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پناهندگي حق هر كسي است كه  از اسالم سياسي و استبداد و بي حقوقي ميگريزد                 جمعه ها منتشر ميشود     

 نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

طبق گزارشات ارسالي به دبيرخانه فدراسيون 
سراسري پناهندگان ايراني دولتهاي سوئد و  
دانمارك در تدارك انتقال گروه كثيري از  
پناهندگان ايراني در الكرمه واقع در مرز  

دانمارك قرار است . عراق و اردن ميباشند
 پناهنده و سوئد مجددا تعداد ١٠٠بيش از 

 پناهنده را به كشورهاي ٣٨٥
هيئت هاي . خود انتقال دهند

سوئد و دانمارك قرار است به 
زودي براي تسهيل در پروسه  
انتقال اين پناهندگان به كمپ 

با انتقال اين . الكرامه بيايند

گروه از پناهندگان، سناريوي زندگي تلخ و 
 پناهنده ١١٠٠دردناك و پراظطراب بيش از  

ايراني در منطقه الكرامه ميرود تا با   
سرانجامي خوش به پايان رسيده و درس هاي 
مهم آن براي كل جنبش پناهندگي در تاريخ  

.ثبت شود   

 پناهنده ايرانى در ٥٠٠احتمال انتقال قريب به 
  الكرامه به سوئد و دانمارك

ـنـد           روز شنبه گذشته شوراي پناهندگان هـل
ـااليـي          طي گزارشي اعالم كرد كه درصـد ب

 پناهجويي كه قرار بود از هلند      ٢٦٠٠٠از  
اخراج شوند، ممكن است مشمول اقـامـت       

ـا     .   دائم در هلند شوند    براساس اين گزارش ت
 ٨٦٣٦ تـعـداد       ٢٠٠٥اواسط فوريه سال     

ـنـد            INDپرونده توسط اداره مهاجرت هـل
مورد بررسي قرار گرفته كه از ايـن تـعـداد              

ـنـد              ٤١  درصد توسط اداره مـهـاجـرت هـل
ـر اسـاس     .   اجازه اقامت دريافت نموده انـد       ب

 ١٧٠٠٠ تا   ١٦همين گزارش هنوز پرونده     
اين گزارش در    .   پناهجو تحت بررسي است   

ـه              ـنـگـون ادامه از روند اخراج ها آماري به اي
ـا كـنـون               .   داده است   ١٣از سال گـذشـتـه ت

پناهجو از طريق مركز ويژه اخراج در تراپـل         
 ١٥١١تــعــداد   .   هــلــنــد اخــراج شــده انــد        

. پناهجو داوطالبانه كشور را ترك كرده انـد        
 پناهـجـو در پـروسـه اخـراج             ٩٩٧و تعداد   

 ناآامى دولت هلند در اخراج پناهجويان
جنبش پناهندگى در هلند در آستانه يك 

 موفقيت بزرگ

 مارس، عليرضا   ٩عصر روز  
 ٢طاهرپور و روشنک عباسي پس از   

ماه گذراندن در بازداشتگاه اداره      
مهاجرت سوئد بمنظور اخراج به     

حکم   . ايران، از بازداشتگاه آزاد شدند     
اخراج اين زوج پناهجوي ايراني بطور      

عليرضا و   . موقت لغو شده است  
 ژانويه   ١٠روشنک غروب روز    

 با حمله شبانه پليس به محل        ٢٠٠٥

سکونتشان در مالمو واقع در جنوب     
از همان اولين   . سوئد دستگير شدند   

روز دستگيري اين دو نفر، فدراسيون        
پناهندگي ايراني در مالمو و      
همچنين دبيرخانه سراسري      
فدراسيون، فعاليت هاي مختلفي را     
.  براي آزادي آنها شروع کردند     

فدراسيون خبر دستگيري اين وبالگ     
نويس ايراني   

عليرضا طاهرپور و روشنک 
عباسى از بازداشتگاه آزاد 

.شدند  
حکم اخراج به ايران وبالگ نويس ايرانـى 

 !بطور موقت لغو شد
 

از اقدام آورش شھابى در اعتراض به سرآوب آزاديھا در ايران حمايت 
   ٦ و ٤آنيد  همراه با مصاحبه اختصاصى با آورش شھابى  ص 

  واحد فدراسيون در لوآزامبورگ تشكيل شد !

ه م ب س ت گ ي   ا ن س ا ن ي   ك ل يـد   
ب ا ز   ك ر د ن   ق ف ل ه ا ي   ز ن د ا ن   

 م ا   ب و د 
٥ع ل ي رـضـا   ط ا ه ر پ و ر     ص     

چ ه   ك س ا ن ى   م د ا ف ع ا ن   و ا قـعـي   
 پ ن ا ه ن د گ ا ن   ه س ت نـد ؟ 

 
  ٧يـد ى   مـحـمـو د ى     ص   

ق ت ل   ن ا م و س ي   د ر   ب ر ل ي ن   بـد لـيـل   
 ت ع ص ب ا ت   م ذ ه ب ي 

 
٥سـعـي د   ا عـت ض ا د ز ا د ه     ص     

ا ت ح ا د ي ه   ا ر و پ ا ،   ج م هـو ر ي   
ا س ال م ي   و   مـبـا ر ز ا ت   

 پ ن ا ه ن د گ ا ن 
  ٨ص   ش ھ ر يـا ر   عـل ي گ ا ن ى     

٢ادامه در ص   

٢ادامه در صفحه   
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بـا   سـر آـو ب   خـو نـيـن   ا نـقـال ب   و   تـحـمـيـل   يـك   ز نـد گـى   فـو ق   ا ر تـجـا عـى   بـه   مـر د م ،   د هـھـا   هـز ا ر   ا نـسـا ن   گـر يـخـتـه   ا ز   د س ت   ج م ھ و ر ى   ا س ال م ى   ت ن ھ ا   
مـتـشـكـل   آـر د ن   ا يـن   مـو ج   عـظـيـم   ا نـسـا نـى   حـو ل   مـد ر ن   .   و   بـد و ن   تـشـكـل   ر ا هـي   بـسـو ى   ا مـنـيـت   و   آ ر ا مـش   د ر   و ر ا ي   مـر ز هـا ى   ا يـر ا ن   مـي   جـسـتـنـد 

تـر يـن   و   ا نـسـا نـى   تـر يـن   د سـت   آ و ر د هـا ي   بـشـر ى ،   د فـا ع   بـي   قـيـد   و   شـر ط   ا ز   حـق   پـنـا هـنـد گـى   مـر د م   ا يــر ا ن   و   قــر ا ر   د ا د ن   ا يــن   مــر د م   د ر   
آـنـا ر   مـبـا ر ز ا ت   ا نـسـا ن   د و سـتـا نـه   و   آـا ر گـر ى   د ر   غـر ب   عـلـيـه   ر ا سـيـسـم ،   فـاـشـيـسـم ،   نـا بـر ا بـر ى   ا جـتـمـا عـى ،   ا يـجـا د   ســا ز مــا نــى   غــيــر حــز بــى   و   

_ هـمـبـســتــگــى .   فـر ا مـحـلـى   بـد و ن   نـظـر   گـر فـتـن   مـلـيـت ،   مـذ هـب ،   جـنـسـيـت   و   تـعـلـق   تـشـكـيـال تـى   ر ا   بـه   يـك   ضـر و ر ت   فــو ر ى   تــبــد يــل   مــى   آــر د 
ه م ه   د ا س ت ا ن   ز ن د گ ى   م ا   ت غ ي ي ر   ز ن د گ ى   :" بـقـو ل   ا و . فـد ر ا سـيـو ن   سـر ا سـر ى   پـنـا هـنـد گـا ن   ا يـر ا نـى   پـاـسـخ   مـنـصـو ر   حـكـمـت   بـه   ا يـن   ضـر و ر ت   بـو د 

  ."ا نـسـا ن   ا سـت 

انتقال پناهندگـان ايـرانـي در الـكـرامـه              
هنوز بمعني پايان كار مـا در دفـاع از              

ايـن تـنـهـا       .   پناهندگان در عراق نيـسـت     
بخشي از كار موفقيـت آمـيـز مـا بـوده               

هزاران پناهنده ايـرانـي هـنـوز در           .   است
الطاش، شمال عراق و در مرز گمـركـات         
عراق و اردن در بـدتـريـن شـرايـط بسـر                 

در گوشه ديگري از مرز عـراق       . ميبرند
و اردن در منطقه اي بنام فريدين تـعـداد          

 پــنــاهــنــده ايــرانــي بــا كــمــتــريــن           ١٩١

ــدگــي              امــكــانــات حــيــات انســانــي زن
يكي از راههاي امرار مـعـاش     .   ميكنند

و تامين زندگي اين پنـاهـجـويـان جـمـع             
اين .   آوري مواد منفجره در منطقه است     

پناهندگان با به جان خريدن ريسك هـاي        
زياد و با مايه گذاشتن از زنـدگـي خـود             
براي تامين كمترين امكانات زندگي در      
بيابانها اطراف بـه دنـبـال كشـف مـواد              
منفـجـره هسـتـنـد تـا بـا فـروش آن بـه                      
سربازان و نـيـروهـاي آمـريـكـايـي، نـان                 

 .روزانه خود را تامين كنند
چندي پيش در اثـر انـفـجـار يـك مـيـن                  

 نفر از اين پناهندگان بشـدت        ١٢تعداد  
مجروح شده كه حال برخي از آنها وخـيـم          

همچنـيـن گـزارشـات       .   گزارش شده است  
رسيده از منطقه فـريـديـن حـاكـي از آن               

مــورد حــمــالت      اســت كــه ايــن كــمــپ       
خمپاره اي دسته جـات مسـلـح عـراقـي             
قرار گرفته و تا كـنـون سـه خـمـپـاره در                 

. نزديكي اين كمپ منـفـجـر شـده اسـت            

سايه وحشت و اظطـراب و نـگـرانـي بـر               
فراز سر تك تك ايـن پـنـاهـنـدگـان قـرار                
گرفته و همه اميد اين پـنـاهـنـدگـان بـه               
همان نيرو و جنبشي است كه با تالش و         
مــبــارزاتــش يــاس و پــريشــانــي را از               

دســتــهــاي  .   الــكــرامــه ريشــه كــن كــرد         
قدرتمند و توانايي كه صدهـا پـنـاهـنـده            
هم سرنوشت شان را به كشـورهـاي امـن           

اين نيرو و جنبش هـر روز و          .   انتقال داد 
با هر مـوفـقـيـتـي وظـايـف جـديـدتـر و                    
حساس تر و مهمتـري بـر دوشـش قـرار              

 ١٩١امروز چشمهـاي امـيـد         .   ميگيرد
كودك و جوان و سـالـمـنـد و زن و مـرد                  
 .پناهنده به اين جنبش دوخته شده است

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري           

پناهندگان ايراني اين مـوفـقـيـت را بـه               
كليه پناهندگان ايراني در الكرامه و بـه          
نيروها و افراد و سازمانهايـي كـه بـراي            
انتقال اين پناهندگـان تـالش كـرده انـد              

ما بـار ديـگـر تـاكـيـد             .   تبريك ميگويد 
ميكنيم كه چنين موفقيـتـهـايـي تـنـهـا             
محصول اتحاد و مبارزه شبكه جـهـانـي         

فدراسيون    . دفاع از حق پناهندگي است    
سراسري پناهندگان ايراني همچـنـان تـا         
انتقال كليه پناهندگان ايرانـي در عـراق          

 .كمپين خود را ادامه خواهد داد
همبستگي فدراسيون سراسري              

 پناهندگان ايراني         
٢٠٠٥ مارس    ١٠  

 پناهنده ايرانى ٥٠٠احتمال انتقال قريب به 
  در الكرامه به سوئد و دانمارك

ـان و                 ـاهـجـوي ـن ـيـه پ بدينوسيله به اطالع كل
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي در لــوكــزامــبــورگ          
ميرسانيم كه واحد فدراسيون در اين كشـور         
توسط جمعي از پناهندگان ايراني تشكيـل       

همه ما پناهندگان و پناهجويان     .   شده است 
ـه بـدنـه يـك                  ـه ب ايراني از نبود يك تشكل ك
ـاشـد رنـج                تشكل قوي و سراسـري وصـل ب

ـا         .   ميبرديم انواع اجحافات و بي حقوقـي ه
را ميديم اما بخاطر متحد نبـودن بـخـاطـر            

ـيـم          ـن . تشكل نداشتن نميتوانستيم كـاري ك
نميتوانستيم اعتراض وسيع و قدرتمندي را      

 .سازمان دهيم
 دوستان عزيز پناهنده

ـا  .   ما مصم شده ايم كه مـتـشـكـل شـويـم              ب
قدرت تشكل و اتحاد ميتوانيم در هر شهـر         
ـاع         و روستا و پانسيوني از حق خـودمـان دف

ـر مـيـشـويـم          .   كنيم از .   با تشكل ما قـوي ت
ـا تـمـام                 حقوق انساني و پناهنـدگـي مـان ب

دور هم جمع ميشويـم     .   وجود دفاع ميكنيم  
با همـديـگـر     .   و به حقوق خود آشنا ميشويم     

دست آوردها و مبارزات سـايـر واحـدهـاي             
فدراسيون در كشـورهـاي ديـگـر را مـورد               
مطالعه قرار داده و از درس هـاي آن بـراي               
دفاع از حقـوق امـان در ايـن كشـور بـهـره                   

 .ميگريم
 دوستان عزيز پناهجو

دوران تنهايي و انزوا در لوكزامبـورگ بسـر          

ـه هـم،               .   آمده اسـت   دوران بـي اعـتـمـادي ب
. دوري جستن از يكديگر بسـر آمـده اسـت           

ما مصمم هستيم كه يخ هاي سـرد روابـط            
ـاهـنـدگـان ايـرانـي را ذوب كـرده و                     ـن بين پ

را بـهـم نـزديـك            دلهاي گرم و انساني مـان      
 .كنيم

بياييد از همين امروز دسـت در دسـت هـم           
ـاهـنـدگـان               .   دهيم ـن فـدراسـيـون سـراسـري پ

ـه و                ـان ايراني در لوكزامبـورگ خـانـه دوسـت
ـه جـمـع مــا        .   صـمـيـمـي هـمـه شـمـاسـت              ب

و با كمك همديگر از كليه حـقـوق    .   بپيونديد
 .انساني و پناهندگي خود دفاع كنيم

در اطالعيه هـاي بـعـدي زمـان و مـكـان                  

ـا   .   برگزاري جلسات را اعالم ميكنيم     از شم
ـتـه و خـبـر                 ميخواهيم كه با ما تماس گـرف
تاسيس واحد فدراسيون در لوكزامبورگ را       
ـيـز اطـالع             به ساير دوستان و آشنايان خود ن
 .داده و فعاالنه در جلسات ما شركت كنيد

 :آدرس تماس با ما از اين قرار است
 شاه ميرا قرايي: نام دبير واحد

: اي مــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــل                      
com.yahoo@312shahmira 
 0035221570260: تلفن

 زنده باد اتحاد و همبستگي
همبستگي فدراسيون سراسري                  

پناهندگان ايراني واحد                  

 واحد فدراسيون در لوآزامبورگ تشكيل شد

در ادامه پروژه گسترش جغـرافـيـايـي         
تشكيالتهاي فدراسيون اولـيـن واحـد        
فــدراســيــون در لــوكــزامــبــورگ بــراي        

 .نخستين بار تاسيس شد
بــا تــاســيــس واحــد فــدراســيــون در              

لــوكــزامــبــورگ مــيــتــوان بــه كــلــيــه           
پناهندگان و پناهجويان ايراني اعالم 
كرد كه ديگر هيچ پـنـاهـنـده اي بـي               

 .پناه نخواهد بود
دبيرخـانـه هـمـبـسـتـگـي فـدراسـيـون                

سراسري پناهـنـدگـان ايـرانـي ضـمـن             
تبريك به خانم شاه ميرا قرايـي دبـيـر           
واحــد تــازه تــاســيــس فــدراســيــون در         
لوكزامبورگ و ساير اعضـاي جـديـد          
فدراسيون در لوكزامبورگ، حـمـايـت        

همه جانبه و قاطعانه خود را از ايـن         
واحد و گسترش فعاليتهايش بـعـمـل         

  .خواهد آورد
ما كليه پناهنـدگـان و پـنـاهـجـويـان              
ــرا                ــوكــزامــبــورگ را ف ــي در ل ــران اي
ميخوانيم كه به اين تشكل پيوسته و       
متحدانه از حق پناهندگي خود دفاع      

 .كنند
ما بار ديگر از كليـه پـنـاهـنـدگـان و               
پــنــاهــجــويــان در هــر كــجــاي دنــيــا            
ميخواهيم كه با تـاسـيـس واحـدهـاي           

فــدراســيــون در كشــورهــاي خــود بــه          
گسترش امر دفاع از حقوق انساني و       

ياري رسانده و در شـكـل            پناهندگي
دادن وايجاد صـف جـهـانـي دفـاع از              
حق پناهندگي، سنگرهاي جديدي را      

 .ايجاد كنند
دبيرخانه همبستگي 
فدراسيون سراسري 
 پناهندگان ايراني

٢٠٠٥ مارس ١٠  

 با تشكيل واحد فدراسيون در لوآزامبورگ
ديگر هيچ پناهنده ايرانى در لوآزامبورگ بى 

!پناه نخواهد بود  



قريب به يك سـال از صـدور تصـمـيـم                
تاريخي و ضد انسانـي دولـت و وزيـر             
مــهــاجــرت هــلــنــد مــبــنــي بــر اخــراج          

 پناهجو كـه گسـتـرده تـريـن            ٢٦٠٠٠
اخراجها در اروپا پس از جنگ جهانـي        

با اعـالم ايـن      .   ميگذرد   دوم ميباشد، 
تصميم موج وسيـع و گسـتـرده اي از              
اعتراض مبارزه و مقاومت اجتماعـي      

دههـا  .   و توده اي در هلند شكل گرفت      
ائتـالف و اتـحـاد مـركـب از صـدهـا                  
سازمان و نهاد در دفاع از پناهجويـان        
شكل گرفت و در هر شهـر و روسـتـاي          
هــلــنــد پــرچــم مــبــارزه و اعــتــراض و            

مردم هلـنـد    .   همبستگي برافراشته شد  
از كودك و پير در اشـكـال مـتـنـوعـي               
اعــتــراض خــود را بــه تصــمــيــم وزيــر           
مهاجرت خانـم ريـتـا فـردونـك اعـالم              

دههـا تـظـاهـرات وسـيـع در             .   داشتند
شهرهاي مختلف هلند سـازمـان داده         
شد و حركتهاي سمبليك اعتراضي در      
فــرم هــاي مــخــتــلــفــي از نــقــاشــي و              
موسيقـي گـرفـتـه تـا سـاخـتـن فـيـلـم                    
مستند براي نخستيـن بـار در تـاريـخ             

ابعاد اعتـراضـات   .  هلند شكل گرفتند 
چنان وسيع و گسترده و قدرتمـنـد بـود           
كه امكان ايجـاد مـراكـز بـازداشـت و              
بازگرداندن پناهجويان در بسـيـاري از        

. شهرهاي هلند از دولـت گـرفـتـه شـد             
تحت فشار و اعـتـراضـات روزافـزاون            
مردم شهرداريها از پيوستـن و اجـراي          

در شـهـر و     .   طرح اخراج ها سرباز زدند 
روستايي كـه زمـزمـه ايـجـاد مـراكـز                
ــازگــردانــي شــنــيــده مــيــشــد مــوج             ب

. مقاومـت و مـبـارزه راه مـي افـتـاد                
دولت هلند تحت فشار مـردم، عـمـال           
در بن بست اجراي اين طرحي كه قـرار          
بود سه ساله به اجرا در آيد، گير كـرده            
و چــاره اي جــز تــعــلــيــق طــرحــش را              

ــداشــت ــريــن جــنــبــش          .   ن ــظــيــرت بــي ن
همبستگي با پـنـاهـجـويـان در اروپـا              

جنبشي كه بـا هـيـچ        .   شكل گرفته بود  

ترفندي حـاضـر بـه سـازش يـا عـقـب                 
ــبــود     ســيــر و رونــد ايــن          .   نشــيــنــي ن

مــبــارزات دولــت را وادار بــه اتــخــاذ            
هـدف و    .   تاكتـيـكـهـاي ديـگـري كـرد           

تالش اصلي دولـت قـطـع حـمـايـت و                
همبستگي مردم نسبت به طرح اخراج      

براي رسـيـدن بـه ايـن          .   پناهجويان بود 
هدف ارتجاعي تريـن و مـنـفـورتـريـن             
گرايشات اسـالمـي را زيـر نـورافـكـن              
هاي تبليغاتـي خـود قـرار داده تـا از                
پــنــاهــجــويــان يــك نــمــاد ارتــجــاعــي،        

بـا تـرور     .   اسالمي، تروريستي بسازنـد   
تئووان گوگ فيلمساز معروف هلنـدي      
ــي               ــروريســت ــه جــات ت ــت ــوســط دس ت
اســالمــي، دولــت ابــزار تــبــلــيــغــاتــي          

بهر طريق  .   تعرضي مناسب تري يافت   
ممكن تـالش مـيـكـرد تـا تـروريسـم                

در    اسالمي را به حضور پنـاهـجـويـان        
هلند متصل كـرده تـا از احسـاسـات              
انساني و نفرت عمومي مردم نسـبـت         

نـفـرت از كـل           به تروريسم اسـالمـي،     
اما اين تـرفـنـدهـا        .   پناهجويان بسازد 

. هيچكدام براي دولت راه بجايي نـبـرد       
و دولت با معضل اجراي طـرح اخـراج          

 پــنــاهــجــو كــه ريشــه هــاي           ٢٦٠٠٠
محكمي در جامعه پـيـدا كـرده بـود،             

 .كماكان روبرو بوده و هست
 

احتمال اقامت عمـومـي     
 بخش كثيري از پناهجويان

 
روز شنبه گذشته شوراي پـنـاهـنـدگـان          
هلنـد طـي گـزارشـي اعـالم كـرد كـه                  

 پناهـجـويـي    ٢٦٠٠٠درصد بااليي از  
كه قرار بـود از هـلـنـد اخـراج شـونـد،                  
ممكن است مشمول اقـامـت دائـم در           

براسـاس ايـن گـزارش تـا           .   هلند شوند 
 تــعــداد   ٢٠٠٥اواســط فــوريــه ســال         

 پرونده توسط اداره مـهـاجـرت         ٨٦٣٦
مورد بررسي قـرار گـرفـتـه        INDهلند  

 درصـد تـوسـط        ٤١كه از اين تـعـداد         

اداره مهاجـرت هـلـنـد اجـازه اقـامـت               
بـر اسـاس هـمـيـن          .   دريافت نموده انـد   

 ١٧٠٠٠ تـا      ١٦گزارش هنوز پرونده    
ايــن .   پــنــاهــجــو تــحــت بــررســي اســت      

گزارش در ادامـه از رونـد اخـراج هـا                
از سـال    .   آماري به اينگونه داده اسـت       

 پناهجو از طـريـق     ١٣گذشته تا كنون    
مركز ويژه اخراج در تراپل هلند اخـراج        

 پــنــاهــجــو    ١٥١١تــعــداد   .   شــده انــد  
و .   داوطالبانه كشور را تـرك كـرده انـد          

 پناهجو در پروسـه اخـراج        ٩٩٧تعداد  
  .قرار دارند

گزارش شوراي پناهندگان هلند نشـان       
دهنده تاثيرات مهم جنبش پناهندگي     

بـدون  .   بر سرنوشت هزاران پناهجوست   
شك در فـقـدان ايـن جـنـبـش عـظـيـم                    
اجتماعي آمار اخراج هـا و ديـپـورت            
ها، ايجاد مراكز ديپورتي و بـازداشـت        
پناهجويان دهها برابر بـيـش از آمـار             

مـيـل و اشـتـهـاي وزارت            .  كنوني بود 
مهاجرت هلند براي اخراج پناهجويـان   
هنوز برجاست و وزير مهاجرت هـنـوز         

. بر اخراج پناهجويان اصـرار مـيـورزد        
آنچه تا كنون توانسته و ميتـوانـد ايـن           
موفقيت و گرفتن اقامت بـراي تـعـداد          
بمراتب بيشـتـري از پـنـاهـجـويـان در               
معرض اخراج را قطعيـت و رسـمـيـت            
بــخــشــد، جــنــبــش عــظــيــم دفــاع از             

 .پناهندگان در هلند ميباشد
 

جنگ تبليغاتي جديد در     
 جبهه افكار عمومي

 
 سـيـمـا كـه بـه            ٢٦٠٠٠فيلم مستند    

زندگي صدها پناهـجـوي در مـعـرض           
اخراج در هلند ميپردازد قرار اسـت از         

 مـارس هـمـه روزه از            ١١روز جمعـه     
.  هلند به نمايش درآيـد      ٣شبكه كانال   

 و   ١٠اين فيلم همچـنـيـن در رزهـاي             
 مارس در فستيوال فيلم امنستـي       ١٢

انترنشنال در روتردام نيـز بـه نـمـايـش             

كشيده شدن داستانهاي تـلـخ و       .   درآيد
دردناك پناهجويان به صفحه تلويزيون     
هاي هلند واكنش هاي اعتراضي وزير     
مــهــاجــرت خــانــم ريــتــا فــردونــك را             

وي كــه بــر ايــن       .   بــارنــگــيــخــتــه اســت  
واقعيت واقف است كه علنـي شـدن و           
پخش اين برنامه تلويـزيـون مـيـتـوانـد            
شعله هاي جنبش دفاع از پناهنـدگـان        
در هلند را گسترده تر كند در جـلـسـه             
پارلماني اعالم كرده است كـه وزارات         
مــهــاجــرت نــيــز در مــقــابــل پــخــش             
زندگينامه هاي پـنـاهـجـويـان سـاكـت            
ننشسته و براي خـنـثـي كـردن اثـرات              
نمايش اين فيلم اقدام به انتشار كـيـس         
ها و جزئيات زندگي اين پنـاهـجـويـان          

وي در   .   در افكار عـمـومـي مـيـكـنـد           
جــلــســه پــارلــمــان اظــهــار داشــت                 
پناهجويان بخاطـر مـانـدن در هـلـنـد              
كيس هاي خود را در افكار عـمـومـي           

. بطور اغراق آميزي مطرح مـيـكـنـنـد         
وي افزود پخش اطالعات نادرست در       
افكار عمومي نبايد بي پاسخ بماند و        
ما نيز با انتشار جزئيات كـيـس هـاي           
اين پناهجويان تـالش مـيـكـنـيـم كـه               
توازن اطالعاتي را در افكار عمـومـي        

 .ايجاد كنيم
قطعا جنگ جديد تبليغاتي در رابـطـه        
با پناهجويان و در افـكـار عـمـومـي،             
حمايت و عدم حمايت كل جـامـعـه از            

سرنوشت نـهـايـي        پناهجويان ميتواند 
جبهه مهم .   اين پناهجويان تعيين كند  

و حسـاسـي در جـامـعـه هـلـنـد و در                    
. عرصه پـنـاهـنـدگـي بـاز شـده اسـت                

فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
نيز به استقبال اين مصاف شتـافـتـه و           
تالش ميكند با نشان دادن داليل بـي         
پايه ردي پـنـاهـجـويـان ايـرانـي مـردم               
هلند را از تصميمات غير انساني ايـن        

بـگـذار افـكـار       .   وزارتخانـه آگـاه كـنـد        
عمومي در مورد اظهارات پوچـي كـه         
ايـن وزارتـخـانـه بـعـنـوان داليـل ردي                 

درخواست پناهجويان ارائه ميدهـد را       
گـذار تـا هـمـه         .   به قضاوت بكشـنـايـم     

چگونه وزارت مهاجرت هلـنـد   .   ببينند
با زندگي هزاران پـنـاهـجـو بـه داليـل               

چـگـونـه اعـالم       .   واهي بازي مـيـكـنـد       
. ميكند در ايران سنگسار وجود ندارد     
. فعاليـن سـيـاسـي مشـكـلـي نـدارنـد               

اوضــاع حــقــوق بشــر در ايــران قــابــل            
بـگـذار مـردم      .   تحـمـل تـر شـده اسـت           

بدانند كه وزيرشـان چـگـونـه در نـامـه               
هاي ردي به پـنـاهـجـويـان مـيـگـويـد                
ميـخـواسـتـيـد قـوانـيـن كشـورتـان را                 

مــيــخــواســتــيــد در     .   رعــايــت كــنــيــد    
اعتراضات و تظاهرات عليه جمهوري     

ميخـواسـتـيـد     .   اسالمي شركت نكنيد  
اعتصاب نكنيد و هزار و يـك بـهـانـه              
مسخره اي كه علني شـدن تـنـهـا يـك              
درصد آن ميتواند اعتراضات وسيعـي      

 .را عليه وزارت مهاجرت برانگيزد
 

جــنــبــش پــنــاهــنــدگــي در هــلــنــد در           
چشـم  .   موقعيت تازه تري قرار گـرفـتـه        

انداز وادار كردن دولت هـلـنـد بـه يـك               
عقب نشيني فاحـش اكـنـون بـمـراتـب             

بـايـد ايـن      .   قابل لمس و مشاهده است    
چشم انداز را به واقعيـتـي در تـغـيـيـر               

بـايـد از     .   زندگ پناهجويان تبديل كرد   
تمام اين موقعيت ها براي به پـيـروزي          

. نشاندن كامل اين جنبش بهره گـرفـت       
بايد بيشتر متشكل شد و بايد در ايـن         
عرصه مهم جنگ تبليغاتي نيز مانند      

اين جـنـگ     .   ساير عرصه ها پيروز شد    
ميتواند و بايد جـنـگ آخـر و نـهـايـي               

مـيـتـوانـد و       .   جنبش پناهندگي بـاشـد    
بـايــد در انــتــهــايـش بــه جشــن بــزرگ             

جشـن پـيـروزي      .   پيروزي تبـديـل شـود      
بشريت متمدن در مقابل توحش نـظـم         

 .نويني
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 ناآامى دولت هلند در اخراج پناهجويان
 

 جنبش پناهندگى در هلند در آستانه يك موفقيت بزرگ

 فرشاد حسيني
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بازداشتگاه به نوشتن ادامـه مـي داد، در              
سطح وسيعـي اي مـنـعـکـس کـرد و يـک                   
ـه حـکـم            طومار الکترونيکي در اعتراض ب

ـه ايـران درسـت کـرد                 ايـن  .   اخراج ايـن دو ب
ـفـر     ٥٦٠طومار الکترونيکي را بيش از          ن

و به مقامات اداره مـهـاجـرت            امضا كرده 
همچنين با تالش هـاي  .   سوئد ارسال گرديد  

فدراسيون و تالش هاي فردي خود عليرضا       
ـادي از سـازمـانـهـاي                 طاهر پور، شـمـار زي
ـانـون             ـه ک انسان دوست و مترقي و مـنـجـمل
ـاع از ايشـان                  ـه دف وبالگ نويسان ايـرانـي ب

اين کوشش هاعاقبت ثمر داد و      .   برخاستند
منجر به لغو موقت حکم ديپورت عليرضا       

 .و روشنک شد

فدراسيون سراسري پناهندگان    -همبستگي
ـا و انسـانـهـاي                    ايراني دسـت هـمـه نـهـاده
ـيـن                   ـه در کـمـپ شريف و آزاديخـواهـي را ک
ـنـد           نجات جان اين دو پناهجو شرکت داشـت

ـيـن هـنـوز            .   به گرمي مي فشارد    ايـن کـمـپ
تمام نشده است و بايد تا دادن اجازه اقامـت          

ـابـد          در حـال    .   به عليرضا و روشنک ادامـه ي

ـتـه             حاضر اين دو پناهجوي ايراني بايـد هـف
ـتـظـر             اي دو بار به پليس مراجعه کنند و من

ـاشـنـد        ـا در         .   حکم نهايي خود ب وکـيـل آنـه
ـا                 ـاه اروپ ـه دادگ صدد بوده است با ارجـاع ب

حکم صادر شده از سوي مقامات سـوئـدي        
ـه ايـران را              مبني بر اخراج اين پناهجويان ب

اميد ما اين اسـت  .   مورد شکايت قرار دهد 
که با پيگيري اين شکايت از يـک طـرف و              
ـامـات                   ـر دولـت و مـق ادامه فشار آوردن ب
ـا کسـب                    ـيـن جـهـانـي را ب سوئد، اين کـمـپ
اقامت براي عليرضا و روشنک به سرانـجـام         

 .موفقيت آميز خود برسانيم
 ٢٠٠٥ مارس     ١٠

فدراسيون         -همبستگي     
سراسري پناهندکان ايراني                   

 واحد مالمو       

عليرضا طاهرپور و روشنک عباسى هر دو از 
. بازداشتگاه آزاد شدند  

 
کورش شهابي، در اعتراض به  
جنايات جمهوري اسالمي و در 
اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران 

 مارس، راهپيمايي ٨روز سه شنبه 
خود را از شهر کی چنر به مقصد  

او مصمم است . اتاوا آغاز کرده است
که نامه اعتراضي خود را که در آن  
از نخست وزير کانادا خواسته تا  
حکومت ايران را بخاطر نقض هزاران 
باره حقوق بشر محکوم کرده و تحت  
فشار قرار دهد را شخصا به پل  
مارتين نخست وزير ليبرال کانادا 

او در هوايي بسيار سرد، . برساند

 درجه سانتيگراد  ١٥منهاي 
 کيلو ٧٠٠ميخواهد مسافتي حدود 

متر را طي کند تا بدينوسيله نه تنها  
رسانه های جمعی کانادايي را با 
عمق ستم و سرکوبي که به مردم 
ايران تحميل ميشود آشنا سازد، 
بلکه با بسیج افکار عمومی 
موجبات فشار به دولت کانادا 
بخاطر روابط وسيع خود با جمهوري 
.اسالمي را نيز فراهم کند  

  
ما از همه انسانهاي آزاده، مترقي و  

مدافع حقوق بشر ميخواهيم که به 
حمايت از کورش شهابي و کار 

شجاعانه آن برآمده و يکصدا خواهان  
محکوميت قاطع رژيم اسالمي و 
قطع کامل روابط ديپلماتيک با آن 
.توسط دولت کانادا گردند  

  
ضمنا نظر به اینکه این اقدام  

کورش می تواند به ایشان صدمات 
غیر قابل جبران جانی وارد آورد ما 
از دولت کانادا اکیدا می خواهیم 
که با پاسخ گوئی هر چه سریعتر به     
خواسته های نامبرده ، از به خطر 
افتاده جان ایشان ممانعت به عمل   

بدیهی است که مسئوليت . آورد
عواقب جانی کورش شهابی به عهده 

.دولت کانادا خواهد بود  
  

 مارچ ۱۱کورش شهابي روز جمعه  
به تورنتو خواهد رسيد و در مقابل 
. مجلس انتاريو توقف خواهد کرد

ما از همه انسانهای آزاده مي 
 ۲ مارچ ساعت ۱۱خواهيم که جمعه 

بعد از ظهر در مقابل مجلس گرد 
آمده تا همصدائی خود را با تالش 
 کورش شهابی اعالم دارند
  
  

 هما ارجمند
مسئول کمپين بين المللي  

عليه دادگاههاي اسالمي 
 در کانادا

  
ندا    

 ۸مسئول سازمان زنان  
 مارس ـ واحد تورنتو

  
يدي محمودي   

  
دبير فدراسيون سراسري  

تورنتو -پناهندگان ايراني  
  

شورای هماهنگی کانون  
 خاوران 

از اقدام کورش شھابى در اعتراض به سرکوب آزاديھا در ايران حمايت 
 کنيد 

ـه             ـريـكـايـي ك كوئين نازينگا پناهنده كاسـت
 سال است در كانادا بسر ميبرد در         ۷مدت  
 مــارس در دانشــگــاه رايــرســون در           ۵روز   

هنگام فعاليت به مناسب روز جـهـانـي زن            
توسط پليـس   .   در اجتماع بزرگ راهپيمايان   

ـيـن             .   مخفي دستگير شد  ـيـن از فـعـال كـوئ
ـامـه             اجتماعي شهر و از تهيه كنندگـان بـرن
ـان            راديوئي سي كي ال ان راديو خالف جـري

ـه      .   انتاريو ميباشد  او از پناهندگاني است ك
كيس اش توسط وزارت مـهـاجـرت مـورد            

 سـال    ۷پذيرش واقع نشـده اسـت و مـدت             

ـربـخـاطـر        است بالتكليف و در سالهاي اخـي
خـــطـــر ديـــپـــورت بصـــورت مـــخـــفـــي             

 .ميكرد زندگي 
دستگيري كوئين نازينگا معروف به ونـدي      
ماكسول جزئي از سياست ضد پناهنـدگـي         
دولت كانادا است كه در چند مـاه گـذشـتـه              
يكبار ديـگـر چـون بـخـتـكـي دامـن گـيـر                    

در دو مـاه گـذشـتـه           .   پناهندگان شده است  
ـاسـت                   خانم الهه صبا را طـبـق هـمـيـن سـي
ـه ايـران                        دستگـيـر کـردنـد و بـعـد وي را ب

گذشـتـه يـك خـانـواده             ماه . ديپورت کردند 

ـه             ـپـورت ب ديگر در ونكوور به دليل خطر دي
ـنـي روي آوردنـد                ـنـهــا   .   زنـدگـي زيـر زمـي ت

ـا              فدراسيون سراسري پناهـنـدگـان ايـرانـي ب
ـه خـطـر                 ـاط اسـت ك ـب دهها پناهنده در ارت

در    ديــپــورت تــهــديــدشــان مــيــكــنــد و يــا        
ـا  .    وضعيت بالتكليفي بسر ميبرند  اين تنه

ـه                    گوشه كوچكي از مـوج اخـيـر تـهـاجـم ب
 .حقوق پناهندگي است

پناهندگان جز ضعيفترين بـخـش جـامـعـه            
ـه هـيـچ وجـه ايـن               .   هستند نبايد گذاشت ب

ـه از               انسانها ي فراري   از كشـور خـويـش ك

ـنـد           حمايت دولتي و قانوني برخوردار نيـسـت
 از حمايت

ـه        . وسيع ما نيز بي بهره بمانند         ـيـوسـتـن ب پ
كمپين حمايت از كوئين نازينگا جـزئـي از           
حركت ما جهت حمايت از همه پناهنـدگـان    
ـاهـنـدگـان                ـن و بطور مشخص حمـايـت از پ

. نازينگا را نبايد تنها گذاشـت .  ايراني است 
طوماري كه در اين رابطه تهيه شده است را        

/htt://users.resist.ca:   امضــا كــنــيــد  
~gidget/petition.shtm1 

ـا               ـيـد ب ـتـوان براي همكاري با اين كمپين مـي
سي كي ال ان و يا فدراسيون تماس بگيـريـد    

ـاسـبـت                 و يا در تظاهراتي كه به هـمـيـن مـن
 .برگزار خواهد شد شركت كنيد

تلفن فدراسيون پناهندگان         
 يدي   ۴۱۶۲۶۹۳۲۱   : ايراني 

 محمودي  
 

: تلفن سي كي ال ان   
۴۱۶۵۹۵۵۰۶۸ 

news@ckln.fm 
 

فدراسيون سراسري            
پناهندگان ايراني             

            تورنتو    _ 

! اعتراض آنیم  به دستگیری آوئین نازینگا پناهنده در خطر دیپورت  
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عليرضا پس از دو مـاه        :   مهران مجيدي 
, بازداشت و زندگي با خطر اخراج به ايـران            

 حاال که آزاد شدي چه احساسي داري؟
پس از سالم بايد بگـم      :   عليرضا طاهر پور  

که هنوز اين اضطراب و ترس در من وجـود        
ـا                  .   دارد ـه ايـران ب چون کـابـوس بـرگشـتـن ب

ـتـظـار                دانستن اين که چه سـرنـوشـتـي در ان
از .   ماست قطعا من را راحـت نـمـيـگـذاره             

ـه تـالش                 طرف ديگر خيلـي خـوشـحـالـم ک
دوستانم مخصوصا فدراسيون پناهـنـدگـي       
ـا لـغـو             به ثمر نشست و حکم ديپورت موقت

 شد
ـيـن          :   م   روز هشتم مارس دو نفر از مسـئـول

ـا                   ـا شـم ـان ب اداره پليس با حضور وکـيـل ت
 در اين ديدار چه گذشت؟. ديدار داشتند

در تاريخ هشتم مارس مسئوليـن اداره        :   ع
ـه مـا اطـالع                  ـلـمـان، ب پليس با حضور وکي

ـتـه و                 دادند که با سفارت ايران تـمـاس گـرف
مـن  .   تقاضاي صدور برگه عبـور کـرده انـد          

احساسسم اين بود که افراد پليس از خـالل           
ـه           صحبت با ما مي خواستند به اين مسـئل
ـاه آمـدن                 ـه کـوت پي ببرند که آيا ما حاضر ب
ـيـم                     ـت ـف ـيـز در جـواب گ هستيم يا نه؟ مـا ن

ـه    .   بازگشت به ايران محال است     ما گفتيم ک
بدليل فعاليت عليه جمهوري اسالمـي اگـر         
به ايران برگرديم با خطر زنـدان شـکـنـجـه و               
اعدام روبرو هستيم و بهتر است که سفـارت         
رژيم جنايتکار هم برگه عبـورش را بـگـذار         

 .درِ کوزه آبش را بخورد
ـيـر نـظـر               : م  چي شد که انها يک روز بعد تغي

 دادند؟
ـا حـکـم اخـراج را                  :   ع ـنـه اساس اينـکـه اي

ـتـه روشـن اسـت                    ـب . باالخره لـغـو کـردنـد ال
فکرمي کنم انعکـاس وسـيـع ايـن خـبـر و                 

ـا و            فشارهاي شديدي که تمامي سـازمـانـه
ارگــانــهــاي بشــر دوســت و در راس آنــهــا              
فدراسيون پناهندگي وارد آوردنـد، عـامـل          

ـپـورت بـود                ولـي  .   اصلي در لـغـو حـکـم دي
ـه هـمـيـن                 ـا ب شخصا فکر مي کنم که دقيق
دليلي که گفتم، مقامات سوئد هـمـان روز           

 مارس هم عـقـب نشـسـتـه بـودنـد ولـي                  ٨
ـا هـارت و                خوب مي دانيد سعي کـردنـد ب
ـنـد                 ـپـوشـان . پورت عقب نشيـنـي شـان را ب

قدرت و اتوريته پليس سوئد و سفارت رژيم        
ـه       .   ايران را به رخ ما کشاندند      فکر کـردنـد ک

 .ما از اين چيزها انگار جا مي زنيم
شــمــا بــه عــنــوان کســي کــه از داخــل               :   م

بازداشتگاه هم به نوشتـن ادامـه مـيـداديـد             
ـان          معروف شديد و اين نشان ميده که خودت
, هم براي لغو حکم ديپورت در تالش بوديد       

بــراي مــثــال يــک روز شــمــا آنــجــا چــطــور              

 ميگذشت ؟
اول بايد بگم که اصال خواب درستي در        :   ع

ـفـر                   اين دوماه نکرديـم، در طـول روز هـر ن
ـاده          ـف ميتوانست يک ساعت از اينترنت اسـت
ـر                 ـيـوت ـيـدهـاي کـامـپ کند و از طرفي نيز کل

ـيـد       ,   فارسي نويس نداشت     ـن شما حساب ک
در اون شرايط و اون وقت کم چطور من هـم            
مقاالت را مينوشتم و اخبار را هم پيگيري        

ـر وبـالگ           .   ميکردم تو بازداشتگاه عـالوه ب
نوشتن، تلفن موبايل من همـيـشـه در کـار            

شخصا پاي روزنامه اکسپرسن سوئـد،    .   بود
برخي نهادهاي انسان دوست در آمـريـکـا،           
ـاع از               راديو پژواک و جاهاي ديگر را در دف

بــراي .   حــق پــنــاهــنــدگــي بــمــيــان کشــانــدم      
ـا حسـن             ـا ب هماهنگ کردن کارها هم مرتب
صالحي دبير فدراسيـون در شـهـر مـالـمـو               
ـنـجـا ازش               مداوما در تماس بودم که هـمـي

 .تشکر مي کنم
ـا آزاد شـدي قـراره چـه                :   م ـت حاال که موق

 اتفاقي بيفته؟
ـه        :   ع ما بايد هفته اي دو بار خودمان را ب

ادراه پليس معرفي کنيم وبطور قطع خطـر        
ـه            .   کامال رفـع نشـده      ـادي ب مـن امـيـد زي

ـاهـنـدگـي دارم             ـن . موقفقيت و گرفتن حق پ
ـا احسـاس نـمـي             چرا که اصال خودم را تنـه

در مبارزه اي که براي دفاع از مـا راه             .   کنم
افتاد يک اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي عـظـيـم                    

اين رمز موفقـيـت     .   انساني پشتيبانمان بود  
 .ما و همه انسانهاي رنجديده است

براي تـو و هـمـسـرت،         !   با تشکر از شما:   م
 .روشنک، آروزي موفقيت دارم

من هم تشکر مي کنم و همينجا از  : ع
همه افراد و سازمانها و نهادهايي که به ما                    
کمک کردند، صميمانه سپاسگزاري مي             
کنم و اميدوارم که با اتحاد و همبستگي             
انسانهاي بيشماري بتوانيم موج حمله به             
پناهجويان و حق پناهندگي را به عقب             
. برانيم و دنياي عادالنه تري داشته باشيم                 

 همبستگى انسانى، آليد باز آردن قفلھاى زندان ما بود
مصاحبه مھران مجيدى با عليرضا طاهر پور وبالگ نويس ايرانى پس از آزادى از بازداشتگاه 

 اداره مھاجرت سوئد

نــکــاتــي در رفــتــار و خصــوصــيــات           
اخالقي قربـانـي ايـن جـنـايـت وجـود               
دارد که باعث احترام گذاشتـن بـه او           

هــاتــيــن ســورچــو زن جــوان       . مــيــشــود
 سالـگـي وادار بـه         ١٦برليني در سن    

ازدواج بــا پســر عــمــويــش در شــهــر            
استانبول شد و از او يک بـچـه بـدنـيـا           

او تصميم گرفت که به تنـهـائـي    .   آورد
. به شهر محل تولدش برليـن بـرگـردد        

بدون شوهرش، او نـمـيـخـواسـت نـزد              
. خانواده پدري اش نيز زنـدگـي کـنـد            

زيرا هاتين ميـخـواسـت روي پـاهـاي            
او در شـهـر بـرلـيـن            .   خودش بايستـد  

ديــپــلــم گــرفــت و مــوفــق شــد دوره               
تاسيسات برق ساختمان را نيـز تـمـام         

و بــه تــنــهــائــي از بــچــه اش              .   کــنــد
 ٢٣هاتين سورچو    .   پرستاري ميکرد 

ساله زني بود که بسياري از خـانـواده          

. هاي برليني به او افتخار ميـکـردنـد        
اما خانواده وي نه تنها به او افـتـخـار     
نميکردند بلکه اورا يـک لـکـه نـنـگ              

در .   براي خانواده خـود مـيـدانسـتـنـد          
 اين زن جـوان  ٢٠٠٥شب هفتم فوريه    

در ايستگاه اتوبوس، در شهر بـرلـيـن          
بوسيله شليک چندين گلوله پياپي بـه        

 ٣ماموران پـلـيـس       .   سرش کشته شد  
برادر وي را بعـنـوان افـراد مشـکـوک             

 بـرادر بـطـور        ٣ايـن    .   دستگير کردند 
عــلــنــي از ســوي خــانــواده هــاتــيــن             
فــرســتــاده شــده بــودنــد تــا ايــن لــکــه           

 !باصطالح ننگ را از بين ببرند
هاتين سورچو پنجمين زني اسـت کـه        
در برلين در طي چند ماه گـذشـتـه از            

. طرف خانواده خود کشته شـده اسـت        
ــرک                ــطــور مــداوم مــردان ت ــرا ب اخــي
همسران خود را در خيابان چـاقـو زده          

انــد، زيــرا آنــهــا مــيــخــواســتــنــد                  
شوهرانشان را تـرک کـنـنـد ويـا تـرک               

گـاهـي اوقـات بـچـه هـا             .   کرده بودند 
مجبور بوده اند ناظر و شاهد کشـتـه          
شــدن مــادرشــان بــوســيلــه ضــربــات           

ابتدا خشـم و      .   چاقوي پدرشان باشند  
اعتراض به اين گـونـه اعـمـال کـوتـاه              

اما مرگ هاتين سورچـو بـاعـث      .   بود
شــد کــه ايــن مســئلــه بــه يــک بــحــث             
سياسي داغ تبديل شود، چرا که ايـن         
مسئله پرسش هائي را مطرح ميکند 
که بعنوان مثال در پايـتـخـت آلـمـان،            
امروزه چه ارزشهائي اعتـبـار دارنـد،         
وچگونه ميتـوان ايـن ارزشـهـا را بـه               
همه شـهـرونـدان، حـتـي خـارجـي هـا                

 .تفهيم کرد
چند روز پس از اين قتل، چندين 
دانش آموز پسر دبيرستان 

Thomas-Morus  واقع در
نزديکي محل جنايت، ضمن گفتکو،  
اشاره باين ميکردند که آنها قطعا  
ميتوانند مشکل برادران هاتين را 

 پسر دانش آموز  ٣. بخوبي به فهمند
هاتين : ترک توصيف ميکردند که

خودش مقصر بوده است، اين فاحشه 
مثل يک زن آلماني در خيابان راه  

 پسر ترک نيز، يک ٣اين . ميرفت
دختر همکالسي خود را تحت فشار 
قرار داده بودند که چرا، اين دختر 
ترک در دبيرستان روسري به سر  

در برلين تحقير و توهين   . نميکند
جوانان مسلمان به زنان مسلماني که 
مطابق ميل آنها لباس نمي پوشند 

اينبار رئيس . کار روز مره آنهاست
دبيرستان نامه سرگشاده اي به  

در اين . والدين دانش آموزان نوشت
نامه آمده است که او شکايت دارد از 
اينکه، چرا دانش آموزان پسر در 
برابر آزادي دختران دانش آموز   

اين نامه باعث  . تحريک ميشوند
گفتگوئي در مورد اين مشکل شد 

چرا اين مشکل تاکنون بعنوان : که
يک مسئله فرعي محسوب شده وبه  

براي . آن بي اعتنائي شده است
 ١٦مثال، چند سال پيش يک پسر  

ساله افغاني کمک کرد تا خاله اش   
زيرا خاله امتناع کرده . کشته شود

بود که پس از مرگ شوهرش، با   
در  . برادر شوهرش ازدواج بکند

آنزمان برليني ها فقط سرشان را   
اما اکنون بسياري از . تکان ميدادند

سياستمداران نيز، از وجود اين خال 
اکنون در برلين . آگاه شده اند

ارزشهاي مختلف سنتي و يا مذهبي  
و يا فرهنگي ترک ها، آلماني ها، 
عرب ها، لهستاني ها و ايراني ها و 
پاکستاني ها اغلب باعث درگيري 
.شديد آنها با يکديگر ميشود    

قتل ناموسى در برلين به دليل تعصبات 
 مذهبى

قتل زن جوان ترک در شھر برلين موضوع بحث سياسى مردم شده 
.است  

 سعيد اعتضادزاده
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 -صاحبه يدي محمودي ديبرهمـبـسـتـگـي        
ـا         فدراسيون سراسري پناهندگان در کانادا ب
ـه در                 کورش شهابـي دانشـجـوي ايـرانـي ک
ـادا دو روز اســت                هـواي بســيــار ســرد کــان
ـقـض          حرکت اعتراضي را در محکوميت ن
حقوق بشر در ايـران را شـروع کـرده انـد و                   
ـنـر و            قصد دارد فاصله بين شهرهاي کيچـي

ـر اسـت را           ٧٠٠اوتاوا که حدودا     ـيـومـت ـل  ک
اين مصاحبه شب گـذشـتـه        .   پياده طي کند  

در حالي صورت گرفت که هيتي از طـرف            
فدراسيون، کانون خاوران، حزب کمونسيـت      

و کمپين عليـه دادگـاهـهـاي          کارگري ايران   
ـادا بـراي ابـراز حـمـايـت و                      ـان شريعـه در ک
ـا               پشتيباني از اين حرکت جـالـب کـورش ب
تقديم دسته گلي به او در شهر کوچک جورج         
تاون با وي ديدار کردند و ضـمـن حـمـايـت                
کامل خود از اين حرکت بـراي وي آورزوي            

ـه             .   موفقيـت کـردنـد      ـه ذکـر اسـت ک الزم ب
ـتـو       ٢کورش جمعه ساعت      بعدظهر به تـورن

ـتـي               ـال ـارلـمـان اي خواهد رسيد و در مقابل پ
اونتاريو يک کنفرانس مطبوعاتـي خـواهـد         

 .داشت
  *  *  *  * * 

  
در اين حرکت اعتراضي خواست مشخـص       

 شما از دولت کانادا چيست ؟
 

خـواسـت مشـخـص مـن          :   کورش شـهـابـي    
فشــار بــيــشــتــر دولــت کــانــادا بــر ايــران                

ـامـه      . ميباشد و همچنين مطرح کردن قطعن
محکوميت جمهوري اسالمي در نشـسـت       

 .اخير کميسون سازمان ملل ميباشد
 

ـيـدا کـردن خـواسـتـه                  چقدر انتظار تحـقـق پ
 هايت را داري ؟

 
ـه نـظـر مـن هـر حـرکـت                :   کورش شهابي    ب

ـيـر خـواهـد                    ـاث ـه انـدازه خـود ت اعتراضي ب

گذاشت، من به نتيجه هر گونه اعـتـراضـي           
اما اگر هم اين حرکت مـن        . خوشبين هستم 

ـا              ـاشـد ن تاثيري هم بر دولت کانادا نداشته ب
ـتـوانـم افـکـار                  اميد نخواهم شد مـن اگـر ب
ـقـص                 ـه نسـبـت ن عمومي مردم کانادا را ب
حقوق بشر در ايران جلب کنم بسيار راضـي         

 .خواهم بود
ـه             حمايت مردم و سازمانها تاکـنـون چـگـون

 بوده ؟

 
فــعــال مــن در روزهــاي        :   کــورش شــهــابــي  
ـه          . نخست ميباشم  ـه ب ولي از همه کساني ک

جمهوري اسالمي اعتراض دارند و نـگـران          
وضعيت حقوق بشر در ايران هستند انتظـار   
پشتيباني را دارم و از شما هم سپـاسـگـزارم        
کــه در هــمــيــن روزهــاي نــخــســت ســعــي            
ميکنيد اين اعـتـراض را       

 .منعکس کنيد
  

ـه          ـيـد ک حتما مطلع هسـت
ـادا           ـان ـا دولـت ک اين روزه
ـادي        مي خواهد تعـداد زي
ـان ايـرانـي را           از پناهجـوي

مي خـواسـتـم      . اخراج کند 
شما در ايـن مـورد           بدانم

هــم اعــتــراض خــواهــيــد      
 کرد؟

 
اين اخراج کردنها بخشا کـم      :   کورش شهابي 

کاري ماست که نتوانسته ايم آنچه در ايـران         
ميگذرد را به جامعه اي که در آن زنـدگـي              

ـه        .   ميکنيم را انتقال بدهيم    و نشان دهـيـم ک
ـا را مـحـدود            حکومت ايران چگونه انسانه

من به اين اخراجها هـم اعـتـراض         . مي کند 
دارم و تالش مي کنم آن را هـم مـنـعـکـس               

 .کنم 
ـا           چه پيغامي براي کساني که از حرکت شـم

 پشتيباني مي کنند را داريد؟
 

اميدوارم قبـل از هـر چـيـز            :   کورش شهابي 
مسائل عقيدتي و تشکالتي مانـع از ايـن            
نشود که درد مشترک انعکاس پيدا کـنـد�         
ـنـد از هـر طـريـق                   سپس اينکه سعي نـمـاي
ـنـد، از           ممکن اين اعتراض را منعکس کن
ـه            طريق ارسال پيام و حمايت از اين حرکت ب
اوضاع نابسامان و وضعيت حقوق بشـر در         
ـه              ايران اعتراض کنند و ايـن اعـتـراض را ب
ـتـر        گوش نمايندگان پارلمان و بخصوص دف

 .نخست وزير کانادا برسانند
 

مي دانم دير وقت است و شما هم بايد بـراي           
حرکت فردا استراحت کنيد اگـر نـکـتـه اي              

 .نداريد برايت آرزوي موفقيت مي کنم 
 

ـنـکـه           :   کورش شهابي  با سپاس فـراوان از اي
 .اين مصاحبه را ترتيب داديد

  

ميخواهم مردم آانادا را متوجه حقايق موجود 
  در ايران آنم

 

اسالم مي خـواسـتـم سـوالـي در مـورد                
پناهندگان شمال عـراق بـکـنـم از قـرار               
جلسـه بـيـن نـمـايـنـدگـان پـنـاهـنـدگـان                    
همبستگي و دولت تـرکـيـه و يـو ان در                

 هـمـيـن مـاه بـرگـزار             ١٦ يـا     ١٥تاريخ  
ميشود مي خواستم بدانم آيا اين جلسـه        
برگزار ميشود در ضمن از طريق پلـيـس         
به پنـاهـنـدگـان اعـالم شـده کـه وزارت                 
کشور در نظر دارد اقـامـت آنـهـا را بـه                 
شرطي تمديد کـنـد کـه يـو ان بـايـد در                   
مدت يک سال تمامي آنها را از تـرکـيـه             
خارج کند لطفا در مورد اين اطـالعـات         
کــه مــطــرح کــرده ايــم اگــر اطــالعــات             

 .بيشتري شما داريد به ما بدهيد
 . 

با سالم و درود هاي انقالبي بـه شـمـا و               
همکارانتان به ايـن امـيـد کـه در هـمـه                 

کارهاي انساندوسـتـانـي خـود کـوشـا و              
موفق بوده باشيد من مـي خـواسـتـم از             
نشست اخـيـرتـان بـا يـو ان نسـبـت بـه                    

 نــفــر از پــنــاهــنــدگــان        ١٢٠٠مســيلــه   
موسوم به شمال عـراق از شـمـا تشـکـر               
کنم من يکي از اين پناهجويان هستم و        
در شهر اسکي شهـيـر هسـتـم مـا سـال                
گذشته دستـگـيـر شـديـم در آنـکـارا در                 

 نفره اي بسيار خوشحال ميشوم      ١٦جمع
اگر الزم باشد با شما همکـاري کـنـم بـا              
تشکر فراوان از زحمات شما من سام از         
ترکيه هستم و عضو حزب کـمـونـيـسـت           

 ايران
 

با سالم و اميد موفقيـت شـمـا عـزيـزان              
من موفق نشدم به قسمت فرم عضويـت        
ســايــت شــمــا وارد شــوم خــواهشــمــنــدم         

راهنمايي کنـيـد مـن سـلـيـمـان قـادري                
 مـاه    27آذرهمراه همسرم رهنا بارموز     

است که در نروژ پناهجو هستيـم و يـک            
سال پيش نيز يک جواب منفي گـرفـتـيـم           
ما مدت چندين سال در عراق بوديـم بـه           
صورت غير قانوني وارد نروژ شديم حال       
با توجه به اينکه دريافته ايم فـدراسـيـون          

. حامي راستين همه پناهجويـان اسـت          
هــمــراه بــا حــمــايــت از ايــن ســازمــان               

 .عضويت داديم
  با تشکر 

 سـلـيـمـان قـادري آذر و رهـنـا بـارمــوز                  
 
 

سالم اقاي فرشاد حسيني من اطالعـيـه        
شما و گزارش شما در مورد پناهجويـان        
شمال عراق را خواندم خيـلـي خـوشـحـال         

سدم و خواستم از طـريـق ايـن مـايـل از                
شما و دوستانتان تشکـر کـنـم و آرزوي              
موفـقـيـت بـراي شـمـا و فـدراسـيـون و                    
 حـــــــزبـــــــتـــــــان مـــــــي کـــــــنـــــــم               
ــنــاهــجــوي شــمــال عــراقــي               ســامــان پ

 
 سالم دوستان عزيز 

 
من از پناهجويان شمال عراق در ترکـيـه         
هستم سه ماه پيش گروهي از طـرف يـو          
ان براي شمال عراق به شهر وان آمـده و             
قرار بود در زودترين وقت جـواب بـدهـد           
اما متاسفـانـه انـهـا اعـالم کـردنـد کـه                  
حکومت ترکيه و يو ان به هـيـچ عـنـوان             
اجازه اين کار را نميدهد و اصال تمايلـي         
بــه خــروج شــمــا بــه کشــور ســوم نــدارد             
شــواهــد کــامــال نســان مــي دهــد کــه              
جمهوري اسالمي کامال در ايـن مـورد           
 پشـــــــت پـــــــرده دســـــــت دارد                       

 با تسکر 
 

 ســـامـــان از شـــهـــر نـــيـــده تـــرکـــيـــه               
 

ــد                       ــيـ ــاشـ ــبـ ــه نـ ــتـ ــالم و خسـ ــا سـ  بـ
من يکي از پنـاهـنـدگـان کـيـس شـمـال                
عراقي هستم و خواستـم بـا ايـن مـايـل               
حمايت خـودم را از شـمـا اعـالم کـنـم                   
مزاحم وقت گرانبهاي شما نميشوم فقط      

 .آرزوي موفـقـيـت را بـراي شـمـا دارم                  
 

با سالم و عرض خسته نباشيـد خـدمـت          
ــي                   ــرامــــ ــز گــــ ــزيــــ ــا عــــ ــمــــ  شــــ
من پناهنده کيس شمال عراقـي هسـتـم          
در کشور ترکيـه بـه وسـيلـه ايـن مـايـل                  
خواستم حمايتم را از شما و در صـورت           
امکان همکاري با شمـا را اعـالم کـنـم              
بايد به عرضسما برسـانـم کـه هـمـه مـه                
اميدمان به شماست که شايـد بـتـوانـيـد            
کاري براي ما انجام دهـيـد و مـا را از                
ايــنــجــا نــجــات دهــيــد مــزاحــم وقــت              
گرانبهاي شما نميشوم در پـايـان آرزوي          

 موفقيت براي شما را دارم

برخى از نامه هاى پناهندگان شمال عراقى در 
 ترآيه به فدراسيون 
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 شـهـرونـد      ٩٦٢آقاي حسن زرهي در شـمـاره             
مــانــع اخــراج    "   مــطــلــبــي را تــحــت عــنــوان            

ـيـن در             "   پناهندگان شويم   نوشته انـد و هـمـچـن
 فوريه مطلب ديـگـري را         ١٥شهروند سه شنبه    

در مورد استقالل نشريه اش نگاشته، کـه چـون            
ـا هـنـدگـان مـربـوط                  هر دوي آنها به مسائل پـن
ـنـويسـم، شـايـد               است، الزم ديدم اين مطلب را ب
در پرتو آن يكسري موضـوعـات در رابـطـه بـا                
شكل گيري دور جديدي از مبارزات پناهندگي        
در قبال تهاجمات اخـيـر دولـت كـانـادا روشـن                
شوده، شايد كه بتوانم چهره واقـعـي مـدافـعـيـن              
ـتـه امـيـدوارم            پناهندگي را بهتر نشان دهم و الب
ـارد و              آقاي زرهي اين نوشته را به بايگاني نسـپ

  ۰آن را در نشريه شان چاپ کند
اما قبل از پرداختن به نوشته هاي شهروند الزم          

 است مقدمه اي بچينم، 
در رابطه با ايران، جنبش پناهندگي بـه قـدمـت            
خود جمـهـوري اسـالمـي اسـت، فـرار عـظـيـم                   
انساني كه بخـاطـر تـهـاجـم گسـتـرده و عـنـان                    
گسيخته رژيم اسالمي به آزاديهاي سياسي كـه         
با كشتار، زندان و شكنجه هزاران نفرهمراه بـوده         
ــوانـــع و                        ــرفـــت و مـ ــورت گـ ــران صـ از ايـ
ـتـهـاي غـربـي در              محدوديتهايي كه توسط دول
ـنـاهـنـده ايـجـاد شـد              مقابل اين موج انساني  پ
ـبـش قـدرتـمـنـد                       زمينه شـكـل گـيـري يـك جـن
پناهندگي گشت كه ازهمان بدو امر فدراسـيـون         
سراسري پناهندگان در راس آن بوده، فدراسيـون        
به يك معني تنها تشكل پايدار و راديكلي بـود          
كه از حقوق بدون قيد شرط پناهندگان و بـطـور            

 حـمـايـت     ۱۹۸۹مشخص پناهندگان ايراني از     
كرد و كارزار گسترده اي را براي نجات پناهنـده          
ـيـش بـرده،                 و حرمت آن در طول اين سالها بـه پ
آنــچــه كــه ايــن تشــكــل را از هــمــه نــهــاد و                     
ـبـش                  سازمانهاي كه هر از چنـد گـاهـي در جـن
پناهندگي آمدند و رفتند مـتـمـايـز مـيـكـنـد،                
ســيــاســت پــيــگــيــر و قــاطــع آن در دفــاع از                  
پناهندگان برسميت شناختن بدون قيد و شـرط         
ـلـي              حق پناهندگي براي هر ايراني كه به هر دلـي
نخواسته زير  سايه حاكـمـيـت شـوم جـمـهـوري                
اسالمي زندگي كند، مـبـارزه قـاطـع بـا رژيـم                 
جنايتكار جمهوري اسالمي بعـنـوان عـامـل و            
باعث اصلي فرار مردم از ايران و مبارزه قـاطـع           
ـتـهـاي              برعليه سياستهاي ضد پنـاهـنـدگـي دول
ـا               غربي تبعيضات و راسيسـم در ايـن كشـوره

  ۔بوده 
 

پناهجويان ايراني در کانادا و  
 نقش فدراسيون  

 
فدراسيون بيش از چـهـارده سـال اسـت کـه در                  
کانادا در عرصه پناهندگي فعال است، در تمـام      
ايــن دوره در كــنــار پــنــاهــنــدگــان و در راس                  
ـان بـوده             اعتراضات عليه هر گونه اجحاف به آن
است، از  سازمان دادن كمپينهاي اعتراضي بـر         
عليه ديپورت پناهنده تا آزادي پناهنده زنـدانـي         
ـيـه                   و يا اعتراض به ردي آنان تـا كـمـكـهـاي اول
چون يافتن وكيل، آشنا كردن پناهنده به حـقـوق          
خود و امكاناتي  كه ميتوانند از آن بـرخـوردار             
ـتـهـاي                ـي گردند، اينها همه جزئي از ابعـاد فـعـال
فدراسيون در دفاع و حمايت از پناهندگان بـوده        

     ۔
ـاهـنـدگـان ايـن              همچنين در دور اخير مبارزه پن
فدراسيون بود كه بسرعـت بـه راس مـقـاومـت               
ـنـاهـنـدگـان در كـانـادا                   عليه سياست اخـراج پ
شتافت  و بطور مشخص نقش برجستـه اي در            
جلوگيري از ديپورت آقاي عليرضا منعمـي در         
ونکور ايفا كرده و به دنبال آن چه در ونـكـوور و           
ـنـاهـنـدگـان                 چه در تورنتو    با فراخواندن همه پ
ـيـن             براي متشكل شدن  و برگزاري جلسات روت
ـان              درصد ايجاد اتحادي محكم در صـفـوف آن
ـام                ـتـالفـي بـن برآمده، همچنين با پيوستن بـه ائ
اتحاد عليه ديپورت كـه تشـكـلـي از چـنـديـن                  
سازمان مدافع حقوق  پناهندگـي اسـت بـطـور             
جدي به پاي يك حركت گسـتـرده بـراي نـجـات                

  ۔پناهندگان ردي و در حال ديپورت برآمده
ـقـه را بـه دسـت داده                    اينها را نوشتم تا يك سـاب
باشم، حال بر مـيـگـردم بـه جـايـگـاه نشـريـات                    
ايراني و از جمله  شهروند در رابطـه بـا مسـئلـه                

 ۔پناهندگي 
 

برخورد نشريات فارسي زبان به  
 !! مسله پناهندگي 

 
ـيـشـتـريـن                تورنتو يكي از شهرهايي است كـه ب
ـيـانـي كـه                     ايراني در آن زندگـي مـيـكـنـد، ايـران
ـنـاهـنـدگـان و                     ـااليـي از آن را پ درصد بسيار ب
مهاجريني تشكيل ميدهند كه براي خـالـصـي         
از شرايط خفقان و  سركوب رژيم فراري شده انـد        
تا در يك كشور امن زندگي آرام و بـي دغـدغـه               
اي داشته باشند،  در همين شهرهمچنين دههـا         
نشريه، راديو و تلويزيون ايراني وجـود دارد كـه             
ـتـشـار              ـان ان روزانه و يا هفتگي براي فارسي زبان
ميابد و يا برنامه پخش ميكند، اما هـمـزمـان          
انتظار اينكه اين مديا منعكس كننده حداقلـي         
ـنـاهـجـويـان ايـرانـي                 از وضعيت و مشکـالت پ
ـيـسـت، عـمـومـا از                 باشد انتظار عبثي بيش ن
کنار اخبار پناهندگي به راحتي ميگذرند و يـا           

در بهترين حالت آن را دست و پا شکسـتـه درج             
مي کنند، انسان مي ماند که چـرا ايـن جـرايـد               
در مورد هر چيزي مطلب دارنـد، وقـت صـرف             
مي کنند، خبرنگار مي فرستنـد و مصـاحـبـه             
ترتيب مي دهند اما در مورد مشـکـالت ايـن            
ـتـم                 ـف بخش از جامعه ايراني همـانـطـوري کـه گ
عموما سکوت ميكنند و بس؟ جالب است کـه   
در جريان ديپورت آقاي عليرضا مـنـعـيـمـي از             
ونکور يکي از نشريات تورنتو در خـبـرهـايـش             
ـيـر فـدراسـيـون           نقل قولي از تهمينه صادقي، دب
سراسري پناهندگان ايراني  در ونکور آورده بـود       
ـلـکـه                      ـيـر ايـن سـازمـان ب ولي او را نه بعنوان دب
ـيــرضــا               ــل بـعــنـوان دوســت خــانــوادگـي آقـاي ع

 راستش ايـن را ديـگـر           ۔منعيمي ذكر كرده بود   
ـامـه نـگـاري ايـن جـمـاعـت                     بايد جز هنـر روزن
ـيـطـرفـي و آزاد                   دانست كه خيلي هـم ادعـاي ب
انديشي دارند و گرنه عرف اين جـامـعـه حـکـم               
مي کند شما از هر منبعي نقل قول مي آوريـد            

 ۔آن منبع را هم بدرستي معرفي کنيد
اما برگرديم به نشريه شهروند، آقاي زرهي ادعـا         
مي کند از اين قاعده مستثنا است او خـود را             
مدافع حقوق پناهندگان ميشمارد و حـتـي بـه             

ـيـش در ايـن رابـطـه              ۱۵مقاله اي كه در       سال پ
نگاشته مراجعه ميدهد، اين مـايـه خشـنـودي            
ـيـرش بـه صـف                        است كـه ايـن نشـريـه و سـردب
ـيـوسـتـه اسـت، امـا ايـن                  حاميان پناهندگان پ
سئوال اساسي كماكان پيش روي آقاي زرهـي و          
امــثــال او قــرار دارد كــه تــكــلــيــف ايشــان بــا                
ـتـوان هـم                جمهوري اسالمي چه ميـشـود؟ نـمـي
طرفدار پناهنده بود و هـم چـنـديـن سـال بـراي                  
ـنـه چـاك حـفـظ                   عاملين رژيم و طـرفـداران سـي

جـمـهـوري    "   پناهنده سـاز  "   حكومت سركوبگر و  
بـه  !   اسالمي  در تورنتو فرش قـرمـز پـهـن كـرد              

معترضين و يا حتي منتقدين آنها دهن كـجـي      
هنـوز  !     كرد، سانسور كرد، حتي پاپوش ساخت     

ـبـويـهـا،                    يادمان نرفته كه بـراي امسـال سـيـد ن
ـا          ـاديـه شمس الواعظينها، بهنودها و شرين عـب
چه فيلها كه هوا نكردند و براي مخالفيـن رژيـم             
چه شاخه و شانه ها كه نكشيد ند،  اولين شـرط            
ـنـاهـنـده پـذيـر تـقـاضـاي                         ـتـهـاي پ اين كـه دول
پناهندگي شما را بپذيرند اين اسـت كـه ثـابـت               
كنيد كه ايران كشـوري اسـت نـا امـن  و ايـن                      

نه هـيـچ   "   شهروند چرخانان" چيزي است كه امثال  
وقت بدان اعتقاد داشتند و نه بـه خـود زحـمـت               
اثباتش را داده اند، هر جـا هـم چشـم و گـوش                   
هوشياري را نديدند  حتي كوشيـدنـد خـالف آن         

ـيـم    !   را ثابت كنند، به هر حال آقاي زرهي        نميـدان
ـفـضـل                    دم خروس را باور كنيم و يـا قسـم ابـوال

 عباس را؟
مـانـع اخـراج      " اما  نگاهي دقيقتر بـه مـطـلـب             

ـيـم       "   پناهندگان شويم  ـن آقاي زرهي بيندازيم، ببي
ــراي                    خــالــصــه كــالم ايشــان چــه راه حــلــي ب

 پناهندگان دارند؟ 
اوال اينکه آقاي زرهي طوري وانمود مـي کـنـد            
که گويا عرصه پناهندگي عرصه اي اسـت پـا             
ـتـه          نخورده و جديد و ايشان يكباره تصميـم گـرف
ـابلـه بـا               بپاي سازماندهي پناهندگان بـراي مـق
خطر ديپورت بـرونـد، خـالف واقـعـيـت اسـت،                
ـيـري       البته دنياي  سياست و مبارزه براي هر تغي
در وضعيت بد پناهندگان، دنياي بزرگـي اسـت          
و ايشان هم حق دارند در اين دنيا تشـكـل خـود             
را ايجاد كنند و مبارز كنند،  ولي انكـار هـمـه              
ـتـم             ـف چيز نشان نيت خير نيست، همانطور كه گ

 سال است كـه فـدراسـيـون در ايـن كشـور                   ۱۴
فعاليت ميكند و آخرين مورد دخالت گري ايـن         
تشكل در نجات جان پناهـنـده را ديـر زمـانـي                

  ۔نيست شاهد بوده ايم
 

ـا آقـاي زرهـي مـي نـويسـد                بسـيـاري از     "   ثانـي
خانواده ها، فرزندانشان در اينجا درس خـوانـده           
ـيـش کشـيـده           اند و پرونده ها و پيشينه هاي را پ
اند که در صورت دست يابي حکومـت جـور و              
ظلم به آنها، برايشان دردسر و مصيبت ديگـري         

آقاي زرهي بـجـاي پـرداخـتـن بـه              "     خواهد بوده 
قصاوت و بي رحمي حاکمان ايران، بجاي اشـاره     
بـه قــتــل عــامــهــاي دهـهــا و هــزاران نــفــره از                 
مخالفين حکومت، بجـاي نـوشـتـن در مـورد              
ترور و کشتار مخالفين حتي در خارج مرزهـاي   
ايران، به جاي اشاره به زندانهاي مخوف رژيـم و           
ـبـود هـر                شكنجه گرانش و بجاي پرداختن بـه ن
ـازه               گونه آزادي و امنيت براي مردم در ايـران، ت
کشــف مــي کــنــد کــه ايــن فــراريــان از دســت               
حکومت اسالمي پيشـنـه هـاي را بـراي خـود                
ـافـتـن                   درست کرده اند کـه در صـورت دسـت ي
حکومت باعث دردسر مي شـود، آمـار اعـدام            
صدها پناهنده ايراني که از کشورهاي مختلـف        
به ايران ديپورت شده اند هنوز نمي تواند زرهـي          
را قانع کند که ديپورت، پنـاهـنـده را بـا خـطـر                  
ـنـده نـه                اعدام، زندان و شكنجه مواجهه مـي ک

 دردسر،
 

ـنـاهـنـد و راه             براي کسي که بخواهد علل فرار پ
ـنـه                 ـيـشـي نجاتش را ارائه دهد بايد آن را نـه در پ
هاي که براي خود ساخته اند جستجو کند بلکه          
بايد به سياستهاي سرکوبگر و خفقان آور حـاکـم          
بر ايران نشان دهد، بايد جنايات رژيم اسـالمـي        
ـار از           را افشا کند، که البته همه ميدانيم ايـن ک
آقاي زرهي با پيشينه دفاع از بخشي از هـمـيـن           
حکومت جور و ظلم نه امکان پذير اسـت و نـه               
شدني  و دقيقا مشکـل آقـاي زرهـي در عـدم                   
پرداختن به اصل مطلب از همينجا ناشـي مـي           
شود،  چـرا کـه مـيـدانـد در آن صـورت هـمـه                        

تزهاي اصالح حکومتي ايشان دود مي شود و      
 ۔به هوا مي رود

آًقــاي زرهــي در مــطــلــب ديــگــري در مــورد               
استقالل شهروند و گرفتاري بـرخـي گـروهـهـاي             
سياسي مخالف حکومت کثيف اسالمي  ايـن        

گروههاي خودمحوربـيـن در      "   چنين مي نويسد  
همه عرصه ها، کل جـامـعـه را در ظـرف کـم                   
ـنـد و هـر جـا بـا هـمـه                       ـن ـي ظرفيت خويش ميب
احواالت آنان هم خوان نباشد، به قطـع دسـت و             

زرهي گـويـي     "   ۔پا و سر و زبان آن اقدام ميکنند   
ـبـل              كه اينجا هم فرصت را از دست نميدهد و ق
" از ايــنــكــه ســنــگ ريــزه اي بســمــت رژيــم و                

حافظ آن پرت كند تا بتواند حـداقـل         "   مصلحين
را بـه خـود بـگـيـرد سـنـگـي               "   پناهنده "   فيگور

ـيـن                  بسمت مخالفين رژيـم و مـدافـعـيـن راسـت
پناهنده پرت ميكند، اميدش هم اين است كـه          
نشان دهد گشاده دل است و حتما جانش را هـم          

ـاي زرهـي        !     براي مخالفينش ميدهد  بايد بـه آًق
گفت حتي پز اين چنيني خيلي باسمه اي اسـت           

  ۔و به ايشان نمي آيد
 

ـنـاهـنـدگـان و سـازمـان              !     آقاي زرهي  دفاع از پ
ـيـشـکـش             دادن آنان براي احقاق حقوق خويش  پ
ـتـان          شما، ما ميدانيم و شما هم حتما در خـلـوت
ميدانيد كه اينکاره نيستيد و نـخـواهـيـد بـود،               
کساني مي توانند از حق پناهندگي دفاع کننـد    
ـنـد بـي پـروا از جـنـايـات جـمـهـوري                        که بتـوان
ـنـد              ـا بـگـوي اسالمي پرده بردارند، بتوانند به دني
که در ايران تـحـت حـاكـمـيـت اسـالم، اعـدام،                   
شکنجه و سنگسار اسـت و ايـن اعـمـال ضـد                  
بشري تنها مختص يک بخش از حاکمـيـت هـم          
نيست، بلکه کل حـکـومـت اسـالمـي و هـمـه                 
سران ريز و درشت آن در ايـن جـنـايـات دسـت                  
دارند، بايد فرياد بزند كـه اسـالم  خـوب و بـد                    
نداريم ، اين شرط اول است، و اين را  با صـداي              
بلند به دنيا گفت  كـه ايـران بـراي هـيـچ کسـي                 

  در آخـر اگـر مـيـخـواهـيـد سـر                     ۔امن نيست   
ـنـاهـنـدگـان نشـان                  سوزني حسن نيتتان را بـه پ
ـنـاهـنـدگـان و                 دهيد در درج اخبار مربوط بـه پ
مبارزه آنان سانسور و همچنين دشمني كور بـا          
تشكلهاي مدافع حقوق پناهندگي  و از جـملـه            
ـنـاهـنـدگـان  را بـكـنـار                     فدراسيون سـراسـري پ
بگذاريد، اين بيشتر نشان خـواهـد داد كـه چـه                

 !!كسي ظرف پر ظرفيتي دارد

  چه آسانی مدافع واقعی پناهندگان هستند؟
 يدي محمودي
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شـهـريـار شـمـا        :   همبستگي هفتگي 

چندي پيش مكاتـبـاتـي بـا مسـئـول             
بــخــش ايــران اتــحــاديــه روپــا انــجــام         
دادين هدف شما از ايـن مـكـاتـبـات            

 چه بوده است؟
 
مکاتـبـات مـن         : شهريار عليگاني  

مــوضــوعــات گــونــاگــونــي را در بــر          
ازجمله افشا کـردن چـهـره         .   ميگرفت

حقوق بشـر در        رژيم اسالمي ، نقض   
ايران، تحت فشار گذاشتن اتـحـاديـه         
اروپا براي اعـالم جـمـهـور اسـالمـي              
ايران بـعـنـوان يـک کشـور نـا امـن،                  
متوقف نمودن هـر گـونـه ارتـبـاط و              
تماس با رژيم اسالمي از سوي دولت       

. هاي اروپايي و دفتر اتحـاديـه اروپـا      
به بهاي فدا نمودن پناهجويان ايراني      
و حــقــوق مســلــم مــلــت ايــران ابــراز            
مخالفت با نظر وگفته کميسر روابط       
خارجي اتحاديه اروپا مبني بر غنـي       
شدن روابط رژيم اسالمي با اروپـا و          
دادن امتيازهايي به آن ، خاطـرنشـان        
کردن ميزان باالي مبادالت تـجـاري         
ما بين اتحاديه اروپا و رژيم اسالمي  
در سال گذشته که چيزي نـيـسـت جـز            
مهر تـايـيـد زدن بـر مـاهـيـت رژيـم                   
اسالمي نبود، مطلع نمودن مسـئـول        
بــخــش ايــران در اتــحــاديــه اروپــا از            
وضــعــيــت وحشــتــنــاک پــنــاهــجــويــان      
ايراني در اروپا ونحوه بـرخـورد هـاي           
غير انساني دولـتـهـاي بـه اصـطـالح             

آنـهـا         متمدن و مواضع حقوق بار بـا       
در قرن بيست و يـكـم، مـخـصـوصـا               
سياستهاي نژاد پرستي آشکارا اخيرا     
بعضي از کشورهاي اروپايي بر عليه      

 پناهجويان ايراني
 

آيـا مسـئـول      :   همبستگي هفتگـي  
بخش ايران اتحاديـه اروپـا بـه نـامـه              

هاي شما جواب داده، جـوابشـان چـه           
 بوده است؟

 
ايشـان طـي     .   بله:   شهريار عليگاني  

نامه اي کـتـبـا از مـن بـعـنـوان يـک                   
عضــو از طــرف حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري ايران و همچنين فـدراسـيـون         
سراسري پناهنـدگـان ايـرانـي تشـکـر            
نمود و ابراز داشت که توجه مقتضـي   
به اظهارات بيـان شـده را مـعـطـوف              

 .داشته است 
 

شـمـا خـود يـك         :   همبستگي هفتگي 
پناهجو بوده و تعرضات دولـتـهـا بـه           
حقوق پـنـاهـنـدگـي را بـا گـوشـت و                  
پوست تن تان لمس كرديـد، بـعـنـوان           
يك پناهـنـده شـمـا فـكـر مـيـكـنـيـد                   
چگونه ميتوان دولتهاي اروپـايـي را         
در تعرض به حقوق پناهنـدگـي مـنـع        

 كرد؟
 ش

نظر مـن تـنـهـا           به:   هريار عليگاني 
راه مــبــارزه بــا ســيــاســتــهــاي نــژاد             
پرستانه دولتهاي اروپايي که هـمـانـا         
نــاشــي از نــظــرات مــنــفــور احــزاب            
سـيــاسـي بــقـدرت رسـيــده در ســطــح             
پارلمان هاي آنها ميباسد و همچنان      
يک غده سرطاني هـر روز در سـطـح              
اروپا بزرگتر مي شود تنها اتـحـاد و          
گرفتن دستهاي يکديگـر و سـازمـان          
دادن تظاهرات و گرد همايـي هـا در           
صفوف قدرتمند با يـاري گـرفـتـن از            

 تفکر صحيح ميباشد
 

بـنـظـر شـمـا        :   همبستگي هفتگـي  
مبارزه عليـه جـمـهـوري اسـالمـي و              
افشاي و بي حقوقي هـاي حـاكـم در             
جمهوري اسالمي چه نقشي ميتوانـد      
در دفاع از حق پـنـاهـنـدگـي داشـتـه               

 باشد؟

 
بـدون شـک اگـر         :   شهريار عليگاني 

تمامي ما در يک طيف وسيع بـطـور          
علني و در ميان نـفـوذ مـردم چـهـره               
منفور رژيم اسالمي را افشـا کـنـيـم            
نــتــيــجــه آن خــواهــد بــود کــه ديــگــر            
پارلمان هـاي آنـهـا قـدرت تصـويـب               
قوانين نژاد پرسـتـانـه بـخـصـوص در             
مورد پناهجويان ايراني را نـخـواهـد         
داشت اين بدان معـنـي اسـت کـه در              
حقيقت ما در ان مـرحلـه شـهـرونـدان            
خود کشـورهـاي اروپـايـي را عـلـيـه                
ســيــاســتــهــاي ضــد انســانــي احــزاب         

 .سياسي آنها تحريک مي کنيم 
 ه

توصـيـه شـمـا بـه          :  مبستگي هفتگي 
ساير پناهجويان چيست؟ بنظر شـمـا        
پناهجويان بايـد چـه كـار كـنـنـد تـا                 
بتوانند از حق پناهنـدگـي بـرخـوردار         

 شوند؟
 

در اينجا بايستي   :   شهريار عليگاني 
موردي را که تـمـامـي مـا ايـرانـيـان               
دانسته ولي هرگز نمي خواهيم آن را         
قبول کنيم بيان کنم و آن ايـن اسـت              
که اگر در ميـان پـنـاهـجـويـان مـلـل                
مختلف آمار بگيريم خواهيم ديد که      
مــتــاســفــانــه ايــران بــيــشــتــريــن آمــار       
پناهنده سرگردان و نابسـامـان را بـه           

دلـيـل آن        . خود اختصاص داده است   
چــيــزي نــيــســت جــز وجــود حــكــمــت          

. جنايت و سركوب جمهوري اسالمـي     
از سوي ديگرعدم اتحاد ، اطـمـيـنـان          

متقافل و کمـک بـه هـمـنـوعـان             
خود مانعي مهـم در دفـاع از           

. حق پناهندگي بشمار مـيـرود     
ــادي را               ــان زيـ ــيـ ــرانـ ــن ايـ مـ
ميشناسم که شمـاري از آنـهـا          
پناهندگان قديمي هستنـد کـه       
قايق آنها قبال به ساحل نجات      
رسيده و ديگر هيچ هم و غمي        
براي هيـچ کـس و هـيـچ چـيـز                

بعنوان مثال در جريـان   .   ندارند
برپايي دو تظاهرات کـه قـبـال          
در بروکسل بلژيک داشـتـيـم از         
قبل با بسياري از آنها صحبت     
کــرده و تــقــاضــاي شــرکــت در         
تــظــاهــرات هــا را جــهــت حــل         
مشکالت سايـر پـنـاهـجـويـان          
ايراني خـواسـتـار شـديـم ولـي             
متاسفانه تعداد اندکي از آنهـا      
در روز تـــظـــاهـــرات حضـــور          

 براستي چرا  يافتند
 

من از تمام ايـرانـيـان عـزيـز و             
دوستان گرامي خـواهشـمـنـدم        
کــه در تــمــامــي کــمــپــيــن هــا          
تظاهراتها و امضا تومارهـاي     
اعتراضي در دفـاع از حـقـوق           
ديگران به طـور جـدي شـرکـت           

در واقع بايد اين طـور      .   نمايند
ــه درد و                 ــم ک ــي ــن احســاس ک
مشکل ديگران درد و مشـکـل       
ما است و به طور کـلـي تـنـهـا           
راه نجات اتحاد و همبستـگـي       

 متقابل است
 

ممنون كه  همبستگي هفتگي   
 در اين مصاحبه شركت كرديد

   

 همبستگى هفتگى

نشريه فدراسيون 
سراسرى پناهندگان 

 ايرانى
 

 :س ر د بـيـر 
 ف ر ش ا د   ح س ي ن ي 

 
 :آ د ر س   هـا ى   هـمـبـسـتـگـى 

 :س ا ي ت   ا يـنـتـر نـتـى 
www.hambastegi.org 

 :پ س ت   ا لـكـتـر و نـيـكـى 
ifir@ukonline.co.uk 

farshad-
hoseini@yahoo.com 

 :ت ل فـن 
0031613940534 

 :ف ا آـس 
0017345386165 

 تلويزيون همبستگى

 ه ر   س ه   شـنـب ه   س ا ع ت 
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 :ت لـو ي ز ي و ن 

Satellite: Telstar 12 

Center frequency: 
12608MHzSymbol 
Rate 19279 

FEC:2/3 

Polarization: hori-
zontal 
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 آ ي لـو هـر تـز 

تحاديه اروپا، جمھورى اسالمى و مبارزات ا
 پناهندگان

 گفتگوى همبستگى هفتگى با شھريار عليگانى


