
 ٢٠٠٥ فـوريـه       ٢٣روز چهارشنبـه     
طبق قرار قبلي و در ادامه سلـسـلـه           
مذاكرات زنجيره ايي فدراسيـون بـا        
ســازمــان مــلــل، دولــت تــركــيــه و            
ــژه              ــنــده وي ــمــاي ــا، ن ــه اروپ اتــحــادي
ــه فــدراســيــون، ســيــروان           ــيــرخــان دب
قادري، مـالقـات و مـذاكـراتـي بـا               
مسئولين كميسارياي پـنـاهـنـدگـان        
سازمان ملـل تـركـيـه در خصـوص              

وضعيت پناهندگان ايـرانـي در       
تــركــيــه و بــه ويــژه وضــعــيــت             
پناهندگـان مـوسـوم بـه شـمـال             

 .عراق انجام داد
گـيـشـه       در ايـن مـذاكـره خـانـم          

كارنبـروك دبـيـر كـمـيـسـاريـاي             
پناهـنـدگـان در تـركـيـه، آقـاي              
استيون كارليس معاون دبيـر و       
خانم كاروالين انـيـس مسـئـول          

امور حقوقي بعنوان هـيـئـت      
كـمــيـســاريـاي پـنــاهـنــدگــان        
ــركــيــه و             ســازمــان مــلــل ت
ــوان            ــن ــع ــادري ب ــروان ق ــي س
نــمــايــنــده ويــژه دبــيــرخــانــه        
فدراسيون كه از انگـلـسـتـان        
به تركيه آمده بود و شاهيـن        
بغدادي يكي از پناهـنـدگـان       
شــمــال عــراقــي در تــركــيــه         

 .شركت داشتند
در ابتدا خانم گيـشـه ضـمـن خـوش              
آمد گـويـي بـه سـيـروان از ايـنـكـه                   
فدراسيون حاضر شده اسـت در ايـن          
خصوص با مسئولين كمـيـسـاريـاي        
پناهندگان سازمان ملل به نشـسـت       
و مذاكره بپردازد، استقبال و ابـراز         

ــرد      ــدي ك ــرســن ــن        .   خ ــي ــم وي در ه
خصوص 

      پناهندگى حق هر آسى است آه از اسالم سياسى استبداد و بى حقوقى ميگريزد                   جمعه ها منتشر ميشود

   همبستگى هفتگىهمبستگى هفتگىهمبستگى هفتگى
   نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى 

 

١٨١ 
200 5 فوريه25  

1383 اسفند 7   

Hambastegi, Persian weekly of International Federation of Iranian Refugees (IFIR) 

Www.hambastegi.org 

2ادامه در صفحه   
 

تالش سايت بازتاب براى  
آسب اعتبار از 
 دراآوالهاى سياسى

آودآان پناهجو و حقوق 
 پناهندگى 

 اسماعيل مولودى

من از اسالم 
 گريخته ام

دادگاه آلمان نيز ديپورت 
زهرا آاملى را منتفى 

 اعالم آرد
 

به سازمانھا و 
نھدادهاى مدافع حقوق 
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 !هيچ پناهنده شمال عراقى ديپورت نخواهد شد
نماينده ويژه فدراسيون با هيئت مسئولين آميسارياى   گزارش مالقات سيروان قادرى

 پناهندگان سازمان ملل ترآيه در خصوص وضعيت پناهندگان ايرانى در ترآيه

 ٠٢٠٠٥ فوريه ٨در انتخابات روز 
بار ديگر حزب راسيست دانمارک به 
نام وستل به رهبري آندرس فرگ   

اين . رسموسن به پيروزي رسيدند

 به دليل کمي  ٢٠٠٢حزب در سال 
آرا در ائتالف با حزب فاشيست 
دانمارک بنام دانسفوک پارتي و با  
قبول و پذيرش تمام موارد ضد  

خارجي آنان توانست از سد حزب  
سوسيال دموکرات بگذرند و  
. حکومت دانمارک را بدست گيرند

اين حزب 

بچه هاي بيگناهي که از کشورهاي 
مختلف جهان به اميد يافتن مکان 
امن و آينده روشن به اين ديار آمده   
اند، آناني که نظاره گر وقايع  
هولناکي بودندو براي خودشان در 
همين اوان کودکي، داراي تجربيات 
تلخي از محيط اطراف خود 
هستند، که باور و يادآوري آن لرزه  
به اندام مياندازد و بواسطه آن   

در هم  . عصباني و پرخاشگرند
شکسته اند و اميدي به آينده  

بعضي از آنها روانه   .ندارند
بيمارستانهاي رواني شده اند و  

که ديگر طاقت بريده اند    بعضي
و اين   . دست به خود کشي ميزنند 

يکي از بهترين شرايطي هست که به  
علت نااميدي و سرخوردگي به دام  

بزهکاري 

 سازمان ملل در چنبره تناقضات
ميزگرد ويژه همبستگى با سيراون قادرى و فرشاد حسينى پيرامون مشكالت 

 پناهندگان شمال عراق و مواضع يو ان و دولت ترآيه

فدراسيون و دعوت نھادهاى بين المللى براى 
  همكاريھاى بين المللى

بگذاريد بچه هاى پناهجو نيز 
 بازى کنند

نگاهى به وضعيت تكان دهنده آودآان 
 پناهجو در هلند

روج مجدد راسيسم وپناهنده ستيزى در دانمارکع  

  ٤صفحه 

٣صفحه   

٦ادامه در صفحه   

  ٧ادامه در صفحه 

 كيوان قديري



بهبود وضعيت پناهندگان در تـركـيـه         
 .دارد حتما اين سازمان را مطلع كند

محور اصلي ايـن مـذاكـرات مسـئلـه             
پناهندگان ايرانـي مـوسـوم بـه شـمـال              
عراق ، انتقال كليه آنان به يـك كشـور            
امن سوم، تاميـن مـعـاش و پـوشـش              
مـالــي، درمــانـي و اقــامـتــي آنــهـا و               
همچنين وضعيت پناهجويـان پـرونـده        

 .بسته و زنان پناهجو بود
در بحث حول وضـعـيـت پـنـاهـنـدگـان              
موسوم به شمال عراق، سيروان قـادري       
به تشريح سياستهاي فدراسيون در اين    
خصوص پرداختـه و ايـن سـازمـان را              
بدليل كم كاري و اهمال در رسـيـدگـي         

 پناهنده و   ١٢٠٠به وضعيت قريب به  
انتقال آنان به كشور امن سـوم، مـورد           

در پاسـخ بـه انـتـقـاد              . انتقاد قرار داد  
نماينده ويـژه فـدراسـيـون و بـمـنـظـور                 
تشــريــح ســيــاســتــهــاي كــمــيــســاريــاي      
پناهندگان تركيه و اقدامات تاكنـونـي      
و موانع و مشكالت سد راه انتقال اين        
پناهندگان، بـحـث مـفـصـل و داغ و                
طــوالنــي بــيــن هــيــئــت مســئــولــيــن           
كميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل       

. و نماينده ويژه فـدراسـيـون در گـرفـت            
آقاي استيون معاون دبير كـمـيـسـاريـا           
در تركيه ضمن اشاره بـه پـيـچـيـدگـي               
هاي قانوني ايندسته از پناهندگان بـه        
اين موضوع اشـاره كـرد كـه در واقـع               
چون ايـن پـنـاهـنـدگـان از كشـور دوم                 
يعني كشوري كه بايد كل پروسه هـاي       
حقوقـي پـذيـرش و انـتـقـال را انـجـام                   
ميدادند بـه تـركـيـه آمـده و از سـوي                  
ديگر دولت تركيه نيز به دليل نگـرانـي         
از ســرازيــر شــدن مــوجــهــاي ديــگــر             

پناهندگان به كشور خود عمال مـوانـع        
و مشكالت بيشتري را بـراي انـتـقـال             

وي .   اين پناهندگان موجب شده اسـت      
در ادامه صحبت هـاي خـود تصـريـح            
كـرد كــه از نــظــر مــا، كــمــيــســاريــاي            
پناهندگان در ژنـو و دولـت تـركـيـه ،                
كليه اين افراد پناهنده محسوب شـده        
و با مذاكرات و توافقاتي كه بـا دولـت          
تركيه داشتيم، اين تضمين را گـرفـتـه           
ايم كه هيچ يك از اين پنـاهـنـدگـان بـه              

. ايران يا شمال عراق ديـپـورت نشـونـد       
آقاي اسـتـيـون هـمـچـنـيـن افـزود كـه                   
براساس قوانين بين المـلـلـي سـازمـان           

را در خصوص ايـن        ما دو وظيفه مهم   
اول .   پناهندگان عـهـده دار مـيـبـاشـد           

حمايت از اين پناهـنـدگـان و تـامـيـن              
امنيتي آنها و جلوگيري از ديپورتشان      
به ايران يا عراق و دوم كمك به انـتـقـال            

در خصـوص    .   آنها به يك كشـور سـوم        
وظيفه دوم ما چهار گزينه را پيـش رو          

 :داشتيم
اول اينكه به ايران بازگردانده شوند كـه         

 از نظر ما منتفي بود
دوم اينكه به همان عـراق بـازگـردانـده          

شوند كه آنهم با بررسي هايي كه بعمل        
 آمد بي نتيجه مانده و منتفي شد،

سوم اينكـه اقـامـت دائـم تـركـيـه را                  
دريافت كنند، كه آنهم مـورد پـذيـرش          

 دولت تركيه قرار نگرفت،
و چهارم انتقـال آنـان بـه كشـور امـن                 

سوم بود كه ما بيشتر بـر ايـن گـزيـنـه               
باور داشته و در حال حاضر مشغول به        

. نتيجه رساندن اين گزينـه مـيـبـاشـيـم           
آقاي استيون در عين حال خـاطـرنشـان     
ساخت كـه انـتـقـال ايـن پـنـاهـنـدگـان                  

منوط به روشن شدن وضعيت ثبات و        
وي در   .   امنـيـت در عـراق مـيـبـاشـد             

پاسخ به سوال نماينده فـدراسـيـون كـه            
پرسيده بود انتقال اين پناهندگـان چـرا        
بايد منوط به تـحـوالت عـراق بـاشـد              
توضيح داد كه علت اصـلـي ايـن امـر             
برطرف كردن نـگـرانـي دولـت تـركـيـه               

با بهبود وضعيت عراق سازمان     .   است
در    ما ميكوشد تا پناهندگان مـانـده       

عراق را تحت پوشش خود قرار داده و          
دولت تركيه اطمينان خاطـر        بدينگونه

خواهد يافت كه موج پناهنده از عـراق     
 .بسمت تركيه سرازير نخواهد شد

سيروان قادري نماينده ويژه فدراسـيـون       
پرسيد چرا كميسارياي پناهندگان اين      
معضل و نگراني دولت تركـيـه كـه بـه             
ركود در پروسـه انـتـقـال پـنـاهـنـدگـان                
انجاميده را طي بيانيه يا كنفرانسهاي      

. عمومي و علنـي مـطـرح نـمـيـسـازد             
آقاي استيون پاسخ ميدهند كه بـنـظـر          
ما علني كردن اين معضل نه تنها بـه          
حل آن كمك نكـرده بـلـكـه مشـكـالت             
بيشتري را براي ما ايجاد مـيـكـنـد از        
ــا                 ــالــوگ ب ايــن رو مــا ســيــاســت دي
مسئولين ذيربط دولت تـركـيـه ادامـه           
 .داده و به اين روند خوش بين هستيم

آقاي استون در پاسخ به سوال سـيـروان       
كه اقدامات مهم و كـلـيـدي شـمـا در               
حمايت از اين پناهندگان چه ميباشد،      

 :پنج مورد را بشرح زير ذكر كرد
طرح موضوع پناهـنـدگـان شـمـال        _  ١

عراق در اجـالس سـه گـانـه كـه بـيـن                   
كميسارياي پـنـاهـنـدگـان، دولـتـهـاي             

ــر و           ــذي ــده پ ــن ــاه ــن ــاي       پ ــه ــان ــازم س
غــيــردولــتــي بــزودي در ژنــو بــرگــزار            

 سال يكبـار    ٨اين اجالس هر    .   ميشود
 .برگزار ميشود

مــذاكــرات فشــرده بــا دولــتــهــاي         _   ٢
 پناهنده پذير

بــررســي وضــعــيــت و تــحــوالت           _   ٣
 منطقه اي و بين المللي عراق

حل مشكالت مـالـي و درمـانـي           _   ٤
اين پناهندگان تا زماني كه در تركـيـه          

 .بسر ميبرند
ــت               _   ٥ ــي ــن ــراري ام ــرق ــره ب ــاالخ و ب

پناهندگان و جـلـوگـيـري از ديـپـورت              
 .آنان

بحث بعد در رابطه با تاميـن مـالـي و           
درماني و اقامتي پناهـنـدگـان شـمـال           

كه خانم گيشه در پاسخ به      .   عراقي بود 
اعــتــراض ســيــروان كــه چــرا ايــن                   
پناهندگان از پوشش مالي و درمـانـي        
و اقامتي كافي از سوي كمـيـسـاريـاي          
پناهـنـدگـان بـرخـوردار نـمـيـبـاشـنـد،                
توضيح داد كه ما مدت زيـادي اسـت          
در اين رابطه با ژنو در مذاكره هستـيـم      
متاسفانه بدليل رقم باالي اين هزينـه،        
ژنو بدليل كمبود بودجه، بـا پـرداخـت           

از .   همه اين هزينه ها موافـقـت نـكـرد          
طرف ديگـر مـذاكـرات مـا بـا دولـت                
تركيه براي صرف نظر كردن از دريافت       
هزينه تمديد اقامت پـنـاهـنـدگـان هـم            

وي .   نتايج رضـايـت بـخـشـي نـداشـت            
ــاهــش                  ــظــور ك ــن ــم ــه ب ادامــه داد ك
مشكالت اين پناهندگان موفق شديـم      
كه از دولت تركيه اجازه كار بـراي ايـن           
پناهندگان گرفته اجازه تحصيـل بـراي        
كودكان اين پناهندگان را بگيريم و از        
سـوي ديـگـر بـا تشـكـيـل گـروه ويــژه                   
مشتركي از مـا و پـلـيـس و ووزارت                

كشــور تــركــيــه در حــال بــررســي ايــن            
موضوع هستيم كه به پناهندگاني كـه       
واقعـا دچـار مشـكـل مـالـي بـاشـنـد                  
بنحوي بتونيم كمك مالـي و درمـانـي         

 .كنيم
بخشـهـاي بـعـدي مـذاكـره بـه بـرسـي                  
مــجــدد و بــازگشــايــي پــرونــده هــاي            
پــنــاهــجــويــان اشــاره شــد كــه خــانــم             
كاروالين مسئول حقوقي از فدراسيون      
خواست چنانچه در مورد پناهجوياني      
كه از جـانـب مـا پـرونـده بسـتـه شـده                    
باشنـد اطـالعـات جـديـدتـري داشـتـه               
باشند براي ما ارسل كند و ما حـتـمـا            

. آنها را مورد برسي قرار خواهـيـم داد         
در ادامـه هـمـيـن بـحـث لـيـسـتـي از                    
پناهجويان به خانم كاروالين ارائه شـد     
كه قرار شـد نـامـه فـدراسـيـون را در                   
پرونده كـلـيـه ايـن افـراد قـرار داده و                    
پرونده هاي آنان مورد بـازبـيـنـي قـرار             

 .گيرد
در انـتـهـا خـانـم گـيـشـه از نـمـايـنـده                      
فدراسـيـون خـواسـت تـا نـمـايـنـدگـان                 
واقعي پناهنـدگـان شـمـال عـراقـي را              
براي ادامه مذاكرات به اين كميساريـا       

 .معرفي كنند
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهنـدگـان ايـرانـي بـه دور گسـتـرده                
مذاكرات خود ادامه داده و هـمـزمـان           
تداراكات يـك كـمـپـيـن قـوي و بـتـن                   
المللي را با كمك سازمانهاي شناختـه       

مـا  .   شده بين المللي مـهـيـا مـيـكـنـد            
كليه پناهندگان شـمـال عـراقـي را بـه              
ــه                  ــيــوســتــن ب اتــحــاد و تشــكــل و پ
فدراسيون فراخوانده و اين مبارزه را تا       
رسيدن به نتايج و مطـالـبـات اسـاسـي          
خود يعني انتقال كـلـيـه پـنـاهـنـدگـان               
موسم به شمال عراقي به كشـور امـن            

 .سوم ادامه خواهيم داد
  

دبيرخانه همبستگي فدراسيون              
 سراسري پناهندگان ايراني            

 ٢٠٠٥ فوريه     ٢٤
  

 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥  ٢ ١٨١همبستگى هفتگى  

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                                                       

نماينده ويژه فدراسيون با هيئت   گزارش مالقات سيروان قادرى
مسئولين آميسارياى پناهندگان سازمان ملل ترآيه در خصوص 

 وضعيت پناهندگان ايرانى در ترآيه



 

 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥  ٣ ١٨١همبستگى هفتگى  

اجازه ندهيد معيارهاي پناهنـدگـي      
. در ايــن کشـــور پــايـــمــال شـــود               

سختگيري دولت سوئد در خصوص     
حقوق پـنـاهـنـدگـي، قـطـع هـزيـنـه                 
مســکــن، تــحــمــيــل کــردن زنــدگــي         
مخفي به هـزاران انسـان فـراري از             
کشورهايي چون ايران، افغانسـتـان،      
عراق، فلسطيـن و قـطـع هـزيـنـه و                
امکانات رفاهي آنها، نقض آشکـار      

اين همـه انسـان      .   حقوق انسان است  
بدليل نقض حقوق بشـر بـه ايـنـجـا              

در اينجـا نـيـز از ايـن            .   گريخته اند 
در ميـان آنـهـا      . حق محروم شده اند 

صدها کودک دچار صدمات شـديـد        
 .روحي، رواني و جسمي شده است

 در اعتراض به اين وضعيت؛
انجمنهاي افـغـانـهـا در سـوئـد و               -

همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايراني کـمـپـيـنـي را در            

 ٢١ فوريه تا  ١٥اشکال مختلف از    
ــرده اســـت            روز .   آوريـــل اعـــالم کـ

 آوريل تظـاهـراتـي در      ٢١پنجشنبه  
استکهلم در ميدان ميـنـت تـوريـت          

 بـه طـرف پـارلـمـان            ١٢از ساعات   
با هـيـاتـي    .   سوئد برگزار خواهد شد   

 .از دولت مالقاتي انجام ميگيرد
مارس جشنـي بـه مـنـاسـبـت            ١٩ -

سال نو ايراني و در همبسـتـگـي بـا            
 تا پاسي از     ٧پناهندگان از ساعت    

شـــــــــــــــــــــــــــــــب در                                
Wiselgrensplatsen لـــــوکـــــال

بـرگـزار   Konsumباالي فـروشـگـاه       
 .خواهد شد

 ٢١داير کردن چادر اطالعاتي از       -

 ١٣ مارس هر روز از ساعت       ٢٧تا  
 . در برونس پارکن١٨تا 
روز جمعه اول   :  برگزاري تظاهرات -

 از برونس پـارکـن       ١٧آوريل ساعت   
 .به طرف يوتاپالتسن

 آوريل از شهرها و کـمـپـهـاي         ٢١ -
مخـتـلـف سـوئـد بـراي شـرکـت در                 
تظاهرات راهي استکهلـم خـواهـيـم         

با ما تماس بگيريد و در ايـن           .   شد
 .کپين شرکت نمايد

انجمنهاي افغانها در گوتنبرگ 
 سوئد

همبستگي، فدراسيون 
سراسري پناهندگان ايراني 

 گوتنبرگ سوئد-
تلفن ٢٠٠٥ فوريه ٢٣

٠٧٣٧١٧٨٨١٩ 

 فوريه، در حـالـيـکـه         ٢٣چهارشنبه   
فــعــالــيــن فـــدراســيــون ســراســـري              
پناهندگان ايراني در ميتينگ بزرگ     
شهر ماينز حضور داشتند، به ميـنـا        
ــدرام               ــدراســيــون و پ ــيــر ف احــدي دب
رضازاده دوست پسـر زهـرا کـامـلـي             
خبر داده شد که دادگاه رسيـدگـي بـه          

پناهندگي زهرا کاملي، ديروز رسمـا   
. حکـم ديـپـورت زهـرا را لـغـو کـرد                 

بدنبال دو هـفـتـه کـمـپـيـن فشـرده و                 
بسيار موفق که نـام و سـرگـذشـت و              
عکس زهرا را به خانه ميلونهـا نـفـر           
در آلمان و اروپا و ايران برد، باالخـره         
دولت آلمان عقب نشسـت و از زبـان           

وزير داخلـه اتـو شـيـلـي ايـن عـقـب                  
ديروز چهارشـنـبـه     .   نشيني اعالم شد  

 فوريه اين عقب نشيني رسمـيـت        ٢٣
قانوني يافت و بدين وسيله يک بـرگ         
درخشان ديگر در صفحه فـدراسـيـون        
و ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق                 

خاطـره  .   پناهندگي در آلمان ثبت شد    

دو هفته مبارزه مداوم با تظاهرات و     
راهپـيـمـايـي هـا ، بـا ارسـال نـامـه                    

بـا     اعتراضي و جـمـع آوري امضـا،          
ــطـــح               ــه سـ ــوع بـ ــوضـ ــدن مـ ــانـ کشـ
مطبوعات، همه و هـمـه خـاطـره دو             
ــش                    ــاي ــم ــجــان از ن ــي ــر ه ــه پ ــت ــف ه

اين الـگـو و      .   همبستگي انساني بود  
نمونه اي از کار اجتماعي و مـوثـر،            
از جلب تـوجـه افـکـار عـمـومـي، از                
جلب سمپاتي همگـان بـه سـرنـوشـت           
ــهــايــي کــه از دســت جــهــنــم               انســان
جمهـوري اسـالمـي فـرار کـرده انـد،               

 .بود
ما هنوز اين کمپين را براي گـرفـتـن           
حــق اقــامــت زهــرا و بــه رســمــيــت              
شناخته شدن وي بـعـنـوان پـنـاهـنـده              

 .سياسي ادامه خواهيم داد
يکبار ديگر اين پيروزي را بـه هـمـه             
فعالين فـدراسـيـون و سـازمـانـهـا و                
کوالسيوني که اين مبـارزه را پـيـش           

 .برد، تبريک ميگوييم
فدراسيون  -همبستگي 

سراسري پناهندگان 
 آلمان -ايراني 

طي هفته گذشته نامه هاي متعددي      
از سوي سازمانهاي بين المللي براي      
شركت در سمينارها كـنـفـرانـس هـا            
ائتالف ها و تظاهراتهاي مشترك در      
دفاع از حقوق انساني و پنـاهـنـدگـي          
به دبيرخانه فـدراسـيـون ارسـال شـده             

 .است
 

مهمترين ايـن دعـوت هـا از سـوي               

ائتالف عليه ديپورت پناهندگان در      
بريتانيا براي شركت و همـكـاريـهـاي         
مشترك در مجموعه اي از فعاليتهـا       
در دفاع از حق پناهنـدگـي و عـلـيـه              
ديپورت پنـاهـجـويـان در بـريـتـانـيـا               

اين فعاليتها شامل شركت    .   ميباشد
ــات                ــسـ ــلـ ــا جـ ــرانـــس هـ ــفـ ــنـ در كـ

و در نهايت تـظـاهـرات       .   سازماندهي
 .سراسري در منچستر ميباشد

همچنين بخش زنان سازمان اروپايي     
ــي        "  ــاي ــاط اروپ ــب ــروه ارت ــز از     "   گ ــي ن

فــدراســيــون جــهــت شــركــت در يــك           
ســمــيــنــار بــيــن الــمــلــلــي در پــراگ            

ايـن  .   چكسلواكي دعوت كـرده اسـت      
سمينار در خصوص بررسي جـايـگـاه         
ارزشهاي زنان پناهنده و مهـاجـر در          

 .جوامع چندفرهنگي اروپا است
حزب چپ هاي سبز استرليـا نـيـز از            

فدراسيون براي شـركـت در سـومـيـن           
كنفرانس همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي              

ــوســيــه دعــوت كــرده اســت            ــيــان . اق
موضوع اين كنفرانس عـدالـت بـيـن           

 .المللي، نه جنگ و فقر ميباشد
همچنين ائتالف بين الملـلـي عـلـيـه           
اســالم ســيــاســي كــه بــه تــازگــي در            
ــل شــده اســت از                  ــرانســه تشــكــي ف
فــدراســيــون جــهــت شــركــت در ايــن           
ائتالف و فعاليـت و مـبـارزه عـلـيـه               

 .اسالم سياسي دعوت كرده است
 

دبيرخانـه هـمـبـسـتـگـي فـدراسـيـون               
سراسري پناهندگان ايراني كليه ايـن       

دعوت ها را با دقـت مـورد بـررسـي             
قرار داده و در مهمترين و موثرتريـن       
آنها فعاالنـه شـركـت كـرده و تـالش               
ميكند صدا و پژواك انسانـي و حـق           
طلبانه پناهندگان را در اين بـرنـامـه         

 .هاي بين المللي نمايندگي كند
 

همبستگي فدراسيون 
سراسري پناهندگان 

 ايراني
 

 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥

فدراسيون و دعوت نھادهاى بين المللى براى 
  همكاريھاى بين المللى

دادگاه آلمان نيز ديپورت زهرا آاملى را 
 منتفى اعالم آرد

به سازمانھا، نھادها، احزاب،             
 مدافعين حقوق پناهندگى و مردم مترقى سوئد

   ١٠٤١٠٤١٠٤همبستگى همبستگى همبستگى 
ن ش ر ي ه   سـيـاـسـى   ا جـتـمـا عـى   فـر هـن گـى   فـد ر ا سـيــو ن   سـر ا سـر ى   
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 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥  ٤ ١٨١همبستگى هفتگى 

سيروان شما  :   همبستگي هفتگي 
بعنوان نماينده ويژه دبيرخانـه     

 ٢٣فدراسيون روز چهارشنبه     
فوريه با مسئولين كميساريـاي     
پناهندگان سازمان ملل مالقات    
و مذاكره داشتيـن؟ ابـتـدا        
برامون از فضاي اين جلـسـه       
بگين و بعد رئوس مهمتـريـن       
مباحث مطرح شده در ايـن       

 مالقات را شرح بدين؟
فضاي جلسه فضـاي خـوب     :  سيروان قادر 

ـانـه اي بـود              ـيـن     .   و گرم و دوسـت مسـئـول
كميسارياي پناهندگان سازمان ملل بعـد      
ـر                      ـنـي ب ـيـرخـانـه مـب ـامـه دب از دريافت ن
ـاسـت                ـر ادامـه سـي معرفي من و تاكيد ب
ـتـي و            مذاكره با نهادها و سازمانهاي دول
ـال خـوبـي از مـن و                     ـب ـق ـتـي اسـت غيردول

اما من فكر نـمـيـكـنـم          .   فدراسيون كردند 
ـا از                  ـال غـالـب در آنـه ـب تمام انگيزه استق
ـاشـي شـده              سياست مذاكره فـدراسـيـون ن

من در واقع در لحظـه لـحـظـه ايـن              .   باشد
ـه             جلسه و در دل بحث هاي تند و داغي ك
ـارزه          داشتيم اتوريته و قدرت تشكل و مـب
ـا                هوشمندانه فدراسيون را در چـهـره آنـه

بهرحال خيلي خوشحـال و راغـب       .  ميديم
و در ايـن جـلـسـه          .   بودند براي اين مذاكره   

من خودم را در هيبت كل نيروي جـهـانـي           
فدراسيون ميديـم و سـرشـار از انـرژي و                

 .نيروي دفاع از پناهنده بودم
رئــوس مــبــاحــثــات هــمــانــطــور كــه در           
اطالعيه دبيرخانه هم آمده بـخـش عـمـده           
اش معطوف به مشكالت و مـعـضـالت         

از مشـكـل     .   پناهندگان شمال عراقي بود   
انتقالشان گرفته تا مشـكـالت مـالـي و             

بحث هاي ديگري هـم     .   درماني و اقامتي  
در رابطه با پناهجويان پرونده بسته و زنان        

 .پناهجو داشتيم
فـرشـاد   :   همبستگي هفتگـي  

حسيني دبيرخانه فدراسيون به    
چه دليلي سيروان را بعنـوان      
نماينده ويژه عازم تركيه كرده     
بود؟ چرا باز مذاكره با سازمان      
ملل و چرا سيروان را براي اين       

 كار انتخاب كرديد؟
سياست دبيرخانه روشـن     :   فرشاد حسيني 

ـال            .   است ـق ـت ـيـن ان ما مدتهاست كه كمـپ

ـه شـمـال عـراقـي را               پناهندگان موسوم ب
ـيـكـهـاي         .   شروع كرديم  در هر دوره با تاكت

ـريـم             ـب ـا  .   ويژه اي اين كمپين را پيـش مـي ب
توجه به حساسيت و پيچيدگي هـاي ايـن          
مسئله كمپين ما يك كمپين درازمدت و       

در حـال حـاضـر        .   پرفراز و نشيـبـي اسـت       
ســيــاســت مــا رفــتــن در دل يــك دور                  
ـا كـمـيـسـاريـاي                 مذاكرات زنجيـره ايـي ب
ـا        ـتـه ت پناهندگان سازمان ملل از ژنو گرف
ـه،             ـي ـرك تركيه و با دولت تركيه، پارلـمـان ت
ـيـه و             احزاب و اتحاديه هاي كارگري تـرك
كال بلوك جناح چپ و انسان دوست در آن         
ـا                      جامعه و بـعـد در سـيـكـل ديـگـري ب

مـا  .   اتحاديه اروپا و دولتهاي غربي اسـت      
تمام اين سلسله مذاكرات زنجيره ايـي را          

در هـمـيـن      .   تا به آخر طي خـواهـيـم كـرد          
راستا تصميم به ارسال نماينده ويـژه بـراي          
مــالقــات و مــذاكــره بــا كــمــيــســاريــاي           

ـيـم              ـت ـيـه گـرف ـتـخـاب    .   پناهنـدگـان تـرك ان
ـروان خـودش      .   سيروان هم آگاهانه بود    سـي

از پناهندگاني بوده كه چند سـالـي را در             
با سازمان مـلـل و دولـت          .   تركيه گذرانده 

تــركــيــه و ســازمــان دادن اعــتــراضــات            
مـدتـي   .   پناهندگي در تركيه درگيـر بـوده       

ـه           نماينده فدراسيون در آنكارا بوده و كال ب
يك هـدف ديـگـر       .   چم و خم كار آشنا ست     

ـروان در واقـع دخـيـل                  ما از انتخـاب سـي
دادن طيف جوان و جديدي در پروژه هـاي          

در هـر حـال           . رهبري فـدراسـيـون اسـت        
ـه مـا                       ـيـجـه مـذاكـره هـم نشـان داد ك نت
ـاسـبـي را              انتخاب درستي كرده و آدم مـن

 .براي اين كار ارسال كرديم
سـيـروان   :   همبستگي هفتگي 

قادري ارزيابي كميسـاريـاي     
پناهندگان تركيه از معضل عدم     
انتقال پناهندگان شمال عـراق     

 چه بود؟
ـاهـنـدگـان       :   سيروان قادري  ـن كميسارياي پ

ـه وضـعـيـت                   تركيه اسـاسـا مشـكـل را ب
ـاهـنـدگـان نسـبـت              ـن پيچيده حقوقي اين پ

ـاهـنـدگـان از عـراق             .   ميداد ـن اينكه اين پ
آمده اند و پروسه آنها بايد در عـراق طـي             

و از طرف ديگر از زاويه نـگـرانـي          .   ميشد
دولت تركيه براي ازدحام پناهنده از عـراق        

ــي                   ــه ايــن را مــعــضــل اصــل ــركــي بــه ت
ـيـون        .   ميدانستند من در جواب آقاي اسـت

ـه                      ـيـه ب ـيـر كـمـيـسـاريـاي تـرك معـاون دب
موردهاي قبلي اشاره كردم و گفتم چطـور        
ــلــي چــنــيــن              در رابــطــه بــا دوره هــاي قــب
مشكلي وجود نداشت و هميـن سـازمـان          

 پناهنده اي كه به همـيـن شـكـل از              ٦٠٠
شمال عراق به تركيه آمده بـودنـد تـوسـط           
همين سازمان انتقال داده شدنـد و دولـت           
تركيه هم نگران افزايش موج پناهـنـدگـان     

ـه           .   نبود ـنـد ك ـت در جواب آقاي استيون گف
آن زمـان    .   شرايط آن موقع فـرق مـيـكـرد         

رژيم صدام به اين پناهندگان اجـازه پـرواز          
نميداد و ما مجبور شديم آنها را از طريق         

 .تركيه انتقال بديم
فـرشـاد   :   همبستگي هفتگـي  

حسيني فدراسيون چه ارزيابي    
از مشكل انتقال اين پناهندگان     
دارد؟ و نظر شما در بـاره         

 موضع آقاي استيون چيست؟
ـابـي از             :   فرشاد حسينـي   ـنـظـر مـن ارزي ب

ـاط                 ـبـ مــعــضــالت و مشــكــالت ارتـ
مستقيمي دارد به اينكه اساس زاويه ديـد    
ـا آن پـديـده چـيـسـت                       ـا در رابـطـه ب . شـم

فدراسيون از زاويه دفاع از منافع انسـانـي         
ـاز و             ـي پناهنده حركت ميكند و هيچ امـت
ـا           آوانس و تخفيفي هم به كسي يا دولتي ي

ـنـظـر مـن هـمـيـن            .   سازماني نـمـيـدهـد      ب
ـابـع                   ـاهـنـده را ت ـن ـافـع پ ديدگاهي كه مـن
شرايط و منافع دولتها ميكنـد، خـودش         

مشـكـل   .   قلب و نبض اين معضل اسـت       
ـا       .   دقيقا همين جاست   ـق ـي اين استدالل دق

همان متد استدالل طرفداران حكم اعـدام        
است كه معتقدند اعدام ابزاري است براي        
منع كردن ديگران به سرپيچي از مقرارت       
ـري از جـرائـم تـوسـط كسـان                    يا جـلـوگـي

ـاوان خـالف و            .   ديگري در آينده   يـعـنـي ت
ـا                      ـايـد ب ـنـده را مـجـرم ب جرم كسي در آي

ـپـردازد             در ايـن    .   زندگيـش هـمـيـن االن ب
ـايـد         .   قيضيه هم همين هست    ـاهـنـده ب ـن پ

اينجا چهار سال، هزار و يك جور بدبختـي      
و فالكت و رنج و عذاب را تـحـمـل كـنـد                
چرا كه فردا ممكن است پناهـنـده ديـگـه             

وقــتــي كــمــيــســاريــاي    .   اي جــاش بــيــاد     

ـيـن             پناهندگان سازمان ملل تـعـهـدات ب
ـاهـنـده را            ـن المللي خودش در خصـوص پ

وقتي    . فداي نگراني فرداي دولت ميكند    
سازماني كه مسئول درجه اول حمايت از        
ـلـي اسـت ايـن               پناهنده در سطح بين المـل
ـانـونـي و                    ـرق ـيـجـا و غـي نگراني كامـال ب
ضدانساني دولت را باد زده مشـروعـيـت          

ـلـوم                داده ـنـد، خـب مـع و به آن تمكين ك
ـاز                 است كه اين معضـل هـر روز دهـان ب
ـر و جـان                      ـر و گسـتـرده ت كرده و عميق ت

ـر مـيـشـود        ـنـظـر مـن            .   سخت ت ـا ب ـاق ـف ات
اما انگار بـراي    .   سيروان مثال خوبي آورده   

اينها تنها وقتي نوبت به پناهنده ميـرسـد         
ـابـع زمـان و                همه چيز نسبي ميشود و ت
ـات و حـال و مـيـل                       ـتـضـي مكـان و مـق

اگر آن موقـع رژيـم صـدام اجـازه             .   دولتها
. پرواز به پناهنده نميداد مگر حاال ميـدن       

اگر اجـازه پـروز مـيـدن پـس چـرا يـو ان                     
هزاران پناهنده اسير در دست دسته جـات      
ــرواز                     ــجــا پ ــروريســت را از آن هــار و ت

چند تا پناهنده تو يكي دوسـال           . نميدهد
 ..گذشته از عراق پرواز داده شده اند

ـيـه             بنظر من مستقل از اينكه دولـت تـرك
چه سنگ يا مانعي را پرتاب مـيـكـنـد و             
ـراشـد، خـود                  چه بهانه و توجـيـهـي مـي ت
كميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل در        
ـه ايـن                   دامن زدن و مشـروعـيـت دادن ب
ـقـش اسـت          . نگراني هاي كاذب صاحب ن

 ١٢٠٠٠ سال ايـن سـازمـان           ٢٦ببينيد  
پناهنده ايراني را در الطاش مـيـخـكـوب           

ـا                   .   كرد ـاهـنـده ه ـن هزاران بـال سـر ايـن پ
اگر همين سازمان به تعهداتـش در           . آمد

ـه                       ـاهـنـدگـان را ب ـن عراق تـن مـيـداد و پ
كشورهاي امن انتقال ميداد كه مـا االن           

ايـن  .   اينجا پناهنده شمال عراقي نداشتيم    
خـودش  .   سياست خودش پناهنده زاسـت     

ـه فـرار و جـابـجـايـي                     پناهنـده را وادار ب
 .ميكند

سـيـروان   :   همبستگي هفتگي 
كميسارياي پناهندگان تركيـه    
باالخره براي حل اين مشكـل      
چه طرح و برنامه هايي دارد؟      

 پناهنـده   ١٢٠٠ميخواهد با اين    
 در تركيه چكار كند؟

ـيـسـتـي از              : سيروان قادري  خانم گيشـه ل
كارهايي كه در اين زمينه انجام دادنـد را          
ـه                  ـتـهـايـي ب ـئ ـي بر شمرد از جمله ارسـال ه
ـه                  ـلـف بـراي رسـيـدگـي ب شهرهاي مـخـت
وضعيت اين پناهندگان و خالصه اينـكـه        
ـه سـر            داريم تالش ميكنيم كه موانعي ك
ـتـدريـج           راه انتقال اين پناهندگان است را ب

ـنـج         .   برداريم آقاي استيون هم يك ليست پ
گانه اي را عنوان كرد كه شامل مذاكره با         
دولتهاي پناهنده پذير، طرح اين معـضـل        
در اجالس سه گانه دولتهاي پناهنده پذيـر   
ـتـي و          سازمان ملل و سازمانهاي غيردول
باالخره بررسي اوضاع احوال منطقه اي و        
ـلـي عـراق و از ايـن مـجـرا از                        بين الـمـل
سرگيري فعاليتهاي اين سازمان در عـراق    
ـه          و تحت پوشش قرار دادن پناهندگاني ك
ـال                ـه خـي در عراق هستند تا به ايـن وسـيل
ـه ديـگـر                     ـيـه را راحـت كـنـد ك دولت ترك
ـاد                   ـيـه نـمـي ـه تـرك . پناهنده اي از عـراق ب

ظاهرا با اين سياست دولت تركيـه را هـم           
راضي كنند كه به اين پناهـنـدگـان اجـازه            

 .پرواز دهند
فرشاد ايـن   :   همبستگي هفتگي 

برنامه هايي كه كميسـاريـاي      
پناهندگان در دستور كـارش      
گذاشته چقدر ميتواند به حـل      
اين مشكالت كمك كند و چقدر      
ميتوان به اين ليست ها اميدوار      

 .شد؟
ـابـي      :   فرشاد حسيني  راستش من اين ارزي

ـيـه        مسئولين كميسارياي پناهندگان تـرك
در مشكالت و موانع انتقال پناهـنـدگـان          
شمال عراقي را كه ديدم، نمـيـدانـم مـثـال             
اجالس سه گانه مـيـخـواد چـه جـور ايـن                

يو ان كه اهل افشـا      .   موانع را برطرف كند   
ـيـه در آن اجـالس                  گري عليه دولـت تـرك

ـيـن                 .   نيست ـاسـت اعـمـال فشـار ب و سـي
ـيـه را چـاره سـاز                       ـه دولـت تـرك ـلـي ب المل

ـه  .   نميداند مانع اصلي اين مسئله هم كه ب
زعم آنها دولت تركيه و نگراني اين دولـت         

حـاال تـو     .   اسـت    از امواج بعدي پناهـنـده    
اين اجالس قراره چـه مـعـجـزه اي انـجـام                
ـانـع            بگيره كسي نميتواند سر دبياورد و ق

ـا كشـورهـاي          .   شود در رابطه با مـذاكـره ب
پناهنده پذير هـم هـمـيـن سـوال مـطـرح                 

ـه         .   است ما پناهنده شمال عراقي داريـم ك
ـادا و هـمـه                      ـان ـه ك ويزا و بليـط سـفـرش ب
چيزش آماده بوده اما اجـازه پـرواز بـهـش           

مشــكــل خــروج و انــتــقــال ايــن          .   نــدادنــد
 پناهنده كجا دست دولت كاناداست؟

 
فرشاد پـس   :   همبستگي هفتگي 

بنظر شما هدف از رديف كردن      
ليست چنين اقداماتي از سـوي     
كميسارياي پناهندگان تركيـه    
چه ميباشد؟ و آيا بنظر شما اين       
پناهندگان عاقبت انتقال داده     

 ! شد يا نه؟ خواهند

 

 

 سازمان ملل در چنبره تناقضات
ميزگرد ويژه همبستگى با سيراون قادرى و فـرشـاد حسـيـنـى پـيـرامـون 

 مشكالت پناهندگان شمال عراق و مواضع يو ان و دولت ترآيه

٦ادامه در صفحه   



 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥  ٥ ١٨١همبستگى هفتگى  
   

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

سنگسار، اعـدام و خشـونـت عـريـان             
عليه زنان كودكان و انسانها واقعيـت       

زير سنگ بنـا    .   تمام نماي اسالم است   
پايه هاي اسالم بر اساس خشنونت         و

ضرب االمثل رايجي اسـت كـه     .   است
نهالي که کج کاشته شـود      »ميگويد،  

اسالم در جامعـه    .«بايد از ريشه کند   
امــا بــا    .   مــا ريشــه قــويــي نــداشــت         
جان تـازه      حكومت جمهوري اسالمي  

اي گرفت و نه تنها در ايران بلـکـه در      
تمام نقاط جهان چنـگـالـهـا و بسـاط             

ثـمـره آن جـز        .   خونين اش را گسـتـرد       
خفقان، فقر، فحشا، اعتيـاد و مـرگ          

بـا حـكـومـت جـمـهـوري            .   چيزي نبود 

اسالمي، تعصب و خرافه در جـامـعـه         
 .دامن زده شد  ما

من يک مسلمان زاده هستم، دينـم را         
از بدو تولـد،    .   خودم انتخاب نکرده ام   

اســالم را بــعــنــوان ديــن رســمــي بــه              
 .پيشاني ام چشباندند

سال پيش سياسـتـي را       ١٤٠٠محمد  
به اسم مذهب به جامعه عرضـه کـرد          
که جـز خـرافـات و تـبـعـيـض چـيـزي                   

مــخــصــوصــا  .   ديــگــري در آن نــبــود        
قوانيني که براي زنان در قـران آمـده            
مانند سنگسار، حجاب، حـق زن کـه        
نصف مرد است و راي دو زن برابر بـا        

 يک مرد است و غيره

اساس حرمت بشر به دور از هر گـونـه          
تحقير، ايجاد يک جامعه آزادي اسـت      

. که انسان در آن بتوان نـفـس بـکـشـد           
يعني که حرمت بشر و انسان بودن را        

 .به آن باز گرداندند
ما زنان در ايـران در طـول بـيـش دو                 
دهه نشان داديم که نمي خواهـيـم کـه           

نشـان  .   حقوقمان نصف مـردان بـاشـد        
خواستار مـدنـيـت      .   داديم كه انسانيم  

به مردم دنيا گفـتـيـم و مـي            .   هستيم
گوييم که اسالم محمـد سـبـب نـقـض             

اسالم با مدنيـت    .   حقوق انساني است  
و انسانيت در تـنـاقـض اسـت، چـون               
ريشه در نابرابري دارد و ريشه خفقـان   

و نقض حقوق زنان درجـامـعـه مـا را             
نمي تواند در وجـود آخـونـدهـا بـد و                

 .خوب جست
درمسير زندگي اين را آموخته ام کـه         
ريشه اين امر در اسالم محمدي اعـم         

. از ناب اش و نـابـاب اش مـيـبـاشـد               
آخوندها و افراط گرايـان مـيـوه هـاي            
طبيعي آن ميباشند که برجامعه مـا         

 مالياني کـه بـه        ٠حکومت مي کنند  
جان مردم متـمـدن در ايـران و دنـيـا                
افتاده اند،همه ريشـه در اسـالم دارد           
که به هروسـيلـه اي بـراي پـيـش بـرد                 

حتي    . اهداف خود متوسل ميشوند   
. ازنيروي اتم استفاده كنـنـد        اگرشده

خميني هميشه مي گفت که ما بايد       
آيـا  .   انقـالب خـود را صـادر کـنـيـم              

زمان آن نرسيده که مـا انسـان هـاي            
متمدن بـه خـود آيـيـم و ريشـه ايـن                  
نهالي کـه يـک ربـع قـرن از آن مـي                   

 .گذرد را بسوزانيم
 

هرانساني که بتواند ريشه اين نهال را 
ازخود دور کند، قدمي اساسي در راه       
آزادي خود و آزادمـنـشـي و احـتـرام               
متقابل برخواهد داشـت کـه مـوجـب            
ايجاد آزادي درجامعه ما خواهد شـد       
و اساس حرمت و اخـتـيـار انسـان را              
شــنــاخــت اســت و بــه اســاس انســان            

 .پايبند است
 

زنــده بــاد انســانــيــت، زنــده بــاد بــي             
 مذهبي، زنده باد نظام برابري

من از اسالم گريخته ام چرا که اساس مشکل 
  ما خود اسالم است

 نسرين قره گزلو

در سوئد تـعـداد قـابـل تـوجـهـي از کـودکـان                    
ـد           الزم .   پناهجو مبتال به مرض آپاتي شـده ان

است بگويم، تعداد کودکان پناهجويي کـه در          
ـد            ـرن سوئد به اين مرض دچار شده اند چشمگـي
ولي تعداد اندکي از آنها در بيمارستانها بستري 

کودکان پناهـجـويـان    .    نفر١٥٠هستند تقريبا  
ـهـداشـت و درمـان را                مخفي حق استفاده از ب
ندارند در نتيجه اگر هم ناراحتي هاي روانـي از        
ـد            ـن . جمله آپاتي داشته باشند بحساب نـمـي آي

آپاتي مرضي است که در اثر فشار روحـي و            ( 
ـم               ـي ناهنجاري هاي محيط زنـدگـي فـرد تسـل
ـا جـهـان خـارج قـطـع                    ميشود و ارتبـاطـش ب

غذا نميتواند بخورد، قدرت حرکت و . ميگردد
عکس العمل به محيط را از دست ميدهـد و           

در يک کـال     
 )مثل يک جنازه زندگي ميکنند

در چند ماه اخير به يمن فعاليت فـدراسـيـون و             
تعدادي از سازمانها و تشکلهاي انساندوسـت        
. مشکل اين کودکان در جامعه مـطـرح شـده           

اين فعاليتها منجر به اين شد کـه پـنـج حـزب             
ـمـان سـوئـد             پارلماني سوئد پيشنهادي به پـارل
دادند که اين کودکان بدليل وضعيت روحـي و          

ـار       .   جسمي شان امنستي بگيرند    اما روز چـه
ـدگـان حـزب حـاکـم                   ١٦شنبه   ـن ـاي ـم ـه ن  فـوري

ـدگـان حـزب            سوسيال دمکرات به کمک نمايـن
ـا راي                    ـمـان ب محافظه کـار مـودرات در پـارل
ـد          اکثريت خود به اين پيشنهاد راي منفي دادن
ـهـاد راي                 ـيـشـن و پارلمان در اثر آرا آنها به اين پ

 .منفي داد
ـر امـور                     جالب ايـنـجـاسـت کـه تـوضـيـح وزي
مهاجرين در مورد نتيجه تصميم پارلمان ايـن         

به اين "   فاجعه انساني" بود که براي جلوگيري از    
تعداد از کودکان پناهجوي بيمار حق اقـامـت          
ـايـد يـکـي يـکـي                نخواهند داد و پرونده آنهـا ب

اين يعني بي توجهي به سرنوشت . بررسي شود
ـا گـذاشـتـن آشـکـار                  ـرپ اين کودکان، يعنـي زي

 .کنوانسيون حقوق کودک
اين شرايط کشوري است کـه حـقـوق بشـر را                
برسميت ميشناسد و نيز کنوانسـيـون حـقـوق           
کودکان را امضا کرده، گويا تالش دارد طـبـق          
کنوانسيون حقوق کودکان به کودکان پناهـجـو        

بجاست اشاره کنـم کـه در طـول            .   برخورد کند 
ـا     ٢٠٠٤سال    دولت سوئد بخاطر بد رفتـاري ب

ـيـسـيـون             کودکان پناهجو چند بار از طرف کـم
ـيـن               ـا و هـمـچـن حقوق پناهندگي پارلمان اروپ
کميسيون امور پناهندگي سازمان ملل مورد      

 .انتقاد شديد قرار گرفته است
دولتهاي ديگر اروپايي هم با همين متد اما هر 

کدام بشيوه خاص خود به مسئله پناهجويان و        
در ايـن فضـاي       .   کودکانشان برخورد ميکننـد   

ـدگـان            ـاهـن ـن غير انساني فدراسيون سراسري پ
ايراني کمپين جهاني عليه اين سيـاسـت هـاي           
غير انساني را شروع کرده که هـر روزه شـاهـد              

ـم          ـي در .   گستردگي و دستاوردهاي آن نيز هسـت
 با اعتراض و تجمع ٢٠٠٥ فوريه ١٥سوئد از 

ـابـل اداره امـور                 پناهجويان در مالمـو در مـق
مهاجرين و مرکز شهر مالمو جامعه را متوجه 
ـديـاي               ـع مـي حضور خود کردند که بطور وسـي

در گـوتـنـبـرگ در         .   سوئد را بخود جلب کـرده      
همکاري با مليتهاي ديگر و تماس با ميدياي        
ـا          فارسي و سوئدي، در استکهلم در همکاري ب
ـه کـودکـان                سازمانهـاي انسـانـدوسـت مسـئل
پناهجو و کليه پناهجويان در سوئد را به صدر         

اينها جواب ما به اين برخورد . جامعه آورده ايم
مـا در سـوئـد        .   غير انساني دولت سوئد است    

ـا آخـر آوريـل                  اين کمپين را شروع کرده ايم و ت
ما ميکوشيم در تماس با کليه . ادامه ميدهيم

ـه             ـي سازمانهاي دفاع از حقوق پناهنـدگـي، کـل

سازمانهاي انساندوست و احزابي که در دفـاع         
از حقوق انسانها کار ميکنند را به اين کمپيـن          
جلب کنيم و آنها به شرکت در اين مبارزه بـراي           

 .دفاع از حقوق انسانها فرابخوانيم
 !پناهجويان و مردم آزاده

ــا، شـرکــت مـا در                     ـه ـان ــاب حضـور مـا در خـي
اعتراضات و آکسيونهاي، متشکل شـدن مـا         
ـاهـنـدگـي              ـن قدرت ما را در بدست آوردن حق پ

فدراسيون تالش ميکند چه در . بيشتر ميکند
صحنه اعتراضات اجتماعي و چه در عـرصـه         
ـع                      ـف ـن ـاهـجـويـان را ب ـن ـه پ ديپلمـاسـي مسـئل

ـد             ـه سـرانـجـام بـرسـان ـه      .   پناهجويان ب مـا هـم
پناهجويان و مردم آزاده را فرا ميخوانيم که در      
ـم در                 ـي ـوان ـت ـا ب اين اعتراضات شرکت کننـد ت

ـم         ـي ـايسـت کـودکـان   .   مقابل اين همه بيعدالتي ب
 .پناهجويان بايد ازحقوق انساني برخودار شوند

ـديـد،             ـون ـي ـپ به کمپينهاي فدراسيون در سوئد ب
ـه شـرکـت در آن                    دوستان و آشنـايـان خـودرا ب

ـر         .   تشويق کنيد  تا جوابي باشد به سياست غـي
 .انساني پناهنده پذيري دولت سوئد

کودکان پناهجو و حقوق 
 پناهندگى

 در حاشيه تصميم پارلمان سوئد
 ا س م ا عـيــل   مــو لــو د ى 



 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥  ٦ ١٨١همبستگى هفتگى 

رسيدن قوانيني را بر عليه پناهنده و کـال          
به تصويب رسـانـد         خارجي هاي دانمارک  

ـيـن حـقـوق                که بر مبناي هيچ يک از قـوان
در زير به چند نمونـه  .  بشري استوار نيست 

 .از اين قوانين اشاره مينمايم 
 ٠٢،٠٧،٢٠٠١کساني که از تاريخ    .   ١

به بعد وارد دانمـارک شـده انـد کـمـتـر از                   
ـافـت                 ـا را دري ـر ه نصف حقوق قديمـي ت

 .ميکنند
ـه         ٣حق اقامت دائمـي از          .   ٢  ٧ سـال ب

 .سال ارتقا پيدا نموده 
ممنوعيت حـق ازدواج در خـارج از              .   ٣

براي اجراي ايـن امـر       . . . .   دانمارک و غيره    
قانوني را به تصويب رساندند که کسـانـي         

حق ازدواج در خارج از دانمـارک را دارنـد            
 سال در دانـمـارک زنـدگـي          ٢٤که حد اقل    

 .نموده باشند 
ـام            .   ٤ ـه ن اين افراد تحت پوشش قانوني ب

کنتاک هلپ قرار ميگيرند حق و حقـوقـي         
ـا                      ـاهـنـده ه ـن ـانـون شـامـل پ که در اين ق
ـا        ميشود آنقدر ناچيز است که فقط به آنـه

آنــان .   اجــازه زنــده مــانــدن را مــيــدهــد              
مجبورند غذاي کمتر بخورنـد پـوشـاک و           
وسايل مورد نياز خود و فرزندانشان را از         

. بخرند   يا چندم    فروشگاههاي دست دوم  
ـه از                  ـاتـي زنـدگـي افـرادي ک ـق فاصله طب
ـا                  تاريخ ذکر شده به دانـمـارک آمـده انـد ب
ـه از                     ـاد اسـت ک ـقـدر زي ـا آن دانمارکـي ه

حوصله اين مقاله خارج است و شـايـد در         
ـقـر                يک کلمه بتوان گفت که از زيـر خـط ف

 .هم پايين تر است
 

از طرف ديگر هر روز در راديو و تلويزيون         
و روزنامه هايشان تبليغات ضد خـارجـي        

اين شرايـط غـيـر واقـعـي و ضـد                .   دارند
ـه فـرزنـدان                ـاد اسـت ک انساني به حدي زي
ـتـن             ـه رف زيادي از اين پناهنده ها حاضر ب
به مدرسه نيستند و دليلش هم مورد آزار     
و اذيت قرار گرفتن از طرف هـمـکـالـسـي            

 .هاي دانمارکي عنوان مينمايند
ـيـه           هفته اي نيست که قانون جديدي بر عل
ـه تصـويـب نـرسـد              خارجيان در دانمارک ب

 ٤چندين هزار پناهجو به مدت بيـش از            
ـافـت جـواب                  ـتـظـر دري ـه مـن سال است ک

آنان در کمپ هاي پناهـنـدگـي و       .   هستند
ـرنـد             ـب . در شرايط بسيار سختي بسـر مـي

ـتـه                كساني ـاهـنـده پـذيـرف که به عنوان پن
شده اند در زير خط فقر زندگي ميکنند و    
ـتـظـر             حال تصور نماييد كساني را که مـن
ـنـد           جواب در کمپ هاي پناهندگي هسـت
ميتوانند در چه شرايط وحشتناکـي بسـر         

کــه امــكــان      پــنــاهــجــويــانــي .   مــيــبــرنــد
ــد،                 ــدارن ــه کشــورشــان را ن بــازگشــت ب
ـانـي را                ـق مجبورند تمام اين شـرايـط خـف

 .بپذيرند
ـيـن       ميليوني ٥در اين کشور کوچک      قوان

ـا         ـن ضد بشر به شدت اجرا ميشود، که يقي
در هيچ يک از کشور هاي پناهـنـده پـذيـر             

رژيم حـاکـم در دانـمـارک          .   اجرا نمي گردد  
دليل هر شکست اقتصادي و فرهنگـي و     
ـيـم            سياسي را به گونه اي به خارجيـان مـق

ـر از      .   دانمارک منتسب ميدهد   خنده دار ت
هر مسئله اين است که ارتش ايـن کشـور           
ـيـسـي          به همراه نيروهاي امريکايي و انگل
ـيـن حـقـوق                و غيره در جهت بر پايي قـوان
ـقـر                بشري و دموکـراسـي در عـراق مسـت

ـيـز      .   است ـه خـودشـان         و از اين جهت ن ب
 .ميبالند و افتخار ميکنند

 
واقــعــا در دنــيــاي وارونــه اي زنــدگــي                

ـا و                   . ميکنيم ـه راسـيـسـت ه ـايـي ک دني
فاشيست ها پيام آوران صلح و آزادي شده        

ـري از                .   اند ـيـشـت من در آينده تـوضـيـح ب
قوانين ضد پناهندگي در دانمارک خواهـم     

 .داد 

 
ــظــر مــن كــلــيــه        :   فــرشــاد حســيــنــي     بــن

ـال داده                  ـق ـت پناهندگـان شـمـال عـراقـي ان
نه يو  .   خواهند شد من شكي در اين ندارم      

ـيـه در دراز مـدت تـاب                 ان، نه دولت ترك
اينهمه فشارهاي بين المللي را نخـواهـنـد         
ـاهـنـدگـان               ـن ـال پ ـق داشت كه در مقابل انت

ـه      .   مقاومت كنند  اما مسئله اين اسـت ك
ـاهـنـدگـان          ميخواهند پروسه انتقال اين پن
ـاك تـريـن و پـررنـج و                     را به يكي از دردن
ـنـد                  ـن ـبـديـل ك ـا ت . عذاب ترين پـروسـه ه

ميخواهند در واقع با محكوم كـردن ايـن          
ـه يـك شـرايـط سـخـت و                      ـاهـنـدگـان ب پن
ـه            طوالني عمال از پناهندگان ديـگـري ك
در عراق ممكن است چشم به سـرنـوشـت           
ـرنـد          . اينها دوخته باشند را زهر چشم بگـي

ميخواهند از   .   تا از جاشون تكان نخورند    
اين پناهندگان بخاطر پناهندگـان بـعـدي         

در عين حال ايـن روش را          .   انتقام بگيرند 
. ميخواهند عابرومـنـدانـه انـجـام دهـنـد            

همين االن با پناهندگاني كه در مرز اردن        
هســتــنــد دقــيــقــا دارنــد هــمــيــن كــار را            

نصفشان را تـحـت فشـارهـاي           .   ميكنند

نصف ديگرشـان را    .  بين المللي فرستادند 
ـنـد           ـن ـه ك بـراي  .   گذاشتند كه گربه دم حجل

ـا در حـال              كسانيكه در الطاش هستنـد ي
ـنـد          ـاسـت       .   فرار از الـطـاش هسـت ايـن سـي

ـه                    ـه ديـگـر ب غيرانسـانـي مـدتـهـاسـت ك
سياست روز دولتهاي پناهنـده پـذيـر هـم            

ـنـد عـلـم و كـتـل و               .   تبديل شده است   هل
ـنـد        ٢٦٠٠٠كابوس اخراج    ـل  پناهنده را ب

ـاهـنـدگـان               ـن كرده و گذاشته جلـوي روي پ
آلمان و انگليس و دانمارك و سـايـر   .   بعدي

دولــتــهــاي اروپــايــي هــمــگــي هــر كــدام           
ـاهـجـو                ـن ـاهـنـده و پ بنحوي، از زندگي پن
مايه گرفتند تا با آن پناهنده هاي فـردا را          

 .بترسانند
سـيـروان   :   همبستگي هفتگي 

واكنش مسئولين كميساريـاي    
پناهندگان تركيه در قـبـال       
موضوع كمپين فدراسيـون و      

 تحصن پناهندگان چه بود؟
ـه ايـن       :   سيروان قادري  من در صحبتهام ب

اشاره كردم كه يو ان اگر كـمـاكـان هـمـيـن               
ـال                    ـب ـيـدي را در ق سياست اهـمـال و الق
ـيـش        زندگي پناهندگان شمال عراقي در پ
بگيرد با سيل وسيعي از اعتراضات اعـم        

ـيـن           از خود شمال عراقيها در تركيه و كمپ
جهاني فدراسيون در كشورهاي مختـلـف       

ـنـد          در پاسخ .   مواجه ميشود  ـت ـف به من گ
ـاهـنـدگـان               ـن ـه پ كه ما توصيه ميكنيم ك
ـنـد          . شمال عراقي در تركيه اين كار را نكن

اين ميتواند مشكالت آنها بيشتر كرده و       
آنها را در موقعيت هاي آسيب پذير قـرار          

و مصــرانــه از مــا خــواســت كــه              .   دهــد
ـيـن                    ـه چـن پناهندگـان را از دسـت زدن ب

 .اقداماتي بازداريم
همبستگي فرشاد شما فـكـر       
ميكنيد چه موقع الزم است بـه       
آكسيون و تحصن هاي خياباني     
رو آورد و آيا چنين اشكالي از       
مبارزه ميتواند در حل مشكـل      
شمال عراقيها مـوثـر واقـع        

نظر شما در باره ايـن          شود؟
هشدار مسئولين كميسـاريـاي     

 پناهدگان تركيه چيست؟
ـارزه     :   فرشاد حسيني  ببينيد بنظر من، مب

ـيـسـت         ـارزه   .   فقط آكسيون و تحصن ن مـب
ـنـوع و گسـتـرده                  يك پروسه از انـواع مـت
اعتراض است كه آكسيون و تحصن يكي       

قطعا براي اين مبازره در هـر      .   از آنهاست 
شكل و فرمش بايد متحد شد متـشـكـل          

اما مـا    .   شد و همبستگي و اتحاد داشت    
تاكتيك اعتراض خياباني را براي مراحـل       

نمـيـخـواهـيـم يـك         .   نظر گرفتيم    بعدي در 

عده را بكشانيم جلوي درب يو ان كه بعـد          
توسط پليس كتك بخورند دستگير بشـن      
و بــعــدش مشــكــالت ديــگــري بــراشــون         

اگر قرار بشه به اين شكـل       .   بوجود بياورند 
ـه        مبارزه خياباني رو بياوريم بايد با توجه ب
ـيـه در ايـن رابـطـه                 حساسيتي كه در تـرك

اتحاد و اتفاق نظر       وجود دارد و باتوجه به    
و هماهمنگي كه بين دولت تركيه و يو ان         
ـار                ـارزه را بسـي وجود دارد اين شكـل مـب
سنجيده، سازمان يافته و كامال حرفه اي        

طوري كه امكان سركوب را از       .   پيش برد 
ـيـم        در ايـن    .   پليس و دولت تركيه سلب كن

رابــطــه مــا قــرار اســت بــا نــمــايــنــدگــان             
پناهندگان شـمـال عـراقـي جـلـسـه هـاي                
مرتبي داشتـه و نـحـوه سـازمـانـدهـي و                 

ـه در        .   پيشبرد آن را توضيح بديـم      آنـچـه ك
ـنـونـي بـمـراتـب اهـمـيـت دارد                   شرايط ك
مــتــحــد شــدن و مــتــشــكــل شــدن ايــن             

ـاهـنـدگـان         .   پناهندگان است  ـن االن كليه پ
ـيـه پـخـش          ١٦شمال عراقي در      شهر تـرك

ـنـده                     ـايـد يـك نـمـاي شده اند در هر شـهـر ب
انتخاب شود و يك مجمعي از نمايندگـان    
شمال عراقي تشكيل داده و ايـن مـجـمـع         
بايد در درون خودش تيمهاي كاري ايجـاد    

در عيـن حـال     . كرده و تقسيم وظايف كند 
ـا         بايد براي سازماندهي فعاليتها مرتب ب

ــه         ــســه داشــت و كــال ارتــبــاط           مــا جــل

ـرد        ايـن     تنگاتنگي با هم در زمينه پيـشـب
هـمـه چـيـز و هـمـه             .   كمپين داشته باشيم  

ـا          فعاليتها را بايد هماهنگ، منسجم و ب
ـيـن     .   برنامه پيش ببريم   نبايد بگذاريم كه ب

ـه و اخـتـالف ايـجـاد                     ـرق ـف ـاهـنـدگـان ت پن
بايد توجه داشت كه هر اختـالف و            . شود

ـتـوانـد                 ـنـونـي مـي تفرقه ايي در شرايـط ك
ـفـهـاي هـرز و                      محـمـلـي بـراي رشـد عـل
ـه در كـل ايـن                      قارچـهـاي سـمـي شـده ك

در    . مبارزات ميتواند خدشه ايجاد كـنـد      
مجموع بنظر من هر شكلي از كمپين در        
ـاشـد از                   ـتـوانـد مـوثـر ب جاي خودش مـي

تــا آكســيــونــهــاي      ديــالــوگ زنــجــيــره اي    
ــطــه بــا هشــدارهــاي               خــيــابــانــي در راب
ـا را       مسئولين يو ان ما البته اين هشداره
. جدي ميگيريم اما منكوب هم نميشيـم      

ـان                سعي ميكنيـم در سـازمـانـدهـي چـن
مــنــظــم و بــا نــقــشــه عــمــل كــنــيــم كــه               
ـيـش              كوچكترين مشكلـي بـراي كسـي پ

ـه           .   نيايد در مجموع من اميـدوام اصـال ب
ـيـم خـبـر               ـتـون اين مراحل نرسيم و بزودي ب
موفقيت و پيروزي را اعالم كرده و برايش         

 .جشن بگيريم
 

با تشكر از    :   همبستگي هفتگي 
هر دوي شما كه در اين ميزگرد       

 .شركت داشتيد

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

 

  ميزگرد ويژه همبستگى 

 ادامه از صفحه اول

  عروج مجدد راسيسم و پناهنده ستيزى در دانمارک
 مراد شيخى

٤ادامه از صفحه   



 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥  ٧ ١٨١همبستگى هفتگى 
 

در اينگونه مـوارد دالالن و فـرصـت             
طلبان حاضـرنـدتـا آنـان را بـه سـوي                
مواد مـخـدر، تـجـاوزات جـنـسـي و                
انــواع ديـــگــر بـــذهـــکــاري ديـــگـــر             

هـمـچـنـان مـنـتـظـرنـد تـا               .   بکشاننـد 
با ايـن حـال      .   قربانيان ديگري بگيرند  

ايــن کــودکــان ، خــواســتــه و يــا                      
ناخواسته، مسئوليت بزرگي را هم بر      

خيلي از آنهـا حـتـي        .   عهده گرفت اند  
اما بواسـطـه   .   بيشتر از ده سال ندارند    

استعداد و همجوشي سريع با محيـط       
و فراگيري زبـان جـديـد، مـجـبـور بـه                
ترجمه همه مشکالت و گرفتـاريـهـاي        
والدين شان هستند، در بـهـداري، در        
بيمارستان، در اطاق مشـاوريـن پـنـا           

در !   هندگي، مشـاوريـن اجـتـمـاعـي؟         
دعــواهــاي خــانــوادگــي کــه بــر اثــر              
فشارهاي روحي و رواني کـه بـه آنـان            
بوجود مي آيد، آنـان مـجـبـورنـد کـه               
نقـش مـتـرجـم را بـازي کـنـنـد و از                     
تمامي راز و رمز هاي زندگي طـاقـت         
فرسايشان با خـبـر بـاشـنـدو ايـن بـار                
سنگين مسئوليت و دانستهـاي آنـان        
در مــورد مشــکــالتشــان افســرده و            

 .پرخاشگرشان کرده است
از پسـرم     »: مادري بـمـن گـفـت کـه              

خجالت ميکشم، هـفـتـه گـذشـتـه در             
اطــاق بــهــداري و بــواســطــه مشــکــل          
زنانگي که داشتم، بايد بـه سـئـواالت       
پرستار در مورد همخوابگي خودم بـا       
شوهـرم بـرايـش تـوضـيـح مـيـدادم و                 
پسرم هم بايد همه آن را ترجمـه کـرده           
و به پرستار ميگفـت، پـس از اتـمـام            
کار او حتي به صورت من نگاه نکـرد   
و طوري با من رفـتـار مـي کـرد کـه                 
انگار من يـک فـاحشـه ام، بـچـه هـا                  
قدرت درک و تحمل بعضي از مسائل   

 «را ندارند
نـوجـوانـي کـه       :   " پزشكياري ميگـويـد   

اســتــعــداد خــارق الــعــاده اش در                  
موسيقي باعث شـگـفـتـي مـن شـد،               

مالقاتش کردم که دستها يـش         وقتي

خوني بود و ميز شيشه ايي اطـاق را           
شکسته بودو فرياد ميزد، من سـعـي       
کردم که آرامش کـنـم و لـيـوانـي آب               
ــي                 ــدلـ ــنـ ــش دادم روي صـ ــتـ ــدسـ بـ
نشاندمش، بعد از يک کـمـي آرامـش          

 « GGZمن به دکتـر       »:   بمن گفت 
روانپزشک باليني، گفتم که از مـردن         
ترس ندارم، ولي از تنهايي حوصله ام       
سر ميره، اگـه خـواسـتـم کـه بـرم اون                 
دنيا، مطمئن باشيد که تنها نمي رم،       

پنج نفـر از شـمـا رو بـا خـودم                 . چهار
ميبرم که اونجا تنها نـبـاشـم، و داد             

. آقـا مـن ديـگـه خسـتـه شـدم               :   ميزد
بـعـد بـمـن مـيـگـن کـه تـو                     . داغونم

مشکل روانـي داري، خـب شـمـا هـا               
 «.....ق.ديوانه ام کرديد، مادر

در راهرو طبقه سـوم سـاخـتـمـان آبـي              
کمپ هارلينگن وقتي قدم مي زدم با       

دوازده سـالـه ايـي بـرخـورد             -پسر ده   
کردم که چنباتـمـه زده، روي پلـه هـا               

وقتي که پرسيدم حالـت        . نشسته بود 
خوبه؟ با عصبانيت گفت که نه، مـي         
خوام برم توي چمن هـا بـازي کـنـم ،                

مادرم ميگه که نرو، کنـتـاک پـرسـون           
ميخواد بـيـاد و      )   مدديار اجتماعي ( 

خـب  .   کسي نيست که برام ترجمه کنه     
بمن چه، کنتاک پرسوني بگـيـريـد کـه           

 ؟!بتونه فارسي صحبت کنه
ولي اين تمام مـاجـرا نـيـسـت، پشـت              
درهاي بسته ايـن کـمـپ هـا فـجـايـع                
بيداد مي کند و همه کسـانـي کـه در           
اين کمپ ها زنـدگـي و يـا کـار مـي                  
کنند با اينگونه فجايع آشنايي دارند      

ولي آنان چشم ها و گوش هايشـان را          
. و توان ابراز آن را نـدارنـد         .   بسته اند 

به آنان چنين القـا شـده اسـت کـه در                
تـحـت    »صورت افشاء و اعـتـراض،         

عنوان آشوبگر و برهم زننده امـنـيـت          
براي يک هفته و يـا بـيـشـتـر             «کمپ  

جيره شان قطع ميشود و يا بـه کـمـپ           
ديگري انتقال داده ميـشـونـد و هـمـه             
اينها در پروسه پناهندگي شان تأثيـر       
منفي خواهد گذاشت، و با اين تـرس         

 .ساکتشان نگه ميدارند
جوان مـعـتـادي بـا دادن آبـنـبـات                 »

چوبي و اسباب بـازي بـه يـک دخـتـر                

چهار ساله، بلـه چـهـار سـالـه، او را                  
بداخل اطاق کشانده و بـه او تـجـاوز              
جنسي مي کند، دخـتـران بـزرگـتـري             
مشاهده شده اند که در شب در داخـل     
اتوموبـيـل نـگـهـبـانـان كـمـپ مـورد                 
تجاوز قرار گرفته انـد و خـانـمـي در               

 .«نيمه شب توسط نگهبان شب 
و بچه هـا هـم نـظـاره گـر هـمـه ايـن                      
داستانها هسـتـنـد و مـجـبـورنـد کـه                
ساکت باشند و با شرايط جـديـد خـو             

و هــمــانــنــد والــديــن شــان        .   بــگــيــرنــد
بکشـنـد و بـا           منتظرباشند و انتظار  

: صداقت بچه گانه شان ميپرسند کـه       
چرا؟ چرا ما خونـه نـداريـم؟ چـرا مـا               
نمي توانيم لباس قشنـگ بـپـوشـيـم؟           
چرا ما نمي تونـيـم مـثـل بـچـه هـاي                 
ديگه اين شهر زندگي کـنـيـم؟ يـکـي              
مي گويد که من مـيـخـواهـم سـتـاره              
فوتبال بشم و ديگري خواننده، يـکـي         
ميخواهد که دکتر بشـه و اون يـکـي             

من ميخوام وکيل بشم،    :   ميپرسه که   
مي خوام درس بخونم و وکـيـل بشـم،           
درس خوندن و وکيل شدن سخته آقـا؟        
مي پرسم که چرا وکيل؟ ميگه که در         
اينجا کسي از ما حمايت نـمـيـکـنـه،         
من ميخوام که وکيل بشم و خودم از         

اون .   خودم و خـانـواده ام دفـاع کـنـم              
يکي هـم کـه از آفـريـقـا سـت بـزبـان                    

مـن هـر روز بـا          :   انگليسي مـي گـه        
مادرم بـه درگـاه قـادر مـطـلـق بـراي                 

 کمک دعا مي کنم،
مي پرسـم کـه آيـا قـادر مـطـلـقـي                    -

 وجود داره که به شما اهميت بده؟
 
مادرم ميگه که اگه از صميم قـلـب          -

 !دعا کنيم برآورده خواهد شد؟
 

و .   همگي از عواقب نااميدي آگاهيـم     
بچه ها مـي خـواهـنـد کـه بـه آيـنـده                    

آنها نـيـازمـنـد     .   روشن اميدوار باشند  
ولي   .اين حقشان است. اميد هستند 

در اين ديار همانند ديار خودمان، نـه     
گــوش شــنــوايــي هســت و نــه چشــم              
بينايي وعناوين زيباي حقوق بشـر و         
برابري و آزادي، عـنـاويـن فـريـبـنـده                
ســخــنــرانــي آقــايــانــي اســت کــه گــره           
کراواتشان را مرتب مـيـکـنـنـد و يـا               
خانم هايي که به عطر و ادکـلـن شـان            
بيشتر اهميت ميدهند تا زندگي ايـن       

انسانهايي که از براي جور و ظـلـم و             
استبداد گريخته اند و با هـزار و يـک            

 .آرزو به اينگونه ديار آمده اند
قبل از اينکه افـکـار بـچـه هـا را بـا                  

. عــقــايــد پــوســيــده بــمــبــاران کــنــنــد         
آزادانه و  .   بگذاريد که آنان آزاد باشند    

بدون هيچگونه پيش داوري تصـمـيـم         
بگيرند، بازي کننـد، بـرقصـنـد، آواز           
بخوانند، هر انساني نيازمند گذار از      
دوران کودکي به مراحل باالتر سـنـي         

يـک روانـپـزشـک          . و شخصيتي اسـت    
ايراني که دريکي از کمپـهـاي شـمـال            
غربـي هـلـنـد در شـهـر هـارلـيـنـگـن                    

بـر  :   مشغول بکار است بمن گفـت کـه        
اساس نظر سنجي، اکثر دختران براي      
بــيــان ســريــع و روشــن و نشــان دادن             
احساسات درونيشان به هنر و نـمـونـه         
بارز آن موسيقي و رقص و پسـران بـه           

در .   ورزش و موسيقي روي مي آورنـد      
حال حاضر و در اين شرايط سني ايـن      
حداقل خواسته ايست که ميخواهند،     
آنها ياد مي گيرند که رفتار گـروهـي          
داشته باشند و با مـحـيـط سـازگـاري         
بيشتري پيدا کنندو اينـگـونـه رفـتـار           
هـا را در مــدرســه بــهــتــر مــي تــوان              

 .مشاهده کرد
 

آنها حق دارند که زندگي کنند، بـدون        
آنهـا  .   پيش داوري، تبعيض، حسادت   

ميگويند که ما مسـئـول رفـتـارهـاي           
بزرگتران و والدين و سـيـاسـتـمـداران            

. بچه ها، بـچـه انـد       .   کشورها نيستيم 
فارغ از هر گونـه تـجـاوزي بـه حـريـم                

 .آزاديشان
 

بگذاريد بچه ها آزاد بـاشـنـد و بـازي             
اين كمـتـريـن خـواسـتـه هـايـي             .   کنند

است کـه آنـهـا دارنـد، از آنـان دريـغ                  
 .نکنيد

 بگذاريد بچه هاى پناهجو نيز بازى کنند
 

 نگاهى به وضعيت تكان دهنده آودآان پناهجو در هلند
 كيوان قديري

 ادامه از صفحه اول



 ٢٠٠٥ فوريه ٢٥  ١٨١همبستگى هفتگى  ٨ 

  تالش سايت بازتاب براى آسب اعتبار از دراآوالهاى سياسى
اخــيــرا گــزارشــگــر ســايــت بــازتــاب از             
استکهلم سوئد گزارش داده که کم کـاري        
سفارت ايران در سوئد و وزارت خـارجـه           
مبني بر عـدم هـمـکـاري بـا مـقـامـات                 
پناهندگي سوئد و در اختيار نگـذاشـتـن         
اطالعات قضايي باعث تـخـريـب چـهـره           
جمـهـوري اسـالمـي در مـديـاي سـوئـد                 

ماجرا از اين قرار است کـه خـانـم            .   شده  
کرد بچه که از طريق ترکيـه وارد کشـور            
سوئد شده است درخواست پـنـاهـنـدگـي           
سياسي کرده و اعالم ميکند که بـدلـيـل           
شرکت در اغـتـشـاشـات دانشـجـويـي و               
کمک درماني به دانشجويـان زخـمـي بـه            
خاطر شغـلـش کـه پـرسـتـار بـوده اسـت                  

. بوسيله رژيم ايران تحت تعقـيـب اسـت            
دولت سوئد ايـن ادعـا را قـبـول نـکـرده                 

. قصد دارد او را به ايران ديپورت کـنـد             
دولت سوئد اعالم ميکند دليل خروج او       
مشکالت خانوادگي اسـت نـه مشـکـل            
سياسي گزارشگر بازتاب سـپـس اعـالم          
ميکند که ساکنين ايراني مقيم سوئد به       
اين وضع اعتراض دارند که چرا سـفـارت        
با يک پيگيري ساده نشان نداده که خـانـم          
کرد بچه تحت تعقيب نيـسـت تـا چـهـره              

. جمهوري اسـالمـي خـدچـه دار نشـود               
پستي و کثافت از سر و روي ايـن خـبـر                
ميبارد انسـانـي در حـال اخـراج و بـاز                  
گردانده شدن به جهنم اسالمي اسـت کـه          
هيوالها براي او چـاقـو و چـنـگـال تـيـز                  
ميکنند و بالشـت او را در زنـدان گـرد                
گيري ميکنند ، سپـس يـک سـايـت کـه               
احساساتش جوشيده اعالم ميـکـنـد کـه          
چرا سفارت اين بار از دسـتـش در رفـتـه              
اطالعات بدهد و سريعتر يـک زن را بـه            
درون دهــان آتشــفــشــان کــه در آن دود               

بعد اعالم ميکند کـه    .   ميشود بياندازد   
ايراني هاي مقيم سوئد ناراحت هسـتـنـد     
که چرا وجهه رژيـم خـراب شـده اسـت و                
تعدادي رسانه حتي ترس دارند نام او را          

رژيم در اين چند سال و مفسـريـن   .   ببرند  
اپــوزيســيــون او هــمــيــشــه از ايــن نــوع             
خزعبالت بافته اند و شـعـور و حـافـظـه              

. تاريخي مردم را دست کم مـيـگـيـرنـد              
همان کساني که امروز مجبور شـده انـد          
با هزار درد سر و وحشت و پـريشـانـي و              
اضطراب از ايـران خـارج شـونـد بـه هـر                  
دليل از بيکاري و فقـر تـا سـنـگـسـار و                 

مذهب و هر گونه کيس ديگـر کـه ايـران             
مجمع الجزاير بي حقوقي نسبت به نـوع         
بشر است ، امروز دشـمـن درجـه يـک و                 

آيا اقليت مـفـت     .   سرسخت شما هستند    
خور و باجگير و تروريست خود در سوئد        

را ميتـوان ايـرانـي هـاي مـقـيـم سـوئـد                   
. البته اين از شما بـر مـي آيـد               !   ناميد  

اما همان هايي که امروز خانه و کاشانـه         
را ترک گـفـتـه انـد اگـر سـوالـي از آنـهـا                     

انگشتشان بسوي شمـا و      !   بکنيد که چرا  
آيـا تـا بـه        .   دولت کثيفتان نشانه ميرود     

حال کم شيشه سفارت هايـتـان را خـورد          
آيا جـرات داريـد يـک بـار کـه              !   کرده اند   

تظاهرات ميشود پا به جـلـوي سـفـارت            
آيا اين مردم خـارج از کشـور           !   بگذاريد  

تا بـه حـال شـمـا را بـه سـر جـاي خـود                        
افتضاح کـنـفـرانـس بـرلـيـن           !   ننشانده اند 

اخيرا هم که در کانادا نـور        !   يادتان رفته   
چشمي رهبرتان با نهايت افتضاح جلسـه      
اش تعطيل شد و هـمـه بـه رويـش تـف                  

راجع به خانم کرد بچـه دولـت      .   انداختند  
سـوئــد اعــالم کــرده کـه در ارتــبــاط بــا               

و چـرا او      !   مسئله دانشجويي دروغ گفته  
مـگـر دولـت سـوئـد          !   را کمک نمي کنيد   

تجهيزات فيلترينگ اينترنت و پارازيـت      
هاي ماهواره اي را در اختيار شمـا قـرار           

مگر اين دولت سوئد نـيـسـت         !   نمي دهد 

کــه شــب و روز مــيــگــويــد جــمــهــوري              
اسالمي امن است و وقـتـي وزيـرش بـه              

ديـگـر   !   ايران مي آيد روسري سر ميکنـد      
حاال يک پيگـيـري سـاده        !   چه ميخواهيد 

واقـعـا   !   قضايي براي او انجام نمي دهيد  

رقت انگيز است زن بي پـنـاهـي از مـرز              
هاي آتشين و مرگ بار که هر هفته عـده          
زيادي در آن ميميرند براي نـجـات خـود            

حاال به او مـي گـويـنـد          .   فرار کرده است    
بــرويــد ســراغ آن       ! !   دروغ مــي گــويــي         

روزنامه نگاري که به ايران فرار کرده بود        
ميـدانـيـد چـه در جـواب شـمـا نـوشـتـه                     

مرگ بر مال ، مرگ بر مذهب ،   ! !   است  
 .مرگ بر آخوند 

 
اين دگر چه برهاني است بارها و بـارهـا             
در مجامع بين المللي ثابت شده با هـزار      
مدرک و سند زنده و گويا کـه ايـران يـک               

براي زنان بـاتـالقـي      .   کشور نا امن است     
بي سر و ته ميباشد ، در خانه با کتـک و          
شالق و تحقير و بي حقوقي روبروسـت و          
قانون اساسي که براي مشـکـل جـنـسـي            
مــردان نــوشــتــه شــده اصــوال زن را جــز             
امالک مرد ميداند تا مـوجـودي زنـده و            

خانم کرد بچه همين .   داراي حق و حقوق     
همين کـه   .   االن هم اعدامش صادر شده      

توانسته صداي زن ايراني را به روزنـامـه          

. هاي سوئد برساند جرم سنگينـي دارد          
جمجـمـه   !   آيا زهرا کاظمي يادتان هست      

اش را خرد کردند سينه اش را سوزاندنـد         
! و بعد هم گفتند پايش ليز خـورده بـود             

حاال کسي را که بر عليه نـظـام مـوجـود             
 دستي به چنـگـالـف    ٢در ايران حرف زده     

الـبـتـه صـد       .   اين خون آشام ها بسپارند       
رحمت به خون آشام و دراکوال اينها روي       
تمام اين موجودات تخيلي را سياه کـرده        

 ٦همين چند مـاه پـيـش بـود کـه                 .   اند  
جوان مشهدي را جرم تماس با سـازمـان          

هـمـيـن    .   هاي پناهندگي اعـدام کـردنـد          
االن هم تمام کساني که ميدانند مـعـنـي        
واقعي اسالم و نکبت سرمـايـه داري در           
ايران چيست از سرنوشت خانم کرد بـچـه          

. زندان ، شکنجه ، اعـدام        .   آگاه هستند   
نبايد گذاشت او به ايران ديـپـورت شـود            
هر انسانس کـه در جـمـهـوري اسـالمـي               

و .   نفس ميکشد جانش در خـطـر اسـت            
امنيت در جـامـعـه اي کـه حـق انسـان                  

حـاال  .   تعريف ندارد معادل مرگ اسـت         
جمهوري اسالمي در اين ميان هـراسـان         
وسط پريده و اعالم ميکند وجـهـه رژيـم           

خـيـلـي    !   به دليل کم کاري ترک برداشتـه         
. واژه مضحکـي اسـت        .   خنده دار است    

کثيف ترين حکومتي که بشـر بـه عـمـر             
خود ديده و در سر تاسر دنيا دسـتـش بـه             
خون شريف ترين انسانها آلـوده اسـت از           
وجهه سخن ميگويد ، سرتان را در بـرف     

امـروز  .   کرده ايد و جايي را نمي بيـنـيـد            
در دنيا اگر بخـواهـنـد حـرف از قـتـل و                  
جنايت بـراي کـودکـان بـزنـنـد آن را بـا                    

. عکس آخوند هـا تـعـريـف مـيـکـنـنـد                  
کودکي که امـروز بـه دنـيـا مـي آيـد از                   
انگلستـان تـا ايـران مـيـدانـد کـه قـتـل                    

لطـفـا از وجـهـه         .   مساوي است با اسالم   
 . حرف نزنيد 

 
خانم کرد بچه سريعـا بـايـد آزاد شـود و                
ديپورتش به ايران لغو گردد و ايـن اقـدام           

. دولت سوئد را شديدا بايد محکوم کرد        
بايد موج عظيم ضد پـنـاهـنـدگـي بـراي              
مماشات بادولت هاي ارتـجـاعـي را بـه            

 .ضد خودشان بدل کرد 
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 :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 

 بـا ب ك   ش د ي د ى 


