
هشت مارس فرا ميرسد روز جهاني 
زن روز اعتراض به بي حقوق نـيـمـي        

 از انسانهاي كره زمين
تبعيض عليه زنان در دنياي كنونـي    
چنان وسـيـع و گسـتـرده و آشـكـار                 
است كه هـمـه از ارتـجـاعـي تـريـن                
جريانات مذهبي و راست گرفته تـا        
مترقي ترين جريانات مدافع حقـوق      
انسانها غالبا در ايـن روز واكـنـش           

اولـي بـراي     .   نشان مـيـدهـنـد     
ــوشــي و                ــرده پ ــه و پ ــوجــي ت
مقاومت در مـقـابـل بـهـبـود           
وضعيت زنان و دومـي بـراي         

 .احقاق حقوق او
ــواع        ٨در روز        ــارس انـ  مـ

مــعــتــرضــيــن و مــدافــعــيــن        
فرودستي و ستم كشـي زنـان         

يـكـي      . به مـيـدان مـيـايـنـد          

براي آزادي و برابـري كـامـل         
زنان، يكي براي كرسي هـاي    
ــان و در                ــم ــارل ــه در پ ــان زن
ارگانهاي حكومـتـي، يـكـي        
حكومت هـاي مـذهـبـي را           
زير ضرب ميگيـرد ديـگـري        

يكي نظـام  .  غيردمكرات ها 
اجتمـاعـي و مـنـافـع آن را              
باني فرودستي زنان ميداند،    

 . .ديگري مردان را مقصر ميداند 
ما جزو جنبش بـخـشـي از بشـريـت             
آزاديــخـــواه هســتـــيـــم كـــه ريشـــه            
نابرابري، بيحقوقي و فرار و آوارگـي   
گســتــرده زنــان و از جــملــه ريشــه              
ــان در                  ــه روزي زن ــارت و ســي ــق ح
جوامعي چون ايـران را در مـنـافـع              
همين نـظـام سـرمـايـه داري امـروز              

      پناهندگى حق هر آسى است آه از اسالم سياسى استبداد و بى حقوقى ميگريزد                   جمعه ها منتشر ميشود
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2ادامه در صفحه   
 

تا پيروزى آامل  
  راه زيادى نداريم

 شاهين بغدادى

فرار پناهندگان ايرانى 
بسمت مرز اردن همچنان 

  ادامه دارد

به پروژه گسترش 
جغرافيايى تشكيالتھاى 
  فدراسيون يارى رسانيد

ناسيوناليسم در 
پوشش دفاع از 

 پناهنده

شھروند و  وابستگی 
 گرفتاری آقای زرهی

 !بابك يزدى

٢صفحه  ٦صفحه   ٣صفحه    ٧صفحه      ٨صفحه  

 مارس، به ريشه هاى نابرابرى و آوارگى ٨در روز 
  گسترده زنان اعتراض آنيم

حزب مردم در کشور سوئـد بـاز هـم            -
هر بـار    .   به جان خارجيان افتاده است    

ما به انتخابي نزديک مي شويـم ايـن          
حزب از انبان نفرت انـگـيـز خـارجـي             

ستيزي موجود بهره مي گيـرد تـا بـا            
ايجاد بـدبـيـنـي و کـيـنـه نسـبـت بـه                    
خارجيان و فريفتن مـردم بـراي خـود            

دسـت زدن بـه       .   راي دست و پـا کـنـد         

چنين اقدامـاتـي واقـعـا بـه نـمـايـش                
چندش آوري عليه انسـانـيـت تـبـديـل            

حــزب مــردم در دوره           .   شــده اســت    
انتخـابـاتـي    

مبارزه روزمره انسانها براي بـرابـري       
و آزادي يک جز اصلي از پـيـشـرفـت            

آرزوي .   هــاي جــامــعــه بشــري اســت       
دنيايي بهتر هميشـه يـکـي از رؤيـا             
ــمــن آن،                     ــه ي ــوده و ب هــاي بشــر ب
انسانهاي آزاده در طول تاريـخ بـراي         
آن مبارزه کـرده انـد و جـنـبـشـهـاي                
عظيم اجـتـمـاعـي را سـازمـان داده              

يــکــي از دســتــاوردهــاي ايــن          .   انــد

مــبــارزات جــنــبــش هشــت مــارس          
ميـبـاشـد کـه بـعـنـوان يـک حـرکـت                   

 ١٨برابري طلبانـه در اواسـط قـرن             
خودرا به صاحبان قدرت و سـرمـايـه         
داران تحميل کرد و اکنون بـيـش از           
صد سال است که انسانهاي آزاده در        
ــيــا آن روز را گــرامــي                 ســراســر دن

آنچه که هشـت مـارس را          .   ميدارند
ــک        ــه يـــ بـــ

ديدار هيئت فدراسيون با نمايندگان احزاب 
  پارلمانى سوئد

پيشنھادات راسيستى اخير حزب مردم سوئد در باره 
 ! را قاطعانه افشا ميكنيم" خارجيان"

 مارس، مرگ آپارتايد ٨روز 
 جنسى را اعالم آنيم 

 !تحريکات ضد خارجى موقوف 

  ٣صفحه 

٣صفحه   

٦ادامه در صفحه   

  ٧ادامه در صفحه 

 اسماعيل مولودي

 حسن صالحي



شاهين بغدادي  :   مبستگي هفتگي ه
شما بعنوان يكي از پناهندگـان      
شمال عراقي در جلسه نماينـده      
ويژه فدراسيون با مسئـولـيـن       
كميسارياي پناهندگان در تركيـه    
حضور داشتيد خواستم قبـل از       
ورود به بحث محتواي مذاكرات     
ابتدا كمي در مورد خـودتـان       
بطور مشخص و وضعيت زندگي     
پناهندگان شمال عـراقـي در       

 ؟تركيه توضيح دهيد
 

ــغــدادي      مــن شــاهــيــن     :   شــاهــيــن ب
 ايران  ۱۳۷۶در سال   . بغدادی هستم 

 در   ۱۳۸۱را ترک نموده و تـا سـال           
کردستان عراق بـعـنـوان پـيـشـمـرگ            
حــزب دمــکــرات کــردســتــان ايــران         

در تـــاريـــخ    .   فـــعـــالـــيـــت كـــرده ام      
 خــود را بــه دفــتــر            ۹/۷/۲۰۰۲

نمايندگی کميسـاريـای عـالـی پـنـا            
هــنــدگــان در وان تــرکــيــه مــعــرفــی          

 از   ۴/۱۲/۲۰۰۳در تاريخ . نموده
طرف اين سازمان کارت قـبـولـی را       

و تا اين تاريخ که در      . دريافت نمودم 
خدمت شما هستم بال تـکـلـيـف در           

 ۱۱۷۰کـال تـعـداد        . ترکيه مانده ام  
نفر پناهنده که به شمال عراق ما را        
مــی شــنــاســنــد در تــرکــيــه در يــک           
شرايط واحد يعنی بال تکليفی بسـر       

 . ميبريم
 

ممكن اسـت   :   همبستگي هفتگي 
شما نيز مختصري از سـيـر         
مذاكرات در جـلـسـه روز         

 فوريه تـوضـيـح      ٢٣چهارشنبه  
 ؟دهيد

اين جـلـسـه کـه در          :   شاهين بغدادي 

 فـوريـه در دفـتـر اصـلـی               ۲۳تارخ   
کميساريای عالی پـنـاهـنـدگـان در           
انــکــارا تــرکــيــه صــورت گــرفــت از          

 ۷ بعد از ظهر تا سـاعـت       ۲ساعت  
ــه درازا کشــيــد کــه مــن                  عصــر ب

 ساعت ديرتر تـوانسـتـم       ۱متاسفانه  
ايـن  . خودم را به اين جلـسـه بـرسـانـم        

جلسه محور اصلی بحث خود را در       
حل مشکالت شمال عراقيها در تـر        

دلـيـل عـدم      . کيه متمرکز کـرده بـود      
/ انتقال پناهندگان شـمـال عـراقـی         

 [unchr[ واعالم صريح موضع
در قبال اين پنا هندگـان سـئـواالتـه           
مهمی بـود کـه از طـرف نـمـايـنـده                 

هـمـچـنـيـن      . فدراسـيـون مـطـرح شـد         
بررسی فايلهای بسته که بـه پـرونـده          
بستها معروفند در ايـن جـلـسـه از             
طــرف نــمــايــنــده فــدارســيــون مــورد       
سئـوال و بـررسـی قـرار گـرفـت کـه                  
ايشان در گـزارش خـود صـريـحـا و              

 .کــامــل بــه ان اشــاره نــمــوده انــد              
 

همبستگي هفتگي؛ ارزيابي شمـا     
بعنوان يك پناهنده موسوم بـه       
شمال عراقي از اين مذاكـرات      
چه بود؟ چه نكات اميدوار كننده      

 ؟و جديدي داشت 
ارزيـابـی کـه مـن         :   شاهين بـغـدادي   

وکل پـنـاهـنـدگـان از نـتـيـجـه ايـن                   
مــذاکــره داريــم امــيــد وار کــنــنــده           

در اين جلسه برای اولين بـار        . هست
رسما به ما اعـالم شـد کـه در اول                

 ما بعنوان پناهـنـده بـه      ۲۰۰۵سال  
معنای کلمه در ژنو شـنـاخـتـه شـده            

وحل مشـکـالت مـا کـه بـطـور              . ايم
اخص انتقال ما ميباشد در دسـتـور        

که اين خـود بـه       .کار ژنو قرار گرفته 
ــی                ــای بســـ ــي جـــ ــایـــ ــهـــ ــنـــ تـــ

در ضـــمـــن عـــدم        . امـــيـــدواريســـت
ديپورت به ايران و عـراق و اسـکـان           
ندادن ما در ترکيـه بـعـنـوان کشـور             
ــده ايـــن               ــنـ ــنـ ــيـــل کـ ــمـ ســـوم تـــکـ
اميدواريست که کار ما در مـرحلـه         
پايانی يـعـنـی انـتـقـال بـه کشـوری                

ــرار دارد                     ــر قـــــــ ــگـــــــ  .ديـــــــ
 

بنظر شـمـا    :   همبستگي هفتگي 
معضل و گره كار پناهـنـدگـان        
شمال عراقي كجاست؟ و راه       
برون رفت از اين معـضـل را         

 ؟چگونه ميبينيد
مـعـضـل کـار مـا          :   شاهين بغـدادي  

. پناهندگان شمال عراق در چـيـسـت      
باور کنيد جواب ايـن سـئـوال بـرای            
خود ما پناهندگان نيز در پـرده ای          

امنيت يا پـلـيـس    . از ابهام قرار دارد  
ترکيه که انعکاس دهنـده سـيـاسـت          
وزارت کشور ودر کل دولت تـرکـيـه          
در مقابل ماست در نشستهـای کـه         
با ما در اکثر شهره داشـت مشـکـل         
انتقال ما را از ژنو و کـمـيـسـاريـای            
ــه               ــرکــي ــدگــان در ت ــنــاهــن عــالــی پ

ــه           . دانســـت ــه کـ ــکـ ــيـ ــامـ ــگـ ــنـ و هـ

نمايندگانی از ما بطور پراکنده طی   
نشستهای که با يوئن وان و انـکـارا          
داشتن گفتن که يوئن وزارت کشـور       
و دولت تـرکـيـه را مشـکـلـی بـرای                 

درپـاسـخ بـخـش       .   انتقال ما ميدانـد   
دوم اين سـئـوال بـايـد عـرض کـنـم                 
هنگاميکه ما کانال دقيقی که ايـن       
مشکل را بـرای مـا سـازمـانـدهـی              
مــيــکــنــد را نــمــيــشــنــاســيــم پــس            
نميتـوانـيـم اسـتـراتـژي دقـيـقـی در                

. مقابل اين مشکل داشـتـه بـاشـيـم          
امـا در اصــل وجــود يــک کــمــپــبــن            
جهانی را برای حل اين مشکل الزم       

 . ميدانيم
 

نقش خـود    :   همبستگي هفتگي 
پناهندگان شمال عـراقـي در       
موفقيت اين كمپين چيسـت؟ و       
بنظر شما ساير پناهندگان شمـال      
عراقي در شرايط كنوني و براي      
رسيدن به مطالباتشان چه بايـد      

  بكنند؟
 

پناهنـدگـان شـمـال       :   شاهين بغدادي 
عراقی نقش بسزای در اين کـمـپـيـن          

پنـاهـنـدگـان     . دارند و خواهند داشت  
در درجــه اول بــايــد مــتــحــد و                     

که متاسـفـانـه مـا        .   هماهنگ باشن 
در ايـــن ضـــمـــيـــنـــه مشـــکـــل                  

پناهندگـان بـا اتـحـاد و پـی              . داريم
ريزی استراتژی دقيق و هماهنگ با      
کمپـيـن سـراسـری در ايـن زمـيـنـه                 
ميتوانن تا حدی زيادی به حل شدن       

که ايـن خـيـلـی         . کارشان کمک کنند  
سخت نيست فـقـط کـمـی هـمـت و                

 . اراده ميطلبد

 
در پاسخ به بخـش دوم ايـن سـئـوال              
بايد عرض کـنـم کـه يـو ان از مـا                   
خواسته که در هر شهری از تـرکـيـه            
که پناهندهای شمال عـراقـی در ان         
ساکن هستن نماينـده ای انـتـخـاب           
شــود جــهــت ادامــه مــذاکــرات بــا            

 نـفـر     ۱۶کـه تـعـدادی حـدود           . يوئن
در حــال حــاضــر         . خــواهــنــد بــود      

بزرگترين بهانه يوئن از عـدم ابـالغ          
هرگونـه اطـال عـاتـی در ضـمـيـنـه                 
مشکل ما و راهـکـارهـا را نـبـودن             

حال که مـا    . نماينده از طرف ميداند   
به تمام شهرها ابالغ نموديم و اقـای        
کمال مـحـمـدی مسـئـول جـمـاوری              
ليست کل نمايندگـان پـنـاهـنـدگـان           

در تماسـی کـه      . شمال عراقی هست    
من بـا ايشـون داشـتـم مـتـاسـفـانـه                 

 ۱۰گفتن که تا حاال بعد از حـدود            
 شهر نمايـنـده انـتـخـاب          ۶روز تنها   
و مــابــقــی شــهــرهــا بــا هــم         . نــمــودن

که مـن از ايـنـجـا از             . مشکل دارن 
تمام پناهندگان خواشمندم که جـدا       

منـطـقـه ای      / از هر ديدگاه سياسی     
برای انتخاب نمايندگان خود ......و

چــون انــتــخــاب ايــن      . هــمــت کــنــنــد   
نمايندگان ميتواند سدی در مقـابـل       

ــاشـــد                   ــن بـ ــانـــه يـــوئـ ــن بـــهـ  . ايـ
 

با تشكر از شما    :   همبستگي هفتگي 
 بخاطر شركت در اين مصاحبـه      

 
من هم کمـاکـان از       :   شاهين بغدادي 

همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايرانی کـمـال تشـکـر را            
دارم که اينچنين خود را در مقـابـل         
سرنوشت پناهندگان ايـران مسـئـول       

و اميدوارم با هماهنگی هر     . ميداند
 چه بيشتر بتوانيم به نتيجه برسيم

 ٢٠٠٥ مارس ٤ ٢ ١٨٢همبستگى 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                                                       

 تا پيروزى آامل راه زيادى نداريم
مصاحبه همبستگى هفتگى با شاهين بغدادى يك پناهنـده مـوسـوم بـه 

 شمال عراقى در ترآيه



 

 ٢٠٠٥ مارس ٤  ٣ ١٨٢همبستگى هفتگى  

 
در ادامه کمپين فدراسيون در شهر مالمو در     
ـده            ـاهـن ـن اعتراض به سخت تر شدن قوانين پ
ـدگـي، در دو               پذيري و در دفاع از حق پناهـن
ـاد                    ـلـي سـت ـامـه قـب ـرن هفته گذشته طـبـق ب
مبارزاتي، چندين ديدار با نمايندگان احزاب      

هيئت هايي از    .   پارلماني سوئد انجام گرفت   
ـدگـان و                 ـاهـن ـن فدراسيون که متشـکـل از پ
ـه         مسؤلين فدراسيون بودند، به ديدار جداگـان
نمايندگان احـزاب چـپ، مـرکـز، مـحـيـط               
ـو                  ـم ـر مـال ـا در شـه ـه زيست و حزب مدرات

هدف از اين ديدارها منعکس کـردن       .   رفتند
شرايط ناامن و خفقان آميز ايران، تـوضـيـح           
داليــل فــرار ايــرانــيــان از کشــور، وضــع                

پناهندگان مخفي در سوئد و بحث در مورد   
 دادن اقامت جمعي به پناهندگان مخفي بود

Partik Strand   نمايتده حزب چـپ
در مالمو اعالم داشت که حزب چپ سـوئـد           
از اوضاع ناامن ايران مطلع است و گفت کـه       
ـه                اين حزب با دادن اقامت دستـه جـمـعـي ب
ـد           پناهندگان مخفي موافق است ولي تـاکـي
کرد که دو حزب عمده که اکثريت آراء را در           
ـد           ـن . مجلس دارند با اين ايده مخالف هسـت

ما از ايشان خواستيم که براي ارائه قطعنامه   
و يا قرار به مجلس سوئد در مـحـکـومـيـت           
رژيم ايران تالش کنند و از آنها در اين رابطـه           
 . قـــــول مســـــاعـــــد گـــــرفـــــتـــــيـــــم              

 

Einar Persson        ـده حـزب ـن نمـاي
مرکز در مالمو صحبتهاي ما در باره ايران و 
ـا دقـت گـوش               وضع پناهجويان ايراني را ب

ايشان اطالع چنداني از اوضـاع ايـران          .   کرد
ـرايـش              نداشت و صحبتهاي روشنـگـر مـا ب

وي قــول داد کــه خــواســت و           .   جــالــب بــود  
تقاضاهاي هئيت مذاکره کننده فدراسيون را 
به سطوح باالتر حزبي اطالع دهد و ما را از           
اقدامات خودشان در محکوميت جمهوري     
ــي ايـــران بـــا خـــبـــر ســـازد                    ــالمـ  . اسـ

 
Karolina Algotsson 
مسئول حزب محيط زيست در شهر مالمو       
خود شخصا به لوکال فدراسيـون آمـد و در             

ـه درد دل        .   جمع پناهندگان حاضـر شـد       او ب
ــراز               ــا اب ــا آنــه ــان گــوش داد و ب ــاهــجــوي ــن پ

وي نيز قول داد که از طريق   .   همبستگي کرد 
نمايندگانشان در پارلمان سـوئـد، مـوضـوع          
محکوميت جمهوري اسالمي ايران را دنبال 

 کند
 

Tobias Billstrb>    نـــمـــايـــنـــده
مجلس و همچنين مسئول حـزب مـدرات          
ـئـت ؛ذاکـره                  ـا هـي در شهر مالمو در ديـدار ب
کننده از سوي فدراسيون، تاکيد کـرد کـه از            
نقض سيستماتـيـک حـقـوق بشـر در ايـران                
اطالع کافي دارد و به ما قول داد که شخصا 
در ماه سپتامبر قراري را در مـحـکـومـيـت            
ايران به پارلمان ارائه دهد که طبعا با استقبال 

ـه        .   ما روبرو شد   ايشان قول داد که قبل از ارائ
ما با نماينده و .   قرار آن را براي ما ارسال کند      

مسئول حزب مدرات وارد بحث با حـرارتـي         

ـه              در زمينه حق پناهندگي، دادن اقـامـت ب
ـد و                  ـار دران ـم ـي خانواده هايي که کـودکـان ب
ـه                  ـه هـم ـم ب ـي همچنين شموليت ايـن تصـم
پناهندگان مخفي شديم و نظر متفاوت خود 
ـم            . در اين موارد را براي ايشان توضيـح دادي

 
اين مذاکرات براي تاثيرگذاري بر روي احزاب 
پارلماني سوئد، در کنار مبارزه و اعـتـراض          
ما در خيابان، تاثير خوبي در بازتاب اوضاع   
ناامن ايران و خواست و تمايالت پناهندگان       
مبني بر متوقف کردن اخراجها به جمهوري        

در روزهاي آتي قـرار اسـت        .   اسالمي داشت 
که با نمايندگان حزب سوسيال دمـکـرات و          
ــود                    ــدار شــ ــز ديــ ـيــ ـردم نــ  . حـــزب مــ

 
فدراسيون سراسري  -همبستگي

 پناهندگان ايراني واحد مالـمـو    
  
 ٢٠٠٥   مارس ٢

حـزب  "   بهم پيوستگـي  " پيشنهادات اخير گروه    
ـا           مردم سوئد در ارتباط با چگونگي برخورد ب

ـايـت مـي            "   خارجياني"  که مرتکب جرم و جـن
ـيـسـت                . شوند، چيزي جز راسـيـسـم آشـکـار ن

ـهـادات کـه قـرار اسـت در                   مطابق اين پيشـن
 ٢٠٠٥مجمع سراسري اين حزب در ماه اوت    

 سـال زنـدان       ٣تصويب شود، خارجياني که به      
ـار    ٣محکوم شده و يا به دليل انجام جرمي            ب

حکم زندان براي آنها صادر شده، بايد از سوئـد          
 .اخراج شوند

اين پيشنهاد راسـيـسـتـي اسـت چـرا کـه در                   
ـلـق قـومـي، مـلـي و                  ـع برخورد به متهمان، ت

بـودن و    "   خارجـي .   " مذهبي را دخيل مي دهد    
بدنيا آمدن در يک کشور ديگر، به حزب مـردم          
سوئد اين مجوز را مي دهد که به مجرم طـور           

ـه           .   ديگري برخورد کند   ـه ب اين بـرخـورد دوگـان

که جـرمـي مـرتـکـب        "   سوئديها" و  "   خارجيان" 
جرم، جرم است و     .   مي شوند، راسيستي است   

بايد مطابق قوانين جزايي يک کشور و با حفظ   
مـوازيـن   .   حقوق متهمان به آن بـرخـورد شـود          

محاکمه متهمان و مجرمين بايد بدور از هـر        
گونه تحريک و پيشداوري هاي قومي و ملي و  

از طرف ديگر مـجـازات هـاي         .   مذهبي باشد 
ـا              ـايـد ب ـه ب انتقامي و باصطالح عبرت آموزان
ـه اصـالح مـجـرم                    مجـازاتـهـاي مـعـطـوف ب

مصون داشتن جامعه از وقوع .   جايگزين شود 
ايـجـاد   .   جرم با اخراج کسـي حـل نـمـي شـود              

ـايـت را                    شرايطي که امکـان بـروز جـرم و جـن
کاهش مي دهد، برخورد با نابسامانـي هـاي          
ـا             ـارزه ب اجتماعي، حل مشکل بيکـاري، مـب
ـا، اقـدامـات آمـوزشـي                ـه سياست گتو سـازي
پيشگيرانه در مدارس و غيره راه حـل واقـعـي            

ـايـت           مبارزه براي جلوگيري از وقوع جرم و جـن
 .است

ولـي مـي     .   حزب مردم سوئد اينها را مي داند  
ـه بـخـشـي از                  ـي خواهد با ايجاد بدبيني بر عـل
ساکنين سوئد و انجـام تـحـريـکـات خـارجـي             
ـه تـحـت               ـان ستيزانه، دل مردمي را که متـاسـف
تاثير تبليغات راسيستي هستند بخود جـلـب        

ـا   ٢٠٠٦کند و در انتخابات پارلماني       ـه  آراء آن
ــانــه        .   را بــدســت آورد     هــمــيــن حــزب در آســت

انتخابات پيشين نيز با پيشنهادي بميدان آمد       
که برخورداري از حـقـوق شـهـرونـدي را بـراي                
بخشي از ساکنين کشور به انجام تسـت زبـان           

 !سوئدي گره مي زد
اين پيشنهادات راسيستي حزب مردم سـوئـد        
در شرايطي که راسيسم هيات حاکمه جـوامـع         
غربي و بويژه اروپا شرايط غير قابل تحملي را    

براي پناهندگان و مهاجرين بوجود آورده است، 
. شايد بتواند با اقبال کوتاه مدتي روبـرو شـود           

ـم                ـرخـواهـي اما ما شديدا با آنها به مخالـفـت ب
ـمـدن           خواست و همه انسانهاي آزاديخواه و مـت
ـيـن                ـا چـن جامعه سوئد را فرا مي خوانيم که ب
برنامه هاي راسيستي به هر ترتـيـب کـه مـي              

ـاهـنـدگـي      .   توانند مخالفت کنند   ـن از نظر ما پ
ـه                   يک حق بي چون و چراي انسـانـي اسـت و ن
ـه                  ـدا ب ـع ـا ب تحفه ايي که به کسي اعطا شود ت
خاطر هزار و يک بهانه بتوان آنرا پس گرفت و با 

ـا بـازي کـرد            ـه مـا طـرفـدار      .   سرنوشت انسـان
شموليت يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل 
ـايـد       از جنسيت، مليت، مذهب، نژاد و غيره ب
ـه                 ـر در جـامـع ـاپـذي بعنوان يک اصل تخطي ن

هر نوع تبليغ نفرت مذهبي، ملي، و        .   هستيم
ما .   قومي، نژادي، و جنسي بايد ممنوع شود      

مي خواهيم که انتساب افراد و گروه به مليـت          
خاص در سطح عمومي، در رسانه ها، ادارات 
ـنـوع                ـا مـم ـه و غيره بدون اجازه رسمي خود آن

 .گردد
ـدگـان           ـاهـن ـن همبستگي فدراسيون سراسري پ
ـيـغـات زهـرآگـيـن                 ـل ـب ايراني واحد سوئد اين ت
راسيستي و ضدانساني را در افكار عـمـومـي     
افشا كرده و پناهندگان و پناهجويـان و مـردم          
ـه          ـا ب شريف و آزاديخواه سوئد را فرا ميخواند ت
اين دهن كجي آشكار به ارزشها و معيارهـاي         

 .انساني اعتراض كنند
  

فدراسيون سراسري     -همبستگي  
 پناهندگان ايراني واحد سوئد  

 ٢٠٠٥ مارس ٢

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري     
پناهندگان ايراني با توجـه بـه حـجـم            
گسترده ارتباط پناهجـويـان و نـيـاز           
آنان به متشكل شدن در فدراسـيـون،        
ــتـــرش                 در نـــظـــر دارد پـــروژه گسـ
جغرافياي تشكيـالت فـدراسـيـون را          
فعاالنه در كشورهاي مختلف جـهـان    

 ..به پيش برده و سازمان دهد
با توجه به تماسهاي گرفـتـه شـده بـه             
دبــيــرخــانــه اولــويــت مــا تشــكــيــل            
واحدهاي فدراسـيـون در كشـورهـاي          
فــرانســه، ايــرلــنــد، لــوكــزامــبــورگ،        
قـــبـــرس و بـــازســـازي واحـــدهـــاي            
فــدراســيــون در كشــورهــاي يــونــان،         

مــا    . پــاكســتــان، هــنــد مــيــبــاشــد         
واحـدهـايـي       همچنين در نظـر داريـم      

در كشــورهــاي روســيــه، اوكــرايــن،           
بلغارسـتـان، كـره جـنـوبـي، دوبـي ،                
كويت و امارات نـيـز ايـجـاد كـنـيـم                
دبيرخانـه فـدراسـيـون از تـاسـيـسـي               
دفاتر و واحدهاي فدراسـيـون در هـر           

كــجــاي جــهــان اســتــقــبــال نــمــوده و           
پناهندگان و پـنـاهـجـويـان را بـراي               

 ..ايجاد اين واحدها فرا ميخواند
ــه               ــي ــل ــدراســيــون از ك ــه ف ــرخــان ــي دب
پناهجويان و پناهندگـان ايـرانـي در          
اين كشورها و يا در ساير كشورهاي       
ديگر ميخواهد بمنظور گسـتـرش و         
تقويت صـف جـهـانـي دفـاع از حـق                
انسـانــي پــنــاهـنــدگــي و مــبـارزه بــا            
ــتــي و                 ــعــيــض و راســيــســم دول ــب ت
غيردولتي به فـدراسـيـون پـيـوسـره و             
جهت سازماندهي فورا به دبيـرخـانـه        

 .فدراسيون تماس بگيرند
ــايـــي           ــيـ ــرافـ ــغـ ــتـــرش جـ پـــروژه گسـ
تشكيالتهـاي فـدراسـيـون از هـفـتـه              
آينده گـزارش كـار خـود و تـاسـيـس                
واحدهاي جديد را در نشريات سايـت   
و راديو و تـلـويـزيـون اعـالم خـواهـد               

 .كرد
زنده باد اتحاد و تشكل سـراسـري و            

 جهاني همبستگي
همبستگي فدراسيون سراسري 

 پناهندگان ايراني
 ٢٠٠٥ فوريه ٤

به پروژه گسترش جغرافيايى تشكيالتھاى 
  فدراسيون يارى رسانيد

 ! را قاطعانه افشا ميكنيم" خارجيان"پيشنھادات راسيستى اخير حزب مردم سوئد در باره  

 ديدار هيئت فدراسيون با نمايندگان احزاب  
  پارلمانى سوئد
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مـا ريشـه سـخـت جـان            .   ميـدانـيـم    
حكومت اسالمي و اسالم سياسي و 
واتيكان را در مـنـافـع سـيـاسـي و                

مـا  .   اقتصادي سرمايه مـي بـيـنـيـم        
جزو جنبشي هستيم كـه بـراي دفـن           
كردن بـي حـقـوقـي زنـان در تـالش                
است تـا ايـن ريشـه هـا را يـكـجـا                    

ما در يكي از مهمتريـن      .   بخشكاند
و جان سخت ترين جبـهـه هـاي ايـن             
نبرد يعني مبارزه با نظام سراپا زن        

ستيز و سمبل عـريـان تـريـن شـكـل              
آپارتايد جنسي جمـهـوري اسـالمـي        

مـبـارزه عـلـيـه        .   مبارزه مـيـكـنـيـم       
جمهوري اسالمي و سرنگـونـي ايـن         
رژيم از طريق يـك انـقـالب عـظـيـم               
توده اي در حقيقت مبارزه با يـكـي          
از خشن تـريـن جـلـوه هـاي سـتـم و                  

 .  .تبعيض و بي حقوقي زنان است
  

ــايــد گــريــبــان          ٨در روز       مــارس ب

مسببين اصلي فرودستي و سـتـم و         
. بي حقوقي زنان را مـحـكـم گـرفـت           

ــظــام و طــبــقــه اي كــه از                    ــايــد ن ب
فــرودســتــي و ســتــم بــر زنــان ســود             
ميبرد را زير آماج حمالت و نقدهـا        

 مارس بايـد بـه     ٨در روز    . قرار داد 
صف جهاني دفاع از حقوق بـرابـر و          
انساني زنان پيوست و تمـام حـقـوق          
انساني را يكجا بـراي زنـان در هـر             

 كجاي جهان مطالبه كرد

 مارس پـيـش از آنـكـه           ٨فرارسيدن  
فرصتي براي جشـن گـرفـتـن بـاشـد              
فــراخــوانــي بــراي ادامــه و تشــديــد          
مبارزه براي آزاد ي نيمـي از مـردم           
كره زمين از سـتـمـي خـاص و ضـد               
بشري است با ما به ايـن اعـتـراض             
پيوسته و همراه بـا سـازمـان آزادي           
زن، حزب كمونيست كارگـري ايـران        

 :اعالم كنيم كه
آپارتايد جنسـي در ايـران مـمـنـوع             

 .است
وحكومت مذهبي از       دست مذهب 

 زندگي زنان كوتاه
باز پس فرسـتـادن پـنـاهـجـويـان بـه               
جامعه اي كه در آن آپارتايد جنسي        
و توحش ضد زن حكومت مـيـكـنـد          

 .ممنوع است
همبستگي فدراسيون سراسري 

 پناهندگان ايراني
   ٢٠٠٥ مارس ٣

 

 مارس به ريشه هاى نابرابرى و آوارگى گسترده زنان ٨در روز 
  اعتراض آنيم

به يک جنـبـش سـراسـري و دنـيـايـي                 
تبديل کرد حضـور و تـالش جـنـبـش              
کارگري و کمونيستها بـراي آزادي و          

امروز بـا وجـود دنـيـاي         .   برابري است 
بعد از جنگ سرد و نيز سياست نـظـم          
نوين جهاني تالش ميشود که برابـري       
زن و مـرد تـحـت نـام جـامـعـه چـنـد                     
فرهنگي و سياست راسيستي نسبيت    

امـروز  .   فرهنگي ناديده گـرفـتـه شـود        
ميتوان به فاکتور هاي زيـادي اشـاره        
ــه                 کــرد کــه نشــان مــيــدهــد چــگــون
ميخواهند دست آوردهاي بشر مـدرن      

زمـانـي دفـاع از        .   را ناديده بـگـيـرنـد       
حقوق انساني و تـالش بـراي حـرمـت            
انسان در صدر مسائل بود اما اکنون 
دفاع از فرهنگ، مذهـب و اخـالق و           
خرافات دارد جاي حرمت انسـانـهـارا        

در سياست نظم نوين انسان     .   ميگيرد
اعتبـار نـدارد بـلـکـه انسـانـهـارا بـه                  
مسلمان، يهودي، مسيحي ويـا اهـل        

کدام محله است تقسيم مـيـشـونـد و            
اينها جاي دفاع از حقوق انسـانـي را           

ايـن بشـر نـيـسـت کـه             .   گرفـتـه اسـت     
احترام دارد بلکه مذهب، مـلـيـت، و           

نــظــر فــالن   .   فــرهــنــگ احــتــرام دارنــد    
آخوند يا کشيش و يا رهبر قـبـيـل بـه        

همه اينها نشـان    .   صدر اخبار مييايد  
از زير پا گذاشتن دستـاوردهـاي بشـر          
مدرن تـحـت حـاکـمـيـت نـظـم نـويـن                   
ميباشد که قداره بنداني چون بوش و        
بلر در جلو اين صف حمله به بشـريـت          

 .قرار دارند
در پرتو اين وضعيت غيـر انسـانـي و         

 مارس الزم است بگـويـم       ٨در آستانه   
کــه زنــان در کشــورهــاي اســالم زده             
اولين قربانيان اين فضاي سياه و غير       

ــويــن هســتــنــد            ــظــم ن ــه .   انســانــي ن ب
پــاکســتــان، افــغــانســتــان، الــجــزائــر،       
ــراق، ايــران وديــگــر کشــورهــاي               ع

 .اسالمي نگاه کنيد

جــمــهــوري اســالمــي از بــدو ســرکــار          
آمدنش ضمن حـملـه بـه تشـکـلـهـاي               
کارگري همزمان به زنان حمله کـرد و         
با شعار انسان به اقتصاد فکر نـبـايـد          
بکند و حجاب براي زن، حـمـام خـون            
ــا خــودرا در قــدرت                 ــداخــت ت راه ان

يعني يکي از پـايـه هـا و           .   نگاهدارد
ارکان جمهوري اسالمي حجاب اسـت      
و اسالم سياسي هويت و بقا خودرا با        

هـمـيـن وضـعـيـت         .   آن تعريف ميکند  
باعث شده که ميليونها زن و دختر از        
حاکميت سياه اسـالم در کشـورهـاي           
اسالم زده فرار کنند بـراي ايـنـکـه از             

بـه  .   حرمت انساني خود دفاع نمايـنـد      
مــبــارزات ده ســالــه اخــيــر زنــان در             

همه جا زنـان     .   سراسر دنيا نگاه کنيد   
و مردان آزاده و سـکـوالر در مـقـابـل              
اسالم سياسي، علـيـه فـرهـنـگ مـرد            
ساالر و عليه آپارتايد جنسي در حـال     

هـمـيـن خـود نشـان          .   مبارزه هستـنـد   

ميدهد که در هـر شـرايـطـي مسـئلـه              
حرمـت و بـرابـري انسـان شـرط بـقـا                  

جـا دارد    .   جامعه مدرن و آزاد اسـت        
 ٨ مــارس و در روز            ٨در آســتــانــه      

مارس همصدا عليـه نـابـرابـري زن و             
 .مرد به خيابانها بياييم

 زنان و مردان آزاده
 مـارس را بـروز         ٨جا دارد کـه روز          

جـا  .   آتش زدن حجاب تـبـديـل کـنـيـم            
دارد زنان و دختران آزاده با سـوزانـدن         
حجاب خود سرود سرنگوني جمهوري     

 .اسالمي را سردهند
هشت مارس بيش از صد سـال عـمـر          
ــه                 ــيــش از صــد ســال تــجــرب دارد، ب
مبارزاتي يک جنبش عظيم اجتماعي  

بنابرهمـيـن تـاريـخ       .   را پشت سر دارد   
درخشان مبارزاتي و نيـز بـراي دفـاع           
ــع                    ــود و رف ــي خ ــرمــت انســان از ح
آپـارتـايــدجـنـســي در ايـران مــيـتــوان             
ــيــروزي                 ــه روز پ هشــت مــارس را ب

ميتوان افـکـار     .  خودمان تبديل کنيم 
عمومي جامعه بشري را بـنـفـع خـود           
بميدان آورد، ميتوان با اتـحـاد خـود           
نيروي عـظـيـم انسـانـهـاي سـکـوالر،               
برابري طلب را بـنـفـع خـود بـمـيـدان                 

ــري زن و مــرد               .   آورد ــراب ــبــش ب جــن
. جــنــبــشــي جــهــانــي و عــظــيــم اســت        

جمهوري اسالمي قـدرت مـقـابلـه بـا            
در روز   .   آنرا ندارد و نخـواهـد داشـت        

هشت مارس حجابهارا آتش بزنيد تـا       
مرگ رژيم آپارتايد جنـسـي در ايـران          

 .را در هر کوي و برزن جار دهيم
 زنده باد هشت مارس

 زنده باد آزادي و برابري

  مارس، مرگ آپارتايد جنسى را اعالم آنيم ٨

ـان               در سفري که من براي تشکيـل واحـد اسـت
به آلمان     سازمان جوانان کمونيست     رورگبيت

ـر                داشتم از طريق فعاليـن فـدراسـيـون در شـه

نــيــدررايــن آلــمــان کــه در هــمــيــن اســتــان                 
ـع شـدم تـعـداد             )   رويگبيت  (    قرار دارد مـطـل

ـه عضـويـت                ـر ب زيادي از پناهندگان اين شـه

 مـارس    ١٣فدراسيون در آمده و ميخواهنـد        
ـد          ـرن از .   رسما تشکيل واحدخود را جشن بـگـي

ـا خـود               اين خبر فوق العاده خوشحال شـدم و ب
انديشيدم که با وجود فشارها و جـوسـازيـهـاي           
دولتهاي اروپاي هر روز نياز پناهنـدگـان بـراي         
مــتــشــکــل شــدن در فــدراســيــون ســراســري          

 .پناهندگان بيشترحس ميشود 
ـان،              پس از اتمام کارم در مورد سـازمـان جـوان
بچه هاي فدراسيون از من خواستند در مراسم     
هفتگي آنان که براي آمـاده سـازي تشـکـيـل               

ـه           واحدشان ـت در دفتري که براي فدراسيون گرف
اين جلسات هر هفته يکشنبه   .   اند شرکت کنم  

ـا        .   ها در دفتر اين واحد برقرار است       ـز ب ـي من ن
ـويـق                   ـه تـع ـم را ب کمال ميل پذيرفتم و برگشـت

 .انداختم تا روز يکشنبه را با آنان باشم
يکشنبه به اتفاق دو تن از اعضاي سـازمـان            

جوانان کمونيست آن شهر به محل فدراسـيـون         
ـع                        ـيـاق و جـم ـا ديـدن اشـت رفتيم و من هـم ب

گزارشى آوچك از تشكلى بزرگ    

 ادامه در صفحه بعد

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

من معصومه گاهـانـي مـتـولـد سـال             
 سال است که بهـمـراه   ٣ بمدت ١٣٣٥

الـبـتـه    .    دخترم در سـوئـد هسـتـيـم           ٣
 سـال دوري     ٢يکي از دخترانم بعد از      

در حالي که او را ناچارا از ايران تـرک          
ايـران را بـه دو         .   کرديم به ما پيوست   

دلـيــل اول بــه دلــيـل وجــود قــوانــيــن             
ظالمانه و ضـد زن کـه در آن زن بـه                   
عنوان دسته چندم ميـنـگـرد و هـيـچ             
ــان خصــوصــا در               ــراي زن حــقــوقــي ب
مقايسه با مردان قائل نيسـت و دوم          
بدليل اختالف با همـسـرم کـه آن هـم              
ناشي از فساد سيستم حاکم و قـدرت      
دادن به مرد به عنوان رييس و داراي         

هـمـسـرم    .   حق برتر ميشود ترک کردم      
که مردي ارتشي و متعصـب بـود بـا            
پشت گرمي به نظامي که حـامـي او           
به عنوان جنس برتر بود و از حربه اي         
از خشونت گرفته تا بي پناهي مـن و          
دخـتـران سـو اسـتـفـاده مـيـکـردو بــا                  
عقايد متعصبانه خـود قصـد داشـت          
دخترانم را به زور وادار بـه ازدواج و             

 .ترک تحصيل کند
اگر تقاضاي طالق ميکردم فرزندانـم       

همان حقوق نداشتـه را هـم از دسـت              
اگر شـکـايـت مـيـکـردم در            .   ميدادند

نهايت قانون، حق را بـه او مـيـداد و              
من از قبل تحت فشار قرار ميگرفتم       
اين بود که مخفيانه و به صورت غير        

قانوني همراه دو دخترم کشور را تـرک   
اما ازدختر بـزرگـم کـه بـدلـيـل           .  کردم

فشار هاي پـدربـراي ازدواج خـانـه را             
نـاچـار      . ترک کرده بود، خبري نداشتم    

تا قبل از ورود دخـتـر        .   شدم فرار کنم  
 ماه قبـل از      ١٠بزرگم به سوئد يعني     

ترس امنيت او علني به مخالفـت بـا          
اگر چه با فـدراسـيـون        .   رژيم نپرداختم 

ســراســري پــنــاهــنــدگــاي ايــرانــي در          
ارتـــبـــاط بـــوده و اعضـــاي آن را                  
ميشناختم اما همـيـشـه نـگـرانـي از             
وجود دخـتـرم در ايـران و آزار هـاي                 
همسرم که بارها ما و او را تهديد بـه           
مرگ ميکرد، من راعليرغم تنفرم از      
رژيم سياه جمهوري اسالمي وادار بـه        

اما از هنـگـام ورود     .   احتياط ميکرد 
او که او هم عليرغم اينکه دانشجـوي        
سـال آخــر بـود بــه دلـيــل مشــکــالت              

امــنــيــتــي کــه در دانشــگــاه بــدلــيــل           
فعاليتهاي سياسي و ضد رژيم داشت      
و تهديد هـاي پـدرش وادار بـه تـرک                
تحصيل و فرار از ايـران شـد و از آن               

زمــان بــود کــه بــا نــيــروي تــمــام بــه               
عضويت رسمي فـدراسـيـون و حـزب            
پيوسته و در تمام فعاليتـهـاي عـلـيـه            

از تـظـاهـرات      .   رژيم شرکـت نـمـوديـم       
ــد در                 ــمــان ســوئ ــارل ــوي پ ــل هــاي ج
استکهلم ، کمپين اعـتـراضـي عـلـيـه           
اعدام و سنگسـار عـاطـفـه رجـبـي و               
کبري رحمانپور در ايران، تـظـاهـرات         
در حمايت حق پناهندگي به دفـعـات         
در مالمو تحصن اعتراضي براي حـق       
پناهندگي هـمـکـاري و گـفـتـگـو در                
راديو هـمـبـسـتـگـي ، راديـو سـوئـد                  

 مارس روز دانشـجـو و          ٨،تظاهرات  
مالقات با حميد تقوايي در يوتبـوري       

از جمله اين فعاليت هاست که آخرين       
 فــوريــه و     ١٥تــظــاهــرات در تــاريــخ       

جــلــوي اداره مــهــاجــرت مــالــمــو در           
اعتراض به حق پناهندگي با استقبال  
عــده زيــادي از مــردم و هــمــچــنــيــن            
انعـکـاس در روزنـامـه هـاي جـنـوب                
ــه و                 ــامــه آزاراســکــن ــد و روزن ســوئ

 .راديوهاي سوئد بود
اما بـا وجـود ايـن اداره مـهـاجـرت                  

سوئد و همچنين اداره اتبـاع خـارجـه          
داليل مرا به عنوان زني مـعـتـرض         
و انساني سياسي که در اعـتـراض          
به نابرابري و تـبـعـيـض جـنـسـي و                
حقوقي حاکم بر ايران آنجا را تـرک          
کرده و حاضر به ادامـه زنـدگـي در            
شرايط نابـرابـر و جـو خـفـقـان زده                
اسالمي آن نيستم را رد كرده اسـت        

همچنين ادعاي مـن   .   و قبول ندارد  
را مبني بر روابط آزاد دخترانـم بـا          
جنس مخالف و در کشور سوئد که     
با مجازات از طـرف پـدر آنـهـا و                
قانون ايران روبرو خواهد شد و بـارهـا         
در تهديد و اذيت هاي همسرم چـه در          
ارتباط با خود من يا اعضاي فاميـل   
و خانواده ام که در ايران هستند آنـهـا          
را اعالم کرده قبول نميکند و داليـل          

 سال بودن آنـهـا و      ١٨ردي آنها باالي    
اجازه انتخابشان را در زنـدگـي ذکـر             

 !!!ميکنند 
در کـدام قـانـون اسـالمـي اسـت کـه                  

 سال ميتواند شخصـا   ١٨دختر باالي   
آيـا  .   تصميم بگيرد و انتـخـاب کـنـد            

قانون اسالمي جدا از ايـن اسـت کـه              
پدر عمو و دايي دختر حق دارند او را    
اگر خـالف شـرع عـمـل کـنـد بـقـتـل                    

برسانند و آيا جز ايـن اسـت کـه ايـن                
 ١٨ ،     ٢٠ ،     ٢٢آينده من ودختران     

 ٣ساله ام است ، دختراني که پس از          
سال زندگي در اروپا و تـحـمـل تـمـام               

 !!!سختي ها حاال بايد باز گردند 
 سال است از دسـامـبـر        ١االن بيش از    

 که پـاسـخ رد از اداره اتـبـاع             ٢٠٠٤
ــه                   ــدرس ــه و حــق م ــت ــرف ــارجــي گ خ

فرزندانم هم سلب شده اسـت و            رفتن
 هــفــتــه کــه کــمــک هــزيــنــه           ٢مــدت   

سواسيال هم قطع شـده و پـرونـده بـه               
پــلــيــس ارجــا شــده و مــخــفــي شــده              

مقامـات سـوئـدي هـيـچ گـونـه                 . ايم
مسئوليتي در قبال زنـدگـي و آيـنـده             

حـتـي      . من وفرزندانم قبول نمي کـنـد      
در برنامه آنها ذکر شده که با ايـنـکـه            
تو به زندان مـيـروي و بـايـد جـريـمـه                  
بپردازي اما اين قانون کشور تـوسـت         
و تـو بـايـد مـطـيـع آن بـاشـي مـثــل                      
ميليونهازن ايرانـي ديـگـر وفـرزنـدان           
توچون سن قانونـي دارنـد داراي حـق           
انتخاب هستند و حتي دختـر بـزرگـم          
که درخواست پـنـاهـنـدگـي سـيـاسـي              
کرده و عضوي فـعـال و سـيـاسـي در               

 ماه اسـت کـه       ١٠حزب بوده به مدت     
از اداره مهاجرت پاسخ منفي گرفـتـه        

کــدام حــق انســانــي اســت کــه          .   اســت
ميتواند چـنـيـن سـاده بـاعـث از هـم                 
پاشيدن خانواده اي و به بازي گـرفـتـن       

كـدام  .   زندگي و سرنوشـت آنـهـا شـود          
مقام صالحيت دار اسـت کـه چـنـيـن              

! ! ! قوانين اسالمي را ناديده ميگيرد      
 !!!چه کسي مسئول است 

 ! به آجا پناه برم؟
  معصومه گاهانى

رفتيـم و    
ـه                  ـع گـرمشـان ب من هم با ديدن اشتياق و جـم
شوق آمدم و برايشان حدود يـک سـاعـتـي در               
مورد نقش تشکل و سازمان دهي و شـرکـت            
در آن سخنرانى كرده و تجربيات و دانسته هاي         
خود را هم بعنوان يک پناهنده و هم يک مسئول 
واحد فدراسيون سراسري پناهندگان در هلند به 

جمع بسيار گرم و صميمي بود . آنها انتقال دادم
ـد           و سواالت فراواني را پيش روي من قرار دادن
که همه آنها از هرگوشه اي ميزان آمادگي آنهـا          
به تجمـع در آن مـحـل و دانسـتـن راه هـاي                      
ـهـاي ضـد             مبارزاتي براي عقب راندن سيـاسـت

ـه     .   انساني دولت آلمان را نشان ميداد      من هم ب
و محور اصـلـي      نوبه خودم توانستم اين موارد 

مبارزاتي فـدراسـيـون کـه هـمـان تشـکـل و                   
سازماندهي زير پرچم انسانيت است را برايشان 

 .توضيح دهم 
ـاشـم             من تا ساعت هفت و نيم توانستم آنجا ب

ايـن  .   وپس از آن با آنها وداع کرده و به راه افتادم          
سه روز سفر من برايم پرونده خاطراتي جـديـدي       

از ايـن رو کـه         . از روزهاي مبارزاتي را باز کرد     

توانستم در سه روزمتوالى هم در تـاسـيـس دو          
ـارز در              واحد ؛ آنهم در اين شرايط که مردم مـب
ـه مشـتـرك                    ـه ـد خـط جـب ـرون ايران هر روز مـي

ـرقـي و            مخالفين انقالب  بر عليه جنبـش مـت
مردم را عقبتر بزنند واين براي مـن           برابر طلب 

که توانستم نقش کوچکي داشته باشـم بـاعـث           
 .مسرت و شادي شد 

 مـارس در مـراسـم         ١٣اميدوارم شما نيز روز     
ـا               تاسيس اين واحد شرکت کنيد و هـم صـدا ب
اين پناهجويان فرياد بحق اين پنـاهـجـويـان را            

 .بگوش همه برسانيد 
 

 زنده باد همبستگى  
 مرگ بر جمهوري اسالمي   

 ادامه از صفحه قبل



 ٢٠٠٥ مارس ٤  ٦ ١٨٢همبستگى هفتگى 

براساس خبرهاي رسيده به دبيرخانه     
همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي ســيــل فــرار           
پناهندگان ايراني از الطاش كماكان 

در يــك مــاه گــذشــتــه        .   ادامــه دارد  
 نفر خود را به مرز اردن ١٢٩تعداد  

 ٣٣كـه بـا پـيـوسـتـن ايـن                   رسانده
پناهجو تعداد اين پنـاهـجـويـان بـه            

اين در حاليـسـت     .    نفر ميرسد  ١٦٢
كه ايـن پـنـاهـجـويـان بـا كـمـتـريـن                   
امــكــانــات زيســتــي، پــوشــاكــي و          
سوخت آنهم در هـواي فـوق الـعـاده             

 .سرد و سوزان بسر ميبرند
طــي مــذاكــراتــي كــه نــمــايــنــدگــان         
پناهندگان با مقامـات دولـت اردن        
داشته اند، مقـامـات اردنـي عـلـت            
عدم پذيرش پناهجويـان ايـرانـي را          
نبود تضمين براي انـتـقـال آنـهـا بـه              

يــك .   كشــور ســوم ذكــر كــرده اســت        
مقام اردني به نماينده پـنـاهـنـدگـان          
ايراني گفته است اگر كـمـيـسـاريـاي          
پناهندگـان سـازمـان مـلـل بـه مـا                
تضمين دهد كـه هـمـه شـمـا را بـه                  
كشور امن سومي انتقـال دهـد مـا           
آماده ايم كه همه شـمـا را در خـاك              

اما ما قادر نيسـتـيـم    .  اردن بپذيريم 
براي مدت طـوالنـي تـعـداد زيـادي            
 .پناهنده را در خاك خود نگهداريم

همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پناهندگان ايراني ضـمـن اعـتـراض          
شديد به كميسـاريـاي پـنـاهـنـدگـان            

سازمان ملل فشارهاي خـود را بـه           
اين سازمان، جهت تامين مايحتاج   
و نيازمنديهاي زيستي، دارويي اين 
پناهجويان و در همان حـال انـتـقـال           

فوري كليه پناهنـدگـان بـه كشـور           
امــن ســوم، تشــديــد كــرده و ايــن               
موضوع را در مجامع بين المـلـلـي          

 .پيگيري خواهد كرد
 

همبستگي فدراسيون 
 سراسري پناهندگان ايراني
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قبلي سوئد، شـرط عـبـور کـردن از             
فيلتر تست زبان سوئدي را بـعـنـوان         
مبنايي براي برخورداري از حـقـوق         

اين پـيـشـنـهـاد        .   شهروندي قرار داد  
البته دوره عمرش کوتاه بود و تنـهـا     
در همان زمان انتـخـابـات پـيـشـيـن             

 در   ٢٠٠٦سـال    .   بحـثـش داغ بـود       
سوئد باز انتخـابـات اسـت و حـزب             
مردم مجددا با پيشنهادات خارجي  

. ستيزانه تازه اي بميدان آمده اسـت       
محور اين پيشنهاد بـر اخـراج بـنـا             

کســانـي کـه در سـوئــد          .   شـده اسـت    
متولد نشده اند و پيشيـنـه ديـگـري           
دارند، اصوال انسان به حساب نمـي       

" مشکل ساز" و "   مشکل" آيند بلکه   
و وقـتـي هـم از          .   قلمداد مي شونـد   

جانب اين حزب پاسـخـي بـراي حـل            
جستجو مي شود، اخـراج    "   مشکل" 

و حذف فيزيکي اين افراد از سـوئـد        
بنا .   بعنوان راه حل قلمداد مي شود    

به پيشنهادات گروه بهم پيوستـگـي        
حزب مردم، خارجـيـانـي کـه بـه دو              
سال زندان محکوم شونـد و يـا سـه             
بــار بــه زنــدان رفــتــه بــاشــنــد بــايــد            

. اتوماتيک وار از سوئد اخراج شوند 
و ممنوعيت باز گشت آنها به سوئد   

.  سال ادامه يابـد    ١٠بايد تا حداقل    
بعالوه طبق اين پيشنهادات افرادي     
که وارد سوئد شده و زنـي را مـورد            
ضرب و شـتـم قـرار داده انـد نـمـي                  

. توانند دوباره بـه سـوئـد بـرگـردنـد             
هــمــچــنــيــن بــراي خــارجــيــانــي کــه         
جــرايــمــي نــظــيــر قــتــل نــامــوســي،         
خشونت عليه زنان، کمک به خـتـنـه          
زنان، ازدواج بـا کـودکـان و ازدواج            
ــد،               ــکــب مــي شــون ــاري مــرت اجــب
پيشنـهـاد اخـراج مـادام الـعـمـر از                

همه اين برنامه ها    .   سوئد شده است  
در بسته بندي عـامـه پسـنـدي نـيـز              

مي گويند کـه ايـن       .   ارائه شده است  
خــارجــيــان هســتــنــد کــه از چــنــيــن          
پيشنهاداتي استقبال مي کنند چـرا      
که از اين طريق منافع اکثريت آنهـا        
ــيــت خــالف کــار                ــل در مــقــابــل اق

 !خارجيان محافظت مي شود
بــدون شــک کســي طــرفــدار جــرم و             

بـخـصـوص جـرم و         .   جنايت نـيـسـت    
جنايت عـلـيـه زنـان و دخـتـران در                 
محيط هاي اسالم زده و مذهبي که       
خود مـا در بـيـدار کـردن جـامـعـه                  
نسبت به بروز چنين جناياتي نـقـش         

صحبت بر سر اين اسـت       .   داشته ايم 
که چرا تا پاي خـارجـيـان بـه وسـط               
کشيده مـي شـود بـايـد دو قـانـون                 

داشته باشيم؟ اين الگـوي دوگـانـه         
" سوئديها" و  "   خارجيان" برخورد به   

از کجا آمده است؟ اين رجوع دايم       
به تعلـقـات قـومـي و مـذهـبـي و                 
جداسازي انسانها بر اين محورهـا      
دل چه کساني را خـوش مـي کـنـد؟             
آبش به جوي چـه کسـي مـي رود و               
سرانجامش چه خواهد بود؟ آيا قرار 
است حقوق متهـمـيـن بـا تـوجـه بـه                
تعلقات قومي و مذهبي شان از نـو        

 تعريف شود؟
حزب مردم سوئد نه نگران بروز جرم       
و جنايت است و نه واقعا دلش براي        

همه مي دانـنـد     .   کسي سوخته است  
که مشکل وجود جرم و جـنـايـت را            
نمي توانـد بـا اخـراج عـده اي حـل                 
کــرد، درســت بــه هــمــان دلــيــل کــه           

کـه مـرتـکـب جـرم و            "   سوئديهايـي " 
جنايت مي شوند را نـمـي شـود از              
کشــورشــان اخــراج کــرد و بــه ايــن             
ترتيب انـتـظـار حـل مسـئلـه اي را                

حزب مردم اين را خوب مي      .   داشت
با اينحال حزب مردم با سر و        .   داند

" خـارجـيـان   " صدا راه انداختن بر سر      
مي خواهد بر موج خارجي ستـيـزي        
سوار شود که متاسفانه در اروپا در       

دولتمردان .   حال نيرومند شدن است   
و ســيــاســتــمــداران اروپــايــي بــراي          
جلوگيري از ورود پـنـاهـنـدگـان بـه              
اروپا هـر روز قـوانـيـن و مـقـررات                 

. شديدتري تصويب و اجرا مي کنند     
مــــوج حــــمــــالت بــــراي اخــــراج             

. پــنــاهــجــويــان بــاال گــرفــتــه اســت         

منجمله در آلمان، انگليس و سوئـد       
. هر روز شاهد اين مـاجـرا هسـتـيـم           

براي اينکه اين حمالت به پنـاهـنـده         
قابل قبول جلوه گر کند بايد عـلـيـه           

. آنها جنگ رواني راه انداختـه شـود     
، " خارجيان باعث ازدياد جنايـتـنـد      " 
خـارجـيـان    " ،  " خارجيان تقلب کارند  " 

و غـيـره از جـملـه           "   مشکل سـازنـد    
تبليغات منفي بر عليه پناهندگـان      
گريختـه از جـنـگ و خـطـر جـانـي                  

جرم اين آدمها حتـي زمـانـي         .   است
که مرتکب خالفي مي شوند پـيـش         
از هر چيز اين اسـت کـه در کشـور               

بـايـد از     .   ديگـري بـدنـيـا آمـده انـد            
بـگـذاريـم    " دستشان خـالص شـد و           

" ! سوئد مال سوئديها بـاقـي بـمـانـد          
نام اين را چه مي شود گذاشـت جـز            
راسيسم؟ هيچ انسـان آزاديـخـواه و           
برابري طلـبـي حـاضـر نـيـسـت ايـن                
نمايش تحقير آميز و راسيسـتـي را         

حزب مردم اشتباه فکر مي     .   بپذيرد
کند که مي تواند بر روي تحريکات       

آش ايـن    .   راسيستي حساب باز کند   
تحريکات راسـيـسـتـي چـنـان شـور              
است که صدا اعتراض از درون خود       
حزب مردم سوئد نيز بر عليه چنيـن        

شـايـد   .   پيشنهاداتي بلند شده اسـت    
اينطور باشد که تاريخ مصرف ايـن         
پيشنهاد حزب مردم نـيـز هـمـچـون            
پيشنهادات گذشته با خاتمه يافتـن      

ولـي  .   تبليغات انتخاباتي تمام شود   
ما نبايد نسبت به اين مسـائـل بـي           

هر گونه تـحـريـکـات        .   تفاوت باشيم 

خارجي ستيزانه را بايد با شـکـسـت         
هر گـونـه تـبـعـيـض           .   مواجه ساخت 

گذاشتن ميان انسانها بـايـد پـايـان           
رفع تبعـيـض از جـملـه بـديـن             .  يابد

معنـاسـت کـه شـمـولـيـت يـکـسـان                 
قوانين واحد بر هـمـه، مسـتـقـل از              
جنسيت، ملـيـت، مـذهـب، نـژاد و             
غيره بايد بعنوان يک اصل تـخـطـي          

. ناپذيـر در جـامـعـه بـرقـرار بـاشـد                
انتساب افراد، فردي يا جمـعـي، بـه        
هر نوع تعلق قومي و مـذهـبـي در             
اسناد رسمي، رسانه ها و غيره بايد       

هر نوع تبـلـيـغ      .   ممنوع اعالم گردد  
نفرت مـذهـبـي، مـلـي، و قـومـي،                

. نژادي، و جنسي بايد ممنوع شـود       
از نظر ما حق پناهندگي که امـروز         
مورد تعرض دولت هـاي مـخـتـلـف           
جهان قـرار گـرفـتـه اسـت يـک حـق                  

بـه  "   صـدقـه دادن    " انساني است و نه     
انسانهايي که به  .   کسي و يا گروهي   

هر دليل در کشـور ديـگـر سـکـنـي               
آن کشــور   "   مــيــهــمــان" گــزيــده انــد،     

از "   ميهمانـدار " نيستند که هر وقت     
آنـــهـــا خســـتـــه شـــد، بـــه اخـــراج              

ايـن انسـانـهـا،       .   محکومشان کـنـد    
ساکنين متساوي الحقوق آن کشـور      
هستند که مستقل از تابـعـيـت، در          
کليه حقوق و وظايف قانـونـي، اعـم         
از فردي، مدني، سياسي، اجتماعي 
و رفــاهــي بــايــد از بــرابــري کــامــل           

 .برخوردار باشند

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

 

 ! تحريکات ضد خارجى موقوف 

٤ادامه از صفحه   

  حسن صالحي

فرار پناهندگان ايرانى بسمت مرز اردن 
 همچنان ادامه دارد

 پناهنده ايرانى خود را به مرز اردن ٣٣طى چند روز گذشته 
 رسانده اند



 ٢٠٠٥ مارس ٤  ٧ ١٨٢همبستگى هفتگى 

نشــريــات   
شهر را هم   

من از آقاي زرهـي  .   نمي شود مستقل ناميد   
ـا         "   ايرانيان" که نشريه  مي پرسم   به نـظـر شـم

ـقـالل      "  ـم کــه             دارد؟،"   اسـت ـئـن هسـت مــطـم
مسئول آن نشريه هم ادعاي استقالل را دارد         

وضــع خــوبــي     از نــظــر مــالــي           و اگــرچــه  
ولي کمتر کسي است که آن را در           ندارد، هم  

کنار راست پرو غرب و سلطنت طلب جـاي          
 .ندهد

آقاي زرهي مطرح نمي کنندکه اين استقـالل        
شهروند از چي و کي هست؟ آيا اين استقالل         

که تا حدودي مي    از احزاب سياسي هست،   
.تواند معني داشته باشد و حق ايشان اسـت         

) . که البته در مورد شهروند اينطور نيست    (   
ولي استقالل طبقاتي و سياسي به نظـر مـن           

 .مفهومي ندارد
آقاي زرهي در قسمت ديگري از مطلبشـان         

براي همين " مي نويسند که   در همين مورد
است كه برخي از گروههاي ماوراي راديكـال        
ـه قـول                      ـد را اصـالح طـلـب و ب چپ شهـرون

ـد          "   خاتمي چـي  " خودشان   ـن خـطـاب مـيـكـن
ـا            " .    بايد به آقاي زرهي خاطر نشان کرد که ب

اين تحليل که در باال آمد الزم نيست کسـي          
حتما با خاتمي و يا خاتمي چـي هـايـي کـه                

چاي بخورد و يا نماينده      نامشان در باال آمد     
ـه اي    .   اکثريت باشد رسمي مثال    وقتي نشري

بيشتر مطالبش را در طول هشت سـال بـرو            

بياي دو خرداد به آنها اختصاص مي دهد و          
ـيـکـه از داخـل و خـارج بـراي                   بيشتر کسان
سخنراني دعوت مي کند از آن تيپ و قشـر         
ـاپـرهـيـزي                   ـار هـم ن و قماشند و حتـي يـک ب

و از چهره ها و شخصيت هاي مبـارز            نکرده
ـاورده             ـي کـه  ( و کمونيست دعوتي به عمـل ن

و شمس الـواعضـيـن هـا و            )   حق هم داشته  
بهنود ها و رئيس داناها و ديگر حاميان دو          

ـد و             خرداد آزاديخواه و     ـن قـهـرمـانـش هسـت
فرخ  عکس هاي شش در چهار آنها در کنار         

صفحات اول شهروند را مـزيـن       . . .   نگهدار و   
مي کند فکر نمي کنيد اين چپهاي افـراطـي          
ـد                     ـا مـاوراي چـپ حـق دارن و يا به قول شـم

 شهروند را دو خردادي بنامند؟

ـبـشـان        آقاي زرهي در قسمتي ديگر از مـطـل
 :مي نويسند

اما جالب است كه دوستان ليبرال و مدعـي         " 
راه كارهاي ساري و جاري در جوامع غـربـي           
در اين حيطه نيـز مـدام از حضـور مـزاحـم                 
كمونيست ها و ديگرانديشان در شهروند گله 

 هر گونه فشار و اجحاف        ميكنند و حاضرند  
ـه هـا و                   ـي ـان ـي و اصراري را به خرج دهند تا ب
ـد      نظريه هاي اين گروهها از صفحات شهـرون

 "رخت بربندد
بـگـو   "   ضرب المثلي در فارسي مي گـويـد           

" . دوستت کيست تا بگويم خودت کيستـي؟  
آقاي زرهي از ايـن     "   ليبرال" اگر واقعا دوستان    

ـرال                  ـب ـي ـر ل ـان غـي قماشند واي به حال دوسـت

ليبـرال در جـوامـع غـربـي مـعـنـي                 .   ايشان
حرف حد اقل آزاديـخـواهـي و            ظاهريش در 

ــانــات و احــزاب            ــه جــري طــرفــدار آزادي هــم
حضـور مـزاحـم      " ولي ليبـرالـي کـه         .   هست  

را " کمونيست ها و ديگر انديشان در شهروند
نيز بر نمي تابد نمي دانم فرقش با طـرفـداران         

از قماش جـرج بـوش          بورژوازي هار آمريکا 
گرفته، تا به اصطالح تازه ليبرال شده هاي دو 

جـمـهـوري اسـالمـي            خردادي در حاکميت  
 چيست؟

در ايـن مـورد هـم           کـه     شايد اينطور باشد     
عرض خود مي برد و زحمت مـردم   " شهروند  

 .؟"را زياد مي کند

اخيرا مقاله اي در سايت هاي اينترنتي منتشر 
اين .   شده که الزم دانستم به نکاتي از آن بپردازم      
ـده         آمـده     مطلب به عنوان پناهنده نه مرده نه زن

نويسنده اين مطلب که به پاره اي داليـل         .   است
از معرفي خود سر باز زده و فقط اعـالم کـرده              

حاال جـالـب     .   که پناهنده اي در شهر وان است  
است که بدانيم اين آقاي ناشناس چه تصـويـري         
ـويـن دارد و                  ـيـاي ن از مسئله پناهندگي و دن

 .اصوال اعتراضشان به کجا محدود ميشود 
ايشان در ابتداي مطلب توضيح ميدهند کـه           

پناهدگي معظلي است که با محکم شدن پايه        
ـان         ـب هاي استبداد رژيم جمهوري اسالمي گـري
ـريـن               مردم را گرفته است و امروز ايـران بـزرگـت
ـا            ـي صادر کننده و وارد کننده پناهنده در کل دن

 ميليـون  ٢آماري ارائه ميدهد که حدود .   است
ـيـن                ـه هـم ـد و ب افغاني در ايران پناهنده شده ان
ـد         تعداد پناهنده ايراني در امريکا ساکن شده ان
ـدگـان             سپس به مقايسه اين دو دسته از پنـاهـن

ـاکـي در           .   ميپردازد ـن ايشان ادعاهـاي وحشـت
ـد            . رابطه با پناهجويان افغاني مطـرح مـيـکـن

ـور           پناهجوي افغاني در بدو ورود به ايران مجـب
ـد چـون                 نيست که خود را به يو ان معرفـي کـن
ـد              ـدان . جمهوري اسالمي را حـامـي خـود مـي

جمهوري اسالمي به راحتي به آنها برگه اقامت 
و ! ! ! کار ، مسکن و گاها کمک مالي ميکنـد           

از اين هم باالتر ايشان ادعا ميکند که پناهـده           
افغاني کار را از دست جوان ايراني ربوده اسـت       
و مشکل بيکاري جوانان را همان افغاني هاي        

ـدا      ! ! !   از خدا بي خبر ميداند       ـت آقاي نويسنـده اب
ـان               ـي مخالفت خود را با جمهـوري اسـالمـي ب

ميکند تا شايد خريداري براي اراجـيـف خـود            
پيدا کند اما بعد ماسک چند چهره بر ميدارد و 
صريح به زبـان رآيـس امـور اتـبـاع خـارجـي                   
جهموري اسالمي صحبت ميکند و از تزهاي       
ـه                    ـل ـو ـال مـق كهنه جمهـوري اسـالمـي در قـب

 .پناهندگي دفاع ميكند
ـده             ـاهـن ـن کيست که نداند چه باليي که بر سر پ

ـامـده اسـت           ٣افغاني در ايـن        ـي يـک     .  دهـه ن
ـدارد در هـول و               پناهجوي افغاني شب و روز ن
هراس زندگي ميکند ، يک روز حق کار را از او 
ميگيرند ، يک روز تحـصـيـل را از او سـلـب                  

ـه               .   ميکنند ـانـي و ب نگه داشتن پناهـجـو افـغ
ـد                 ـن . مرگ گرفتن او را به تب راضي مـي کـن

مايحتاج اوليه زندگي انساني آنها به سـخـتـي           
ـمـاعـي در              . تهيه ميشود   احترام و شـان اجـت

ـه        .   جمهوري اسالمي ندارند   ـم ـي فاقد هر گونه ب
در سيستم قضايي جمهـوري    .   درماني هستند 

ـد           . اسالمي مقامي كمتر از يک حيوان را دارن
ـا مـاشـيـن،               در صورت زير کردن يک افغاني ب
حكمي يكسان با زير کردن يک گاو با ماشـيـن           

ـده       .   صادر ميشود    تعجب نکنيد يک انسان زن
سخت تريـن  .   را در حد يک حيوان نزول داده اند        

ـرده داري               کارها و مشقتي که ياد آور عصـر ب
حمل مصـالـح     .   است را بر دوش او انداخته اند      

ـا وسـايـل                        ـايـد ب ـانـي کـه ب ـم سنگيـن سـاخـت
ـر دوش يـک انسـان               مکانيکي انجام شود را ب

ـه اي           .   انداخته اند    ـب ـن آنگاه نويسنده و پهلوان پ
ـدکـه            مدافع پناهندگي يک دفعه اعالم مـيـکـن

ـا  ! ! ! کار را از دست جوان ايراني ربـوده اسـت              آي
ـه           ـم سـرمـاي مشکل بيکاري را بايد در سيـسـت

ـا    داري و گرايش نزولي نرخ سود جستجو کرد ي
پناهجويي که براي زنده ماندن به خفت بار ترين 

چه فرقي ميان جوان ايراني و ! کارها تن ميدهد
ـزان از          .   پناهجوي افغاني است   آنها به يـک مـي

ـا هـر دو               ـه جمهوري اسالمي ضرر ديده اند آن
 .قرباني اين نظام ضد انسان هستند 

ـاهـجـو               ـن در سطور بعدي باز هم دست از سر پ
افغاني بر نمي دارد براي خواننده سـوال پـيـش             
مي آيد که اين آقاي ناشناس در چـه عـالـمـي               

ـده داري            ! ! !   سير ميکند    ـز خـن ايشان اين بار ت
ـر خـالف                 ـرانـي ب اعالم ميکند پنـاهـجـوي اي
ـدارد و مـثـل             پناهجوي افغاني هيچ حقوقي ن

ـنـجـا    .   يک تبعيدي با او بـرخـورد مـيـشـود              اي
ناخواسته يا خواسته براي رژيم ترور و وحشـت          
کف ميزند حتي در فانتزي ضد انسانـي خـود           
ـم جـمـهـوري اسـالمـي را تشـويـق                   گويي رژي
ـو ان وان               ميکند که بايد برخوردي مشابه با ي

فارق از اينکه جـمـهـوري        .   ترکيه داشته باشند    
اسالمي دست تمام دولت هاي ضد پناهـده را          
از پشت بسته، جايي که بچه پناهجو افغاني با    

 .لگد پاسدارها جان خود را از دست ميدهد
البته زبان ايشان يک شباهت منحوس ديـگـر           

را در ذهن انسان نشان ميدهد که در پاراگراف         
هاي بعدي بسيـار مشـهـود اسـت و آن زبـان                 
ناسيوناليستي کثيف ضد انساني و گروه هـاي      

که همه مصيـبـت     .   عظيمت گراي ايراني است   
ها را در چيره شدن خارجي هـا و آلـوده شـدن                 
ـه               ـلـکـت ب خاک پاک مملکت و حراج رفتن مـم

براي اينها يک طبقـه  .  دست بيگانگان ميبيند  
بندي فاشيستي از انسانها وجود دارد هم خون        

هيچ نوع فاکت انساني در !!! و خودي و بيگانه 
اين دسته بندي دخيل نيست گويي کسي چون        

افغاني هـم    .   در ايران متولد نشده انسان نيست  
جرمش اين است به طوري کـه جـايـي اعـالم               
ميکند با جان سختي زبان فرسي را ياد گرفتـه          

تراوشات ذهـنـي     .   و خود را تثبيت کرده است       
ـانـي جـرم                    آقاي نويسنده اين را هـم بـراي افـغ

 !!!ميداند چرا زبان فارسي ياد گرفته اي 
البته از حق نگذريم ايشان از حقوق انساني هـم          
ـوقـي               ـه بـي حـق صحبت ميکند از اعتراض ب
پناهجو هم حرف زده آمار وحشتناکي هـم از            
ـه داده اسـت            وضعيت پناهجو ها در وان ترکـي
ـيـت و                اما گويا فقط اين درخواست بـراي مـل
ـايـد وجـود                    خون و دي ان اي ممورد نـظـر او ب
ـال               داشته باشد و کساني ديگر حق در ايـن قـب

ـيـت هـاي              .   ندارند   نفرت بي پايه ايشان از مـل
ـيـت هـاي            ديگر چون کرد و عراقي و حتي اقـل
ـدا اسـت و بـاالتـريـن                    مذهبي به خـوبـي هـوي
انگشت اتهام را اين بار بيرحمانه به سوي مردم         
ترکيه هم ميچرخاند و شايد در دل آرزو ميکند 
کاش کوروش زنده ميشد و دخل همه شمـا را           

ـا           ! ! !   مي آورد    ـاري ب ـدرفـت اهالي شهر وان در ب
اين مسئله به هـيـچ       .   پناهجو ايراني شريک اند   

انسانها هميشه به طور    .   وجه قابل قبول نيست   
 .ذاتي يکديگر را دوست دارند

ماتريال نفرت پراکني آقاي نويسنده اين بار از          
ـه                   جانب افغاني ها و کرد ها ته مـيـکـشـد و ب

ـد       .   سراغ بهايي ها ميرود    ايشان اعالم مـيـکـن
تنها مشکل بهايي ها در ايران ايـن اسـت کـه              
ـد            ـرون نمي توانند تحصيل کنند و به دانشگاه ب
تازه اين هم ارزش چنداني ندارد و دليلـي بـراي            

به جاي اينکـه  . پناهندگي آنها متصور نيست  
خوشحال باشد عده اي با کيس بهايي در الي           
ـيـق               غربال يو ان ترکيه رد ميشوند نـفـرت عـم
خود را ابراز ميکند و اصال راضي نيست کـه           

ـا             جاي ملت مورد عالقه اش عده اي انسـان ب
نکته جالب تـوجـه     .   مشکل مذهبي فرار کنند   

 سال شاهـد  ٢٥در ايران اين است که آيا در اين         
اين نبوديم که چند بار بـراي خصـومـت هـاي               
جمهوري اسالمي با اينان خانه هاي بهايي هـا         

ـد        ـدن ـدر از سـوي وزارت          .   را به آتش کشـي چـق
ـد         اطالعات رژيم شکنجه  در .   يا تهديد شـدن

ـد             . اول انقالب چه تعداد از آنها را اعـدام کـردن
 .همين امروز بهايي بودن در ايران جرم است

ـا                       ـي ـه دن ـه چـه در هـم چه در ايران چه در ترکـي
پناهنده معضل همان سيستمي است که شما        
حامي آن هستيد و پاشنه آشيل شما و سيستم         

ـو        .   سرمايه داري هم خـواهـد بـود             ـي ـات ـر ن ـت آل
پناهندگي القاي مرزها و برپايي يک دنيا با نرم       
ـه             هاي انساني که در آن انسان مـطـرح بـاشـد ن
مليت نه مذهب نه هيچ گونه ايدئولوژي کثيف 

مسئله پناهندگي و احقاق    .ضد انساني ديگر 
حقوق انسانها متعلق به يک جنبش راديکال و        
انساني است که پرچـم آن در دسـت جـنـبـش                 

ـونـي در            .   ماست   و نفي مناسبات دنيـاي کـن
ـيـسـتـي            ـال قبال پناهنده ميباشد افکار ناسيـون
شما امروز با قدرتمند شدن جريان کمونيـسـت         
ـراز وجـود             کارگري جايي براي عرض اندام و اب
حتي در دل عقب مانده ترين عنصردر جنبـش    

 .پناهندگي پيدا نمي کند 

 ناسيوناليسم در پوشش دفاع از پناهنده
 

 بابك شديدي در نقد مقاله پناهنده نه زنده نه مرده

٨ادامه از صفحه   



 ٢٠٠٥ مارس ٤  ١٨٢همبستگى هفتگى  ٨ 

  !شھروند و گرفتاری آقای زرهی وابستگی 

ـا        ١٣   در روزيکشنبه  ـب  فوريه خانم حوري صـه
ـه مـرکـزي نـورت يـورک               جلسه اي در کتابخـان
تــرتــيــبــب داده بــود کــه در مــورد مســائــل               

 .پناهندگي صحبت مي شد
سخنرانان اين جلسه شهـرزاد مـجـاب، عـزت            
مصلي نژاد، حسن زرهي و هـدايـت نـظـامـي            

 .بودند
ــر کــدام حــدود                ــرانــان ه ــتــدا ســخــن  ١۵در اب

ـريـن              دقيقه   ـت ـه صحبت کردند که به نظر مـن ب
ـه       صحبت را خانم شهرزاد مجاب انجام داد و ب

ـاسـي             مسـائـل    علل ريشه اي ، طبقاتي و سـي
ـه     سپس جلسـه  .   پناهندگي در جهان پرداخت    ب

اختصاص  پرسش و پاسخ و اظهار نظر حضار        
 .يافت

در اين قسمت برنامه بحث بيشتر حول شهروند        
ـر           و آقاي زرهي متمرکز شد و  ـف به غير از دو ن

ـد هـر                تقريبا تمام    کسانيـکـه صـحـبـت کـردن
ـا در        به گونه اي و با سبک خود         کدام   به نقد و ي

ـا      مخالفت با شهروند صحبت کردند،    که طبـع
هر فرد و جرياني مدافع شکل برخورد ، انتقاد و 

 .اعتراض خودش خواهد بود
ضمن تشکر از خانم صهبا و  خود من در نوبتم 

و    مجاب و ديگران به ويژه از آقاي حسن زرهي       
ـغ و          شهروند تشکر کردم     ـي که پس از سالها تبل

ـهـاي دو                   ـت ترويج و دعوت کـردن از شـخـصـي
ـر شـمـس                     ـريـتـي نـظـي خردادي و توده اي اکـث

. . . الواعظين و ابراهيم نبوي و فرخ نگـه دار و            
ـه           باال خره به جرگه مدافعين پناهندگان پيـوسـت

ـز          .   اند صحبت من هرچند به گونه اي طنز آمـي
ـه               بود ولي من واقعا از اينکه آقاي زرهي هـم ب
مدافعين پناهندگان پيوسته خوشحال و تبريک      
و تشکرم واقعي بود و آمـدن ايشـان را بـديـن                 

من در پايان  . کمپ ميمون و مبارک مي خوانم
ـز از پـانـل کـردم               ـي سـوال   .   صحبتم يک سوال ن

مشخص من اين بود که آيا ايران درحال حاضر  
امن هست يا نه؟ اگـر آري کـه گـذاشـتـن ايـن                  
جلسه بي معني است، و اگر نه از چـه زمـانـي               

دو  ايران امن نيست؟ آيا از زمـان شـکـسـت                
خرداد ايران ديگر امن نيست و يا در زمان بـرو            

هـم ايـران امـن         بياي دو خردادي ها به تورنتو        
 نبود؟

اگر جمهوري اسـالمـي در زمـان اوج قـدرت                
خاتمي و دو خرداد هم امن نبود چرا بعضي از            
ـايـت از                  ـه جـاي حـم شما دوستان در آن زمان ب
پناهندگان، دعوت کننده ياران دور و نـزديـک            
ـو                    ـت ـه تـورن خاتمي از داخل و خـارج از ايـران ب

 بوديد؟

در ضمن از خانم صهبا پرسيدم که آيا فکر نمي     
کنيد در اين پانل جاي نماينده اي ازفـدراسـيـون         
ــديــن             ــرانــي کـه چــن ــدگــان اي ـاهــن ــن سـراســري پ

ـه از مـرگ        ١۵را در  پناهنده هزار    سال گذشـت
ـا        نجات داده  ـه ـه کشـورهـاي         و از ديپورت آن ب

 گوناگون جلوگيري کرده است خاليست؟
ـد کـه ايشـان               آقاي زرهي در پاسخ مطرح کردن

ـيـسـت               ١۵ ـون ـوز حـزب کـم  سال پيش که هـن
ـامـده           ـي ـه اي در            کارگري به دنيا ن ـال ـوده مـق ب

و در . در دفاع از پناهندگان نوشته اند " سايبان"
ـه اي هسـت             حال حاضر نيز شهروند تنها نشري

ـه            ـي ـان ـي احـزاب و گـروهـهـاي          که اطالعيه و ب
والبته سوال مـن در      .   سياسي را چاپ مي کند    

مورد امن بودن ايران از طرف ايشان بي پـاسـخ           
 !ماند

*** 
ـهـمـن      ٢۷شهروند سه شنبـه      "   آقاي زرهي در    ب

ـر   "   در    ٩۶٣. " شماره   ـي ـبـي     "   سخن سـردب مـطـل
ـد و          " تحت عنوان      نوشته اند  ـرون استـقـالل شـه

کـه قـابـل        "   گرفتاري برخي گروههاي سياسـي    
يکي از کساني بـودم     و من چون . بررسي است 

خـطـاب قـرار دادم الزم           که ايشـان را مـورد          
 .دانستم نکاتي را در اين مورد مطرح کنم

  
ـريـک مـي                      ـب ـه آقـاي زرهـي ت قبل از هر چيز ب

 سال پـيـش در        ١۵بابت مطلب شان در        گويم
دفاع از پناهندگان و هر کار ديگري که در ايـن            
مورد کرده اند و در همين جا بايد براي يادآوري          

 سال پيش که ايشـان       ١۵آقاي زرهي بگويم در     
ــب را نــوشــتــنــد فــدراســيــون                     ــطــل ــن م اي

ـتـکـار                  پناهندگـان  سراسري   ـه اب قـبـل از آن ب
منـصـور حـکـمـت و غـالم کشـاورز شـکـل                    

در دفـاع از      بود نيز بسيار فعال و اکتيو        گرفته  
ـعـدهـا                 پناهندگان کار و فعاليت مـي کـرد و ب
ـم           غالم کشاورز نيز توسط تروريست هـاي رژي
ـو چشـمـان               اسالمي جانش را در اين راه در جـل

ــکــه آقــاي       .   مــادرش از دســت داد         امــا ايــن
بحث حزب کمونيست کـارگـري را در            زرهي  

ـد          ـن شـايـد      جلسه ي پناهندگان مطرح مي کـن
ـا                نشانه عالقه فراوان   ـه ـيـسـت ـون ـه کـم ايشان ب

ـابـت         ! . باشد ـه احـزاب در             همچنيـن ب ـي ـان ـي ب
بايد از ايشان تشکر کرد، امـا        .   شهروند کنوني 

اگربيانيه احزاب و گروهها نيز در شهروند چـاپ    
نشــريــه    چــگــونــه مــي شــود        نشــود آنــوقــت   

از بقيه نشريات راسـت سـلـطـنـت               را   شهروند
در هر حال    و بورژواي شهر تفکيک کرد؟      طلب

ايــن کــاريســت مــثــبــت و قــابــل ارزش و                   

ولي نقد ي که به شهروند اسـت درج              . قدرداني
ـه                ( بيانيه ها   ـد و ب در حدي که چـاپ مـي کـن

نيست بلکه نقد ايـن      )   نحوي که چاپ مي کند    
در سالهاي گذشته شهروند بلند گو و         است که   

مبلغ جريانات راست دو خـردادي و تـوده اي               
اکثريتي بوده و مهندسي افکار اين جريانات را        

در چشـم مـردم        مي کرده و به شکلي خاک هم      
 .مي ريخته است

ـد کـه                 " آقاي زرهي در مطلبشان مـي نـويسـن
شهروند شايد تنها نشريه ي فارسي زباني باشد        
كه ديدگاه پيشين رايج ميان ايرانيان در برخورد        
با تنوع انديشه و سليقه ي سياسي و فـكـري و            
فرهنگي را به كنار نهاده است، و اين استـقـالل           
عمل بر برخي خودبزرگ بيني ها هم در عرصه      
ي سياسي و هم در حيطه ي فكـر و فـرهـنـگ                

 "گران مي آيد
کلمه استقالل تا چندي پيش بار مثبتي داشـت      
به همين دليل خيلي ها از چـپ و راسـت و از                 

حاکمان تازه جمهوري اسالمي هم شعار       جمله  
که منظور (  " نه شرقي نه غربي"  ، و "استقالل"

را    ) آنها نه سوسياليسم و نه سرمايه داري بـود         
ـد             و .   در آغاز حاکميت خود مطـرح مـي کـردن

ـه آقـاي                  شايد هنوز هم نزد خيلي ها و از جـمل
اجـازه  .   داشته باشد بار مثبتي    زرهي اين کلمه  

" سياست"بدهيد يک پله از اين عقب تر رفته وبه 
ـد     .   سري بزنيم    هم   " سياسي بودن " و ـا     بودن و ي

ـد          هنوز هم هستند کساني که افتخار مي کردن
ـد    "   که   و يا افتخار مي کنند       ـن ! " سياسي نيسـت

گويند که وابسته به  نه تنها مي گفتند و مي  و 
ـلـکـه                ـد ب ـن هيچ حزب و گروه سياسي اي نيسـت

سـيـاسـي    "    مطرح مي کرده و يا مي کنند کـه         
مـن سـيـاسـي       " واژه    به همين سياق    " .   نيستند
ـوز           "   نيستم هم افتخار خيلي ها بود و شايد هـن

اما کم کم اين افتخار را خيـلـي هـا            .   هم هست 
از جمله خود آقاي زرهي ديگر کنار گذاشتـه          و  

و نقدشان به درستي به ديگر نشريات شهـر          اند  
" . سياسي نيستند " اين است که آنها مي گويند       

و به اين دليل بيانيه احزاب و جريانات سياسـي          
 .راچاپ نمي کنند

ـلـي هـا          بحث استقالل را هم      سالهاست که خـي
ـه بـعـضـي از افـراد                     مطرح مي کننـد از جـمل

 سـال    ٢۶سياسي و خيلي ها هنوز هم پس از          
جنايات جمهوري اسالمي از شالق و زنـدان و           

و مشاهده و    . . .   اعدام و سنگسار و    شکنجه و   
مختـلـف    برخورد با مواضع جريانات سياسي      

ـد کـه           از چپ تا راست     ـن هنوز افتخار مـي کـن
ـه هـيـچ حـزب و گـروه                   "   مستقل"  هستنـد و ب

يعني نمي توانند خود . سياسي وابسته نيستند
را در کنار تشکلي براي مبارزه با رژيم اسالمي 
قرار دهند و اين به نظر من انتقادي است جـدي           

 .به آنها
بايد بگويم برعکس آن دسته از        به همين دليل    

عضو فـعـال     من افتخار مي کنم که      "    دوستان
حزب کمونيست کارگري و يکي از بنيان گزاران 
سازمان دفاع از زندانيان سياسي ايران و کانـون         

و نزديک به سي سال هست کـه          "   خاوران هستم 
ـه هـيـچ        .   کار سياسي ـ تشکيالتي مي کنم    و ب

ـبـودن خـود         " وجه هم از     ـمـان     "   مستـقـل ن پشـي
نه از فعاليت با مـجـاهـديـن قـبـل از                 .   نيستم

انقالب و نه همکاري با فدائيان اقليت پـس از            
. راه کارگر تا شش سـال پـيـش           و نه کار با        آن،

ـه مـواضـع                   همه اينها تجربه اي بـود کـه مـراب
ـرغـم      .   رهنون کرده  امروزيم   ـي ـاعـل کـار     طبيعـت

ـا               ـه ـن نـظـرات    سازماني و تشکيالتـي مـن اي
ـاسـي             شخصي من است و ربطي به جريان سـي

من فکر مي کنم افراد فـعـال و           .   خاصي ندارد 
درگيردر مسائل سياسي مي توانند و بايد اگـر        

ـاسـي ـ                جدي هستند    ـر کـار سـي خود را درگـي
حـاال هـر جـريـان         ( و حزبي کننـد       تشکيالتي  

ـد          ـن و )   سياسي که خود را بدان نزديکتر مي دان
ـر                   ـه و ب گرنه باز هم تا سالها در بر همين پـاشـن

و رژيم اسالمي باز   چرخيد، همين روال خواهد 
 .هم مي تواند بر جنايات خود بيافزايد

البته اين حق طبيعي افراد هست که به جريـان           
وابسته باشند و يا نباشند و به        سياسي خاصي   

عضويت آن در آيند و يا برعکـس از جـريـانـي            
ـه راحـتـي مـي شـود افـراد                امـا    .  جدا شوند  ب

ـه عضـويـت جـريـان                    سياسي را هر چند هـم ب
سياسي خاصي در نيامده باشند جايگـاهشـان        

ـاسـي                       را در کنار جـنـبـش هـا و احـزاب سـي
به طور نمونه در هميـن جـلـسـه         .   تشخيص داد 

ـرانـان                 سخنراني فکر کنم هيـچ کـدام از سـخـن
ـاسـي خـاصـي              عضو و    فعال هيچ جريـان سـي
ـه راحـتـي         اما کمتر کسـي بـود کـه          .   نبودند ب

پايگاه و جايگاه سياسي، فلسفي، طبقاتي همه 
بطور نمونه بيشتر      . را تشخيص ندهد   دوستان  

حضار در جلسه شهرزاد مجاب را زني فعال در 
ــويسـت، چـپ و                 ـي ــان، اکــت مـورد مسـائــل زن

به همين شکل    .   کمونيست ارزيابي مي کردند   
ـد           . نشريات شهر را هم نمي شود مستقل نامـي

ـه       من از آقـاي زرهـي مـي پـرسـم                  کـه نشـري
ــظــر شــمــا             "   ايــرانــيــان  "  ــالل      " بــه ن " اســتــق

مطمئن هستم که مسئول آن نشريه هم          دارد؟،
ادعـــــــــــــــاي 

   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 

 بابك يزدى

٧ادامه در صفحه   


