
جلوگيري از ديپورت يعقوب انـجـام        
داده و در حـال حـاضـر يـعـقـوب در                 
وضعيت نامعلومي در اسپانيا بسـر      

 . ميبرد
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دليلـي کـه مـن را نـاگـزيـر بـه                  
نوشتن اين نامه خطاب به شما      

هـمـانـطـور کـه        .   نمود اين است  

شــمــا مــيــدانــيــد بســيــاري از           
کشـورهـاي اروپـايـي از جـملــه            
آلمان ، انـگـلـسـتـان ، نـروژ ،                 
سوئد ، ايـتـالـيـا و هـمـچـنـيـن                
ــادا در دور              ــيــا و کــان اســتــرال
جديدي از اعمال غيـر انسـانـي         
و بـيـرحـمـانـه اي را بـر عـلـيـه                   

. پناهجوياني شـروع كـرده انـد        

اين پـنـاهـجـويـان بـه مـنـظـور                
نجات زندگي خود از شکـنـجـه        

سرزميـن و خـانـواده           و اعدام، 
خود را ترک کرده انـد و بسـوي           

بعـضـي از     .   اروپا فرار کرده اند   
کشورها مانند انگـلـسـتـان در         

 رفتار شما براى بشريت شرم آور است
 نامه سرگشاده يك پناهجو به مسئول بخش ايران اتحاديه اروپا

  
گزارشاتى از فعاليتھاى 

فدراسيون در آلمان، 
 انگلستان و آانادا
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جمھورى اسالمى دولتھاى 
 اروپايى و پناهجويان 
 مھران ع از ايران

٧،  ٢صفحه  ٣صفحه   ٤صفحه    ٦صفحه    ٤صفحه    

٧ادامه در صفحه     

امروز نـام نـازيـال مـحـمـد حسـنـي                 
زماني براي همه ما آشناسـت ، هـر           
کسي که وضـعـيـت حـقـوق بشـر در               
ترکيه مسـئلـه اش اسـت نـازيـال را               
ميشناسد ، فعال سياسي که در دو         
قدمي مـرزهـاي ايـران ، در مـيـان                
فضاي پليسي و توحش ترکيـه و در          
مــقــابــل چشــمــان تشــنــه بــه خــون              
مــزدوران جــمــهــوري اســالمــي ،              

 سال انسـان سـتـيـزي ،           ٢٥جنايات  
اعدام و شکنجـه در ايـران را افشـا              
ميکند ، کمپين عليه سنگـسـار راه       
مي اندازد و عـکـسـهـاي جـنـايـات               
رژيم اسالمي را به نمايش ميگذارد      

 سـالـه اش      ٩و اکنون همراه با دختر      
در سخت تـريـن شـرايـط مـمـکـن ،                 

زمانى مستحق بى چون   نازيال
پناهندگى است و چراى   

٧ادامه در صفحه    

 سـيـر و ا ن   ق ا د ر ى 

!زهرا آاملى بايد فورا آزاد شود  

٢ادامه در صفحه   

 فرشاد حسيني



 ٢٨\ ٠١  \ ٢٠٠٥عصر روز جمعه  
، به فراخـوان فـدراسـيـون سـراسـري             
پناهندگان ايراني ـ واحد بريتانيـا و        

 & Hamروزنامه انگليسي زبـان       
High         در دفاع از حق پـنـاهـنـدگـي

ــه                 ــان و نســبــت ب ــزي افشــيــن عــزي
بــالتــکــلــيــفــي طــوالنــي مــدت او ،         
تظاهـراتـي اعـتـراضـي در مـقـابـل               
وزارت کشور انـگـلـسـتـان سـازمـان            
داده شد ، مـعـتـرضـيـن خـواسـتـار                
بازنگري پرونده افشين و به رسميت      
شناختن حق پناهندگي او از جانـب        

 .وزارت کشور شدند 
افشين يک پناهجـوي ايـرانـي اسـت          

 وارد انگـلـسـتـان       ١٩٩٥که در سال    
شده و تا کنون حق پناهندگي بـه او          

افشــيــن در     .   اعــطــا نشــده اســت         
اعــتــراض بــه عــدم رســيــدگــي بــه             

 سـال اسـت کـه          ٢وضعيتش مـدت     
ــکــرده او                 ــاه ن ــوت ــايــش را ک مــوه

در تمامي طـول زنـدگـيـم       : ميگويد  
هيچ چيز را بيشتر از آزادي دوسـت         
نداشتم و ارزش يک لحظـه آن را بـا             
تمامي دنيا عـوض نـخـواهـم کـرد،            

چيزي که چه در کشور خـودم و چـه             
در انگلستان از آن محروم بوده ام ،         
در طي اين سالهاي زجر و دربـدري          
ياد گـرفـتـه ام کـه بـراي گـرفـتـن و                    
رسيدن به آزادي و حق اوليه انسانيم       
يعني حق حيـات بـايـد مـبـارزه اي              
قدرتمند و پر اميد به انجام برسـانـم      
، اين مبارزه اثبات وجـودي حـقـوق          
انساني من و هزاران هـمـانـنـد مـن             
است ، به عنوان نادر پناهجويي که       

 تا اکنون بي جواب و ١٩٩٥از سال 
بالتکليف مانده ام از تمام کسـانـي         

کــه بــه انســانــيــت اعــتــقــاد دارنــد            
 .تقاضاي حمايت و ياري دارم

فـدراسـيـون سـراسـري پــنـاهـنـدگــان             
ايراني ـ واحد بريتانيا ضمن دفاع از 
حــق مســلــم پــنــاهــنــدگــي افشــيــن          
عزيزيان ، بار ديگر بـر مـواضـعـش           
مبني بر افشاي اقدامات و نتـيـجـه         
گيريـهـاي کـامـال غـيـر اصـولـي و                 
مغاير با قوانين حقوق بشر ، دولـت        
و وزارت کشور انگـلـسـتـان تـاکـيـد             

 .دارد
تظـاهـرات روز جـمـعـه در مـقـابـل                 

وزارت کشــور ، آغــاز کــمــپــيــنــي            
گسترده و اعتراضي در دفاع از حق       
پناهندگي انسانها و تعرضي جـدي       
به سـيـاسـتـهـاي راسـيـسـتـي دولـت                

 .انگلستان بود
ما تمام مدافعان حقوق انسانـي در        
انگـلـسـتـان را بـه شـرکـت در ايـن                   

 .مبارزه فرا مي خوانيم 
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پليس آلمان در هـفـتـه گـذشـتـه، بـه               
محل زندگي يـعـقـوب اسـمـاعـيـلـي            
يورش برد و وي را دستگير کـرده و         

يـعـقـوب    .   به اسپانيا ديـپـورت کـرد       
اکنون در خـطـر بـاز پـس فـرسـتـاده                

 .شدن از اسپانيا به ايران است
در اعــتــراض بــه ايــن رفــتــار غــيــر            

مســئــوالنــه و ضــد انســانــي دولــت         
آلمان، مجموعـه آکسـيـونـهـايـي از            
سوي واحد برمن فدراسيون سازمان     

پنج روز ميز اطالعاتي  .   يافته است 
در مرکز شـهـر و پـخـش اطـالعـيـه                
هــاي افشــاگــرانــه در مــورد نــقــض          
حقوق انسـانـي در ايـران و زيـر پـا                 

گذاشته شدن حقوق پناهـجـويـان در         
. آلمان، از جمله اين فعاليتها اسـت       

اين ميز اطالعاتي که با هـمـکـاري         
سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي    
آلــمــانــي بــه پــيــش بــرده مــيــشــود،          
توانسته است توجه مردم را بـخـود          

 .جلب کند
فـدراسـيـون سـراسـري          -همبستگي  

پناهندگان ايراني مصـمـم اسـت بـا           
سازمان دادن يک ماه کمپين فشرده      
در آلمان دولت آلـمـان را بـه عـقـب                

در ايـن بـرنـامـه         .   نشيني وادار کند  
 فوريه  ١١هاي اعتراضي که از روز      
 .آغاز ميشود، شرکت کنيد

 
فدراسيون  -همبستگى 

سراسرى پناهندکان 
 واحد برمن -ايرانى 

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                                                       

تظاهرات در دفاع از حق پناهندگى افشين عزيزيان در مقابل 
 وزارت کشور انگلستان در لندن 

 يک هفته ميز اطالعاتى در مرکز شھر برمن
در اعتراض به سياست ضد پناهندکى دولت آلمان 

امروز داريوش بيگـي بـه زنـدان          
محل دستگيـري زهـرا کـامـلـي           
رفته و فعاليتهاي خـود را بـراي          

ما در  .   نجات او آغاز کرده است    
اطـالعـيـه هـاي بـعـدي نـتـيـجـه                 
اقدامـات فـدراسـيـون و آخـريـن             
اخبار از موقعيت زهرا کـامـلـي        
را به اطـالع هـمـگـان حـواهـيـم                

 .رساند
واحد آلمان فدراسيـون سـراسـري        
پناهندگان ايراني اعالم ميکنـد     
که به هيچ وجـه اجـازه نـخـواهـد           
داد پـنـاهـجـويـان ايـرانـي را بـه                
جــهــنــم جــمــهــوري اســالمــي              
فرستاده و با زندگي و سرنـوشـت        

آنها چنين سهل انـگـارانـه بـازي          
ما از همه پناهـجـويـان ،         .   کنند

از همه سازمانهاي مدافع حقوق     
پنـاهـنـدگـي و مـردم در آلـمـان                
دعوت ميکنيم که به اين حـکـم         

 .ديپورت اعتراض کنند
فدراسيون  -همبستگى 

سراسرى پناهندگان 
 واحد آلمان -ايرانى 
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تلفن تماس با داريوش 

:بيگي   
 

 ١٦٣٧ ١٣٢  

زهرا آاملى بايد فورا آزاد 
!شود   

 ادامه از صفحه اول
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اين روزها به يـمـن مـبـارزات بـرحـق              
پناهجويان در سوئـد و پـيـشـاپـيـش             
همه فعاليتهاي فدراسيـون سـراسـري        
پناهندگان ايراني در سوئد موقعيت      
و وضعيت مسـئلـه پـنـاهـنـدگـي بـه                

مـا بـارهـا      .   جايي ديگر رفـتـه اسـت        
مطرح کرديم که کودکان پناهجو در       
شرايـط بسـيـار نـامـنـاسـب و غـيـر                  

ــيـــتـــه  .   انســـانـــي قـــرار دارنـــد         کـــمـ
پناهجـويـان سـازمـان مـلـل، دولـت              
سوئد را بخاطر بد رفتاري و ايـجـاد           
تضيقات براي کودکان پناهجو بـراي      
چندمين بار کشور سوئد را محـکـوم     

اين کميته خـواسـتـار شـده کـه             .   کرد
بايد کودکان پناهجويان مـخـفـي در         
سوئـد حـق اسـتـفـاده از مـدرسـه را                  

تـعـدادي از احـزاب        .   داشتـه بـاشـنـد      
سوئدي همصدا ميگويند بايد دولـت   

سوئد بـه کـودکـان پـنـاهـجـويـي کـه                 
مبتال به مرض آپاتي هستنـد اجـازه         

در مـيـان آنـهـا حـزب            .   اقامت بدهد 
محافظه کـار مـودرات هـمـصـدا بـا              
دولــت اســت و بــر بــي تــوجــهــي بــه              
وضــعــيــت کــودکــان پــنــاهــجــو پــاي         

همه اينـهـا نـمـونـه هـاي            .   ميفشارند
روشــنــي هســتــنــد کــه دولــت ســوئــد         
عليرغم فشار هاي داخلي و خـارجـي      
هنوز به وضعيت کودکـان پـنـاهـجـو           

 .بي تفاوت است
فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان در           
جلوصف مبارزه عليـه سـيـاسـتـهـاي           
غير انساني دولت سـوئـد هـمـراه بـا              
سازمانهاي سوئدي و غـيـر سـوئـدي           
تالش ميکند وضعيت پناهجويان را     
منعکس کرده و براي حقوق انسـانـي        

فـدراسـيـون تـالش       .   آنها تالش کـنـد     

نموده همراه بـا سـازمـانـهـاي ديـگـر              
مسئلـه کـودکـان مـبـتـال بـه مـرض                 
آپاتي را به پارلمان بـکـشـانـد و ايـن              
بـحــث امــروز در کـمــيـســيـون امــور             
اجتماعي پـارلـمـان جـدي و مـطـرح               

امـا مـا تـاش مـيـکـنـيـم کـه                  .   است
مسئله را تنها به اين تعداد مـحـدود    
نــکــنــيــم بــلــکــه وضــعــيــت کــودکــان         
پناهجو عموما بايد در نظـر گـرفـتـه           
ــا و                     ــهـ ــامـــت آنـ ــود و حـــق اقـ شـ
خانوادههـايشـان بـايـد بـطـور جـدي              

ــيـــرغـــم      .   مـــطـــرح شـــود     ــلـ چـــون عـ
فعاليتهاي احزاب پارلماني که بجاي   
خود مهم است فدراسيون ميـکـوشـد        
که طـيـف وسـيـعـي از مـبـارزيـن و                   
سازمانها و نيروهايي که در رابطه با   
مسئله حقوق انسان و پـنـاهـجـويـان            
مبارزه ميکنند را مـتـحـد کـنـد تـا               

بتوانـيـم بـاهـم بـيـشـتـريـن فشـار را                   
تاکنون مـوفـق    .   بدولت سوئد بياوريم  

شديم خيلي از مسائل و مشـکـالت          
پناهجويان را هـم در جـامـعـه و در               

براي ايـن   . مقابل دولت به پيش ببريم    
هم امکاناتش را داريم و هم بلـحـاظ         
قــدرت بســيــج ونــيــروي اجــتــمــاعــي         
مبارزاتي در صف مقدم اين حـرکـت       

ما بعنوان نيروي جدي دفاع     .   هستيم
از حقوق پناهندگي در سوئد و بـقـيـه      
اروپا ميکوشيم اين مسئله را تـنـهـا         
به سوئد هـم مـحـدود نـکـنـيـم زيـرا                  

امـا  .   مسئله هم تنها سوئـد نـيـسـت         
يک چيز مهم اسـت امـروز مـا بـايـد               
دومقابل سيـاسـتـهـاي دولـت سـوئـد             
محکـمـتـر از سـابـق بـه ايسـتـيـم و                    
تشکلـهـاي انسـانـدوسـت را بـه ايـن                
مبارزه فـرامـيـخـوانـيـم تـا بـتـوانـيـم                 
مســئلــه پــنــاهــجــويــان را در صــدر           

حـل مسـئلـه      .   مسائل روز قرار دهيم   
پـنــاهـجــويــان در گـرو راه انـداخــتــن             

بـايـد بـا      .  اعتراضات اجتماعي است 
ريختن به خيابانها افـکـار عـمـومـي           

در جامعه را بيشتر متوجـه مسـئلـه          
تالش کـنـيـم کـه نـيـرو هـا و                  .   کنيم

تشــکــلــهــاي انســانــدوســت دور ايــن         
هرچه ما باقدرت   .   مسئله جمع شوند  

در خـيـابـانـهـا ظـاهـر شـويـم هـرچــه                   
متشکل تر ظاهر شويم قدرتـمـان در        
ميدان ديپلماسي هم تعين کننده تـر        

بنابراين راه رسـيـدن بـه          .   خواهد بود 
احقاق حقـوق انسـانـي پـنـاهـجـويـان              
مــتــشــکــل شــدن بــدور فــدراســيــون           

يک .   سراسري پناهندگان ايراني است 
نکته را نبايد ناديده گـرفـت و آنـهـم              
تالش براي همکاري بـا تشـکـلـهـاي            
راديکال مليتهاي ديگر اسـت و مـا           
پيشرو اين عرصه هم هستيم و حتما       
از همکاري مبارزاتي فدراسـيـون بـا         
تشکلهاي افغاني در سوئد همه خبـر       
داريد و اين نمونه کوچکي از ايـجـاد          
اتحاد بين سازمانهاي ديگر در ايـن         

 .مسئله است
قدرت ما در تشکل و اتحاد 

 ماست

از افشين يك پـنـاهـجـوي ديـگـر در               
فرانكفورت خواسته ميشود كه نامه     

افشـيـن از     .   بازگشت را امضـا كـنـد       
مـقـامـات    .   امضا نامه سرباز ميزنـد    

اداره مهاجرت از افشين ميخواهـنـد       
كه خود را در روز دوشـنـبـه بـه اداه                 
مهاجرت در فـرانـكـفـورت مـعـرفـي             

افشيـن بـا فـدراسـيـون تـمـاس              .   كند
گرفته و نگراني خـود را مـبـنـي بـه                

 .ديپورت به ايران ابراز ميدارد
زهرا كاملي هفته پيش توسط پليس      
اداه مهاجرت دسـتـگـيـر مـيـشـود و              
قرار بود بالفاصله به ايران ديـپـورت         

دبيرخانه فدراسيـون از طـريـق         .   شود
يك سازمان آلمـانـي در جـريـان امـر              
قرار گرفته و بالفاصله كمپـيـن بـراي        

 .نجات زهرا آغاز ميشود
قـطـعـا طـي هـفــتـه گـذشــتـه تـعــداد                  
بمراتب بيشـتـري از آنـچـه ذكـر شـد                

تــوســط پــلــيــس دســتــگــيــر و راهــي          
بازداشتگاههاي اداره مهاجرت شـده     

آنچه مسلم است پـلـيـس آلـمـان            .   اند
اقــدامــات تــعــرضــي خــود را بــراي            
دســتــگــيــري بــازداشــت و ديــپــورت          
پــنــاهــجــويــان در آلــمــان شــدت داده         

پناهجويان را عـمـدتـاهـنـگـام         .   است
امضا د دادن يا با يورش شـبـانـه بـه             

اگر .   منزل هايشان دستگير ميكنند   
پناهجويان دستگير شـده نـهـادهـاي          
مدافع حقوق پناهـنـدگـي و بـه ويـژه              
فدراسيون را مـطـلـع نـكـرده بـاشـنـد               

 .خطر ديپورتشان حتمي است
 

اين يك كمپين آزمايشـي     
 !است

موج گسترده يورش به پـنـاهـجـويـان           
دستگيري و ديـپـورت پـنـاهـجـويـان             
بدنبال اجراي قوانين جديد مهاجـرت      
و پــنــاهــنــدگــي در آلــمــان صــورت             

بـراي پـلـيـس و مـقـامـات              .   ميگيرد
اداره مهاجرت در عين حال ايـن يـك          

چـنـانـچـه از       .   كمپين آزمايشي اسـت   
اين طريق موفق شوند بدون سروصدا      
پناهجويان را دستـگـيـر و ديـپـورت            

اين تورها و امواج دستگيـري      .   كنند
پناهجويان در آلمان بشدت افـزايـش        
يـافـتـه و ديـگـر هـيـچ پـنـاهـجـويــي                    
امنيت نداشتـه و نسـبـت بـه فـرداي               

. زندگي خود اطمينان نخواهد داشت    
اين كمپين آزمايشي در عـيـن حـال            
ميتواند در همان نظفه فرو كش كنـد        
و عقب رانده شود، چنـانـچـه بـا ايـن              
موج دستگيريها و ديـپـورت هـا در            
سـراســر آلــمــان مــقـابلــه شــده و يــك             
مبارزه وسيع و متحدانه و سـراسـري         
را براي نـجـات هـر تـك پـنـاهـجـوي                 

 .دستگير شده به پيش راند
 

نبرد تن  :   فاز جديد تعرض  
 به تن

دولت آلمان پناهجويان را در واقـع           
وارد فاز يك مبارزه تـن بـه تـن يـك                
مبارزه سنگر به سنگر و يك مـبـارزه      

براي حفظ و نجات تك پناهنده كرده       
بايـد در ايـن فـاز مـبـارزه بـا                 .   است

قدرت ظـاهـر شـد و بـه مصـاف آن                  
امروز در آلمـان مـبـارزه بـراي           .   رفت

جلوگيري از ديپورت تك پناهجو بـا        
مبارزه از تغيير عمومـي قـوانـيـن و          
ــومــي                 ــم ــاســت ع ــي ــا س ــه ب ــابل ــق م

ايـنـهـا هـمـه        .   پناهندگي جدا نيسـت   
اشكال تـنـيـده شـده در پـيـكـره يـك                   

ــارزه واحــد اســت        ــل     .   مــب ــاب ــق در م
دستگيري هر پناهجو بايد بـا تـمـام           

نبايد اجـازه    .   قوا ايستاد مبارزه كرد   
داد كه حتي در ديپورت يك پناهجـو        

 .موفق شوند
براي اين مبارزه تن به تـن بـا دولـت              

و .   آلمان بـايـد فـورا مـتـشـكـل شـد                
تماسهاي خود را هر چه سريـعـتـر بـا            

مسـئـولـيـن     .   فدراسيون بـرقـرار كـرد       
ــون در هــر شــهــري را از                  ــدراســي ف

اگـر در    .   دستگيريها فورا مطلع كرد   
هايم شما كسي را دستـگـيـر كـردنـد            
فورا ساير پناهجويان را جـمـع كـرده           
فدراسيون را مطلع كرده و متـحـدانـه     
اجازه نـدهـيـد پـنـاهـجـو را بـا خـود                   

مواظب بـاشـيـد هـرگـز بـرگـه             .   ببرند
درخواست بازگشت به كشور خود را       

با اين امضا به راحتي .   امضا نكنيد 
اگـر  .   ميتوانند شما را ديپورت كنند    

توجيح و يا تعريـف ديـگـري از ايـن              
نامه ها كـردنـد، اگـر خـود بـه زبـان                 
آشنايي كامل نداريد كه بدانيد مفاد      
دقيق نامه چيست، حتما بـخـواهـيـد          
كه يكي از دوستان مورد اعتمادتـان       

با دقت     يا فعالين فدراسيون نامه را    
ترجمه كرده و مطمئن بـاشـنـد حـكـم            

 .ديپورت نيست
شاه كليد اصلي و رمز موفـقـيـت در           
مقابله با اين موج هـمـان تشـكـل و             

از .   گسترش مبارزه متـحـدانـه اسـت        
همين االن عضو فدراسيون شده و در     

در مبارزه  .   فدراسيون متشكل شويد  
براي نجات ساير پناهجويان فعاالنـه      

هيچ دولتـي   .   دخالت كرده و بكوشيد   
نــمــيــتــوانــد يــك جــمــع مــتــشــكــل و          

امـروز  .   ميليتانت را دستگـيـر كـنـد        
عضويت در فدراسيون و شـركـت در          
مبارزات پناهندگي مهمترين شـرط      
تضمين جلوگيـري از دسـتـگـيـري و             
ديپورت خود، دوستان و آشنايان تان    

متشكل شويد و نگذاريد ايـن       .   است
 .تعرضات گسترش يابند

  هشدار به پناهجويان در آلمان

 فرشاد حسيني

 ؟!پناهجويان و سياست پناهندگى دولت سوئد
!تنھا مبارزه متحد ميتوان مسئله را بنفع پناهجويان حل کند  

 اسماعيل مولودي
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 خبر بد
 

کدام انسان سنگدلي است که رنج و       
محنت هي پناهجويان را ببـيـنـد و          

 رنج و محنتي کـه       ,دلش بدرد نييد    
در اثر سياست ها سـازمـان يـافـتـه             
اداره پناهندگي بر پناهندگـان وارد       

 .مي ييد
هــمــه مــي دانــنــد کــه عــداوت و               

دشمني مسئوليـن اداره مـهـاجـرت          
چيزي جز سناريو زيرکانه جمـهـوري       

سـيـاسـتـي کـه در          .   اسالمي نيسـت  
ــا              ــتــصــادي ب ــاه مــعــامــالت اق ــن پ
ــجــام مــي              ــي ان ــاي کشــورهــي اروپ

جـمـهـوري       کـه در سـيـه آن            . پذيرد
امتيازات خـاص خـود را            اسالمي

 .در اروپا بدست مي آورد 
شايد بارها اين مسائل را شنيدهـا        

يم که ايران نسبت به بـازگشـت         
افراد به کشور تمايـلـي نشـان نـمـي             
دهد و با توجه به افزيش جمعيـت و          
رکود اقـتـصـادي نسـبـت بـه خـروج               

 .ايرانيان هم نظر مثبت دارد 
شايد بتوان گفـت کـه تـا چـنـديـن                  

سال قبل مسئولين اطالعاتي ايران     
امـا در      . هم همين نظر را داشـتـنـد       

چند سال اخير چراغ خطر نـاشـي از           
مهاجرت ايرانيان به ديگر کشور ها   

. براي مسئولين نظام مشخص شـد       
آن هم پيامد هاي اقتصادي قضـيـه         

خــروج ايــرانــيــان و تــبــعــات        .   بــود   
عدم اطمينان سرمايـه     تبليغاتي آن، 

گذاران خصوصي خارجي را بهـمـراه       
و    سرمايـه گـذاران خـارجـي        . داشت

عدم تمايل آنها به هر گونه ارتـبـاط         
اقتصادي، در سالهاي اخير نگرانـي      
مســئــولــيــن نــظــام را وســعــت داده          

در پـنـاه ايـن تـفـکـر جـديـد                 .   است  
جمهوري اسالمي سعي بر گستـرش       
روابط ديپلمـاتـيـك بـا کشـور هـاي              

بـر اسـاس        . اروپايـي گـرفـتـه اسـت         
اهداف تعيين شده کشورهاي آلمـان      

-ســــــوئــــــد         –فــــــرانســــــه         –
محـورهـاي اصـلـي ايـن             انگليس   

 .پروژه هستند 
 
بد نيست بدانيد که سفير جديد در        

هنگام تحويل استوارنامه خـود بـه         
مسـئـولـيـن دولـت سـوئــد، بـه ايــن                

مسئـولـيـن    :   موضوع اشاره کرد که     
دولت جمهوري اسالمي ضمن ابـراز      

 هر گـونـه     ,خوشنودي از دولت سوئد   
را جــهــت بــازگــردانــدن          هــمــکــاري 

 .پناهجويان اعالم ميکنند
در ارتباط با همين مـوضـوع سـال           

گـذشــتـه رژيـم جــمـهــوري اســالمــي           

تعـدادي از مـامـوريـن اطـالعـاتـي              
خــود را بــه صــورت پــنــاهــنــده بــه             
کشــورهــاي مــذکــور فــرســتــاد کــه          
تعدادي زن و کودک هم از جمله ايـن         

 .مامورين بودند 
 

هدف از ايـن حـرکـت ايـن بـود کـه                  
بتوان مخالفان واقعي را در هنـگـام        
اخراج از کشـور بـا پـرونـده کـامـل                

سال گـذشـتـه مـن از           .   پذيرايي کرد 
طريق ارتباطات خاص خود اسامـي   
تعدادي از اين افراد را پيدا کـردم و     
بــراي مســئــول ســايــتــي در ســوئــد           

اما در کمـال نـابـاوري بـا         .  فرستادم
بي اعتنايي آنـهـا بـرخـورد کـردم و              
جــالــب تــر از آن هــم يــن بــود کــه                 

 از   اي مـيـلـي    مسئولين اين سيت طي     
من درخواست مالقات در ايـران را         

 .مي کردند

  
 خبر خوب 

 
گزارش محرمانه اي از دولت سوئـد       
به مقامات ايران تحويل شده اسـت        
کـه در آن مــتــن زيــر مــورد تــوجــه              

 .است 
با تـوجـه بـه بـه تـاخـيـري کـه در                   (   

پـرونـده هـاي پـنــاهـجـويـان ايـرانــي               
پناهجويان نسبـت       ميشود   اعمال

به برگزاري ميتينگ و کمپين اقدام      
ميکنـنـد کـه يـن مـوارد بـدبـيـنـي                  

 ٢جامعه سوئـد را نسـبـت بـه هـر                 
دولت افزيش ميدهـد و در صـورت          
 ,شدت اعتـراضـات و اعـتـصـابـات           

ادامه مسـکـوت گـذاشـتـن پـرونـده              
هـاي مــهــاجــريــن بـه نــفــع طــرفــيــن           

 .)نخواهد بود
 
عزيزان هر چـه بـيـشـتـر مـتـحـد و                   

منسجم شويد کـه پـيـروزي نـزديـک            
است و بزودي شـاهـد کـرنـش روبـاه              

 .صفتان خواهيم بود
 همسوز و همدل شما

 

 

اخيرا شاهد دغـدغـه اي بـراي نـظـام              
مشکلي که صدها سميـنـار      .   هستيم  

و برنامه تلويزيوني بـراي آن تـرتـيـب             
مي دهـنـد و از آن بـه عـنـوان فـرار                    

نـخـسـت بـه       .   مغزها ياد مي کـنـنـد          
ايـن واژه خـود       .   خود اين ترم بپـردازم    

از .   يک عبارت تـوهـيـن آمـيـز اسـت             
آنجا که به حرکت کساني که براي يک        
زندگي بهـتـر و کـار مـهـاجـرت مـي                 

فـرار کـه عـرق مـلـي               کنند و عنـوان   
کوتاه فکـران را بـه جـوش مـي آورد                

ثانيا يک انسان را     .   برخورد مي کنند  
كه داراي تـخـصـصـي اسـت، در حـد                

 .عضو بدن تقليل مي دهند
آمار ها نشان مي دهـد کـه هـر روز               

 نـفـر کـه صـاحـب            ٧ مهنـدس و       ١٥
مدرک دکترا هستند از کشـور خـارج          

 نفري که از   ١٤٥٠٠٠از . مي شوند  
کشور ساالنه مـهـاجـرت مـي کـنـنـد              

 هزار نفر داراي تحصيالت ١٠٥٠٠٠
حـاال داد رژيـم در         .   عالي هسـتـنـد        

 !که چرا . آمده است 
 !مسئله کجاست 

 
با سر تکان دادن فـقـط تـاسـف مـي              

خورند دانش پـژوهـان را بـمـب بـاران              
مي کنند که گويي محکوم هسـتـيـد          

امـا اگـر     .   تا در اين جـهـنـم بـمـانـيـد             
انســانــهــاي بــي اســتــعــدادي مــانــنــد         
مهنـدس و دکـتـر هـا در جـمـهـوري                  

دنـيـاي   .   اسالمي ناديده گرفته اسـت       
سرمايه به راحتي از اين گنج عـظـيـم       

شرکـت  .   نيروي متخصص نمي گذرد     
هاي چند مليتي که دفـتـر اسـتـخـدام            

مي زنند و مزايا و حقوقي ده چـنـدان          
بـراي  .   به يک متخصص مـي دهـنـد            

مثال شرکت نفت به يک مهندس تـازه      
 تومان ٤٠٠٠٠٠کار چيزي در حدود 
 دالر اسـت      ٥٠٠مي دهد که برابر با   

در صورتي که يک شرکت فرانسوي به       
يک مهندس حفاري فارغ التـحـصـيـل         
از دانشــگــاه شــريــف حــقــوقــي بــرابــر         

حاال انـتـخـاب    !    دالر مي دهد ١٠٠٠
تازه يک سوي ديگر اين مسئله . کنيد

احــتــرام و داســتــان شــان و حــرمــت              
اکثر کساني کـه پـا بـه          .   انساني است 

دانشگاه مي گذارند بـر اثـر مـحـيـط             
دانشگاه که هميشه محـل رشـد چـپ           
بوده هيچ گاه پذيرا نمي شوند کـه بـه            
آنها توهين شود و از کـار کـردن در               
چنيـن مـحـيـط هـايـي سـر بـاز مـي                    

يک مسئول وزارت نفت اعـالم      .   زنند  
مي کند که خروج مـتـخـصـصـيـن از              

 مــيــلــيــون دالر       ٥٠کشــور ســاالنــه      
در صـورتـي کـه      .  خسارت در بر دارد  

 دالر   ٥٠٠٠٠٠براي تربيت اين نيرو     
در سال مصرف مي شود حال بررسـي        

 .کنيد 

مشکل دوم عدم تناسب و هماهنگي       
بين نيروي مورد نياز سرمايه و رشـد         
بي رويه جمعيت دانشگاهي و تمايـل        
به کسب رتبه ها باال و تخصص هـاي       

در دانشـگـاه هـاي        . جديد مي بـاشـد       
ايران رشته هايي تدريس مي شود که       
به هيچ وجـه زمـيـنـه بـراي اشـتـغـال                  

مهندس کشـاورزي ، زمـيـن          .   ندارد  
شناسي و غيره پس اين جمـعـيـت کـه        
به چنين مشکلي روبرو مي شـود بـه           
اين نتيجه مي رسد که صـالح اوسـت          
که در موقعيت شغلي و زندگي بهـتـر         

 ١٦.   با نرم هاي انساني قرار بگيـرد         
سال زحمت و سختي ، دست و پـنـجـه          
نرم کردن باسيـسـتـم قـرون وسـطـايـي              
آموزش و پـرورش رژيـم جـايـي بـراي              
نفس کشيدن باقي نمي گذارد و حـال          
هم با پرويي تمام اعـالم مـي کـنـنـد               

 !!!فرار مغزها 
 نکته مهمتري را بيان کنم

سيستم دانشگاهي و سيستم جامـعـه       
که به سانسور و بلوکه کـردن عـلـم و              
ترقي معني مـي يـابـد جـايـي بـراي                
پيشرفت در زمينه رشد و گاهي براي       

يک مهندس و دکتر يـا آکـادمـيـسـت            
هنوز در ايران براي مثال     .   نمي گذارد 

کتاب روانکاوي معتـبـر چـاپ نشـده           
درهاي علم را به کشـور بسـتـه          .   است

اند و ثروت را تا آنجا خرج مي کننـد          
که علـمـي در راسـتـاي اهـداف ضـد                

پديده انـرژي    .   انساني آنها قرار گيرد     
 .اتمي براي همه آشناست 

جايي در کـتـابـي خـوانـدم يـک زن و                  
شوهر مهندس و دکتر که قصد رفتـن        
به کانادا را داشتند در فرودگاه مـهـر          
آباد جلوي آنها را مي گـيـرنـد حـدث             

بـراي انــگـشــتــر     ! ! !   بـزنــيـد بــراي چــه         
الماسي کـه دسـت خـانـم بـوده اسـت                
خانم انکشتر را تحويل مي دهد و بـا         
عصبانيت مي گويد سرمايه عـظـيـم         
تر دارد از کشور خـارج مـي شـود و               
شما درک نمي کنيد به يـک انـگـشـتـر             

 !!!چسبيده ايد 
 

باز هم بايد از آن مسئول ممنون بـود          
که اين آمار را منتشر کرد تـا شـايـد         
بتوان ديد و شنيد چه بر اين قشر مي         

 .گذرد 

جمھورى اسالمى و معضل فرار 
   مغزها

 ا ســد   حـکـمــت   ا ز   ا يـر ا ن   

  جمھورى اسالمى، دولتھاى اروپايى و پناهجويان
از ایران –مھران ع    



 ٢٠٠٥ فوريه ٤  ٥ ١٧٨همبستگى هفتگى  
   

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

بر اين باورم که زندگي يعني عشق ، زيرا    
عشق مهمترين و واالترين شـرط زنـدگـي           

براين بـاورم کـه نـفـس عشـق هـم                    . است
آزادي است ، و سم کشـنـده آن نـا امـنـي                  
انسانهـاي عـاشـق آزاده بـه دنـبـال نـفـس                   
کشيدن ورهايي از چنگال ظلم ونـابـرابـري          
از جامعه ايکه خفقان و زور و اسـتـبـداد               

 .حاکميت دارد و بيعدالتي بيداد ميکند 
به انحاي مختلف خـود را بـه آب وآتـش                
ميزند تا به قيمت جان ومال خود ، خـود            
را به سرزمين امن بـــرساند و اين امـر در           
مورد ايـــران که ناقض حقوق بشــــر اسـت          
و رژيــم خود کامـه اش بـا زور و اعـمـال                  
ســيــاســت ديــنــي اش اداره مــيــشــود بــر              
جهانيان پوشيده نيست ، همگان آگـاهـنـد         
کــه ايــن رژيــم ضــد انســانــي بــا کــمــک                   
گروههاي اقليت فشار و نهادهاي مذهبي      
عرصه قدرت را چنان در دست دارنـد کـه            
ــويســنــدگــان                  هــيــچــيــک از آزادگــان و ن

بـه  .   دگرانديش ياراي مقابله او را ندارنـد         
مــحــض واکــنــش و اظــهــار نــظــر در دام               

 .اسارت و شکنجه قرار خواهند گرفت 
از شما دول اروپائي و غير اروپايي و آزاد          
زنان و آزاد مردان دنيا ميپرسم وقـتـيـکـه            
رژيمي دهانها را ميبيندد و فـريـادهـا را            
در گلو خـفـه مـيـکـنـنـد ، بـيـعـدالـتـي ،                        
نــابــرابــري ، فــقــر ،زن ســتــيــزي و کــودک              
ستيزي و اعـدام و سـنـگـسـار نـثـار يـك                     

 ميليوني ميكند، آيـا سـزاوار        ٧٠جامعه  
است که شما که در هر جاي دنيا هسـتـيـد     
بي تفاوت بنشينيد و يا به خاطر مـنـافـع            
تــجــاريــتــان بــا چــنــيــن رژيــمــي مــداوا و             

 همسويي کنيد ؟
شما در کشوري دمـوکـراتـيـک هسـتـيـد و              
شهروندانتان از تـمـامـي حـقـوق انسـانـي               

از پرندگان و چــرندگان .   برخوردار هستند  
شهر شمـــا از نعمت آزادي بهره مند بـوده          
و ازکوچکترين بـي حـرمـتـي بـه سـگـتـان                 
معترض ميشويد ، چگـونـه اسـت کـه بـا               
پناهجويان رفتار خصمانه و يابهتر بگويم      

 غيرانساني داريد؟
پناهجويان مخفي ما در شـرايـط بسـيـار            

دشواري بسر ميبرند ، حق کـار نـدارنـد ،             
بي خانمان و بـي پـنـاه هسـتـنـد ، رفـتـار                    
ددمــنــشــانــه پــلــيــس شــمــا کــه از قــانــون            
غيرانساني پيروي ميکند مـدام در تـرس          
و وحشت بسر مـيـبـرنـد ، بـچـه هـاي مـا                    
پناهجويان در بدترين شرايط روحـي بسـر         
ميـبـرنـد ، خـنـده و شـادي بـر لـبـانشـان                       
خشکيده ، نگـاهشـان مضـطـرب اسـت ،              
قصه هاي کودکانه شان همه از دربـدري و      
بي خانماني است از سوئديها و از غريـبـه          
ها وحشـت دارنـد ، اغـلـب از تـحـصـيـل                    
محروم هستند که مبادا مخفي گـاهشـان        

 .را بيابند 
از شما ميپرسم مگر نه اينکه کشور شمـا   
مهـد تـمـدن و آزادي اسـت و مـردم حـق                     

چـرا بـراي مـا ايـرانـيـان             .   انتخاب دارنـد     
حــقــي قــائــل نــيــســتــيــد ؟ چــرا بــاورمــان             
نميکنيد؟ چرا مـا ايـرانـيـان را دروغـگـو               

 ميپنداريد؟
چطور من وحشت و اضـطـرابـم را کـه هـر                
شب به صورت کابوس به سراغم مـي آيـد           

به شما ناباوران به باورانم ، مـا دروغـگـو            
نيـسـتـيـم بـلـکـه کسـانـيـکـه حـقـيـقـت را                        
ميبينندو ناديده مي انـگـارنـد و کـتـمـان              

 .ميکنند دروغگو هستند 
شما که بخاطرمنـافـع اقـتـصـادي حـقـوق              
حقه بشر را ناديده ميگيريد و اعتراف بـه      

وکـم  .   نقض حقوق بشر در ايران نميکنيد        
جرئتي شما سـردمـداران در اعـتـراف بـه               
نقض حقوق بشر و همچنين با رفتار ضـد          
پناهجوئيتان دست نهاد راسيستي را بـاز       

 .ميگذاريد 
شما با دستان خود ناامني هاي اجتماعي 
را توسعه ميدهيد ، جامعه را به فسـاد و           
تباهي ميکشانيد ، رفتارهاي ضد بشـري       
شما نسبت به پناهجويان به کـل جـامـعـه            
تعميم داده ميشود، نگاههاي کسـانـيـکـه         
ناگزير با ما در ارتباط هستند نابخردانـه        

 .ونامعقولند 
متاسفانه رفتار بـعـضـي از پـزشـکـان بـا                 
بيماران پناهجو خضمانه و ناباورانه اسـت       
، در هيـچ جـاي دنـيـا پـزشـک بـه بـيـمـار                       
نميگويد که چون تو پناهجو هستـي پـس          
غلو ميکني و دروغ ميگويي ، بيماريکـه     
از کــابــوس شــبــانــه اش مــيــگــويــد و از                

 ...وحشتي که دارد ، از افسردگي اش و 
از شما ميپرسم اينست حـرمـت بشـري ؟             

اگرچه در ميان شما هستـنـد انسـانـهـاي           ( 
شــرافــتــمــنــدي کــه هــمــدردي و هــمــدلــي            

مـيـکـنـنــد، پـزشـکــان مـتـعــهـد و انســان                  
دوستي که اهميتي به زيان و ضرر مـالـي           

 ).شما نميدهند
بدانيد و آگاه باشيد هيچکـس نـمـيـتـوانـد             
اين حق را از پنـاهـجـو بـگـيـرد ، او حـق                    
زندگي دارد، حق انتخاب دارد ، هـرکـجـا           
که احساس امنيت کند آنـجـا وطـن او و               

مشروط بر اينکه   .   سرزمين او خواهد بود   
شما قدرتمندان زر و طرفداران زور دسـت          

 .از حمايت آنان برداريد
در مورد من که زن هستم و مادر ، تـنـهـا           
بخاطر نجات از افسـردگـي و وحشـت از              
ترور و ناامني هيچ جا را امن تر از کـنـار            

. فرزندانم نميدانم حتي اگـر جـهـنـم بـاشـد            
اينجا ميمانم وفعاالنه بر ضـد حـکـومـت            

 .دژخيم و ديني مبارزه خواهم کرد

آابوس هاى شبانه ام را چگونه به 
  شما نشان دهم؟

 طاهره پورجعفر 

توانستي از حق خود دفـاع       
 کني ؟
پس از ورود به سوئد و درخـواسـت     :   سعيد

پناهندگي از اين کشور شـاهـد سـيـاسـت            
بازي هاي دول اروپايي از جمله سوئـد در          

فاجعـه آمـيـز      .  امر پناهنده پذيري بوده ام 
اين است که با تمام گرفتاريهـايـي کـه از             
زمان فرار از ايران تا رساندن خود به يـک           
کشور به اصطالح امن اروپايي کـه بـراي           

هـر پـنـاهـنـده بـراي              . پنـاهـنـدگـان اسـت       

. اثبات حقانيتش با مشكل مواجه اسـت       
ايران دست به هر کاري ميزند تا در دنـيـا           
نشان دهد کـه ايـران کشـوريسـت کـامـال               

در اين وسط سرنوشت پناهـنـدگـان        .   امن  
بـه     . است که به بـازي گـرفـتـه مـي شـود                

همـيـن دلـيـل اسـت کـه هـر روزه شـاهـد                      
ديپورت پناهنده اي از سوئد و يا اروپا به     

اگـر     . جهنم جمهوري اسالمي ميباشيـم       
بخواهيد بدانيـد مـنـهـم بسـيـار سـخـتـي                 
کشيدم و شاهد نـابـرابـري در ايـن کشـور               

جالب اين است که اداره مهـاجـرت      .   بودم  
سعي نميکند به پرونده افراد بطور دقـيـق         

و پناهندگان را مانـنـد يـک         .   برسي کنند   

 انسان نمي بينند
شما فکر مى کـنـيـد          : اميد 

چگونه بايد جلوي اين فاجعه     
و پايمال شدن حق و حـقـوق        

 پناهندگان را گرفت ؟
نبايد تسليم شد و با گرد آمدن در        :   سعيد

صفوف متحد براي رسيدن به جامعه ايي       
آزاد و برابر که تنها بـا سـرنـگـونـي رژيـم                 

. اسالمي محقق مي شـود، مـبـارزه کـرد           
من بعنوان يک انسان آزاد فـعـاالنـه و بـا               
تمام وجود طي مدتي کـه در ايـن کشـور              
بوده ام بـر ضـد ايـن سـيـاسـت پـنـاهـنـده                     
پذيري دولت سوئد و همچنين رژيـم ضـد           

انساني جمهوري اسالمي مبارزه کرده ام       
و تا رسـيـدن بـه مـقـصـد راهـم را ادامـه                     

در خــاتــمــه از شــمــا و                 .   خــواهــم داد    
هــمــکــارانــتــان در فــدراســيــون ســراســري         
پناهندگان ايراني که براي گرفـتـن حـق و            
حقوق ما پناهـنـدگـان تـالش و دلسـوزي              

 .مي کنيد بسيار تشکر ميکنم 
ما هم از شما متشکريم و اميدوار       :   اميد

هستيم تمام پنـاهـنـدگـان مـوفـق بـه يـک                 
زندگي بهتر و بدور از هر گونه حق کشـي           

اما سياست دولتهاي اروپايي در     .   باشند  
مــقــابــل پــنــاهــنــدگــان غــيــر انســانــي و             
راسيستي است و مـا بـايـد بـه اتـحـاديـه                  

اروپا تحميل کنيم که ايران را بعنوان يـک         
و .   کشور نا امن بـه رسـمـيـت بشـنـاسـد                 

نشان دهيم که جمهوري اسالمي ايران نـه     
تنها سيستماتيک حقوق انساني را زير پا       
ميگذارد بلکه در خـود اروپـا دولـتـهـاي               
اروپايي فراريان از دست ايـن دولـت ضـد            
انساني را به ايران باز گردانـده و زنـدگـي             

پـس  .   آينده آنها را در خطر مـي انـدازنـد             
بـيــايــد مــتـحــد و يــک صــدا در صــفــوف               
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي از         
حق و حقوق خود براي رسيدن به آزادي و           

 .يک زندگي بهتر تالش ودفاع کنيم 

گـفـتـگـو ى   ا مـيـد   ا مـيـد ى   ب ا   
٦سـعـيـد   ا د ا م ه   ا ز   صـفـحـه     



 ٢٠٠٥ فوريه ٤  ٦ ١٧٨همبستگى هفتگى 
 

شمه صلواتي گفتگو کوتاهـي بـا خـانـم            
آسمان رفـعـت در اطـراف شـهـر کـاسـل                 
آنجام داده است که توجه را شـمـا بـه آن              

 جالب مي کنيم
 

تا آنجا که من اطـالع       :   شمه  
دارم شما در دادگاه جـواب       
ردي گرفتي، عکس العمل شما     

 نسبت به اين چه بود؟
 

بلي همينطـور اسـت مـن نـامـه             :   آسمان
اخراجي را هم دريافتم و از من خواستـه         

 شده که آلمان را ترک کنم
 

عکس العمل شما در اين        : شمه  
 رابطه چيست ؟

 
اين حكم بـازگشـت   .   ساده نيست:   آسمان

مـن بـه كشـورهـايـي مـانـنـد تـركـيـه و                      
حـكـم بـاز      .   پاكستان و تـايـلـنـد نـيـسـت           

گشت بـه ايـران تـحـت حـاكـمـيـت رژيـم                   
من به ايران بـر      .   جمهوري اسالمي است  

نمي گردم، به اين عـلـت کـه جـمـهـوري                
اسالمي در دوران حکومتش دهها هزار      
انسان آزاديخواه و کمونيست را به قـتـل         
رسانده و دهها هزار انسان را در زنـدان            
هاي طويل المـدت در اسـارت دارد در             
کشوري کـه اعـدام و سـنـگـسـار و بـي                    
حقوقي زن جزو قوانيـن رسـمـي آن مـي              

فضـاي تـرور و          باشـد، در كشـوري كـه         
خــفــقــان حــاکــم اســت و کــوچــکــتــريــن              
اعتراض هم از طرف جمهوري اسـالمـي        

چـگـونـه    .   با گـلـوـلـه جـواب مـي گـيـرد                
. ميتوان در كمال امـنـيـت زنـدگـي كـرد           

بايد سنگ بود بايد آجر و آهـن بـود كـه          
بتوان شاهد اينهمه فايع و مصـيـبـتـهـا             

مـن نـمـيـتـوانـم         .   باشي و سكـوت كـنـي       
نميخواهم زير حـكـمـوت اهللا و          .   برگردم

من از تمام قـوانـيـن و      .   قرآن زندگي كنم  
. سنت هاي حاكم در اين جامعه متنفرم      

و همـيـن االن كـه ايـن نـامـه را                 .   بيزارم

دريافت كردم از تصور بازگشت بـه ايـن           
 .جهنم بدنم ميلرزد

دليل ردي پناهنـدگـي     :   شمه  
 شما چه بود ؟

من در شـهـر کـاسـل دادگـاهـي              : آسمان
شدم و در ايران جز هسـتـه اي بـودم کـه                
خود را هـواداران پـيـکـار مـي نـامـيـده                 
يعني تحت اين نامه فعاليت مي کرديم       
ولي دادگاه با اين اسـتـدالل کـه پـيـکـار               
ــيــش مــتــالــشــي شــد                  ــيــســت ســال پ ب

 .پناهندگي مرا رد کرد
پاسخ شما به اين استدالل     :   شمه  

 دادگاه چيست؟
 

مـتــالـشــي شــدن يــا بــعـبــارتــي          :   آسـمــان 
سركوب يك سازمان سيـاسـي بـمـعـنـاي            

اين درست .   انهدام كل يك جنبش نيست  
است كـه بـيـسـت سـال پـيـش سـازمـان                    
پــيــكــار را ســركــوب كــردنــد امــا ايــن              
بمعناي پايان جنـبـش كـمـونـيـسـتـي در               

صـدهـا و هـزاران        .   ايران نبود و نـيـسـت      
انساني كه از زير تيغ سركوب جمهـوري         
اسالمي در رفته فعليتهاي كمونيـسـتـي        
خود را به اشكال مختلف و با عـنـوايـن           

تـا  .   مختلف از سر گرفته و ادامه دادنـد       
جمهوري اسالمـي وجـود دارد مسـلـمـا             

و بــراي   .   كــمــونــيــســتــهــا هــم هســتــنــد        
برانداختن آن و ايجاد يك دنـيـاي بـهـتـر              

اين مبارزات بـا هـيـچ        .   مبارزه ميكنند 
بـه  .   ميزان سركوبي متالشـي نـمـيـشـود         

نــظــر مــن دادگــاهــي كــه مــيــخــواهــد              
مبارزات سرنگوني خواهي مـردم و بـه           

 سـال پـيـش        ٢٠ويژه كمونيستها را بـه        
تنزل دهد در واقع مـيـخـواهـد كـل ايـن                

در وراي    .   جـــنـــبـــش را انـــكـــار كـــنـــد         
استدالالت مسخره ردي من اين حقيقت 

 .بيش از همه به چشم ميخورد
 

تا به حال براي جلو گيري      :   شمه
از اين وضعيتي که توسط دولت      
آلمان به شما تحميل شد چـه        
اقداماتي کردي و آيا هـنـوز       
فکر مى کني مي تواني حـق        
پناهندگي که بطور واقعي حق     
شماست، يعنى در واقع حـق       
تمام انسان هاي متغرض است،     

 بدست آوري؟
 
ببيـنـيـد مـن يـک کـمـونـيـسـت                 :   آسمان 

پناهندگي همان اندازه حـق مـن       .   هستم
بـرابـري   .   رفاه اجتماعـي  .   است كه آزادي  

و بـرخـورداري از نـعـمـات يـك زنـدگــي                  
من پناهندگي را نه تـنـهـا حـق       .   انساني

خودم بلكه حق هر انساني ميدانم كه از        

در .   جمهوري اسالمي فـرار كـرده اسـت          
اين هيچ شكي ندارم و برايش با جـان و            

 .دل مبارزه ميكنم
مسئله ديگري که به طور کوتاه بايد به         

آن اشاره کـنـم آن اسـت كـه مـن تـنـهـا                      
تـعـدا   .   نيستم که جـوابـيـه ردي گـرفـتـم             

پناهجويان ايـرانـي كـه مـانـنـد مـن از                  
دولت آلمان جواب منفي گرفته اند زياد       

مــن مــيــدانــم كــه دفــاع از حــق             .   اســت
پناهندگي ام در آلمان در گـرو دفـاع از             
حق پناهندگي كل پنـاهـجـويـان ايـرانـي            

براي همين در حزب كـمـونـيـسـت           .   است
. كارگري و فدراسيون متشـكـل شـده ام          

ما نه تنها براي خود با چـنـگ و دنـدان            
مي جنگنـم بـلـکـه در سـطـح وسـعـيـي                   
مبارزه مي کنيم نه تنها در ايران بـلـکـه           
در تمام جهان تا کوچـکـتـريـن آثـاري از              
خشنونت نباشد، مبـانـي و اهـداف مـا             
بــراي ايــجــاد يــک دنــيــاي انســانــي                    

حق پـنـاهـنـدگـي خـود را در                 من. است
 .بستر اين مبارزه ميگيرم

 
بازم چيزي براي گفتن د     :   شمه

 داري؟
 
نه خيلي ممنون فقط تقاضـاي      :   آسمان   

من از تمام پناهندگان اينه که به منافع        
 .خود آگاه باشند به فدارسيون بپيوندند

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

  پناهندگى همان اندازه حق من است آه آزادى

بطور مشخص ما هر روزه شاهد ديپـورت        
و اذيت و آزار انسانهايي هستيم که بـدون         
در نظر گرفتن حق و حقوق آنان ، هـمـه را          
آواره و شرايط زندگي را بـر آنـهـا سـخـت                 
ميکنند و قوانيني که تصويب شده بـراي         
دفــاع از حــرمــت انســانــهــا از ســوي                      
کشورهاي پناهنده پذير ناديده گرفته مـي       
شودکه در اين رابطه مطلع شدم پـنـاهـنـده      
اي در يکي از شهر هاي سوئد در شـرايـط           
بسيار سخت و دشواري زندگي مي کند و     
از پايمال شدن حق و حـقـوق خـود بسـيـار               

ناراحت است که با او گفتگويي داريم کـه          
 .با هم ميخوانيم 

 
اگر دوست داريد خودتان    :   اميد

را براي خوانندگـان نشـريـه       
همبستگى هفتگى معـرفـى و       
بگوئيد چه مدتي است کـه در        
کشور سوئد هستيد و آيا موفق به       
 گرفتن اجازه اقامت شده ايد ؟

 
بـا سـالم بـه خـوانـنـدگـان نشـريـه                  :   سعيـد 

 ٣من سعيد هستم که مـدت      .   همبستگي

سال و هشت ماه است که در کشور سوئـد          
هســتــم و چــنــد مــاهــي اســت کــه حــکــم               

 .ديپورت من صادر شده است 
 

اگر مى توانيد از مشكالت     :   اميد
خودت در ايران براى ما بگوئيد      
و چه شد که از ايـران خـارج          

 شديد ؟
من بدون خواست و اراده خود و بـه      :   سعيد

. اجبار و بدون انتخـاب بـه سـوئـد آمـدم                 
وجود رژيم ضد انساني جمهوري اسالمـي       
ايران عامل توليد ميليونها پـنـاهـنـده در           
تمام نقاط دنيا است و من هم يکي از آن           
ميليونها انساني هستم کـه بـراي نـجـات            
جان خود مـجـبـور بـه تـرک ايـران و فـرار                    

خانواده ، دوسـتـان ، احسـاس ، و              . کردم  
گذشـتـه ام را رهـا کـردم تـا جـانـم را از                        
هيوالي خون آشام رژيم جمهوري اسالمـي       

 سال سايه ٢٥رژيمي که طي . نجات دهم 
ترور ، خفقان ، شالق ، قصاص ، کشـتـار            
، زن ستيزي را بر جامعه غير ديني ايـران          

 .گسترانيده است 
 

سعيد جان اگر امکان دارد     :   اميد
بطور واضع تر از مشكلي که در     
ايران برايت پيش آمد ه برايمان      

 بگو ؟
مــن از نــزديــک شــاهــد ايــنــهــمــه          :   ســعــيــد

مصيبت و جنايت در جامعه دين زده کـه       
اسالم سيـاسـي در تـمـام جـنـبـه هـاي آن                    
بشكل بسيار بدي سايـه افـکـنـده اسـت ،               

من زماني در ايران معلم بودم و       .   بوده ام   
به دليل اعتقادات و بي توجهي به مذهب     
و مناسبات حاکم بر جامعه بارهـا مـورد          
اذيت و آزار و بازجويي به طريق رسمـي و           
غير رسمي قـرار گـرفـتـم کـه در نـهـايـت                    

همين مسئله مانع ادامه کـار مـن در آن             
امـا بـعـد از        .   اداره و اخراج از شغلم شـد         

اخراج روز بروز بر مشـكـالت مـن افـزوده             
اين امر نه تنها باعث عقب نشـيـنـي          .   شد

ايدئولوژيک من نشد بلکه مـرا در ادامـه           
راهي که انتـخـاب کـرده بـودم اسـتـوارتـر                

در حاليکه مزاحمتـهـاي عـوامـل         .   ساخت
مزدور رژيم به اشکال مختلف براي من و      
خانواده ام و اطرافيانم بسيار غـيـر قـابـل             

جو پليسي و اختنـاق آور       .   تحمل شده بود  
مـزدوران     حاکم بر محيط و فشـارهـهـاي         

رژيم به من و خانواده ام به حـدي بـود کـه               
ساعتها مورد بازجويي قرار مي گرفتم و        

 .در نهايت مجبور به فرار از ايران شدم 
در کشور سوئد چه بـر      :   اميد

 ؟خوردي با شما شد و آيا 

چرا ما پناهندگان را مانند 
 يک انسان نمى بينند ؟

 گفتگوي شمه صلواتي با آسمان رفعت

 گفتگوي اميد اميدي با سعيد 

٥ادامه در صفحه   



 ٢٠٠٥ فوريه ٤  ٧ ١٧٨همبستگى هفتگى 

 ژانويه جـلـسـه ي بـا شـرکـت               ٣٠روز  
فــعــالــيــن فــدراســيــون و تــعــدادي از           

برگزار شد که   در تورنتو   پناهجويان
 خالصه ي از آن را مالحظه ميکنيد

در ين جلسه ابتدا يدي محمودي دبير       
فدراسيون در مورد چگـونـگـي تـالش          

بـراي کـمــک بــه پــنـاهــنـدگــان ردي و               
جلوگيري از اخراجها اولويتـهـاي دور        
جديد فعاليت فـدراسـيـون و نـقـش و               
جايگاهي که خود پـنـاهـنـدگـان مـي             

 .توانند بازي کنند صحبت کردند
اين جلسه مورد استقبال حـاضـريـن و       

پناهجويان قـرار گـرفـت و هـريـک از               
زوايايي بر اهميت فعاليت متشکل و      
دفاع قاطع از حقوق پناهنـدگـي و بـه         
عقب راندن سياست اخراج پناهندگان     

 .توسط دولت کانادا تاکيد کردند
يکي ديگر از مباحث اين جـلـسـه در            

مورد شرايط زندگي درا يـران بـود و            
همـه بـر ضـرورت افشـاي جـمـهـوري                
اسالمي و فشار آوردن به دولت کانادا 
مبني بر اينـکـه ايـران کشـوري امـن              

 .نيست تاکيد کردند
 

در آخر جلسه مقرر شد که از اين پـس          
جلسات فـدراسـيـون بـا پـنـاهـجـويـان               

با نـهـادهـاي    . بطور منظم برگزار شود 
مدافع حقوق پناهندگي تماس گرفـتـه       

دفـاع از     شود و حمايت آنها را بـراي         

کــيــس هــاي ردي و کســانــي کــه در              
 .معرض اخراج قرار دارند جلب شود

براي تماس با ما با شماره تلفـن زيـر            
 حاصل نميد تماس 

 
٩٣٢١٧٢٦٤١٦ 

 
فدراسيون  -همبستگي

پناهندگان ايراني واحد 
 تورنتو

  

کمپين عليه سنگسار راه مي انـدازد        
و عکسهاي جنايات رژيم اسالمي را       
به نمايش ميگذارد و اکنون همراه بـا         

 سـالـه اش در سـخـت تـريـن                ٩دختر  
شرايط ممکن ، معتقـد بـه راهـش ،            

 .زندگي پر معنايش را ادامه ميدهد 
نازيال همچون هزاران پناهجوي ديگر     
در ترکيه در آنسـوي فـقـر و نـگـرانـي                
بسر ميبرد ، تصور زندگي اين مبارز    

 سـالـه اش ، تـنـهـا، بـدون                ٩و دختر   
شغل ، بي سرپناه و امنيت ، سخت و    
زجر آور است ، اما او حتي دقيقه اي       
سکوت نکرده در هـر کـجـا و بـه هـر                

صــورت کــه تــوانســتــه بــه وضــعــيــت          
موجود اعـتـراض کـرده و حـکـومـت              
اسالمي سنگـسـار و جـهـالـت را بـه                
عنوان تنها عامل بدبختي و آوارگـي      
هزاران انسان همدردش ، مـعـرفـي و           
بي اعتبار تر از گذشته کرده ، نازيـال         
سزاوار دلسوزي و تـرحـم نـيـسـت او                
اليق ارج ، قرب ، احتـرام و حـمـايـت              
است ، نازيال يـکـپـارچـه فـريـاد حـق                

ديـگـر   :   طلبي است و به قول خـودش         
به هيچ چيز جز مبارزه و پيروزي نمي        

 .انديشد
براستي اگر جـمـعـيـت چـنـديـن هـزار               

نفري پناهجويان در ترکيه ، هـر روز           
مثل نازيال بودند و هـمـانـنـد نـازيـال              
زندگي را درک ميکـردنـد ، سـازمـان            
ملل باز هم ميتوانست انسـانـيـت را           

 بي معنا کند؟
نازيال اخيرا در نامه اي ضمن اعتقاد  
و تـاکـيـد بـر ادامـه مـبـارزه اش در                   
افشاي شنايع جـمـهـوري اسـالمـي و             
سياستهاي ضد بشري سازمان ملل و     
دولت ترکيه در قبال پناهندگـان ، از          
تمام ارگانها و شخصيـتـهـاي مـدافـع           
حقوق بشر درخواست حمايت کـرده ،         
سازمان ملل در ترکيه نـازيـال را بـه              
عنوان پناهنده نمي شناسد و با گـذر         

 ســال از اقــامــت و فــعــالــيــتــهــاي             ٦
سياسـي عـلـنـي بـرعـلـيـه جـمـهـوري                  
اسالمي در ترکيه ، هنوز در بـدتـريـن          
شرايط ممکن و بدون هيچ گونـه حـق          

هر کسي  .   و امکاناتي زندگي ميکند   
که فراخوان نازيال را شنيده ، بايـد از          
او حمايت کند ، بايد با ارسـال نـامـه            
هاي اعتراضي به کميسارياي عـالـي        
سازمان ملل در ترکيه و ژنو ، از حـق      
پناهندگي نـازيـال و فـرزنـدش دفـاع              

 .کند
نــازيــال يــک فــعــال ســيــاســي اســت و           
پناهندگـي حـق او اسـت ، دفـاع از                 
نازيال دفـاع از حـرمـت و ارزشـهـاي               

 .انسانيست 
 

درود بــر نــازيــال، درود بــر قــدرت و              
جسارتش و درود بـر تـمـام مـبـارزان              
عرصه پناهجويي در تـرکـيـه ، شـمـا             
ــبــش                    ــن ــق ج ــوف ــه م ــون ــم ــوه و ن اس
پناهجويي هستيد ، مطمئن بـاشـيـد         
که تنها نيستيد ، هزاران انسان و ده          

همان گونه کـه  (   ها سازمان و تشکل  
در کنار شما و هـمـراه بـا            )   ديده ايد   

مبارزات انسانيتان در دفـاع از حـق           
 .پناهندگي هستند 

 
ما نخواهيم گـذاشـت کـه انسـانـهـاي             
شريف و مبـارزي هـمـچـون نـازيـال ،              
ــانــي مــعــادالت انســان ســتــيــز             قــرب
ســازمــان مــلــل و دولــت اســالمــي              
فاشيستي ترکيه شوند ، اين را ثـابـت         
کرده و خواهيم کرد، ما پيروزيمان را       
بزودي جشن خواهيم گرفت و خنده را       
بر لبان نـازيـال ، کـودکـش و هـزاران                
انســان بــي دفــاع ديــگــر در تــرکــيــه             

 .خواهيم آورد ، اين وعده ما است 
 

پيروز باد همبستگي 
 پناهجويي

١ا د ا مـه   ا ز   صـفـح ه     

در حال برنـامـه ريـزي جـهـت الـغـاي                
 کـه خـود       ١٩٥١كامل کنوانسـيـون      

يــکــي از امضــا کــنــنــدگــان آن بــوده           
اين تالش چيزي نيست جـز       .   ميباشد

تنها يک بهانه بـراي رد کـيـس هـاي               
. پــنــاهــجــويــان و اخــراج کــردن آنــهــا         

بســـيـــاري از دولـــتـــهـــاي غـــربـــي،            
پناهجويان ايراني را فداي معامالت      
تجاري خود با رژيـم اسـالمـي ايـران             
نموده و آنها را در شرايط بسيـار بـد،      
ــدون داشــتــن              ــي ب ــهــاي طــوالن مــدت

هيچگونه حـقـي نـگـه داشـتـه و سـر                  
انجام آنها را دستگير و بـا دسـتـبـنـد             
روانه کمپ هاي بسـتـه جـهـت اخـراج             
آنان به جهنمي که جمهوري اسـالمـي        

. ناميده مي شود روانـه مـيـسـازنـد              
نياز به گفتن نـتـيـجـه فـالکـت بـار و                 
حداکثر محکوميت کـه شـامـل حـال           

چرا که بـه    .   آنان خواهد شد نمي باشد 
. طور کامل بر كسي پوشيده نـيـسـت         

همانطور که تا کنون کيس هاي بسته 
شده بسياري در اين مورد ذکر شده ،         
 .صحت اين مطلب را ثابت نموده اند

 

خبر غم انـگـيـز جـديـدي کـه وجـود                  
دارد، خـود کشـي يـک پـنـاهـجـو در                 
کشور سوييس ميـبـاشـد کـه تـوسـط             
پليس آن کشور دستـگـيـر شـده و بـه               
کمپ بسته جهت اخـراج مـحـکـوم و             

جـايـي ديـگـر در         .   منتقل شـده بـود        
 نـفـر از       ٣٠آلمان دولـت پـاسـپـورت          

پناهندگان سـيـاسـي کـه از اعضـاي             
سازمان مجاهدين مي باشند و قبـال       
به عنـوان پـنـاهـنـده سـيـاسـي در آن                  
کشور شناخته شده بودند را بـاز پـس          

 .ميگيرد 
 

دانستن اين نـکـتـه جـالـب اسـت کـه                 
کشور هاي اتحاديه اروپا با تبليغات      
بسيار همچنين ادعا درباره اهميت و      

اما در حـقـيـقـت         .   حقوق مدني دارند  
رفتارشان شـرم بـزرگـي را بـر چـهـره                 
بشـــريـــت و عـــدالـــت نـــمـــايـــان                   

جناب من مايلم که تـوجـه          . ميسازد
شما را به اين نکته جلب کـنـم کـه آن          
مشکالت ، نقض حقوق بشر و اعمال       
ضد انساني تاثير مستقيم بر سياسي   
اتحاديه اروپا گذاشته و آن را هـويـدا          
ــر روي                   ــن ب ــي ــچــن ــم ــســازد ، ه مــي
مسئوليتع شما به عنوان مدير اداري      

. بخش ايران در دفتر اتحاديـه اروپـا           
بنابر اين حزب کمـونـيـسـت کـارگـري            
ــري                ــراسـ ــون سـ ــيـ ــدراسـ ــران و فـ ايـ
پناهندگان ايراني در انتظار مـداخلـه       
فوري شما در ايـن وضـعـيـت تـهـديـد             

زنـدگـانــي بــه بــهـاي زنـدگــي هــزاران             
پناهجو در قرن بيست و يکم داشته و 
آن تنها بـا اعـالم ايـنـکـه ايـران يـک                  

مـتـوقـف    .   کشور نا امـن مـيـبـاشـد             
نـمـودن اخـراج پــنـاهــجـويـان ايـرانــي              
توسط کشور هاي اروپـايـي و اعـطـا            
نمودن پناهندگي به آنان ميـسـر مـي          

 .باشد 
 با احترامات

 
 شهريار عليگاني

 
عضو همبستگى فدراسيون 

سراسري پناهندگان ايراني 
 در بلژيك

نامه سرگشاده يك پناهجو به مسئول بخش 
  ايران اتحاديه اروپا

زمانى مستحق بى چون و   نازيال
پناهندگى   چراى

 سيروان قادري

فدراسیون سراسری پناهندگان  -جلسه همبستگی
!علیه اخراجھا از کانادا برگزار شد   

 ادامه از صفحه اول



 ٢٠٠٥ فوريه ٤  ١٧٨همبستگى هفتگى  ٨ 

  ايران در آينه نقض حقوق مدنى
 ا خـبـا ر   د ا نـشـجـو ئـى 

فــريــبــا هــدايــتــي بــه دادگــاه انــقــالب         
 احضار شد

 ساله، که همسرش 31فريبا هدايتي   
اميد عباسقلي نـژاد بـه اتـهـام اقـدام              
عليه امنيت مـلـي در زنـدان بـه سـر                

 دادگاه انـقـالب      26ميبرد، به شعبه    
هنگامي که دو      او.   احضار شده است  

کودک خردسالش را بـه مـهـد کـودک              
ميسپرد خبردار شد که نامه اي بـراي        
وي به آدرس محل قبـلـي سـکـونـتـش             

 .ارسال شده است
 حـكـم   ز نـد ا ن 

دبير سياسي سابق انـجـمـن اسـالمـي            
دانشگاه تربيت معلم سبزوار به اتهـام    
ــش اذهــان                  ــب و تشــوي ــاذي نشــر اك

عـبـدالـرحـمـان      . عمومي به زندان رفـت   
ــوراي                ــق ش ــاب ــادري از اعضــاي س ن
مـركـزي انـجـمــن اسـالمــي دانشـگــاه             

 روز پيش   10تربيت معلم سبزوار از     
اين حـكـم   . برد    در زندان سقز به سر مي     

بـدون     پيش ابالغ شده بود    يك سال  كه
 روز پـيـش بـه اجـرا           10اطالع قبلي   

 .درآمد
 دادگاه محمد صادقي

اولين جلسه رسـيـدگـي بـه اتـهـامـات              
عضو سابق شـوراي مـركـزي انـجـمـن             

هـاي       اسالمي دانشـجـويـان دانشـگـاه         
اصفهان در شعبه سوم دادگاه انـقـالب      

محمد صـادقـي     .اين استان برگزار شد 
: با ضمن اشاره به اتهـام خـود، گـفـت            

" اتهام من اقدام عليه امنيت داخلـي      " 
ــش                   ــاي ــم ــت در ه ــق صــحــب ــري از ط

سياست خارجي جمهوري اسـالمـي       »
 .بود «هاي فرارو آن  ايران و چالش

حسن زارع زاده اردشير و هـفـت سـال            
 زندان

حسن زارع زاده اردشير روزنامه نگـار       
و فعال سـيـاسـي در تـهـران از سـوي                  

 دادگاه انـقـالب تـهـران بـه            26شعبه  
هــفــت ســال زنــدان و پــنــج ســال                      
مــحــرومــيــت از حــقــوق اجــتــمــاعــي          

 :شرح اتهامات.محکوم شد
به اتهام اقدام عليه امنيت کشـور       -1

از طريق عضويت در اتحاديه انـجـمـن       
هاي اسالمـي دانشـجـويـان و جـبـهـه               
دمکراتيك ايران و کميته دانشجـوئـي       

دفاع از زندانيان سياسي بـه اسـتـنـاد            
 قانون مجازات اسـالمـي      499ماده  

 همين قانون و بـا       47و رعايت ماده    
 فقـره پـرونـده بـه         5توجه به دارا بودن  

  سال حبس تعزيري4
جهت اجتماع و تـبـانـي و انـجـام              -2

اقداماتي عليه نظام به استنـاد مـاده         
 قانون مجازات اسالمي به دو       610

 سال حبس تعزيري
 
تبليغ عليه نظام و تعـدد جـرم در           -3

 قانـون  47اين زمينه با رعايت ماده  
مجازات اسالمي و استنـاد بـه مـاده           

يك سال حـبـس     همين قانون به500
 تعزيري

به عنوان تتميم مجازات ياد شـده   -4
ــه مــاده               ــاد ب ــن ــون    19و اســت ــان  ق

 ســـال    5مـــجـــازات اســـالمـــي بـــه          
 محروميت از حقوق اجتماعي

  
 محكوميت يك دانشجو

صــولــت شــجــاعــيــان عضــو شــوراى          
هـاى   مركزى انجمن اسالمى دانشگاه 

اصفهـان و عـلـوم پـزشـكـى و مـديـر                   
مسئول اسـبـق روزنـامـه دانشـجـويـى             
مــعــرفــت بــا حــكــم صــادره از ســوى            
دادگاه جزايـى اصـفـهـان و بـه دنـبـال                 
شكايت سپاه از وى به اتهام انـتـشـار            
مـطـالـب خـالف عــفـت عــمـومـى در                
روزنامه دانشجويى معرفت به خـاطـر      

 تن از نـمـايـنـدگـان        ۱۲۷انتشار نامه  
مجلس ششم، در مجموع به پرداخـت       
يك ميليون و پانصد هزار ريال جـزاى       

 .نقدى محكوم شد
 تـو قـيـف   ر و ز نـا مـه   آ ر مـا ن 

آرمان از روزنـامـه هـاي دانشـجـويـي             
 شـمـاره، بـه        60پس از انتشار تنها      

حکم کميته ناظر بر نشـريـات، بسـتـه           
روزنامه آرمان دانشـگـاه عـلـم و         .   شد

صــنــعــت، هــفــتــه گــذشــتــه بــه اتــهــام          
تشويش اذهان عمومـي، تـوهـيـن بـه            
مقدسات، اقدام عليه امنـيـت مـلـي،          
اقـدام بـه بـرانــدازي از طــرف هــيــات              
نظارت بر مطبوعات دانشگاه بسـتـه         

 .شد
 ع ف و   بـيـن   ا لـمـلـل 

همزمان با سفر گزارشگر ويژه حـقـوق         

بشر سازمان ملل به ايـران، سـازمـان           
عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي از        
جــمــهــوري اســالمــي خــواســتــه اســت        
صدور حکم سنگـسـار و اعـدام بـراي            

 سـال را مـتـوقـف           18کودکـان زيـر       
سازمان در بيـانـيـه خـود اعـالم            .   کند
اکــنــون زمــان رفــتــار دوگــانــه          :   کــرد

جمهوري اسالمي به پـايـان رسـيـده و            
مسئوالن اين کشور بايـد از قـوانـيـن            
بين الـمـلـلـي و کـنـوانسـيـون حـقـوق                   
کودک، که به آن پيوسته است، پيـروي        

 .کند
عــال ء   "   آـا ر گـر ا ن   آـا ر خــا نــه   

 "ا لـد يـن 
، "   عـالءالـديـن      "   كارگران كـارخـانـه        

براي رسيدگي به مشـكـالت خـود در           
يـكـي از     . محل كارخانه تجمع كـردنـد     

: كارگران معـتـرض كـارخـانـه گـفـت               
چون عسـل        ، هم "   عالءالدين"   كارخانه

شيريني اسـت كـه هـر مـديـري بـراي                
مديريت آن مي آيد ، تنها به فكـر پـر          
كردن جيب خود است ؛ ضـمـن آن كـه             
كارگران اين واحـد بـا وجـود نـزديـك               
شدن به آخـر سـال بـه حـال خـود رهـا                   

گـويـي بـراي آن هـا               كرده و هيچ پاسخ   
 .شود  پيدا نمي

نـســا جــى   پــا ر س   "   آـا ر گـر ا ن   
 "ا يـر ا ن   

نسـاجـي پـارس      "    كارگر شـركـت     80
، جهت بازگو كردن مشـكـالت        "   ايران

خود ، از مـحـل كـارخـانـه تـا دفـتـر                    
نــمــايــنــدگــي ولــي فــقــيــه در رشــت              

كـارگـران اظـهـار       .   پيمـايـي كـردنـد          راه
داشــتــنــد كــه ديــگــر نــمــي تــوانــيــم              

گـوي خـانـواده خـود بـاشـيـم ؛                     جواب
گـوي مـا          ضمن آن كه هيچ كس پاسـخ     

نمايندگان كارگران اعالم كرده    . نيست
گـيـري        اند كه اگـر مشـكـالتشـان پـي            

ــيــاده راهــي تــهــران                 نشــود ، پــاي پ
 .خواهند شد

 ا حـضـا ر هـا   و   بـا ز د ا شـتـه 
  

بــهــنــام »جــلــســه مــحــاكــمــه      :   ايســنــا
فعال دانشجويى در دادگـاه        «امينى

 «محمد شريف ».انقالب برگزار شد
بـاره   وكيل مدافع اين دانشجو در ايـن      

 و در     ۸۱موكلـم اول آذرمـاه            : گفت

جريان مراسم ختم فروهرها بـازداشـت       
 روز در بازداشت بـود كـه         ۴۵و حدود   

با توديع وثيقه آزاد شد و صـبـح روز             
 دادگاه انقـالب بـه       ۲۶شنبه در شعبه    

اتهام اخالل در نظم، تبليغ عليه نظـام        
و توهين به رهبرى بـه اسـتـنـاد مـاده             

 قانون مجازات اسالمى و تبانى ۵۱۴
 هـمـيـن قـانـون          ۶۱۰به استناد ماده     

 .محاكمه شد
حکم محکوميت حسن ارك و جمشيد 

 نيازي
بر اساس اطالعات رسيده حسـن ارك         
ــيــازي مــديــر ســايــت                و جــمــشــيــد ن

 -وطــنــداش و از فــعــاالن ســيــاســي            
فرهنگي آذربايجان به پـرداخـت پـنـج           
ميليون ريال جزاي نقـدي و سـه سـال             
حبس تعليقي في حيث المجموع بـدل       
از دوسال حبس تعزيري محكوم شـده        

همچنين امير علي عباسيان نيز     .   اند
به سه سال حبس تعليقي محكوم شده     

حسن ارك و جمشيـد نـيـازي بـه            . است
شـرکـت      همـراه عـبـاسـيـان بـه دلـيـل              

) در نـزديـکـي جـلـفـا          ( مراسم آسياب   
 .بازداشت شده بودند

  
ــئـــوالن ســـه نشـــريـــه               احضـــار مسـ

 دانشجويي
ســــه نشــــريــــه دانشــــجــــويــــي در              

رجايي به كمـيـتـه نـاظـر بـه                دانشگاه
روابـــط .   نشـــريـــات احضـــار شـــدنـــد       

عـــمـــومـــي انـــجـــمـــن اســـالمـــي                
اي      رجـايـي طـي اطـالعـيـه             دانشگـاه 

نســـبـــت بـــه احضـــار ســـه نشـــريـــه              
در .   دانشجويي اعـتـراض كـرده اسـت         

پــس از   :   ايــن اطــالعــيــه آمــده اســت        
ــا مــجــيــد              ــونــي ب ــان ــرخــورد غــيــرق ب

نـژاد؛ دبـيـر سـيـاسـي انـجـمـن                    اشراف
اسالمي دانشجويان دانشگاه رجـايـي       
و صدور حكم دو ترم تـعـلـيـق در پـي               

بــه مــديــر    "   ديــپــار" انــتــشــار نشــريــه       
مسوولي وي، مسـئـوالن سـه نشـريـه             

نشـريـه   " و   "   11گزيـنـه     " ,   " سرچشمه" 
بـه كـمـيـتـه نـاظـر بـر               "   شوراي صنفي 

 .نشريات احضار شدند

   همبستگىهمبستگىهمبستگى
نشريه فدراسيون سـراسـرى 

 پناهندگان ايرانى
 

 :سردبير
 

 ف ر ش ا د   حـسـيـنـى 
 

 :آدرسھا
 

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

 
 :پ س ت   ا لـكـتـر و نـيـكـى 

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

0031613940534 
 :شـمـا ر ه   فـا آـس 

0017345386165 
 

   تلويزيون همبستگىتلويزيون همبستگىتلويزيون همبستگى
   

 :ه ر   سـه   شـنـبـه   هـا   سـا عـت 
21.30—22  

 
 :مشخصات فنى تلويزيون

 
 

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

 
   راديو همبستگىراديو همبستگىراديو همبستگى

   
 :ه ر   شـنـبـه   سـا عـت 

21 - 21.15 
 

 :طول موج راديو
 

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

 
بـه   فــد ر ا سـيـو ن   

سـر ا سـر ى   
پ ن ا هـنـد گـا ن   

ا ي ر ا نــى   آـمـك   مــا لـى   
 آ ن يـد 

 حميد عيدينژاد


