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روز پنج شنبه روز حساس و تعيين 
دول آلمان و سوئد . كننده اي بود

تصميم گرفته بودند كه زهرا كاملي 
و خليل اسماعيل ابراهيم پاينده را با 
هواپيما راهي جمهوري اسالمي 

اعتراض و مبارزه وسيع و . كنند
سازمان يافته پناهندگان و مردم  
شريف و انسان دوست، ورق را در 

اين . پاي پلكان هواپيما برگرداند
پناهجويان بجاي پرواز به مهرآباد 

تهران با مبارزه و مقاومت جانانه   
موفق شدند كه در آلمان و سوئد  

روز پنج شنبه نقطه عطف . بمانند
مهمي در مبارزه پناهجويانعليه 
ديپورت و در دفاع از حق 

روز نمايش اتحاد، و . بود پناهندگي 
روز نمايش قدرت تشكل و  
روزمقاومتهاي پراظطراب و باالخره 
مزه كردن طعم شيرين پيروزي در 

پنج شنبه روز برهم . آخرين لحظات

روز اثبات اين . زدن توازن قوا بود
واقعيت كه با اتحاد و مبارزه و 
مقاومت ميتوان تصميم يك دولت با 
. تمام دستگاه پليسي اش برگرداند

روز عريان تر شدن اين وقعيت كه 
سرنوشت انسان را نه خدا، نه تقدير 
نه شانس بلكه تنها و تنها ارداه  

انسانها  مصمصم و متشكل خود  
روز تبديل شدن . تعيين ميكند

گمنام ترين پناهجويان به شناخته 

صبر و انتظار و دلواپسي ديـگـر بـس         
کابوس بازگشت به جهنمي کـه      !   است

! از آن فرار کرده ايم بايد پـايـان يـابـد            
شکار پناهجويان مـخـفـي از جـانـب             

هـيـچ   !   پليس بايد فورا متوقـف شـود       
فـرزنـدان   !   انساني غير قانوني نيـسـت     

ما بايد حق تحصيل و درمان داشـتـه         
محروميت از شغل و درمـان        !   باشند

و ابتـدايـي تـريـن حـقـوق انسـانـي را                  
حـق پـنـاهـنـدگـي         !   ديگر نمي پذيـريـم    

انسانهايي که از استبداد و خفـقـان و          
شکنجه گريخـتـه انـد بـايـد فـورا بـه                 

 !رسميت شناخته شود
کدام پناهنده است که اين خـواسـتـهـا          
را طلب نکـنـد؟ چـه کسـي اسـت کـه                
نداند آنچه کـه مـا مـي خـواهـيـم از                  

بديهـيـات حـقـوق انسـانـي اسـت کـه                 
بخشا حتي از سوي مـعـاهـدات بـيـن            
المللي نيز برسـمـيـت شـنـاخـتـه شـده               
است؟ همه اين خـواسـتـهـا و آرزوهـا             
حق مسلـم مـا اسـت و قـابـل دسـت                  
يافتـنـي هسـتـنـد اگـر کـه خـود مـا                    

اگـر دسـت در دسـت هـم             .   بخـواهـيـم   
دهيم و به ميدان بياييم و همراه هـمـه         

انســانــهــاي حــق طــلــب، حــقــمــان را            
 .بخواهيم

در پــاســخ بــه فــراخــوان فــدراســيــون            
سراسري پناهندگان ايراني مبنـي بـر        
آغاز يک کمپـيـن جـهـانـي بـر عـلـيـه                  
سياستهاي ضد پناهندگي و در دفاع       
ــاد                 ــدگــي، يــک ســت ــن ــاه ــن از حــق پ
مبارزاتي براي پيشبرد ايـن کـمـپـيـن           

در شهر مالمو واقع در جنوب سـوئـد          
اين ستاد از خـود      .   تشکيل شده است  

پناهجويان و از افـراد زيـر تشـکـيـل              
 :شده است

امـــيـــد امـــيـــدي، مســـئـــول و              -١
 سخنگوي ستاد

 تينا يحيوي -٢
مـــعـــصـــومـــه    -٣

سوئد-تشکيل ستاد مبارزاتى در دفاع از حق پناهندگى در مالمو  

صفحات ويژه ترور يك پناهجوى ايرانى 
 در پاآستان

تحرآات جديد جمھورى اسالمى عليه 
 پناهندگان

 عربده آشى هاى سايت بازتاب

 صفحات ويژه آمپين دفاع از زهرا آاملى

 صفحه ويژه آمپين جھانى دفاع از حق پناهندگى
) آوريل٢٢ فوريه تا ١٠(   

 ٦ . ٥ . ٤ ، ٣ .  

 ٩  ٨  و  ٧

٩ادامه در ص   



در سفريکه هيئت فدراسيـون بـه شـمـال            
سوئد داشت اسماعيل مـولـوديـبـهـمـراه           

حـزب چـپ، سـوسـيـال          (   احزاب سوئـدى  
دمکرات، حزب مرکز و حزب محافـظـه        

بحث و جلسه ايدر فولـکـت هـوس          )   کار
شهر بودن شرکت کرد و در مـورد ايـران         
و ايـــرانـــيـــان پـــنـــاهـــجـــو در ســـوئـــد               

که روزنامه مشهور شمال   .   سخنرانيکرد
سوئد بنام ان اس د قسـمـتـيـاز آنـرا در                 

 ژانــويــه   ٣١هــمــيــن روزنــامــه بــتــاريــخ        
اکـنـون تـرجـمـه        .   به چاپ رسانده٢٠٠٥

 .فارسيسخنرانيرا ميخوانيد
اسماعيل مولودى، خوشحالم که دوباره     

من ايـن دومـيـن       .   در حضور شما هستم   
در هـمـيـن      .   بار است که به بودن مـيـايـم    

ميدان مـرکـزيشـهـر عـلـيـه راسـيـسـم و                  
بيگانه ستيزيسخنرانيکردم که روزنامـه     
هايان اس د و کرين صحبتهايمن را در          

 نـوامــبــر    ٩تـظــاهـرات ضـد راسـيــســتـي         
 را هــمــراه بــا عــكــس بــچــاپ               ٢٠٠٢

مـــن بـــرايـــپـــيـــشـــبـــرد           .   رســـانـــدنـــد  
بعضيکارهايـتـشـکـيـالتـيـو هـمـچـنـيـن               
مذاکره با احزاب شمال سوئد به ايـنـجـا           
آمده ام و خيليخوشـحـالـم کـه در جـمـع                

اما بحـث هـايـامشـب مـن           .   شما هستم 
ــعـــيـــت                  ــا وضـ ــه بـ ــا در رابـــطـ اســـاسـ
جــمــهــوريــاســالمــيــاســت و مــيــخــواهــم        
اطالعاتيکه دارم در اخـتـيـار احـزاب و             
دست اندرکاران سوئديبگذارم تا متوجه     
شــونــد کــه چــرا مــردم از ايــران فــرار                   
ميکـنـنـد؟ چـرا کسـيـحـاضـر مـيـشـود                  
زندگيو همه چيز خـودرا جـا بـگـذارد و               

هـمـچـنـانـکـه مـالحـظـه            .   پناهنـده شـود    
ميکنيد نمايشگاهـيـکـه مـا بـه کـمـک                
رفقايتشکيالتيدر همين سالن گـذاشـتـه        
ايـــم تصـــويـــر زنـــده ايـــاز وضـــعـــيـــت              

جمهورياسالميو حـکـومـت مـذهـبـيـدر            
. ايــــــــــــــــــــــران اســــــــــــــــــــــت                      

جــمــهــوريــاســالمــيــحــکــومــتــيــســيــاه و        
مذهبياست کـه هـيـچـگـونـه حـرمـت و                 
آزاديــهــايــفــرديــو اجــتــمــاعــيــانســانــهــارا     

مــتــاســفــانــه  .   بــرســمــيــت نــمــيــشــنــاســد     
کشورهاياروپاييبا آن ارتباط سـيـاسـيـو         

در ايــــــران       .   اقــــــتــــــصــــــاديــــــدارنــــــد
جمـهـوريـاسـالمـيـسـنـگـسـار، قصـاص،              
آويزان کردن آدمها با جرثـقـيـل در مـال             

آپــــارتــــايــــد .   عــــام قــــانــــونــــيــــاســــت     
 .جنسيقانونياست

پناهجو به سوئد بعنوان يک کشـور آزاد         
نگاه ميکنند که ميتوانند در آن مـثـل            
انسان آزاد زندگيکنند امـا مـتـاسـفـانـه            
ــهــا                   کشــور ســوئــد در طــول ايــن ســال

در ( معامالت اقتصاديش را بـا ايـران            
) ٢٠٠٣ تـا آخـر         ٢٠٠٢بيـن سـالـهـاي      

 درصـــد بـــاال بـــرده و             ٥٢بـــيـــش از       
 .پناهجويايرانيرا وثيقه آن کرده است

 چگونه؟
 در صـد      ٣در بين همين سـالـهـا فـقـط             

متقاضيان پناهندگيايرانياقامت گرفته   
 درصدش ٧٠اند و از اين تعداد بيش از        

کسانيبودند که بخاطر نسبـيـت داشـتـن        
يعنيمثال کودکـيـپـدر     .   به سوئد آمده اند   

و مــادرش را آورده بــاشــد و يــا زن و                   
. شوهريهمديگر را به سوئد آورده باشنـد      

 در صـد    ٣٠با اين حساب فقط کمتر از      
 در صد متقاضيان پناهندگيـدر      ٣همان  

ين واقـعـيـت      .   سوئد بطور واقعيبوده اند   
امروز سياست پناهنده پذيريسوئد است     
که انسانهـا خـودکشـيـمـيـکـنـنـد، بـچـه                  
هايشـان بـه انـواع امـراض روانـيـدچـار                
ميشونداما دولت سوئد مـيـخـواهـد بـا            

. جمهورياسالميديـالـوگ داشـتـه بـاشـد          
ديــالــوگ در مــورد چــى؟ در مــورد                    
سنگسار، اعدام، شـکـنـجـه؟ در مـورد             

 آپارتايد جنسى؟
رژيميکه همه اينها که اسم بردم بعنـوان        
ــه                ــه چــگــون قــانــون رســمــيــاش اســت ب

مـثـل ايـن اسـت         .   ديالوگـيـتـن مـيـدهـد        
ــر و                       ــلــ ــتــ ــيــ ــا هــ ــم بــ ــيــ ــواهــ ــخــ بــ
موسولينيبرايجـنـايـتـهـايشـان ديـالـوگ           

 .دنيا عجب مسخره شده. کنيم
ايــنــجــا در ســوئــد تــحــت نــام نســبــيــت            
فرهنگيدارند انسانهارا قربانـيـفـرهـنـگ        

به وقايع چند سـال      .   مرد ساالر ميکنند  
چـگـونـه    .   اخيـر در سـوئـد نـگـاه کـنـيـد                

مذهب و افکار مـرد سـاالر دخـتـران و               
زنان جوان را قربانيناموس پرستـيـکـرده        

 .اند
ما بعنوان نيرويراديکال و سـکـوالر در           
اين جامعه عليـه افـکـار عـقـب افـتـاده                

مـا  .   مذهب ايستاده ايم و مـيـايسـتـيـم           
خواستار اين هسـتـيـم کـه سـوئـد ايـران                
جمهورياسالميرا بعنوان کشورينا امـن      
برسميت بشناسد، پناهجويان بايـد حـق        
اقامت داشته باشند و همه زنانـيـکـه از           
کشورهاياسالم زده گـريـخـتـه انـد بـايـد               

مـا مصـمـم هسـتـيـم           .   اقامت بـگـيـرنـد      
 .براياين فعاليت کنيم

 ٢٠٠٥فوريه ١١  ٢ ١٧٩همبستگى هفتگى  

با سالم و دورود به شما و ديگر اعضاي         
 فدراسيون

در رابــطــه بــا فــعــالــيــتــهــايــتــان بــراي               
پناهندگان بخصوص پنـاهـنـدگـانـي کـه           
گرفـتـار رژيـم تـرکـيـه و يـو ان آنـكـارا                      
هستند، يکي از خـانـواده هـايـي کـه از               
شــمــال عــراق آمــده جــزو خــانــواده مــن            

 سال است که ساپورت ٣مدت . هستند  
آنها را به کـانـادا آغـاز کـرده ايـم و در                   

. نهايت از طرف کانادا قبولي گـرفـتـنـد          
در ضمن قبولي يوان و حق اقـامـت هـم             

ــد      ــاريـــخ                .   دارنـ ــهـــا در تـ پـــرواز آنـ

امـا تـا     .    به کانادا بود٢٧جوالي٢٠٠٤
بـه  .   به حال اجازه خروج به آنها نداده انـد       

همين خاطر خودم مجبور شدم به ترکيه       
 .بروم تا موضوع را بررسي کنم 

با مالقاتهايي که با خانم لـرزان در يـو          
ان داشتم، ايشان گفت که مشکل پليس       

بـا وزارت کشـور تـرکـيـه            .   ترکيـه اسـت    
تقصير را به گردن يـو ان         .   صحبت کردم 

انداختند و گفتند که يو ان اجازه خـروج          
با فشار هايي که به يـو ان         .   را نمي دهد  

آوردم و بــا مــدارکــي کــه نشــان دادم،               
نهايتا خانم لـرزان گـفـت کـه اقـدامـات               

اما همـه بـي      .   الزم را به عمل مي آوريم     
 .نتيجه بود

در نهايت به کانادا برگشتم و از طـريـق           
يـو ان اتـاوا اقـدامــاتـي کـردم و تــنـهــا                   
جوابـي کـه دادنـد ايـن بـود کـه حـتـمـا                      

در مـاه    .   مشکل را بر طـرف مـيـکـنـيـم           
اکتبر از طريق يو ان اتـاوا بـه مـا خـبـر                 
دادند که يو ان ترکيه گفتـه کـه در مـاه               
نوامبر جلسه بين حکومت ترکيـه و يـو          

. اما تا به حال خبري نشده       .   ان ميباشد 
با سفير ترکـيـه هـم مـالقـات داشـتـم و                  
گفت که از طرف دولت ترکيه مشـکـلـي       

نداريد اين يو ان است کـه کـاري انـجـام              
 .نداده 

در مرحله بعدي به وزارت امور خـارجـه     
کانادا مراجعه کردم و گفتند که پيگـيـر         

در نهايت بانمايـنـده پـارلـمـان        .  ميشوند
در كانادا مالقـاتـي گـرفـتـم و تـمـامـي                 
وضعيت پـنـاهـنـدگـان و رفـتـاريـو ان و                  

ايشـان  .   حکومت ترکيه را توضيح دادم      
خيلي متاثر شد و گفت اين کـاري ضـد            
انساني است و ما از طريق دولت کانادا        
با حکومت ترکيه و يو ان در رابـطـه بـا               
تمام اين پناهندگان مـوسـوم بـه شـمـال              

وي معتقد بـود    .   عراقي تماس ميگيريم  
كه بايد آنها را تحـت فشـار گـذاريـم تـا                
اقدامات خروج و رسيدگي به همه آنـهـا          

همچنين ايشان با افـراد     .   را انجام دهند  
مسئول پارلمان کانادا تمـاس هـايـي را           

. گرفته و منتظر اقدامات آنها ميباشيم   

در ضمن بـا يـو ان آنـکـارا هـم تـمـاس                     
 .گرفتند 

به هر حال مـن در تـرکـيـه هـم بـه ايـن                     
نتيجه رسيدم که مشکل يـو ان تـرکـيـه              

زيرا با اقداماتي که بـه عـمـل          .   ميباشد
آوردم ديــدم کــه يــو ان هــيــچ مــدرکــي               

اما از طرف پليس اقـدامـاتـي         .   نميدهد
شده بود و نامه رسمي گرفتيم که نوشته       
بود آنها منتظر جلسه با يـو ان آنـکـارا              

اين نشان دهنده ايـن اسـت کـه           .   هستند
شمـا اگـر بـه        .   مشکل اصلي يو ان است   

حرکت يو ان نگاه کنيد، ميبينيد که يـو      
زيـرا  .   ان مشکل اصلي است نـه پـلـيـس          

اوال يو ان کمک هاي مالي پـنـاهـنـدگـان            
را نداده و حتـي حـق دارو ودکـتـر را از                 

بچه هـا حـق مـدرسـه           .   آنها گرفته است  
. کار هم ممنوع مـيـبـاشـد       .   رفتن ندارند 

پس مسئول اين کارها اگر يو ان نيـسـت     

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                                                       

 چرا ما پناهنده ايم؟
 ! متن فارسى سخنرانى اسماعيل مولودى در فولکت هوس شھر بودن در شمال سوئد

سازمان ملل يا دولت ترآيه گره آار 
 پناهندگان شمال عراقى آجاست؟

 نامه يكى از بستگان پناهندگان موسوم به شمال عراق از آانادا



 

 ٢٠٠٥ فوريه ١١  ٣ ١٧٩همبستگى هفتگى  
 

 فوريه از ساعت    ١٠امروز پنجشنبه   
 صبح تالش و فعاليت گسترده اي        ٧

بـراي جـلــوگـيــري از ديـپــورت زهــرا             
بعد از يـک    .   کاملي به ايران آغاز شد    

هــفــتــه مــبــارزه فشــرده، يــک هــفــتــه          
افشاگري و مـيـتـيـنـگ و اعـمـال                
فشــار بــه دولــت آلــمــان و دســت              
اندرکاران محلـي، بـاالخـره وقـتـي           
دولــت آلــمــان قصــد اجــراي حــکــم         
ديپـورت را داشـت، تـظـاهـرات و              
ميتينگ گسـتـرده اي در مـقـابـل             

 .فرودگاه سازمان يافت
به فراخوان فـدراسـيـون و چـنـديـن              
سازمان مدافع حقوق پناهـنـدگـي،       
تعداد زيادي از مردم مـعـتـرض و           
آزاديخواه ايراني مقـيـم آلـمـان کـه            
روزها و لحظات پر از فعاليتـي را          
پشت سر داشتند، در محل حاضـر       

 .بودند
شعارهاي تظاهـرکـنـنـدگـان تـوجـه           
. هاي زيادي را بخود جلب کرده بـود        

در داخل سالن فـرودگـاه تـعـدادي از            
معترضين در بين مـردم بـه افشـاي            
اين رفتار غير انساني دولت آلمان و        
خطرات احتمالي بـعـدي بـراي زهـرا            
کاملي در ايران صحـبـت کـرده و از             
مردم مـيـخـواسـتـنـد بـه ايـن رفـتـار                  

 .اعتراض کنند

پليس به صف تظاهرکنندگان که يک      
زنجير انساني تشکيل داده بودند در      
مقابل فرودگاه حـملـه کـرد و حـدود              

 نفر از تـظـاهـرات کـنـنـدگـان را                ٦٠
از جـملـه شـهـنـاز          .   دستگيـر کـردنـد     

مرتب مسئول فـدراسـيـون در شـهـر             
فرانکـفـورت جـزو دسـتـگـيـرشـدگـان              

 .است
اين رفتار به آتش خشم مـعـتـرضـيـن            
بيشتر دامن زده و صداي اعتراض و     
هو کردن و شعار دادن هر چه بيشـتـر          

 .شد
در نهايت اين اعتراض پر شور باعث 

شد کـه خـلـبـان هـواپـيـمـا بـا ديـدن                    
صحنه مقاومت و اعتراض مـردم و         
همچنين مقاومت زهرا کـامـلـي در          
مقابل پليس که دستهاي او را گرفته     
و داخل هواپيما کردند، اعـالم کـنـد          

خلبان .   که من حاضر به پرواز نيستم     
هواپيما با بوسه بـر پـيـشـانـي زهـرا               
ــن مــن                   ــاومــت ک ــق ــرد م ــالم ک اع

 .نميخواهم ترا به ايران ببرم
طي تماسي تلفني که مينا احدي بـا         
زهرا کاملي در کـلـيـنـيـک فـرودگـاه               

: فرانکفورت داشت، وي اعـالم کـرد         
که قاطعانه به اعتراض خـود ادامـه     " 

او گفت مرا در حالـيـکـه    .   خواهد داد 
دوپليس آلماني و يک پزشک همراهي      
ميکردند، قبل از مسافرين به داخل      
هواپيما برده و گفتند پليس آلمان تا        
ايران مرا خواهد برد و تحويل پليـس        

پـزشـک هـمـراه مـا          .   ايران خواهد داد 
اعالم کرد اين درست است کـه شـمـا           
از لحاظ جسمي ضـعـيـف هسـتـيـد،            
امــا مــا تــا ايــران تــو را هــمــراهــي              
ميکنيم و امکانات دارويـي الزم را         

 .!!!!همراه داريم
اين صحنه همراه بود بـا       
مقاومـت مـن و وقـتـي           
گفتم از اينجـا خـودم را         
به پايين پرتاب ميـکـنـم       
و هنگامـي کـه خـلـبـان           
اعــالم کــرد حــاضــر بــه         
پرواز نـيـسـت و مـن بـا             
پــلــيــس در گــيــر شــدم،         

ــه        ٥٠حــدود    ــلــيــس ب  پ
داخل و اطراف هواپيـمـا      
ريختـنـد و بـا امـتـنـاع              
خــلــبــان آنــهــا کــاري از         

. دستشان ساخـتـه نـبـود       
ناچاراً مرا به کـلـيـنـيـک          
فرودگاه آوردند و االن هـمـراه دوسـت          
پسرم از اينجـا دارم بـا شـمـا حـرف                

مرا کمک کنيد اميدم به شما     .   ميزنم
با اتکا به شما من مـقـاومـتـم          .   است

 ."را ادامه ميدهم
همـچـنـيـن طـي تـمـاس تـلـفـنـي بـا                     
دستگير شدگان مطلع شديم که همـه       
آنها را پليس فرودگاه به مرکز پليس        

 .فرانکفورت منتقل کرده است
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري     
پناهندگان ايراني يک کـارزار بـزرگ         
اعتراضي را در آلـمـان شـروع کـرده              
است و بـا سـازمـان دادن اعـتـراض               
وسيع بر عليه اين حکم ديپورت، بـا         
سازمان دادن ميتينگ و تـظـاهـرات        
و همچنين بـا تـمـاس بـا مـقـامـات                 
دولت آلمان، با کميسيون حقوق بشـر     
پارلمان آلمان، با مسئولين محـلـي،        
بــه حــکــم ديــپــورت زهــرا کــامــلــي            
اعتراض کرده و اين اعتراضات را تا 
لغو کامل حکم ديـپـورت و پـذيـرش            

 .پناهندگي وي ادامه خواهد داد
ما از همه سازمانها و مـردمـي کـه            
در اين حرکت اعتراضي مهم حضـور      
داشته و صحنه هاي هيجـان انـگـيـز           
دفاع از حقوق انساني پناهجـويـان و         
همـبـسـتـگـي انسـانـي را بـنـمـايـش                  
گذاشتند، صميمانه تشکر ميکـنـيـم       
و بهمه اعالم ميکنيم که تا رسـيـدن          
به خواست اصلي خودمان لغو حـکـم        
ــنــاهــنــدگــي             ديــپــورت و پــذيــرش پ
سياسي زهرا کاملي ما را هـمـراهـي         

 .کنند
فدراسيون  -همبستگي 

سراسري پناهندگان ايراني 
 واحد آلمان -
 ٢٠٠٥ فوريه ١٠

-٨٧٩-٩٩١تلفنهاي تماس 
٠٠٤٩-١٧٢٥ 

٠٠٤٩-١٧٧-٥٦٩٢-٤١٣ 

 صفحات ويژه آمپين در دفاع از زهرا آاملى
 !نگذاشتيم زهرا کاملى را ديپورت کنند

خلبان هواپيما، از بردن زهرا کاملى امتناع کرد، وى به مامورين پـلـيـس اعـتـراض کـرد و 
 .گفت پرواز نميکنم

به شهناز مرتب و تظاهرکنندگان     
دهم فوريـه، در فـرودگـاه         

 فرانکفورت
 !دوستان عزيز

اقدام و کارداني شما در روز دهـم فـوريـه         
در فرودگاه فرانکفورت، براي جـلـوگـيـري         
از اخراج زهـرا کـامـلـي اقـدامـي بسـيـار                

شورانگـيـز بـود زيـرا کـه            .   شورانگيز بود 
شما در بزرگترين فرودگاه بـيـن الـمـلـلـي              

دستهايتان را زنجير کرديد تـا نـگـذاريـد           
زهرا کـامـلـي را بـا تـوسـل بـه زور، بـه                       
جهنمي که جمهوري اسالمي بـراي زنـان          
ايراني در آن کشـور درسـت کـرده اسـت                 

اقدام شـمـا شـورانـگـيـز          .   بازپس بفرستند 
بود به اين دليل که در انظار مسافرين از         
سراسر دنيا و در مقابل زورگويي پـلـيـس          
آلمان، فريـاد زهـرا کـامـلـي پـنـاهـجـوي                 
ايراني را به همه دنيا مخابـره و در حـال              

حــاضــر اخــراج وي را مــتــوقــف کــرده                 
شما دستهايتان را زنجير کرديد تا بر   . ايد

افــکــار عــمــومــي و هــمــچــنــيــن خــلــبــان           
هواپيمايي که قرار بود زهرا کاملي را با        
آن به ايران بفرستند تاثير مثبت بگذاريد       

 .و گذاشتيد
اقدام شما در فرودگاه فرانکفورت، دفـاع        

. از حق و حرمت انسان و انسـانـيـت بـود             
اقدامي بود بر عليه رابطه و مـنـاسـبـات            

کشور آلمان با يک حکـومـت اسـالمـي و             
اگر فرياد شما نـبـود       .   جنايتکار در ايران  

و اگـر ايـن فـريـادهـاي رسـا را شـمـا بـه                       
فرودگاه و درون هواپيما و به سطح رسانه        
هاي آلماني نمي کشيديد، فرياد زهرا بـه        
تنهايي بجـايـي نـمـي رسـيـد و چـه بسـا                    
اکنون در ايران و تحت بازجويي شکنـجـه         

دستتان درد   .   گران جمهوري اسالمي بود   
 .نکند

فدراسيون آلمان از ظـرفـيـتـهـاي بـااليـي               
برخوردار مي بـاشـد کـه در اقـدامـات و                
فعاليتهاي دو مـاهـه اخـيـرش آن را بـه                  

مطمئن هستم کـه     .   روشني مي توان ديد   

در مــاهــهــاي آتــي بــا ســازمــانــيــابــي و              
کارداني هرچه بيشتر تمام ظـرفـيـتـهـايـي           
که در فعالين فـدراسـيـون آلـمـان نـهـفـتـه                 

 .است بکار گرفته خواهد شد
اين موفقيت را به فعالين فـدراسـيـون در           
آلمان، شرکـت کـنـنـدگـان در تـظـاهـرات                
فــرودگــاه فــرانــکــفــورت و زهــرا کــامــلــي         
تبريک ميگويم و برايـتـان مـوفـقـيـتـهـاي              

در ضمن از خلـبـان     .   بيشتري آرزو ميکنم  
اين هواپيما تشکر و قدرداني ميـکـنـم و           
وي را در اين اقدام بـزرگ، بـراي تـغـيـيـر                

 .سرنوشت زهرا سهيم ميدانم

!تظاهرات شما در فرودگاه دفاع از انسانيت بود   
  عـبـد ا لـلـه   ا س د ى 
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 ٦٠ حـدود    ٢٠٠٥ فوريه ١٠امروز  
نفر از تظاهرکنندگـان در مـحـوطـه           
فرودگاه فرانکفورت که در اعتـراض   
به ديپـورت زهـرا کـامـلـيـدر آنـجـا                
تجمع کرده بـودنـد، تـوسـط پـلـيـس              

 .آلمان دستگير شده اند
ــر               ــجــي ــک زن ــان ي ــدگ ــن ــن ــرک ــظــاه ت
انسانيبرايجلوگيرياز انـتـقـال زهـرا         
کامليـبـه هـواپـيـمـا تشـکـيـل داده                

پليس به اين تظاهرات حمله     .   بودند
کــرده و ابــتــدا بــرايــبــاز کــردن راه،            
تظـاهـرکـنـنـدگـان را بـه دو بـخـش                  

در ايـن هـنـگـام بـا           .   تقسيم ميکند 
ــر               ــظــاه ــراض ت ــت ــاومــت و اع مــق
کنندگان روبرو شده و نـمـيـتـوانـنـد             
زهــرا را از ايــن مســيــر بــه داخــل              

 .ترانزيت منتقل کنند
پليس ناچاراً از مسير ديگريزهرا را      
به داخل هواپيمـا مـيـبـرد و حـدود              

 نفر از تظـاهـرات کـنـنـدگـان را            ٦٠

ــد        ــنـ ــکـ ــيـ ــر مـ ــيـ ــگـ ــتـ ــه  .   دسـ ــيـ ــقـ بـ
تظاهرکنندگـان بـه اعـتـراض خـود            

ــد        ــنـ ــدهـ ــيـ ــه مـ ــان   .   ادامـ ــزمـ ــمـ هـ
همکاريخلبان هواپيـمـايـيـکـه قـرار          

بود زهرا کامـلـيـرا بـا آن بـه ايـران                 
ديپورت کنند، پـلـيـس را وادار بـه             

زهــرا بــه   .   عــقــب نشــيــنــيــمــيــکــنــد    
کلينيک فرودگاه منتقل مـيـشـود و         
دستگير شدگان هم به مرکز پـلـيـس         

. فرانکفورت انتقال داده مـيـشـونـد         
ــاز              ــيــ ــکــ ــرتــــب يــ ــاز مــ ــنــ ــهــ شــ
سازماندهندگان اين تـظـاهـرات در         
مــيــان دســتــگــيــر شــدگــان اســت و          
هنگام انـتـقـال آنـهـا ازفـرودگـاه بـه                
مرکز پليس طيتـمـاسـيـتـلـفـنـى، بـا             

مـا را بـا       :   "   مينا احديـاعـالم کـرد      
چند ماشين دارند به مـرکـز پـلـيـس         

ما تالش ميکنيـم  .   منتقل ميکنند 
که تا آزاديزهرا کامليبه مـقـاومـت         
ــيــس ادامــه                ــل خــود در مــقــابــل پ

 ."ميدهيم
فــدراســيــون ســراســريــپــنــاهــنــدگــان      
ايرانياين اقدام ضـد انسـانـيـپـلـيـس            
آلمان را محکوم ميکند و خـواهـان        
ــيــد وشــرط                ــوريــو بــدون ق ــف آزادي

 .دستگير شدگان است
ما از همه سازمانهايمترقيو مدافع      
حقوق انسانيميخواهيم که برايـلـغـو       
ــو               ــي ــامــل ــپــورت زهــرا ک حــکــم دي
آزاديفوريـدسـتـگـيـر شـدگـان اقـدام             

 .کنند
فدراسيون  -همبستگي

سراسريپناهندگان ايران 
 آلمان-
 ٢٠٠٥ فوريه ١٠

 

 

تـبـديـل    .   به شناخـتـه شـده تـريـن هـا             
آدمــهــاي مــعــمــولــي بــه قــهــرمــانــان         

زهـرا يـك زن پـنـاهـجـوي             .   قدرتمـنـد  
ــود        ــي بـ ــاسـ ــنـ ــاشـ ــي او را         .   نـ كسـ

نه من نه شما و نه دههـا     .   نميشناخت

انساني كه براي آزادي اش به فرودگاه       
آمدند و براي رهايي اش زندان رفتنـد       
و نه خلبـان هـواپـيـمـا و نـه جـامـعـه                    

هيچكـدام تـا ديـروز زهـرا را             .   آلمان
اما زهرا امـروز ديـگـر        .   نميشناختند

. زن پناهجوي بي پناه ديـروز نـيـسـت          
زهرا ديـگـر يـك نـمـاد مـبـارزه، يـك                  
الگو، و عصاره و ميـوه يـك مـبـارزه             

هـر پـنـاهـجـويـي كـه            .   متشكل اسـت  
امروز در بالتكـلـيـفـي و سـرگـردانـي              
قرار دارد از دريچه امـروز مـبـارزه و            
مقاومت زهرا، آينده خود ر ميتواندا      

زهرا روزنه و دريچـه اي اسـت       .   ببيند
ــاع                  ــه از حــق خــود دف ــراي چــگــون ب

زهــرا امــروز فــرمــول و رمــز          .   كــردن

ــورت اســت             ــپ ــاح دي ــدن اشــب ــارون . ت
فرمولي براي بقا براي ادامـه زنـدگـي          

 .در جايي كه ميخواهي
اگر ميخواهيد هيچ هواپيمـايـي قـدر       
نــبــاشــد شــمــا را بــه جــهــنــم ايــران                

تنها بايد اين فرمول ساده     .   بازگرداند
فــورا در   .   و حــيــاتــي را چــنــگ زد            

مبـارزه كـرد     .   فدراسيون متشكل شد  
نتيـجـه ايـن فـرمـول          .  و مقاومت كرد 

. خنده غـرور بـر لـبـهـا          .   پيروزي است 

شور و شعف تني كه در بستر تشكـل         
به تنه تنومند و قدرتـمـنـدي تـبـديـل             

اگر ميخـواهـيـد شـب را بـا            .   ميشود
نگراني و كابوس به صبح نـرسـانـيـد،           
همين امروز دست خـود را در دسـت            
صدها و هزاران انسان مدافـع حـقـوق          

تـا  .   انساني و پناهندگي قـرار دهـيـد         
امـروز جـز     .   دير نشده متشكل شويـد    

 .اين راهي نيست

مبارزه، مقاومت پيروزى در پاى 
 پلكان هواپيما

 صفحات ويژه آمپين در دفاع از زهرا آاملى

 فرشاد حسينى

نامه تشکر فدراسيون از خلبان هواپيمايى که در اعتراض به ديپورت زهرا 
.کاملى پرواز نکرد   

 !دوست گرامي 
نه ما شما را ميشناسيـم و نـه شـمـا               
زهرا کاملي را مـيـشـنـاخـتـيـد، امـا               
اقدام انساني شما همه ما را در کنـار    
هم قـرار داد و ايـن لـحـظـاتـي شـور                   

شنيدن خبر دخالت شمـا  . انگيزي بود 
ــرا                ــپــورت زه ــري از دي ــي ــوگ در جــل
کاملي، براي همه ما باعث شـعـف و          

شما به پلـيـس     .   خوشحالي فراوان بود  
حاضر در محل اعالم کرديد که زهـرا        
را با خودتان به ايران نمي بريد، بـراي         

اينکه فشـار و اعـمـال زور از طـرف                
 .پليس را همانجا شاهد بوديد

شما صـمـيـمـانـه زهـرا را در آغـوش                 
گرفته و به او گفته ايد، مقاومت کـن         

 .من ترا به ايران نمي برم
همچنانکه شما شاهد صحنه بـوديـد،       
پليس آلمان ميخواست زهرا کـامـلـي        
را بــا اعــمــال زور و بــي احــتــرامــي               

امـا  .   کامل، به ايـران ديـپـورت کـنـد           
اقدام انساني شما ايـن امـکـان را از             

 .پليس سلب کرد

اين تجربه با ارزشي اسـت کـه ديـگـر             
خلبانان مـيـتـوانـنـد از آن اسـتـفـاده                 

مــا هــمـــه خــلــبــانــان را                .   کــنــنــد   
فراميحوانيم که اين حـرکـت انسـانـي          

. شــمــا را ســرمشــق قــرار دهــنــد                  
اميدواريم که امکان مالقات با شمـا       
را داشته باشيم و يک دسته گـل را از        
طرف فدراسيون پناهندگان ايراني بـه      

 .شما تقديم کنيم
فرودگـاه فـرانـکـفـورت آلـمـان امـروز               

در ايـن  .   شاهد يک صحنه انساني بود    

روز همگان ديدند که تعداد زيادي در       
محوطه فرودگاه تجمع کرده و به ايـن         
رفتار دولت و پليس آلـمـان اعـتـراض           

 .ميکردند
زهرا کاملي را در صورت ديپورت به       
ايران خطر دسـتـگـيـري و سـنـگـسـار                

بهمين دليل است کـه      .   تهديد ميکند 
وي تا آخرين دقايـق در مـقـابـل ايـن               
رفتار غير انساني مقـاومـت کـرده و           
نميخواهد به ايران باز پـس فـرسـتـاده          

 .شود

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني    
که در همه لحظات زهرا را هـمـراهـي       
کرده و براي لغو حکم ديپـورت وي و           
پذيرش پناهندگي وي تالش ميکنـد،      
از اين حرکت انساني شما صمـيـمـانـه       

 .تشکر ميکند
فدراسيون  -همبستگي 

 سراسري پناهندگان ايراني
 ٢٠٠٥ فوريه ١٠

! دستگيرشدگان تظاهرات فرودگاه فرانکفورت بايد فورا آزاد شوند  
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 سازمان عفو بين الملل در آلمان نيز به آمپين عليه ديپورت زهرا آاملى پيوست
 هشدار عفو بين الملل در مورد خطر ديپورت زهرا کاملى

 صفحات ويژه آمپين در دفاع از زهرا آاملى

خطـر ديـپـورت بـه ايـران، زهـرا               
کامليپناهجويايرانيدر آلمـان را     

زهــرا را در     .   تــهــديــد مــيــکــنــد    
صورت بازگشت به ايـران خـطـر          

. ســنــگــســار تــهــديــد مــيــکــنــد        
ويبدليل اختالف بـا هـمـسـرش،          
از او جدا زندگيميکرده و دوست      

در ايران چـون رسـمـا         .   پسر دارد 
از همسرش جدا نشده اسـت، بـه        
اتــهــام رابــطــه جــنــســيــخــارج از        
ــيــــــــتــــــــوانــــــــد           ازدواج مــــــ
ــيــوحشــيــگــريــحــکــومــت       ــان قــرب

در .   اسالميشده و سنگسار شود   
اعتراض به بازيخطـرنـاک دولـت        
آلمان با سرنوشت زهرا کـامـلـى،        
يک جنبش اعـتـراضـيـوسـيـع بـر            
عليه اين حکم ديـپـورت بـه راه             
افتاده و تـا کـنـون بـه فـراخـوان                
فدراسيون برايجلوگيـريـاز حـکـم        

ديپـورت زهـرا کـامـلـيـچـنـديـن              
سازمان آلمانيپاسخ مثبـت داده     
و در يــک ســايــت ويــژه نــيــز در             
همـيـن اخـبـار مـربـوط بـه ايـن                 

 .کمپين قابل دسترس است
در طول سه روز گذشته، فعاليـن       
فدراسيون در چندين ميـتـيـنـگ        
اعتراضيشرکت کرده و در هـمـه        
لـــــــحـــــــظـــــــات زهـــــــرا را               

ديروز سه شنبه   .   همراهيميکنند
در يک ميتينگ اعتراضيبه اين     
حکم غيـر انسـانـيـدولـت آلـمـان             
اعتراض شد و در حـالـيـکـه در             
ساعات اوليه ميـتـيـنـگ حـدود          

 صــبــح زهــرا را از         ١٠ســاعــت   
زندان آزاد کردند، مجددا و بعـد       
از لحظاتيبا توضيح اينکه اداره     
خــارجـــيـــان در شــهـــر مـــحـــل            
ــن              ــا اي ــب ــي ــل ــام ــرا ک ــزه ــي ــدگ زن

آزاديـمـوافـقـت نـکـرده، مـجــددا            
ويرا دستگير کـرده و بـه داخـل             

 .زندان بردند
 فوريه، قـرار     ٩امروز چهارشنبه   

است مجددا يک دادگاه ويـژه بـه         
ــرا               ــده زهــــــــــ ــرونــــــــــ پــــــــــ

طـيـتـمـاس     . کامليرسيـدگـيـکـنـد     
تلفنيمينا احديدبير فدراسيون و     
مسئول کميته بين الملـلـيـعـلـيـه          
سنگسار با وکيل زهرا کامـلـى،       
از طريق وى، در مـورد عـواقـب          
رفــتــار غــيــر مســئــوالنــه دولــت        
ــان و                ــه اداره خــارجــي ــمــان ب آل
مسئوليـن پـرونـده هشـدار داده           

اگر زهرا امروز آزاد نشـود،      .   شد
 ٦خطر ديپورت ويفردا سـاعـت         

بـــعـــد از ظـــهـــر از فـــرودگـــاه              
. فــرانــکــفــورت بــه ايــران هســت       

طبق تماس تلفنييکياز فعـالـيـن     

سـازمـان عـفــو بــيـن الــمـلــل بــا              
فدراسيون در آلـمـان، فـردا قـرار          
است بهمراه زهرا کامليپنج نـفـر       
ديگر از پـنـاهـجـويـان بـه ايـران               

در اعـتـراض بـه        .   ديپورت شوند 
ايــن رفــتــار دولــت آلــمــان و                  

 نفر بـه  ٦برايجلوگيرياز ديپورت  
ايران، ساعت سه و نيـم بـعـد از             

 فـوريـه     ١٠ظهر فردا پنجشنبـه      
يک ميتينگ اعتراضيبـزرگ بـه       
فراخوان چندين سازمان مـدافـع       
حقوق پـنـاهـنـدگـيـو فـدراسـيـون             
پـنــاهــنـدگــان ايـرانــيــدر مــقــابــل        
فــرودگــاه فــرانــکــفــورت بــرگــزار       

ــود   ــشـ ــيـ ــا           .   مـ ــمـ ــه شـ ــمـ از هـ
پناهجويان و مردم آزاده دعـوت      
ميکنيم در اين ميتينـگ مـهـم         

ما نبايـد   .   اعتراضيشرکت کنيد 
بــگــذاريــم دولــت آلــمــان جــرات         
کند، پناهجويانيرا که از دسـت        
سرکوب و شـکـنـجـه و اعـدام و              
سنگسار حکومت اسـالمـيـفـرار       
کرده اند، به اين کشور بـاز پـس         

 نـفـر     ٦امـروز نـوبـت        .   بفـرسـتـد   
ــراض                 ــت ــر اع ــردا اگ اســت و ف
گســتــرده نــکــنــيــم، نــوبــت هــمــه       
کســانــيــخــواهــد رســيــد کــه در          
سرگردانيو نا امنيدر آلمان بسـر       

جلويمـاشـيـن ديـپـورت        .   ميبرند
دولت آلمان متحدانه و قدرتمنـد      

 !بايستيد
فدراسيون  -همبستگي

سراسريپناهندگان 
 واحد آلمان -ايراني
٢٠٠٥ فوريه ٩  

 زهرا آاملى در مرز ديپورت و آزادى

 فوريـه   ٩صبح امروز چهارشنبه    
سازمـان عـفـو بـيـن الـمـلـل در                 
آلمان با انتـشـار يـک اطـالعـيـه             
مــطــبــوعــاتــي در مــورد زهــرا          
کاملي و خطر ديـپـورت وي بـه            
ايران به افکار عمومي در آلمان      

 .هشدار داد
 

در اين اطالعيه خبري در مـورد       
ايــنــکــه زهــرا کــامــلــي در ســن          
شــانــزده ســالــگــي مــجــبــور بــه          
ازدواج با مردي شده و در آلمـان        
بدنبال پاسخ ردي پناهـنـدگـي و         

بعد از بـازگشـت هـمـسـرش بـه               
ايران، زهرا در ايـنـجـا مـانـده و           
بطور غيرقانوني زندگي کـرده و       
اکـنــون يــک دوســت پســر دارد،          

 .صحبت شده است
عفو بين الملل بازگشت زهرا به      
ايــران را يــک ريســک خــطــرنــاک          
دانسته و امکان محـکـوم شـدن         
وي بــه ســنــگــســار را در ايــران            

 .جدي تلقي ميکند
 

ــگــي         ــســت ــب ــم ــون     -ه ــي ــدراس ف
سراسري پناهندکـان ايـرانـي در         

آلــمــان بــا اعــالم يــک کــمــپــيــن           
گســتــرده بــر عــلــيــه ايــن حــکــم          
ــاز              ــان آغـ ــمـ ــورت، از هـ ــپـ ديـ
دستگيري زهرا کامـلـي، وي را         
همراهي ميکند و بـا سـازمـان           
دادن ميتينگ و با کشاندن ايـن      
خبر به سطح رسانه هاي آلمانـي       
و تماس با سازمانـهـاي مـدافـع          
حقوق پـنـاهـنـدگـي کـوشـيـد در              
ــپــورت             مــقــابــل ايــن حــکــم دي

امروز چهارشنبـه اداره     .   بايستد
خــارجــيــان و دادگــاه در مــورد          
زهــرا کــامــلــي تصــمــيــم گــيــري        

مــا مــطــمــئــن     .   خــواهــنــد کــرد    
هستيم که با کشـيـده شـدن ايـن           
خبر به سـطـح رسـانـه هـا و بـا                  
اعالم موضع سازمان عفو بـيـن       
الـمـلـل و سـازمـانـهـاي مـدافـع                
حقوق پناهندگي جلوي ديپورت    

. زهرا کاملي را خواهيم گـرفـت       
اما اعتراض به سياستهاي ضـد      
پناهندگي دولـت آلـمـان ادامـه           

پس فـردا جـمـعـه         .   خواهد يافت 
 فوريه در چهار شـهـر آلـمـان        ١١

ميتينگهاي اعتراضي بر علـيـه      
سياستهاي دولت آلمـان بـرگـزار        

خواهد شد و کمپين اعـتـراضـي         
ما تا دو ماه آيـنـده بـه اشـکـال               

در .   مختلف ادامه خواهد يافت   
اين اعـتـراض گسـتـرده شـرکـت            

 .کنيد

 
فدراسيون  -همبستگي 

سراسري پناهندکان 
 واحد آلمان -ايراني 

 
٢٠٠٥ فوريه ١١  

 



 ٢٠٠٥ فوريه ١١  ٦ ١٧٩همبستگى هفتگى 
 

  
در اعتراض نسبت به قـانـون جـديـد           
مهاجرت و پناهندگي و هـمـچـنـيـن          
احـــکـــام اخـــراج تـــنـــي چـــنـــد از              
پناهجويان ايـرانـي، بـعـد از ظـهـر               
امروز همزمان چهار تـظـاهـرات در          
شهرهاي دوسلدرف، کاسل، گيـسـن      

خـانـم   .   و اليپزيـک آلـمـان بـرپـا شـد             
سخنگوي يکي از ايـن     مينا احدي،   

تظاهرات و هـمـيـنـطـور سـرپـرسـت              
 کميته بين المللي عليـه سـنـگـسـار          

مــي راديــو فــردا     در مصــاحــبــه بــا       
تعداد خيلي زيـادي را خـطـر          :   گويد

اخراج به ايران تهديد مي کند و بـه           
خاطر همين امروز ما در شـهـرهـاي       
مختلف آلمان تظاهرات و فـراخـوان       
داديم، از جمله در شـهـر اليـپـزيـک،            

بـه  .   گيسن ، دوسـلـدرف و کـوربـاخ           
خاطر اين که خيلي از ايرانيان را نه        
فقط حق کار را و ورقه هاي اقامـت         

را گرفتند، بلکه کم کـم دارنـد پـس            
مي فرستند به ايران و اين بـه نـظـر             

 ما بسيار خطرناک است
راديـو  ( شهرام ميريان    

ــردا از ســوي فــدراســيــون       ) :   ف
سراسري پناهندگان ايـرانـي شـاخـه          
آلمان در اعتراض بـه قـانـون جـديـد             

 روز اسـت      ٤٠پناهندگي آلمان کـه      
به مرحله اجرا درآمده بعد از ظـهـر           
روز جــمــعــه تــظــاهــراتــي در بــرابــر           
مجلس ايالتي در شـهـر دوسـلـدلـف           

افــزون بــر ايــن حــرکــت        .   بــرپــا شــده  
اعتراضي مشابهي هم همزمـان در       
شهرهاي کاسل، اليفزيک و گـيـسـن         

در فـراخـوانـي کـه بـه            .   جريـان دارد   
مناسبـت ايـن تـظـاهـرات انـتـشـار               
يافته، بـه ويـژه از يـک پـنـاهـجـوي                 

يـاد شـده     زهرا کاملي    ايراني به نام    
که وي قرار بود به ايران عودت داده        
شود، ولي خلـبـان از بـردن ايـن زن               

الـبـتـه    .   جوان به ايران خودداري کرد    
پيش از اين هم کليساي پـروتسـتـان         
و مجلس ايالتي نيدلزاکسـن آلـمـان         
نسبت به بازگرداندن اجـبـاري زهـرا         

از خـانـم     .   کاملي هشـدار داده بـود       
ــا احــدي،         ــن ــن      مــي ســخــنــگــوي اي

تظاهرات و هـمـيـنـطـور سـرپـرسـت              
کميته بين المللي عليـه سـنـگـسـار           

 مي پرسم 
 

 ٢٤االن زهرا کاملي که      
سال دارد در چه وضعـي      

 به سر مي برد؟
 

 زهـرا کـامـلـي امـروز           : مينا احدي   
صـبــح در بــيــمــارسـتــانــي در شــهــر           
فرانکفورت آلمان بود و تلفني با او        

پـلـيـس االن آنـجـا          .   صحبت کـرديـم   
نيست، ولي دکتـرهـا مـعـايـنـه اش             
مي کـردنـد و سـازمـان عـفـو بـيـن                  

الملل در تلفني که امروز به او کرده     
 .گفته احتمال زياد آزاد مي شود

يعني ايشان را    :   م  .   ش  
ديگر به ايران عودت نمي     

 دهند؟
 

 هنوز اين قطعي نيست  : مينا احدي 
از نظر قانوني، ما امـروز مـالقـات          
داريم با پارلمان منطقه و رسـمـا از          
دولت آلمان خواهيم خواست در ايـن       
مورد، چون سند کتبي به دست مـا         

ولي در هر حال قـرار اسـت        .   نرسيده
 .که رسيدگي شود به اين مساله

 
شما کـه ايـن      :   م  .   ش  

موضوع را تعقيب مـي      
کنيد آيا عالوه بر خانـم       
زهرا کاملي کسان ديگري    
هم هستند که خطر عودت     
دادن آنها را تهديد مـي      

 کند؟
بله تعداد خيلي زيـادي    :   مينا احدي 

را خطر ديپورت به ايران تهديد مـي        
کند و به خاطر همين امروز مـا در           
شهرهاي مختلف آلمان تظاهرات و      

فراخوان داديم، از جـملـه در شـهـر               
اليپـزيـک، گـيـسـن ، دوسـلـدلـف و                 

به خـاطـر ايـن کـه تـعـداد               .   کورباخ
خيلي از ايرانيان را نه فقط حق کـار     
را از آنها گرفـتـنـد، نـه فـقـط ورقـه                 
هاي اقامت را گرفتند، بلکه کم کـم       
دارند پس مي فرستـنـد بـه ايـران و              
 .اين به نظر ما بسيار خطرناک است

 
مقصود شما ايـن    :   م  .   ش  

است که بر اساس قانـون      
جديد پناهجويان اينها را    
قرار است به ايران عودت     

 دهند؟
 دولـت آلـمـان قـانـون            : مينا احمدي 

جــديــدي را تصــويــب کــرده کــه در            
ــا گــذشــتــن حــق                 ــر پ حــقــيــقــت زي
پنـاهـنـدگـي هسـت و بـه رسـمـيـت                  
نشــنــاخــتــن ايــن کــه ايــن مــردم از            
کشورهايي هستند کـه سـرکـوب و           
خفقـان و دسـتـگـيـري و شـکـنـجـه                   

اين قانون جديد از    .   تهديد مي کرده  
 دارد شروع مي شـود و      ٢٠٠٥سال  

اين اساسا به معناي فشار بيشتربـر       
 پناهجويان ايراني هم هست

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

 مصاحبه مينا احدى با راديو فردا

 سالم رفقا
 روز است کـه بـه مـالقـات زهـرا            ٥من االن   

زهــرا از روز دســتــگــيــري       .   کــامــلــي مــيــروم  
 تا امروز در اعتصاب غـذا     ٣١ژانويه٢٠٠٥

وضعيت جسمـانـي و روحـي او           .   بسر ميبرد 
مـرتـبـا در زنـدان بـه او              .   اصال خوب نيست  

تلقين ميکنند که هيچ راهـي نـيـسـت و او                
 .بايد به ايران برگردد 

 روز پـيـش وقـتـي کـه زهـرا بـراي                    ٥درست  
.  ماهه اش رفـتـه بـود          ١تمديد برگه اقامت    

کارمند اداره خارجي ها به اسم هلر در شـهـر    
گسالر به او ميگويد که بعد از ظهر سـاعـت       

يـعـنـي در سـاعـت          .    به آنجا مراجعه کـنـد     ٢
تعطيلي اداري و آنهم به دليل شلـوغـي اداره      

. در صبح تا برگه اقامت جديد دريافت کـنـد         
 ماهه برگه اقامت با يک مهر انجام  ١تمديد  
 .ميشود

زهرا از او درخواست ميکند تا شناسـنـامـه        
ايراني خود را که در دست آنهاست الاقل بـه           
او تحويل دهند تا بتواند براي خـانـواده اش            
در ايران بفرستـد، تـا شـايـد بـتـوانـنـد بـراي                    

کارمند مربوطه بـه او       .   طالق او اقدام کنند   
ميگويد وقتي که بعد از ظهر بـراي گـرفـتـن             
بــرگــه اش آمــد در آن مــورد هــم صــحــبــت                

زهرا وقتـي در سـاعـت مـقـرر بـه                .   ميکنند
آنجا باز ميگردد با دو مامور پليـس روبـرو           

. ميشود که لباس شخصي بـه تـن داشـتـنـد              
اشتباه نکنيد اينجا اسمش آلمان اسـت مـن           

زهرا را در جا دسـتـگـيـر       .   از ايران نمي گويم   
در مورد اين حقه کثيف اگر چيزي     .   ميکنند

از اين مسخره تـر دو روز         .   نگويم بهتر است  
پس از دستگيري او دادگـاه بـراونشـواک بـه               
ــقــاضــاي دوم                 حــکــم قــاضــي هــيــرشــمــن ت

يـعـنـي دولـت       .   پناهندگي او را رد مـيـکـنـد        
آلمان اول او را دسـتـگـيـر کـرده و بـه زنـدان                    
مخصوص ديپورت ميفرستد و بعدا تازه سر      

حكم اخراج او را       فرصت تقاضاي او رد شده    
 .چندش آور است . صادر ميکنند

 سـالـگـي بـه اجـبـار            ١٥زهرا کاملي در سن     
خانواده اش بـا مـردي مسـتـبـد و زور گـو                     

خودتـان مـيـتـوانـيـد حـدس            .   ازدواج ميکند 
بزنيد که عشق و عالقه و انتـخـاب زهـرا در              

او ! ! !   اين ميان چه اندازه نقش داشتـه اسـت            
بـه  .    سال پيش با شوهرش به ايران مي آيد        ٤

اصــرار شــوهــرش و کــمــبــود اطــالعــات در            
هنگام ورود پاسپورت ايراني اش را تحـويـل         

بدليل عدم تـفـاهـم      .   مقامات آلماني ميدهد 
من ايـن طـور نـوشـتـم            ) ( و اختالفات کلي،    

از او جـدا      )   ولي شما بخوانيد مـرد سـاالري       
. الــبــتــه نــه بصــورت مــحــضــري         .   مــيــشــود

ميدانيد که حـق طـالق در قـوانـيـن کـثـيـف                   
با کمک سـازمـانـهـاي        .   اسالمي با مرد است   

شـوهـر زهـرا      .   انساندوست مخفـي مـيـشـود       
سال پيش به طور داوطـلـبـانـه بـه ايـران بـاز                  

در آخرين تماس تـلـفـنـي بـه زهـرا              .   ميگردد
ميگويد، که از چنـگ او نـمـي تـوانـد فـرار                  
کند، و بخواهد يا نخواهد به زودي گـرفـتـار            

 .او ميشود
زهرا هر روز بد تر از روز قبل، با چـهـره زرد              
به دليل اعتصـاب غـذا و لـبـهـاي خشـک و                   
لرزان اين جمله آخـر شـوهـرش را بـراي مـن                 

خواهر شـوهـر او داراي يـک            .   تکرار ميکند 
پست حساس در دادگستري ايران است و بـا         
استفاده از نفوذ خود به طور مستمر خانواده  

. او را مورد آزار و اذيت قرار داده و ميـدهـد           
خودتان تصور کنيـد اگـر زهـرا را بـه ايـران                  
برگردانند قوانـيـن ضـد زن و ضـد انسـانـي                  
اسالم از يک طرف و وجود اين پارتي با نفوذ   
در دادگستري جمهوري اسالمي چـه بـر روز            

 .زهرا خواهد آورد
قرار اسـت او را        .    سال دارد٢٤زهرا اکنون    

 فوريه به ايران بر گردانند يـعـنـي      ١٠در روز  
وکـيـل او گـفـتـه          .   در همين چنـد روز آيـنـده         

پرداخـتـن بـه وضـعـيـت او در سـايـت هـاي                      
اينترنتي ميتواند به حال او مـفـيـد بـاشـد و               
من فکر ميکنم جدا از حرف وکيلش وظيفـه       

 .ما بيش از اينهاست
رفقا نبايد بگذاريم دولت آلمان کابوس زهـرا        

 .و تهديد شوهرش را عملي سازد
پدرام رضا زاده از اعضاي 

فدراسيون سراسري پناهندگان 
 ايراني و سازمان جوانان کمونيست

اينجا آلمان است نه جمھورى 
!!اسالمى   

 صفحات ويژه آمپين در دفاع از زهرا آاملى
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حــملــه تــروريســت هــاي جــمــهــوري         
اسالمي به هواداران جبـهـه مـتـحـد          
بلوچستان ايران و ترور يـك ايـرانـي           

 پناهنده را محكوم مي كنيم
  
ــوقــت  (   ســاعــت هــفــت امشــب            ب

دوشـنـبـه نـوزدهـم بـهـمـن             )   محـلـي  
تروريست هاي ارسالي جمـهـوري         ،

اسالمي به محل سكـونـت چـنـد از            
هواداران جبهه متـحـد بـلـوچسـتـان           
ايران در كويته پاكستان حملـه بـرده       
و با گشودن آتش يك پناهنده تحـت        

حمايت سازمان مـلـل بـنـام احـمـد              
دو تـن   .   مشعوف را به قتل رساندند    

از هواداران جبهه متحد بلوچسـتـان       
ايران كه هـدف اصـلـي آدمـكـشـان              
حرفه اي رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي              
بودند، توانستنـد از مـهـلـكـه جـان              

نـجـيـب اهللا نـارويـي          .   سالـم بـبـرنـد      
اســتــاد (   بــهــمــراه رحــيــم رئــيــســي         

كه ظاهرا تحـت    )   دانشگاه ايرانشهر 
حمايت سازمان ملل در پـاكسـتـان          
بسر مـي بـردنـد، بـارهـا وضـعـيـت                
اضــطــراري خــود را بــه مــقــامــات           
كميسر عالي سـازمـان مـلـل بـراي             

. پناهـنـدگـان تشـريـح كـرده بـودنـد              
عليرغم درخواست هاي كتبي جبهه 
متحد بلوچستان ايران از مـقـامـات        
كميسر عالي سـازمـان مـلـل بـراي             
پــنــاهــنــدگــان جــهــت حــمــايــت بــه           
ــلــوچ در             پــنــاهــنــدگــان ســيــاســي ب
پاكستان، متاسفانه هيچگونه اقدام 
عــمــلــي از جــانــب ســازمــان مــلــل           

 .صورت نگرفته است
  

با توجه به جو اطـالعـاتـي نـظـامـي             
حاكم بر بلوچستان ايـران، مـبـارزان         
سـيــاســي بــلــوچ يــا راهــي زنــدان و            

شكنجه مي شوند و يـا نـاچـارا بـه               
بـا شـدت        . پاكستان پناه مي بـرنـد      

گرفتن نارضايتي عـمـيـق مـردم در           
بلوچستان و رشـد مـبـارزه مـردم و             
نيروهاي سـيـاسـي در بـلـوچسـتـان،             
رژيم جـمـهـوري اسـالمـي بـيـش از                
پيش در سركوب و كشتار در درون         
و ترور در بـيـرون از مـرزهـا را در                 

 .دستور كار خود قرار داده است
  

جبهه متحد بلوچستـان ايـران تـرور          
وحشــيــانــه پــنــاهــنــده و هــمــوطــن           

احمد مشعوف و سـوءقصـد         بيگناه

نافرجام به جان دو تن از هـواداران         
جبهه متحد بـلـوچسـتـان ايـران را             
بشدت محـكـوم مـي نـمـايـد و از                
تمام سازمانها و ارگانهاي دفاع از      
حقوق بشر و هـمـچـنـيـن نـيـروهـاي               
ســيــاســي ايــرانــي و بــيــن الــمــلــلــي          
درخواست مي كنـد كـه ايـن عـمـل              
زشــت و ضــد انســانــي جــمــهــوري            
اسالمي را تقبيح كرده و براي كمك       
به پناهندگان بيگناه و بي پـنـاه در           

 .پاكستان اقدام نمايند
 

جبهه متحد بلوچستان  
 ايران

نوزده بهمن   دوشنبه
1383 

 فوريه، نوزدهم بـهـمـن        ٧روز دوشنبه   
ماه، تروريستهاي حکومت اسـالمـي       
ايران به مـنـزل سـه نـفـر از فـعـالـيـن                    
سياسي ومدافعين حقوق پناهـنـدگـي       
رفته و احـمـد مشـعـوف را بـه قـتـل                   

طبق تماس تلفـنـي بـرادر        .   ميرسانند
يــکــي از ايــن افــراد بــا فــدراســيــون،           
تروريستها به زبان فـارسـي صـحـبـت            
کرده و قبل از اين عمل جنايتکـارانـه        
چندين بار اين سه نفر را تهديد کـرده          

مــجــيــد رئــيــســي بــرادر رحــيــم         .   انــد
با تماسي که بـا فـدراسـيـون              رئيسي

سراسري پناهندگـان ايـرانـي داشـت،          
برادر وي يـک فـعـال سـيـاسـي             :   گفت  

چپ است که در پاکستان بارها مورد       
تهديد عوامل حکومـتـي بـوده و اي            
ميـلـهـا و تـلـفـنـهـاي تـهـديـد آمـيـز                      
بسياري بويژه در هـفـتـه هـاي اخـيـر                

وي و دو نــفــر       .   دريــافــت کــرده اســت    
همراهش اين موارد را به کميسارياي 
عالي پناهندگان در پاکستان اطـالع       

روز دوشنبه حوالي سـاعـت       .   داده اند 
 شب، در حاليکه اين سه نـفـر خـود            ٧

را براي صرف شام آماده ميکردند، و       

دو نــفــر در آشــپــزخــانــه بــودنــد،                    
تروريستها به منزل اينها وارد شده و        
احمد مشعوف را در اطاق نشيمن بـا         

. شليک گلوـلـه بـه قـتـل مـيـرسـانـنـد                 
نجيب اهللا ناروئـي و رحـيـم رئـيـسـي               
استاد دانشگاه ايرانشهر، هـم اکـنـون         
در حاليکه از اين عمل جنايتـکـارانـه         
شوکه شده اند، در همين محل بـاقـي          
مانده و از پليس و کميسارياي عالـي   
پــنــاهــنــدگــان درخــواســت کــرده انــد،        

پليـس  . امنيت آنها را به عهده بگيرد 
پاکستان گفته فقط يک روز در مـحـل    

مي مـانـد و پـس از آن تـعـهـدي بـه                     
حفاظت از جان اين دو فعال سـيـاسـي          

 .ندارد

ــيــســت كــه                  ــار ن ــيــن ب ــخــســت ايــن ن
پناهجويان ايراني در پاكستان هـدف       
تير تروريستهاي جـمـهـوري اسـالمـي          

پاكستان و تركـيـه بـه        .   قرار ميگيرند 
ويژه بخاطر همجـوار بـونـش بـا مـرز              
ايران همواره جوالنگاه تـروريسـتـهـاي        
جمهـوري اسـالمـي بـوده و تـاكـنـون                
عوامـل مـزدور جـمـهـوري اسـالمـي              
چندين پناهجو و فعال سياسي را در         

. اين كشورها به قـتـل رسـانـده اسـت             
امروز بار ديگـر جـمـهـوري اسـالمـي             
جرات پيـدا كـرده كـه در خـارج نـيـز                  
شــشــلــول هــايــش را از رو بســتــه و               
پناهندگان و فراريان سياسي را هدف      

 .قرار دهد
در وقوع اين فاجعه نه تنها جمـهـوري        
اسالمي كه كميسارياي پـنـاهـنـدگـان         
سازمان ملل پاكسـتـان نـيـز مـقـصـر              

عدم حـمـايـت و پـوشـش هـاي              .   است
حقوقي و امنيتي براي پـنـاهـجـويـان           
ايراني توسط اين سازمان باعث شـده       
تا پناهجويان ايـرانـي بـه آسـانـي در               
ــروريســتــهــاي جــمــهــوري           ــيــررس ت ت
اسالمي قرار گرفته و هدف مـقـاصـد          
شوم تروريسـتـي مـزدوران جـمـهـوري            

 .اسالمي واقع شوند
فـدراسـيـون سـراسـري          -همبستـگـي     

پناهنـدگـان ايـرانـي تـرور وحشـيـانـه               
احمد مشـعـوف را بشـدت مـحـکـوم              
کــرده و اعــالم مــيــکــنــد کــه دولــت             
پــاکســتــان و کــمــيــســاريــاي عــالــي           
پناهندگان بايد امنيت اين دو نـفـر و          
همه پناهجويان ايراني در پـاکسـتـان          

را به عهده گرفته و نسـبـت بـه اعـزام             
ايرانيان فراري از دست تروريستـهـاي       
اسالمي به يک کشور امن فورا اقـدام        

 .کنند
ــدراســيــون از امــروز               ــه ف ــرخــان ــي دب

موضوع ترور اين پناهجو را در سطح 
سازمانها و نهـادهـاي بـيـن الـمـلـلـي               
پــيــگــيــري كــرده تــا ضــمــن مــحــمــوم         
ساختن جمهوري اسالمي نسـبـت بـه          
پذيرش حـق پـنـاهـنـدگـي و حـمـايـت                 
امنيتي از پناهجويان ايـرانـي تـوجـه           

هــمــچــنــيــن در   .   جــدي انــجــام دهــنــد    
تالشهـاي ويـژه اي خـواسـت انـتـقـال                
فوري دو پناهجوي ديگر در پاكستان      
بــه يــك كشــور امــن ســوم را دنــبــال              

 .ميكنيم
ما اخبار بعدي در ايـن مـورد را بـه               

 .اطالع عموم خواهيم رساند

 
فدراسيون  -همبستگي 

 سراسري پناهندگان ايراني
 ٢٠٠٥ فوريه ٩

  

تروريستھاى جمھورى اسالمى يك پناهجوى ايرانى را در پاآستان به قتل 
 !رساندند

 صفحات ويژه ترور يك پناهجو در پاآستان

 ترور يك پناهجوى ايرانى در پاآستان
  بيانيه جبھه متحد بلوچستان ايران
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از اسـتـكـهـلـم         «بـازتـاب  »خبـرنـگـار       
كــاري    تــفــاوتــي و كــم         بــي:   گــزارش داد  

سفارت ايران در سوئد و وزارت خارجـه،        
پاافتاده بـه     باعث شد تا موضوعي پيش    

هـاي سـوئـدي بـراي            سوژه اصلي رسـانـه    
تخريب وجهه جمهوري اسالمي تـبـديـل         

فيـروزه  »بنا بر اين گزارش، اخراج   . شود
اي كه اظـهـارات وي       ، پناهنده «كردبچه

راجع به در خطر بودن جان وي در ايـران            
اساس تشخيص  از سوي دولت سوئد، بي

داده شده، باعث شد تا وي بـا حـمـايـت             

هـاي تـلـويـزيـونـي و              تعدادي از شـبـكـه      
هاي سوئـد، بـه تـخـريـب چـهـره                 روزنامه

ــن كشــور                  ــوري اســالمــي در اي ــه ــم ج
فيروزه كردبچه مدعي است، بـه   . بپردازد

خاطر آنـكـه دو سـال پـيـش بـه عـنـوان                    
پرستار به درمان يـكـي از دانشـجـويـان             

هـاي دانشـجـويـي          مصدوم در نـاآرامـي      
 .شـود    پرداخته است، جانش تهديـد مـي       

كـنـد، بـه       اين خانم پرستار كه اظهار مي 
دليل احساس نامـنـي بـا جـا گـذاشـتـن                
شوهر خود از راه تـركـيـه از ايـران فـرار                

گـونـه    كرده و به سوئد پناهنده شده، هيچ      
دليلي براي تهديد شدن خود ارائه نـداده       
و به همين دليل، پناهندگي وي از سوي     
دولت سوئد، غيرقابل قـبـول تشـخـيـص           
داده شـد و وي در حـال اخـراج از ايــن                    

 «بــازتــاب»خــبــرنــگــار    .   كشــوراســت
در حالي كه سفارت ايران در   :   افزايد  مي

تـوانسـت بـا         سوئد و وزارت خارجه، مي    
يك استعالم ساده درباره وضـعـيـت ايـن            
پناهنده در سيستم قضـايـي و امـنـيـت              
ايران و تضمين عدم تعقيب وي از طـرح          

ادعاها و تبليغات گسـتـرده وي دربـاره           
در خطر بودن خود در ايـران جـلـوگـيـري              

بـاره صـورت        كند، هيچ اقدامي در ايـن       
ســوءاســتــفــاده فــيــروزه     . نــگــرفــتــه اســت   

هـا بـراي        كردبچه از رابطه خود با رسانه     
بــزرگــنــمــايــي و ارائــه اخــبــار كــذب از             
وضــعــيــت خــود در ايــران بــراي كســب             
پناهندگي، موجب اعـتـراض ايـرانـيـان           
مقيم سوئد شده است و سـيـاسـي كـردن          
وضعيت اين خانم كه ظـاهـرا بـه دلـيـل               
اختـالفـات خـانـوادگـي از ايـران خـارج                

شده، موجب اعتراض ديگر پناهنـدگـان       
خبـرنـگـار    . ايراني به سوئد نيز شده است     

وزارت خـارجـه     : بازتاب در پـايـان افـزود       
بايست سريعا در ايـن گـونـه مـوارد               مي

ــع                     ــراج ــرد مــدعــي را از م ــق ف ســواب
استعالم و رسما  . . .   انتظامي، امنيتي و  

به کشور متبوع اعـالم نـمـايـد کـه ايـن                
شهروند ايراني، فاقد هـر گـونـه سـابـقـه              

تواند آزادانـه بـه ايـران           منفي بوده و مي   
فعاليت و واکنش سـريـع وزارت       . برگردد

تواند شايـعـات      خارجه در اين موارد مي    
و ابهامات زيـادي کـه عـلـيـه ايـران در                 
خارج وجـود دارد، را خـنـثـي نـمـوده و                  

هاي مؤثـري در       باعث برداشته شدن گام   
جهت اعتـمـادسـازي در بـيـن ايـرانـيـان                

 .مقيم خارج شود
  

تالـشـهـاي     جمهوري اسالمي اخير به     
مذبوحانه اي براي مرعـوب سـاخـتـن          
پناهندگان ايراني و مخـالـفـيـن رژيـم           

ــه  .   در خــارج دســت زده اســت             حــمل
تروريستها جمهوري اسالمي بـه سـه         
پناهجوي ايراني در پـاكسـتـان و بـه              
قــتــل رســانــدن احــمــد مشــعــوف و              
مهمزمان تبـلـيـغـات تـروريسـتـي در             
رسانه هاي گروهي خود عليه فضـاي        
افشا گري پناهجـويـان نشـان دهـنـده            
ــدي اســت كــه جــمــهــوري                دور جــدي
اسالمي عليه پـنـاهـنـدگـان و سـيـل               
عظيم مخالفان سياسي اش در خـارج       

 .كشور برداشته است
جمهوري اسالمي بسـاط سـركـوب و           
اعدام ها و سنگسارهايش در داخـل         
ايران را در قـالـب صـدور تـروريسـم                

بسـط داده     دولتي در خارج از ايـران         
ســيــاســت ســركــوب، كشــتــار        .   اســت

و تـرور     مخالفان و فعالين سـيـاسـي         
پناهندگان امر تازه اي براي جمهوري      

كـارنـامـه تـروريسـم        .   اسالمي نيسـت  
دولتي جمهوري اسالمي از اين بابـت       

حتي خود دول غربي نـيـز        .   سياه است 

مجبور به اعتـراف بـه آن شـده و در                
جريان دادگاه مـيـكـنـوس كـه عـلـيـه                
تروريستهاي جـمـهـوري اسـالمـي در           
آلمان شكل گـرفـت سـران جـمـهـوري               
اسالمي رسـمـا بـعـنـوان سـران بـانـد                 

امـا  .   تروريسم دولتي معـرفـي شـدنـد        
امــروز چــه شــده كــه بــاز جــمــهــوري             
اسالمي سراغ تيمها ترورش رفـتـه و          
پناهندگان را چه در سطح تبليـغـاتـي         
و چه در عرصه ترور فـيـزيـكـي هـدف             

 قرار داده است؟
واقــعــيــت ايــن اســت كــه جــمــهــوري            
اسالمي نه ميخواهد و نـه مـيـتـوانـد            
همـه پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي را مـورد                  

نـمـيـتـوانـد چـون         .   سوقصد قرار دهـد    
 ميليون پناهنده در سراسـر    ٤بيش از   

نـمـيـتـوانـد چـون قـدرت            .   جهان اسـت  
. سازماندهي چنين كشتاري را نـدارد     

نميخواهد چون ترور هر پنـاهـنـده اي          
هدف جمـهـوري اسـالمـي را بـرآورده             

تمام هراس رژيم از متـوسـل   .   نميكند
شدن به چنين اقدامات مزبوحانـه اي        
ايجاد رعب و وحشت در بـيـن طـيـف            
وسيع و عظيم مخالفـانـش در خـارج           

در شرايطـي كـه صـدور         . كشور است 
هر حكم اعدام و سنگسار مـوجـي از          
اعتراض و افشا گري در سـطـح بـيـن             
المللي ايجـاد مـيـكـنـد كـه رژيـم را                 
وادار مــيــكــنــد حــكــم خــود را پــس             

در شرايطي كه هر پناهنـده و        .   بگيرد
پناهجو براي اثبات حق پـنـاهـنـدگـي          
خود، در افكار عمومي به افشـاگـري         
از جــهــنــمــي كــه قــرار اســت بــه آن                 

ــردازد          ــپ ــده شــود، مــي ــازگــردان در .   ب
شرايطي كه فعلي عليه رژيم جمهوري 
اسالمي امروز به يك نـرم بـديـهـي و              
شناخته شده هر فـراري از ايـن رژيـم              
شــد بشــري اســت، آري در چــنــيــن                
شرايطي مـيـخـواهـد سـيـالن نـيـروي               
عظيم مخالفين رژيم در خارج را سـد        

فكر ميكننـد بـا قـتـل و تـرور               .   كند
پناهنـدگـان مـيـتـوانـنـد راهـي بـراي                

. ارعاب سايـر پـنـاهـنـدگـان بـيـابـنـد               
جمهوري اسالمـي بـا پـيـش گـرفـتـن               
سياست قديمي و سوخته شده تـرور و        
و ارعاب در واقع مـيـخـواهـد فضـاي            
خــارج كشــور را بــراي خــود آرامــتــر           

و در بستر اين آرامـش نسـبـي          .   سازد

به تضمين و تنظيـم روابـط سـيـاسـي             
از .   ديپلماتيك خود با غرب بـپـردازد       

اين روست كه به تروريسم رو مـيـاورد       
تا بـه دفـع عـوامـل مـخـاطـره آمـيـز                   

 .بالقوه بپردازد
ترور احمد مشعوف در پـاكسـتـان و             
هــمــزمــان رجــز خــوانــي پــاســدارن و           
شكنجه گران جمـهـوري اسـالمـي در           

در عـيـن      رسانه ها و سـايـتـهـايشـان           
حــال تــعــرضــي بــه حــق پــنــاهــنــدگــي         

زيرا كـه سـكـوت، بـي          .   ايرانيان است 
تــفــاوتــي و طــفــره زنــي دولــت هــا و              
احزاب و نهـادهـاي رسـمـي در بـرابـر               
مشكالت و حق پناهندگان ايراني را       
پيش فرض گرفته و تالش ميكند كـه        

 .به آن دامن بزند
با اين تحركات و شمشـيـر چـرخـانـدن            
ــوري               ــه ــم ــروريســت ج ــم ت ــاي رژي ه

. اسالمي بايد با تمام قوا مقابله كرد      
اگر از هـمـيـن االن مـقـابلـه جـدي و                   
قاطعانه در قبال اين سياست ارعـاب       
سازي صورت نـگـيـرد، نـه فـقـط بـر                 
شدت اقدامت تروريستي رژيم عـلـيـه        
پناهندگان مجددا افزوده خواهد شد،     

بــلــكــه دامــنــه آن نــيــز روز بــه روز                 
بـايـد مـحـكـم        .   گسترش خواهد يافت  

در بــرابــر ايــن ســيــاســت جــمــهــوري            
اسالمي بيدرنگ ايستاد، آنـرا افشـا         

ماهيت آن را در سطح افـكـار        كرده و   
. عمومي بين المللـي روشـن سـاخـت          

بايد بار ديگر به جـمـهـوري اسـالمـي            
ياد دهيم كه هرگز نميتواند در خـارج        

 .جوالن دهد
بهتر است همـانـطـور كـه هـمـكـاران               

شان ميگويند دربهاي سـفـارت شـان          
ــد          ــن ــن ــه ك ــخــت چــون از دســت       .   را ت

اپوزيسيون سرنگوني طلب انقالبي و      
ــان                   ــراري ــم ف ــي ــل عــظ ــي از دســت خ
ــحــظــه اي آرامــش             حــكــومــتــشــان ل

ما مدفاعـان پـروپـا       .   نخواهند داشت 
قرص حق پناهـنـدگـي هـمـه فـراريـان              
جمهوري اسالمي نميگذاريم سياست    

. ارعــابــتــان در خــارج كــارســاز شــود        
مطمئن بـاشـيـد كـه نـيـروي هـر تـك                  
پناهنده را بـه مـوج عـظـيـمـتـري از                  
افشاگري عليه حكـومـت نـنـگـيـن و              

. سرگوبگرانه تان بـدل خـواهـيـم كـرد            
  .بساط تان را جمع كنيد

 تحرآات جديد جمھورى اسالمى عليه پناهندگان
.چون سدى پوالدين در مقابل تان مى ايستيم  

 صفحات ويژه ترور يك پناهجو در پاآستان

 عربده هاآشى هاى پاسداران سايت بازتاب
هاى تعطيل ايران در اروپا و تخريب وجھه جمھورى  سفارت

  اسالمى

 فرشاد حسينى



 ٢٠٠٥ فوريه ١١  ٩ ١٧٩همبستگى هفتگى 

فوريه روز اعتراض سـراسـري   ١١روز
به جمهوري اسالمي واعـتـراض بـه          
قوانين ضد پـنـاهـنـدگـي در کشـور             

 .المان بود
در اين روز در اکثر شهرهاي الـمـان          
پناهجويان به نشـانـه اعـتـراض بـه             
قوانين ضـدانسـانـي بـه تـظـاهـرات              

شهر کورباخ با کـمـتـريـن     .   پرداختند
جــمــعــيــت ايــرانــي نــيــز شــاهــدايــن         

اعتراضات بود که از شهـرهـاي       
ــن         ــدونــــگ وورکســ ــلــ ــادويــ بــ
وهمچنيـن ازطـرف فـدراسـيـون          
پــنــاهــنــدگــي واحــد کــاســل              

تـظـاهـرات از      .   پشتيباني شـد     
روبروي ايستگاه مرکزي قـطـار       
شـــروع و در مـــقـــابـــل اداره               
خارجيها باسخنراني اقاي فريد    
حبيبيان فر مسوول فـدراسـيـون       

ــذيــرفــت            ــان پ ــاي درايــن .   کــاســل پ
 اعتراض خواسته شدتا

  نا امن اعالم کردن ايران١
ــه رســمــيــت شــنــاخــتــن حــق              ٢  ب

پناهندگي براي کليه کسانيـکـه از        
اسالم سياسي واسـتـبـدادگـريـخـتـه          

 اند
 پناهـنـدگـي را بـا قـراردادهـاي              ٣

 اقتصادي در هم نياميزيد
 بازگشايي پروندهاي پناهندگـي     ٤

همه کسانيکـه پـرونـده انـهـابسـتـه             
 شده

 بــازپــس دادن اجــازه کــار وحــق             ٥
 زندگي در جامعه

درجـواب پــنــاهــجــويــان اعــتــراضــي      
رييس اداره خارجيها اعالم کرد مـا       
هيچگونـه قـدرتـي نـداشـتـه وفـقـط               
مجري ميباشيـم واعـالم کـردتـمـام           
درخواستهاي مارا باواحد سـيـاسـي        

 .در ميان خواهدگذاشت 
 

 سيامک زارع ازکورباخ

 رامين قانع -٤
حسن صالحي دبير واحد فـدراسـيـون         
در شـهـر مـالـمـو بـعـنـوان مشـاور و                   
همکار فعال اين ستاد عـمـل خـواهـد           

 .کرد
هدف ما ايـن اسـت کـه بـا گـردآوري                
هــمــه پــنــاهــنــدگــانــي کــه از شــرايــط         
استبداد و ظالمانه حاکم بـر عـراق و            
افغانستان و جاهاي ديـگـر گـريـخـتـه            
اند و همچنين بسيج بيشترين نيـروي       
انساندوست در جامعه سوئد بتوانـيـم       
موج حمالت به حقوق پناهنـدگـي در         

مـا مـي     .   سوئد را بـه عـقـب بـرانـيـم             
 :خواهيم که

حق پناهندگي براي کليه کسانـي        -١
که از استبداد مذهبي، بي حقوقـي و     
خــطــر شــکــنــجــه و زنــدان و اعــدام               

گريخته انـد، بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه                 
 .شود
ايران بعنوان يک کشـور نـا امـن              -٢

 .اعالم گردد
پرونده همـه کسـانـي کـه پـرونـده                -٣

هاي آنها بسته شده است، بازگشـايـي     
 .شود
به همه پـنـاهـنـدگـان مـخـفـي از                 -٤

کشورهاي مختلف، همـچـنـانـکـه در          
برخي ديگـر از کشـورهـاي اروپـايـي              
اعالم شده، اجازه اقامت داده شـود و         

 .شامل يک عفو عمومي شوند
ســتــاد مــبــارزاتــي در دفــاع از حــق             
پناهندگي در شهـر مـالـمـو کـمـپـيـن               

 فـوريـه آغـاز      ١٤خود را رسما از روز  
مي کند و سپس هماهنگ بـه ديـگـر           
بخشها با شرکت در تظاهراتي که در        

ماه آوريل در مقابل پارلمان سوئد در    
استکهلم برپا خواهد شد، کار خود را 

در طـول ايـنـمـدت         .   به پايان مي بـرد    
برنامه هاي متفاوتي براي هر هـفـتـه          

 :در نظر گرفته شده است
 ٢٠ تـا      ١٤( هفته هفتم از سـال         -١

، هـفـتـه مـالقـات بـا احـزاب                ) فوريه
پارلماني و مـورد بـازخـواسـت قـرار              
دادن آنها براي پيگيـري خـواسـتـهـاي           

در ايـن هـفـتـه         .   کمپين خـواهـد بـود       
هئيت هايي با پنج حـزب پـارلـمـانـي            
تــمــاس خــواهــنــد گــرفــت و خــواســت         
پناهجويان را به گوش آنها خـواهـنـد          
رساند و از آنها خواهند خـواسـت کـه           
حقوق انساني پناهجويان را متـحـقـق     

 .سازند
 ٢٧ تا  ٢١( هفته هشتمم از سال       -٢

، هفته مالقات بـا نـهـادهـاي           ) فوريه
غيردولتي نظير صليب سـرخ و عـفـو         

بـايـد   .   بين الملل و غيره خـواهـد بـود         
کوشيد که حمايت اين نهـادهـا را بـا            
ــراضــي                 ــت ــن اع ــي ــپ ــم ــواســت و ک خ

و از آنـهـا       .   پناهجـويـان هـمـراه کـرد         
خواست که هر چه که مي تـوانـنـد در            
جهت به کرسي نشاندن اين خواستـهـا        
و پوشش خبري دادن به کمپيـن دفـاع      

 .از حق پناهندگي انجام دهند
 فـوريـه تـا       ٢٨( هفته نهم از سال       -٣
، هفته مديا، رسانـه هـا و          )  مارس ٦

در اين هفته با توجه     .   روزنامه هاست 
به کار گردآوري نيرو در هـفـتـه هـاي              
پيش از آن، بايد کوشيد تا بـه شـيـوه             
هــاي گــونــاگــون تــوجــه رســانــه هــاي          
جمعي را به خواستـهـا و مـطـالـبـات              

در اين زمـيـنـه    .   پناهجويان جلب کرد  
بايد باندازه کافي مـاتـريـال بـه زبـان              

 .سوئدي در دسترس باشد
برنامه براي هفته هاي بعد، متعاقبـاً       
به اطالع عموم و هـمـه پـنـاهـنـدگـان               

 .خواهد رسيد
محل ستاد مـبـارزاتـي در دفـاع از               

واقـع   Tr?fhusetحق پـنـاهـنـدگـي          
Ystadv?en 42 v? 5 است. 

جهت اطالعات بيشتر با اين شـمـاره         
 :تلفن ها مي توانيد تماس بگيريد

٩٣٨٦١٠١  ,   ٠٧٠-٣١٧١١٠٢-
 و             ٠٧٠-٤٨٨٦٤٦٧,   ٠٧٣

٠٤٠-٦١١٦١٠٩ 
فدراسيون  -همبستگي

سراسري پناهندگان ايراني 
 واحد مالمو

 ٢٠٠٥ فوريه ٦

-تشکيل ستاد مبارزاتى در دفاع از حق پناهندگى در مالمو
 صفحات ويژه  آمپين جھانى دفاع از حق پناهندگى

ــن و        ٢٠٠٥از آغــاز ســال           ــي ــوان  ق
مقررات مربوط به پناهندگي سـخـت       

متقاضيان پناهنـدگـان    .   تر شده است  
با سرعت بيشتري جواب منفـي مـي         
گيرند، مرزها شديـدتـر کـنـتـرل مـي             
شوند و اخراجهاي بيشتري با اعـمـال        

ــامــات  .   خشــونــت در راه اســت          مــق
سوئدي بـراي پـنـاهـنـدگـانـي کـه بـه                  
کشورشان فرستاده شده و در معـرض       

شکنجه و زندان قرار گرفته اند، هيچ       
بيـشـتـر    .   کاري در دستور خود ندارند    

پناهندگان ايراني اخراج مي شـونـد،        
عــلــيــرغــم ايــنــکــه ايــران بــه لــحــاظ           
سياسـي يـک کشـور نـاامـن اسـت و                 
دولت اين کشور بطور سيستماتيکـي      
حقوق بشر را پايمال مي کند و زنـان          
را مورد تبعـيـض و سـتـم قـرار مـي                 

 .دهد

 
مقامات سوئدي چشمانتان 

 !را باز کنيد
 :خواستهاي ما بدين قرار است

 
بازگشايي پرونده همه کساني که       -١

ــده شــان بســتــه شــده اســت و                  ــرون پ
برسميت شناخـتـن حـق پـنـاهـنـدگـي              

 !براي آنها

 
 توقف فوري اخراجها -٢
 
ايران بعنوان يک کشور نـاامـن و           -٣

 .ناقض حقوق بشر اعالم گردد
 

سه شنبه : زمان تظاهرات
 ٣ تا ١ فوريه از ساعت ١٥

 بعدازظهر

مقابل : مکان تظاهرات
ساختمان اداره مهاجرت 

 trafarm v. 5ֳواقع در 
 W illysنزديک 

فدراسيون سراسري 
پناهندگان ايراني واحد 

 مالمو
 ائتالف عليه اخراج ها

 تظاهرات در دفاع از حق پناهندگى و در اعتراض به اخراج پناهجويان 

  گزارشى از تظاهرات اعتراضى شھر کورباخ

 ادامه از صفحه اول 



 ٢٠٠٥ فوريه ١١  ١٠ ١٧٩همبستگى هفتگى 
 

مـا نـامـه شـمـا را            :   کيوان جـاويـد   
خوانديم شما به طور نمونه وار و واقـعـي             
ستم بر زنان در ايران را گفتيد کـه چـه بـر            
انها ميگذرد ،چند سال است که از ايـران           

 فرار کرديد و در کدام کشور هستيد؟
چهارسال و نيم است که     :   مهشيدشقاقي

از ايران فرار کردم و در کشور هلند ساکـن   
 .هستم

روزي که از ايـران فـرار         :   کيوان جاويد 
کــرديــد وبــه کشــور اروپــايــي امــديــد چــه            

 احساسي داشتيد؟
در ايـران انـقـدر زجـر              : مهشيد شقاقي 

وسختي کشـيـدم ومشـکـالت داشـتـم کـه               
. ديگر احساسي برايم بـاقـي نـمـانـده بـود             

آنقدر درآن کشور احسـاس، قـلـب، روح و             
وجود آدم را له ميکنند، کـه ديـگـر بـراي             

. آدم شخصيت و هويت باقي نـمـيـگـذارنـد          
ديگر نميداني که چه بايد فکر کني و چـه           

امـا واقـعـيـتـش را اگـر             .   احساسي کنـي     
بخواهيد زماني که از ان جهنم فـرار مـي            
کردم مـيـدانسـتـم کـه مشـکـالت خـواهـم                 
داشت اما اينجوري ديگه فکر نـمـيـکـردم          
به جايي که پناه ميبرم و اعالم پناهندگي   
ميکنـم ايـن رفـتـار را بـا مـن خـواهـنـد                      

 .داشت 
شما که آمديد به کشور     :   کيوان جاويد 

هلند چه مدت منتظـر بـوديـد کـه جـواب             
 بگيريد، اولين جوابتان را کي گرفتيد؟

ببينيد مـن در حـدود           : مهشيد شقاقي 
. چهار سال و نيم است که در هلند هسـتـم       

اولين جواب منفي ام را يـکـسـال پـس از              
بـا وکـيـلـم       .   اعـتـراض زدم    .   ورودم گـرفـتـم    

. صحبـت کـردم و تـقـاضـاي دوبـاره دادم                
دوبـاره بـعـد از        .   متاسفانه رسيدگي نشـد    

 .يک مدت منفي دوم را دادند 
در جواب ردي کـه بـه شـمـا          :   کيوان جوايد 

 دادند چه گفتند؟

جواب رد واقعا بـرايـم          : مهشيد شقاقي 
لحظه اي که من اين منفي      .   يک شوک بود  

را مي خواندم احسـاس مـي کـردم اصـال              
مامور جمهوري اسـالمـي اسـت کـه ايـن               

در جــواب طــوري      .   حــرفــهــا را مــي زنــد        
برخورد شده بود انگار اين واقعـيـتـهـا کـه         
در کشور ما دارد اتفـاق مـي افـتـد، ايـن                
ظلمها که داره به مـردم وجـوانـهـا وزنـهـا                
مــي شــود، اعــدامــهــا، شــکــنــجــه هــا،              
سنگسارها رويش خط بطالن کشيده شـده       

انگار من بايد هزاران درد و سختي    .   است
 سال بر مردم ما رفته، يک بـه          ٢٦که طي   

چيزي که مثل روز روشـن       .   يک اثبات کنم  
و مي دانـنـدکـه در       .   جلوي چشمشان است  
مـغـزهـاي کشـور را         .   ايران چـه مـيـگـذرد       

متخصصين در گـوشـه       .   فراري مي دهند  
ايـنـهـمـه زنـان        .   وکنار دنيا آواره وفرارينـد    

وانسانها در زنـدانـهـا بـه          .   سنگسار شدند 
اينهمه جوانها معتاد شدنـد     .   سر مي برند  

وانسانهاي بسياري کنار خـيـابـانـهـا البـه             
اينـهـمـه درد      .   الي کارتن ها از بين رفتند     

در جامعه است اينها طـوري رفـتـار مـي              
نـديـده انـد      . کنند که انگار وا قعيت نـدارد      

که چند سال پيش چگونه با فريادهايشـان        
جوانان ودانشجويان ما را از خوا بگاههـا        
از روي تختخوا بهايشان بلند کـردنـد وبـه           

انگار نـه انـگـار کـه           .   پايين پرتاب کردند  
 .اينها در کشور ما اتفاق افتاده است

فدرا سـيـون کـمـپـيـنـي          :   کيوان جاويد  
شــروع کــرده وهــمــه مــي دانــيــم کــه چــرا              
دولــتــهــاي اروپــايــي از دولــت جــمــهــوري          
اسالمي دفاع ميکنـنـد دولـت جـمـهـوري             

اگـر  .   اسالمي پـاره تـن ايـن دولـتـهـاسـت               
دولت جمهوري اسالمي با مـبـارزات مـر           
دم از بين برود ويک دولـت انسـانـي وآزاد            
توسط مردم روي کار بيايد معلوم که ايـن     

بـنـظـر    .   دولتهاي اروپايي ضرر مي کـنـنـد       

شما چطور مي شود روي ايـن دولـتـهـا و                
دولت هلند در مـورد کـيـس شـمـا فشـار                 
گذاشت تا کيسهاي مثل شـمـا يـا کـيـس               

 خود شما را بپذيرند؟
من يک زماني بعـد از      :مهشيد شقاقي 

اينکه جواب رد ومنفي را گرفتم وضعيت       
دچـار  . خيلي بـدي از نـظـر روحـي داشـتـم               

اما دوستـان و رفـقـا        .   افسردگي شده بودم 
به مـن نـيـرو       .   انگيزه جديدي به من دادند    

يعنـي  .   وقدرت دادند براي ادامه مبارزاتم   
واقعا به وضـعـيـتـي رسـيـده بـودم کـه از                    

فرامـوش کـرده     .   زندگي هيچ نمي خواستم   
اما با تـالش فـراوان       .  بودم زندگي چيست 

اهدافم را در .   به مبارزه اي دوباره پيوستم    
ايران در برابر زور وظلم فرقـي نـمـي کـنـد               
کجاي دنيا چه در ايـران تـحـت حـکـومـت            
مذهبي چه در اينجا در اروپا کـه ادعـاي            
ــکـــراســـي وحـــقـــوق بشـــر ادامـــه                   دمـ

همانطور که ميدانيد دادگـاه الهـه           . دادم
دوباره مبارزاتم  .   در اين کشور وجود دارد    

را شروع کردم ، مقاله نوشتم سعـي کـردم           
صدايم را به انـواع مـخـتـلـف بـه وسـايـل                   

خودم را حرفم را    .   گوناگون به دنيا برسونم   
 .ساکت ننشستم. حقانيتم را ابراز کنم

بعد از گرفتن دو تا منفي من بـه دادگـاه             
بعد از اثبـات خـودم وفـعـالـيـتـم از              .   رفتم

ببينيد چـقـدر    .   دادگاه جواب مثبت گرفتم   
اين نپذيرفـتـن مـن سـاکـت           .   تا ثير داشت  

ايــن مــن شــايــد صــداي       .   نـنــشــســتــن مــن   
هزاران هزار زن ديگر باشم که به انها ظلم         

صداي هزاران هزار مـردمـي کـه در           .   شده
اگـر  .   کشورمان ايران دارند رنـج مـيـبـرنـد          

من اينجا مينشستم، سکوت مي کـردم،        
به اين  .   شايد در حق انها هم ظلم ميکردم      

ترتيب جواب مثبت از دادگاه گرفتـم امـا          
متاسفانه دوبـاره بـه مـن جـواب مـنـفـي                  

دوبـاره     دادند که اکنـون مـنـتـظـر دادگـاه            

 .هستم 
فدراسيون پـنـاهـنـدگـان       :   کيوان جاويد 

ايران اين کمپين من برنمي گردم را بـراي           
زنان فراري و پناهجو شروع کرده شما بـار         
اول که اسم اين کمـپـيـن را شـنـيـديـد چـه                   

 احساسي داشتيد؟
فـکـر   .   احساس شـعـف      : مهشيد شقاقي 

اينکه يک جمعي ، گـروهـي وانسـانـهـايـي             
هســتــنــد کــه هــنــوز بــه انســانــيــت فــکــر             

دست انسانهايي را که ايـنـهـمـه       .   ميکنند
صـداي انـهـا      .  سختي کشيده اند ميگيرند 

کــمــکــشــان .   را بــه جــايــي مــي رســانــنــد          
جـلـوي   .   بهشان اميد مي دهـنـد     .   ميکنند

سختي و فشار وظلم وجور رابه نوعي مي        
خب به هرحـال مـي تـوانسـت يـک              .   گيرند

يـک  . نويد تازه اي باشد براي ادامه زندگي 
 .انگيزه جديدي باشد
مـهـشـيـد عـزيـز چـه            :   کيوان جاويـد  

انتظاري از هزاران هزار يا چند صـد هـزار        
 ايراني که در خارج از کشورند داريد؟

من خو شحالم کـه بـه          : مهشيد شقاقي 
اين وسيله ميتـونـم بـا مـردم حـرف بـزنـم                  

صـداي  .   وعزيزان صداي من را مي شنوند  
به عنوان   .کسي را که سختي کم نکشيده

چـه در    .   يک زن ايراني، رنج کـم نـکـشـيـده           
ازشـون  .   کشورش چـه در کشـور اروپـايـي           

خواهش مي کنم که فرا موش نکننـد کـه           
در کشورشان چه مي گذرد و چـه گـذشـتـه             

وچه انسانهايي چه زنان وکودکـانـي       .   است
وچه مبارزان عزيزي در سراسر دنيـا آواره          

در .   وضعيت بدي دارنـد   .   پناهنده اند.   اند
اينـهـا   .   استرس وبيماري روحي قرار دارند    

ايـنـهـا    .   شکنجه شده اند  .   مبارزه کرده اند  
تـا پـاي مـرگ رفـتـه               . زنداني کشيده انـد   

کـنـار   .   فراموش نکنند وکمک کـنـنـد       .   اند
يکديگر بايستند وتا انجا که مي تـوانـنـد      
صداي فريادشان را برسانند وبا اين نـظـام          
که نظا مي ضد زن وانسـان و بشـر اسـت                

 .مبارزه کنند 
شما مشخصا در مـورد    :   کيوان جاويد 

اين کمپين من بر نمي گردم چه انـتـظـاري           
 داريد؟ ميخواهيد

کاري کنيد که ايـن کـمـپـيـن گسـتـرده تـر                  
 بشود؟

بله اين کمپين صـداي       : مهشيد شقاقي 
زناني که در حقشان ظلـم شـده     .   زنان است 

. واز جهنم جمهوري اسالمي فرارکرده انـد      
اين کمپين دفاع ميکند از حقوق زنان بـه          

االن ايـن يــک وسـيلــه         .   وسـايـل مــخـتـلـف       
بسيار خوبي است که در اختيار مـا قـرار            
گـرفــتـه کـه عـزيــزان ديــگـر صـداي مــارا                 

و به کمک ما بيايند ، فعـا لـيـت            .   بشنوند
. سـاکـت نـنـشـيـنـنـد          .   دفـاع کـنـنـد      .   کنند

. چشمشان را به روي سختي و درد نبندنـد       
 .به روي کساني که سختي کشيده اند 

حتمـا صـداي شـمـا بـه            :   کيوان جاويد 
چه از طـريـق      .   گوش ميليونها نفر ميرسد   

اينترنت چه در ايران چه در اروپـا و هـمـه               
پـيـام مـهـشـيـد         .   مي توانند اين را ببينند  

روشن اسـت مـهـشـيـد مـي گـويـد بـا يـد                      
 سال  ٢٦متشکل بود وبه کساني که طول       

از عمر جمهوري اسالمي ظلم شـده کـمـک       
پيام مهشيد ساده وروشـن وانسـانـي       .   کرد
از انهايي که ميشنوند مـيـخـواهـم          .   است

که به کمپيـن فـدراسـيـون بـپـيـونـدنـد وبـا                   
امضاي طومار عليه دولتها، دولـتـهـايـي          
که زنـان را از حـق پـنـاهـنـدگـي مـحـروم                     
ميکنند، اينها را تحت فشار بگذارند تـا         

واين امکـان را بـه        .   شاهد پيروزي با شيم   
وجود بياوريم تا مهشيد ومهـشـيـدهـا بـه            
زنــدگــي آرام و بــدون تــرس دســت پــيــدا                

 .کنند 

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

 چرا بر نميگردم
 مصاحبه تلويزيونى مھشيد شقاقى با آيوان جاويد



 ٢٠٠٥ فوريه ١١  ١١ ١٧٩همبستگى هفتگى 

روز دوم اکسـيـون روز سـوم فـوريـه               
 روز رسيدن خبر هاي بسيـار    ٢٠٠٥

 ٢٩وقـتـي روز شـنـبـه            .   خوب بود   
ژانويه ما در مقـابـل اداره خـارجـي            
ها اکسيون داشتيم و خواهان پـيـدا         
شــدن يــعــقــوب شــديــم و از طــرف             
فدراسيون به پليس فاکس زده شـد،        
انتظار عقب نشـيـنـي زود رسـي را             

چرا کـه   .   ولي اين طور شد   .   نداشتيم
روز ســه شــنــبــه وکــيــل يــعــقــوب و            
حسين به ما خبر دادند که ديپـورت      
حسين عقب افتاده و خيلي رسـمـي         
به وکيل حسين خبر دادند که تاريخ       

حسين ديپورت نميشـود        فوريه ١١
و اين عمل در مورد يعقوب اتـفـاق          

اين مورد بر اثر فشـار       .   نيفتاده بود 

و تظاهرات در مقابل اداره خـارجـي        
در ضـمـن از طـرف          .   ها بوده اسـت    

مقامات مسئول به وکيل آنها خـبـر        
دادند که امکـان شـکـايـت ايـن دو               
پناهنده به دادگـاه بـاالتـر مـوجـود             
است که روي قـبـولـي آنـهـا چـه در                 

. آلمان و چه در اسپانيا تـاثـيـر دارد          
ما به آکسيون ادامـه مـي دهـيـم و              

مشغول جمع کمک مالـي هسـتـيـم،          
. چون اين شکايـت خـرج زيـاد دارد           

فردا روز جمعه در آخر آکسيـون مـا          

تـظــاهــراتــي تــرتـيــب داده ايــم کــه           
کــاروان هــم در آن شــرکــت              گــروه

حزب سبز هـا بـه مـا          .   خواهد کرد 
قــول داده کــه مــطــبــوعــات را در            
محل حاضر کند و قول هـمـکـاري          

 . هاي ديگر داده است
 

محسن قاسمخانى 
 برمن آلمان

هنگامي که يـک پـنـاهـجـو کشـور              
خود را بـه قصـد زنـدگـي بـهـتـر و                    
انساني تر ترک مـي کـنـد، در بـدو               
ورود به کشور هاي پناهنده پذير بـا      
مشکالت عديده اي روبرو ميشود،     
که اثـرات سـويـي در جسـم و روح                

از بـيـمـاري     .   پناهجو به جا مي نهد    
هاي روحي گرفته تا نفس تنگي تـا     
ايدز و تـجـاوز و نـبـود امـکـانـات                 
رفاهي همـه وهـمـه در بـر گـيـرنـده                 

 .مشکالت يک پناهجو است 
در يک مورد مشخص ميـتـوانـم بـه           
کشور آلمان اشاره کنم که قـرار گـاه          
ارتــش در جــنــگ جــهــانــي دوم را             
تبديل به کمـپ پـنـاهـنـدگـان کـرده              

اين كمپ به هر چيزي شبـيـه        .   است  
گـچ  .   بود جز مـحـل زنـدگـي انسـان           

هاي ديوار فرو ريخته و سقف هـاي         
دود گرفته و پناهجـويـان اکـثـرا بـا             
کــاپشــن هــاي پشــمــي آنــجــا تــردد          

بـاد از هـر سـويـي بـه              .   ميکردنـد    
اکــثــر .   درون ســاخــتــمــان مــي وزد        

 سال به بـاال آنـجـا         ٣پناهجو ها که    
بودند دچار سرما خوردگي شديد و       

خبري از پزشـک و    .   ذات الريه بودند  
به دلـيـل     .   درمان هم در ميان نبود  

نبود کنترل پزشکي و مشترک بودن      
قسمت هاي بهداشتي ساخـتـمـان و         
ورود پــنــاهــجــوهــاي مــخــتــلــف از         

اقصي نقاط دنيا خطر ايدز شـديـدا         
پناهـجـويـان سـاكـن ايـن كـمـپ را                 

 .تهديد مي کند
اين يک سوي ماجرا است در هـلـنـد          
کمپي را ديدم که يک حمام متـعـلـق          

بايـد حـدس زد کـه          .    نفر بود ١٠به  

در طول روز خيلي از پـنـاهـنـدگـان             
رغبـت نـمـي کـنـنـد بـا ايـن وضـع                    
استحمام کنند و اين دلـيـلـي اسـت            
براي رواج بيماري هاي پـوسـتـي در          

 .ميان پناهجويان 
چرخشي که در سـيـاسـت اتـحـاديـه             
اروپا در دهـه اخـيـر شـاهـد بـوديـم                

پديده اي را باعث شد کـه سـالـهـاي        
سال پناهجو در يـک وضـعـيـت نـا                
مشخص و نا معلوم منتظر جـواب        

ايـن  .   يا اخراجي يا ترک خاک بـاشـد        
مسئله انواع پيامدهاي عصبي کـه      
موجب ضعف هاي جسمي و روحـي       

طـپـش   .   خواهد شـد را در بـر دارد            
شديـد قـلـب، فشـار خـون، ضـعـف                
عصبي، افسردگي شـديـد، ضـعـف          
عضــالت پــا ودســت، ســرخ شــدن            
پوست تنگي نفـس و غـيـره در بـر                

 .گيرنده اين عوارض مي باشد
وضعيت پنـاهـجـو مـانـنـد زنـدانـي              

است که سالها منتظر حکم است و        
. در آخــر حــکــم اعــدام مــيــگــيــرد           

تـحـمـلـش بـراي هـر انسـان سـخــت                 
 .است 

اما شايع ترين مسئله اي که بدل به        
يک اپيدمي در ميـان پـنـاهـجـويـان            

 .شده خودکشي است
 پناهـجـو در     ٢٥ سال پيش حدود ٤

ميان پناهجويان هلند خـود سـوزي        
ايــن پــديــده بــا فشــار روز          .   کــردنــد

افزون دول غربي سرعتي بي سابـقـه        
گرفته است و آمار مرگ و مـيـر در           
خودکشي پناهـجـويـان مـتـاسـفـانـه            

وقتي تمام ميدان زنـدگـي   .   باالست  
براي يک انسان مسدود مي شـود و         
راهــي بــجــز بــازگشــتــن بــه هــمــان            
جهنمي که از آن خارج شـده و فـرار            
کرده ندارد در يک موقـعـيـت فشـار           
روحــي شــديــد دســت بــه ايــن کــار             

 .ميزند 
مسئله ديگر افسردگي شديد اسـت       
که در ميان پناهندگان شايـع اسـت         
و به يک امر روز مـره تـبـديـل شـده               

آيـنــده مـبــهـم و نــامـعـلــوم            .   اسـت    
زندگي در ميان زمين و هـوا هـمـه            
ــر افســردگــي              وهــمــه مســتــدلــي ب

 پناهجو است
تا جايي کـه دارو هـا و مـخـدرات                
آرام بخش رواج ويژه اي ميـان آنـهـا           

از جمله ميتـوان قـرص هـاي          .   دارد
نام برد که چند سال پـيـش   )   زلفت ( 

راوج خاصي در سر تاسر اروپا پيـدا      
 .کرده بود

مســئلــه اعــتــيــاد در        مــورد آخــري  

بـر خـالف     .   ميان پناهجويـان اسـت     
تصور رايجي که طبقات حاکمـه از        

. مسئله اعتياد به جامعه ميدهـنـد      
اعتياد پديده اي زاده نـظـم وارونـه             

هنگـامـي کـه      .   دنياي معاصر است 
مــيــدان را بــراي تــحــرک و زنــدگــي           
انسان ميگيرند و يـک افـق کـور را             
در برابر او قرار مي دهند انسان بـه      
طرفي ميرود تا خـود را فـرامـوش            

اين چـنـد جـملـه از مـنـصـور               .   کند
حــکــمــت در مصــاحــبــه بــا راديــو            
انترناسيونال نشان دهنده وافـعـيـت        
بــزرگــي اســت کــه بــازتــاب آن در              
زنـدگــي پــنــاهـجــو قــابــل مشــاهــده         

انواع مواد مخدر از کوک تا      .   است  
مــري جــوانــا و دارو هــاي مــخــدر            
مانند متادون و تـرامـودال از ايـن            

يـک مـورد زنـده ايـن           .   گونه هستند 
 بحث را تمام ميکند

 در هـلـنـد يـک           ١٩٩٥حدود سـال      
پناهجو ايراني که از فرط ناراحـتـي        
و افسردگي معتاد به کوکايئن شده      
بود اسلحه اي خريداري مـيـکـنـد و           
يکي از همشهري هاي خـود را کـه            
پناهجو است تهديد مـيـکـنـد و بـا             
مداخله پليس و مردم اين قائلـه بـا          
خوشي پايان ميابد و کسـي آسـيـب          
نمي بيند اما هميـن مـاجـرا نشـان            
دهنده تاثير مخرب مواد مخدر در      

 .زندگي يک پناهجو است 

عوارض روحى و جسمى تعرض به حقوق 
  پناهندگى

 بابك شديدى

روز دوم آآسيون در برمن   گزارش آوتاهى از 
 در دفاع از پناهندگان



 ٢٠٠٥ فوريه ١١  ١٧٩همبستگى هفتگى  ١٢ 

  ايران در آينه نقض حقوق مدنى
اعتصاب غذا هنوز ادامه 

 دارد
بينا داراب زند، مهـرداد لـهـراسـبـي،           
فرزاد حميدي، ارژنگ داوودي، حجت     
زماني و جعفر اقدامـي، شـش تـن از             
زنـــدانـــيـــان زنـــدان رجـــايـــي شـــهـــر            

کرج با انتشـار بـيـانـيـه          )   گوهردشت( 
 ۲۴اي اعــالم کــرده انــد کــه از روز                

در اعـتـراض بـه       )   پنجم بهمن ( ژانويه  
عدم تفکيـک جـرائـم و اجـراي طـرح               " 

طبقه بندي زندانيان و زندانهـا و نـيـز            
دسـت بـه     "   نقض حقوق بشـر در ايـران        

 .اعتصاب غذا زده اند
 

 نگراني ديدبان حقوق بشر
 

مقامات ايران مرتبا ادعا مي کـنـنـد       
که هيچ زنداني سياسـي نـدارنـد ولـي            

. اين ادعا مطلقـا بـي اعـتـبـار اسـت              
همين زندانيان تنها به دلـيـل اظـهـار            
نظر مسالمت جـويـانـه خـود زنـدانـي              

هــمــبــنــد بــودن زنــدانــيــان       .   شــده انــد  
سياسي در ايران با مجـرمـان سـابـقـه             
دار نظير قاتالن و قاچاقـچـيـان حـرفـه           
اي زندگي اين زنـدانـيـان را بـه خـطـر                

در گـزارش سـازمـان        .   انداخـتـه اسـت     
ديدبان حقوق بشر آمده است که شـش         
زنداني زندان رجايي شهر کرج بـه نـام          
هاي بينا داراب زند، ارژنگ داوودي،      
حجت زمـانـي، مـهـرداد لـهـراسـبـي،              
فرزاد حميدي و جعفر اقدامي در ايـن        
رابطه بيش از يک هفته است دست بـه         

 .اعتصاب غذا زده اند
 

 گزارشگر ويژه سازمان ملل
 

گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه      
خشونت عليه زنان، از ايران خـواسـتـه         
است که مجازات اعدام را لغو کند و         
تـا آن زمــان پــرونـده هـمــه زنــدانـيــان               
محکوم به اعدام را مـورد بـازنـگـري            

ياکين ارتورک هنگام ديدار . قرار دهد
از تهران خواستار اصالح قوانيني شد      
که نسـبـت بـه زنـان تـبـعـيـض آمـيـز                     

او همچنين از ايران خـواسـت    .   هستند
کــه مــقــرراتــي بــراي جــلــوگــيــري از             

او گـفـت     . خشونت خانگي تدوين کنـد    

ــهــاي               ــازداشــت ــگــران ب ــدا ن کــه شــدي
خودسرانه، اعمال شکنجه، دوره هـاي      
طوالني حبـس انـفـرادي و نـيـز عـدم                
دسترسي بازداشت شدگـان بـه وکـيـل           

چنين مواردي از نـقـض حـقـوق         .   است
بشر، مردان را هم مانند زنـان در بـر             

اما خانم ارتورک از قوانين     .   مي گيرد 
ديگري هم سخـن گـفـت کـه بـه طـور                 
خاص عليه زنان تبعـيـض قـائـل مـي           
شوند؛ مانند قوانين مربوط به طـالق        

 .و سرپرستي فرزندان
 

 نرگس اديب بازداشت شد
 بهمن، خانم نـرگـس      ۲۰روز سه شنبه    

جنبش پيشـاهـنـگـان      " اديب از فعاالن    
مــنــزل خــود و در حضــور             در"   ايــران

ــوســط                ــدان و هــمــســر خــود، ت ــرزن ف
ماموران وزارت اطالعات دستگير و      

 .زنداني شده است
 

 پور  محمد عبدي محاكمه
 

پور يكي     محمد عبدي     محاكمه   جلسه
از متهمـان هـواداري از يـك گـروه و                
تجمع غير قانوني در سقز روز گذشته       

 اول دادگاه انقالب اسـالمـي          در شعبه 
اتــهــام عــبــدي     .   ( ســقــز بــرگــزار شــد      

 مـاه مـه       1شرکت در تظاهرات        پور
عــنــاويــن ) . ســال گــذشــتــه مــيــبــاشــد      

ــده                ــرون ــهــامــي مــطــرح شــده در پ ات
هواداري از يك گروه غـيـر قـانـونـي و              
تجمع غير قانونـي اسـت ولـي هـنـوز              
تصميم دادگاه در اين بـاره مشـخـص           

 .نيست
  

 محاکمه يك کشيش
 

 compassبنابه نوشته سايـت      
direct  يـك کشـيـش       هفته گذشتـه

ايراني به نام حميد پورمند بـه دلـيـل            
فعاليـتـهـاي مـذهـبـي دريـك دادگـاه                
نــظــامــي درتــهــران مــورد مــحــاکــمــه        

او که در شهـريـور امسـال         .   قرارگرفت
 شـرکـت     76کشـيـش و          9به همراه   

يك گردهمائي در شهـر      کننده ديگردر 
يـــك  کـــرج دســـتـــگـــيـــرشـــده اســـت،        

مهمترين اتـهـامـي      . افسرنظامي است 

کــه درحــال حــاضــرمــتــوجــه پــورمــنــد       
ــســاي       اســت،عضــويــت در     ــي ــل يــك ک

زيرزميني است که به تغيير دين عـده        
 .زيادي در ايران کمک کرده است

 
 احضار مجدد

 
از  «فـريـد مـدرسـى      »مـدافـع      وكيـل 

 بازپرسى ۱۳احضار موكلش به شعبه 
دادسراى عمومى و انقـالب قـم خـبـر            

طبق اين احضاريه، مـدرسـى در       .   داد
مورد پرونده قبلى و رفع نواقص بـايـد         
فردا در بازپرسى دادسراى قـم حضـور        

وى همچنين از احضـار حسـيـن          . يابد
پور، مسعود رهبرى و عباس     عبداهللا

كوشا از اعضاى جبهه مشـاركـت قـم          
 بــازپــرســى دادســراى      ۱۳بــه شــعــبــه      

 .عمومى و انقالب قم خبر داد
 

 تعطيل نمايشگاه
 

نمايشگاه لوازم آرايشي و بـهـداشـتـي          
مشهد بـا حـكـم يـك مـقـام قضـائـي                  

اين نمايشگاه كه از روز      .   تعطيل شد   
 بهمن در محل نـمـايشـگـاه بـيـن             15

بـه  ,   المللي اين شهر دايـر شـده بـود              
دليل بي توجهي بـه شـئـون اسـالمـي              

 .تعطيل شد
 

 ها خواب خيابان
 

مديركل امور اجتماعـي اسـتـانـداري         
ــت        ــفــ ــران گــ ــهــ ــد      ۹/۴:   تــ  درصــ

ها كه در چهار گرمخانـه        خواب  خيابان
ــهــران اســكــان داشــتــه         ــد، داراي       ت ان

بـر  .   انـد    تحصيالت دانشـگـاهـي بـوده       
 درصد ۵/۱اساس نتايج يك بررسي،  

هـا داراي تـحـصـيـالت             خـواب    خيابان
 درصـد تـحـصـيـالت          ۴/۳ليسانس،  

 درصد تحصـيـالت   ۴/۹فوق ديپلم و    
ايـن بـررسـي نشـان         .   انـد    ديپلم داشتـه  

دهــد، از افــرادي كــه بــه چــهــار                مــي
انـد،     گرمخانه تهران، مراجعه داشـتـه      

هاي   درصد دچار معلوليت۸/۰فقط  
هاي الزم بـراي       جسمي و فاقد توانايي   
 .اند حضور در جامعه بوده

 

 آتش زدن كارخانه
 

، ) فيلور( كارخانه لوازم خانگي بهمن     
در حومه تهران توسـط كـارگـران ايـن            

بنا بر اين   . كارخانه به آتش كشيده شد    
گزارش، كارگران كارخانه مذكـور كـه        
حدود صد نفـر آنـان، هـفـتـه گـذشـتـه                 
توسط مديريت كارخانـه اخـراج شـده           
بودند، شب گذشته اقدام به آتـش زدن         

در جـريـان ايـن        . اين كارخـانـه كـردنـد       
سـوزي كـه خسـارت آن بـالـغ بـر                   آتش

شود، بيش    ميلياردها ريال برآورد مي   
از سيصد دستـگـاه يـخـچـال آمـاده و               
بخشي از تجهيزات كارخـانـه طـعـمـه            

 .حريق شد
 

 حبس و قصاص
  

اى كه در حـيـن سـرقـت            سارقان حرفه 
پسر جوانى را به قتل رسانـده بـودنـد،           

 دادگـاه    ۷۱از سـوى قضـات شـعـبـه             
كــيــفــرى اســتــان تــهــران بــه حــبــس و           

مـتـهـم رديـف       . قصاص محكوم شدنـد   
اول به اعدام و متهم رديف دوم پرونده   

.  سال حبس محكـوم كـردنـد     ۲۳را به  
همچنين متهمان به اتهام سرقت، هـر       
 .كدام به سه سال حبس محكوم شدند

 
 تائيد اعدام

 
 دادگــاه كــيــفــرى     ۷۱قضــات شــعــبــه     

استان تهران پـس از بـررسـى پـرونـده               
عامل اصلى جنـايـت ورامـيـن حـكـم             

عـالـى    اعدام او را كه از سـوى ديـوان          
كشور نقض شـده بـود دوبـاره صـادر               

اسماعـيـل مـتـهـم رديـف اول             .   كردند
پرونده پيش از ايـن از سـوى قضـات              
شعبه مذكور به خاطـر مشـاركـت در           
قتل ابراهـيـم بـه يـك بـار قصـاص و                   
پرداخت نصـف ديـه، بـه دلـيـل قـتـل                 
فاطمه به يك بار قصـاص و پـرداخـت            
نصف ديه و به خاطر قتل دو فرزنـدش      
به پرداخت ديه يك مـرد كـامـل و بـه               
خاطر زناى به عنف به اعدام محكوم       

 .شده بود 

   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


