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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

 

 کـودک   ١٥٠بنا به اطالع ما بيش از       
در سوئد مبتال به بيماري روحي بنـام   

بيماريي که کـمـتـريـن        .   آپاتي هستند 
عارضـه آن بـيـعـالقـگـي مـفـرط بـه                  
هرگونه فـعـالـيـت، چـه فـردي و چـه                  
جمعي است و حادترين عارضه آن از        
دست دادن ميـل بـه زنـدگـي تـا حـد                 
ســربــاز زدن از خــوردن و هــر گــونــه              

مورادي مشاهده  .   معاشرت ميباشد 
شده که کـودکـان را بـا سـرم تـغـذيـه                  

 . ميکنـنـد و يـا پـوشـک مـيـبـنـدنـد                  
  

ايــن بــيــمــاري عــمــدتــا دامــنــگــيــر           
کودکاني است که خانواده هايشان از       
حق پناهندگي محروم شده و بعـنـوان        
پــنــاهــنــده ردي بــا خــطــر ديــپــورت            
مواجهه اند از اين رو بطور مخفـي و          

خانواده .   غير قانوني زندگي ميکنند   
هايي که با بالتکلفي طوالنـي و سـر           
دواندن هاي پيـاپـي اداره مـهـاجـرت            
دولت سوئد روبرو بودند و سـرآخـر رد      
شده و يا بعضـا حـکـم ديـپـورت هـم                

زندگي همراه بـا تشـويـش        .   گرفته اند 
ســـنـــگـــيـــن،  

٢ص  فدراسيون سازمان همه پناهندگان است         
 پاسخى به ابراز نظر مسئولين بنياد نوروز در مورد فعاليت فدراسيون

 در مقابل تعرض گسترده دولت قبرس به پناهجويان ايرانى بايستيم 

كورش شهابي شايسته  
 بيشترين حمايت هاست
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اوضاع پناهندگى و 
فعاليتهاى فدراسيون در 

 سوئد
 

٤ادامه در ص   

نوروز، آغاز سالي نو،    
فصلي نو و حياتي نـو      
در طبيعت و زنـدگـي       

. انســـــانـــــي اســـــت     
طبيعت، آنجا كـه در       
ســيــطــره ســيــاســي و       
طبقاتي انسانها قـرار     
ندارد، چهره اي زيـبـا        

ــاي     . دارد ــهـــ ــامـــ گـــ
عـــبـــورش از فصـــل       

سرما و يخ بـنـدان شـورانـگـيـزو شـادي                
مـنـطـق طـبـيـعـت وراي               . آفريـن اسـت    

مـــنـــطــــق حــــيـــات اجـــتــــمـــاعــــي              
در طــبــيــعــت زنــدگــي          . انســانــهــاســت 

انسانها، قانونمنديهاي ديـگـري حـاكـم          
قيد و بـنـد         انسانها با هزار و يك    .   است

ساختگي به طبقات و نژاد و مـلـيـت و              
. مذهب و جنسيت تـقـسـيـم مـيـشـونـد              

هدف از اين تقسيم بنديها نيز به بردگـي      
كشاندن و بهره كشي از شـيـرازه جـان و              
زندگي بخش كثيري از انسانهاي ديـگـر         

 .است
در طبـيـعـت نـوروز آغـاز فصـل پـرواز                 

آزادانه پرستوهاي مهاجر بـراي زنـدگـي          
 .بهتر است

در زندگي انسانها مهاجرت و جابجايـي       
و گريز از شعله هاي آتش جنگ و خـون           
ريزي و اسـتـبـداد و بـي حـقـوقـي خـود                   
پرمشقـت بـارتـريـن و خـطـرنـاك تـريـن                  

 .پروسه هاست
نوروز با تمام شكوه و ابـهـت طـبـيـعـي                
اش، فــارق از دغــدغــه هــاي زنــدگــي              

فــرشــهــايــش را   .   انســانــي فــرا مــيــرســد     
ميگستراند تا هر كس از آن عبور كـرده         

مـيـتـوان    .   و از ثروت بيكرانش بهره بـرد       
به استقبال اين نويد روح بخش طبيـعـت         

مــيــتــوان مــنــطــق    .   رفــت
زيباييـهـا و لـطـافـتـهـاي            
طـبــيـعــت را در زنــدگــي         

. انســانــي حــاكــم كــرد          
ميتوان درنده خويي ها و     
خشــونــت هــاي بــيــكــران      
حاكم بر زندگي انسـانـهـا        
را به دور افكند و هـمـراه         
با طبيعت بر اعماق جـان      
ــدو            ــي ــور ام ــا ن ــه انســان

مـيـتـوان در هـر         .   تـابـانـد      خوشـبـخـتـي    
نوروز، ميثاقـي بسـت بـراي بـرخـوردار             
ــاي                     ــيـ ــدگـــي و دنـ ــدن از يـــك زنـ شـ

ميتوان هر روز، نوروزي ديگر در         . بهتر
 .دشت بيكران زندگي كاشت

همبستگي هفتگي فررسيدن سال جديـد   
بــه هــمــه خــوانــنــدگــان و هــمــه            ١٣٨٤

پناهندگان و پناهجويان تبريك گفـتـه و         
اميدواريم سال جديد سـالـي سـرشـار از            
موفقـيـت هـاي درخشـان تـاريـخـي در                
جنبش دفاع از حقوق انساني در سراسـر        

 .جهان باشد
 س ر د بـي ر 

      هر روزتان نوروز بادهر روزتان نوروز بادهر روزتان نوروز باد

ـامـك امـجـدي،        :   همبستگي هفتگي  سـي
عطااله مهاجراني وزير سابق ارشاد جمهوري      
اسالمي براي سخنراني در كينگز كالج لندن       

وي قبال به كاظم نيـكـخـواه        .   دعوت شده بود  
ـيـسـت                ـون دبير تشكيالت خـارج حـزب كـم
ـار            كارگري اطالع داده بود كه از سياست كـن

موضوع سخنرانيش هم ظاهـرا     .   گرفته است 
ـه عـرفـان و ادبـيـات                  سياسي نبوده و راجع ب

ـا             .   مولوي بوده اسـت     امـا ايـن تـظـاهـرات ب
فراخوان حزب كمونيست كارگري و شـركـت         
ـيـن جـمـهـوري اسـالمـي و                 ـف گسترده مخال
فعالين فدراسيون با اعترضات وسيعي روبرو  

ـر             .   گرديد ـرانـي يـك وزي چرا بايد جلوي سخـن
ـيـسـت را               سابق كه اكنون در مسند قـدرت ن

 گرفت؟
  

طوفان خشم مردم عليه 
!جانيان اسالمى   

به کمپين ما جھت نجات کودکان 
!پناهنده مبتال به آپاتى بپيونديد   

مصاحبه همبستگى هفتگى با سيامك امجدى 
سخنرانى مھاجرانی در لندن  پيرامون اعتراض به   

٣ادامه در صفحه   

 اخراج آودآان پناهجوى بدون سرپرست از سوئد

٨ص  

٤ص   

٥ص ٥ص    
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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 

خيرا در يک برنامه تلويزيونـي مسـئـول          ا
بنياد نوروز، در گفـتـگـو بـا تـلـويـزيـون                 
فارسي زبان امريکا، هنـگـامـي کـه در            
" مورد شـرايـط زنـدگـي و مشـکـالت                 

در ترکيه حـرف مـيـزد،         "   شمال عراقيها 
در پاسخ به سوال خبرنگار اين شبکه در    
مورد اينکه کدام گروهها به پناهجويـان       
کمک ميکنـنـد، ابـراز نـظـر کـردنـد کـه                  

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري         " 
پناهندکان ايراني يـک سـازمـان مـدافـع            
حقوق پناهندگي و چپ هست کـه فـقـط          

 ."به کمونيستها کمک ميکند
 

اگـر ايــن اظــهــار نـظــر نـاشــي ازغــرض              
ورزيهاي مشخص سـيـاسـي نـبـاشـد، و             
ناشي از بي اطـالعـي دسـت انـدرکـاران             
اين بنياد باشـد، مـا يـکـبـار ديـگـر بـه                  
دست انـدرکـاران بـنـيـاد نـوروز و بـراي                 
اطــالع عــمــوم اعــالم مــيــکــنــيــم کــه              

فــدراســيــون ســراســري     -هــمــبــســتــگــي   
پناهندگان ايراني سازماني است کـه از         

 سال قبل، در عـرصـه دفـاع          ١٦بيش از   
از حقوق انساني پنـاهـنـدگـان فـعـالـيـت              
ميکند و به همـه پـنـاهـجـويـان ايـرانـي                
بدون توجه به تعلقات سياسـي، فـکـري،          
مذهبي، نژادي بـه آنـهـا کـمـک كـرده و                 

 .ميکند
 

فدراسيون سراسري پناهـنـدگـان ايـرانـي          
تنها نهاد و سازماني بوده و هسـت كـه          
دفاع بي قيد و شرط از حق پنـاهـنـدگـي            
كليـه كسـانـيـكـه از جـهـنـم جـمـهـوري                    
اسالمي فرار ميكنند را در طول قـريـب      
به دو دهه در سرلوحـه كـار و فـعـالـيـت                 

در طول اين مـدت،   .   خود قرار داده است   
بر سر همين حق عمومي برخوردار شدن       

كليه فراريان جمهوري اسـالمـي از حـق           
پناهندگي، مجادالت نظري و سـيـاسـي        
حادي را بـا سـايـر جـريـانـات و احـزاب                  

. سياسـي ايـرانـي بـه پـيـش بـرده اسـت                  
فدراسيون قدم به قدم، جرياناتـي كـه بـه            
هر بهانه و توجيهي حق پـنـاهـنـدگـي را             
بسته بندي كرده و براي عده اي مجاز و          
براي عده ديگري غيرمجاز و نـامشـروع        
اعالم ميـكـردنـد، را عـقـب زده و ايـن                  

 سـال كـار       ١٥تفكر را امـروز بـه يـمـن             
سياسي اجتماعي فرهنگي تشكـيـالتـي       
بــه يــك نــورم و ســنــت جــا افــتــاده در                 
سازمانهاي سياسي و پناهندگي تبديـل      

اسناد تمـام ايـن مـجـادالت         .   كرده است 
در آرشـيـو نشـريـات و اطـالعـيـه هـاي                  

 .همبستگي موجود ميباشد
 

از سوي ديـگـر کـارنـامـه فـعـالـيـتـهـاي                  
درخشان فدراسيون و تجـربـيـات هـزاران        
پناهجو در اقصي نـقـاط جـهـان کـه بـه                
کمک فدراسيون زنـدگـي نـويـي را آغـاز              

فدراسيون يـک    .   کرده اند، اثبات ميکند   
سازمان بين الملـلـي وسـيـع و مـدرن و                
مــتــرقــي اســت کــه پــرچــم دفــاع ازحــق            
پناهندگي بـراي هـمـه گـريـخـتـگـان از                 
جمهور اسالمي را در دسـت داشـتـه و               
همواره در بين هـمـيـن پـنـاهـجـويـان از                 
ارزشهاي مترقي و انساني دفاع کـرده و         
پناهجويان را تشـويـق مـيـکـنـد کـه از                
باالترين دستاوردهاي بشري دفاع کـرده       
و براي احقاق حقوق حقه خود متـشـکـل          

فدراسـيـون يـک سـنـگـر           .   و متحد شوند  
مهم پناهجـويـان در حـملـه بـه تـزهـاي                 
ــاع از                   ــگــي و در دف ــرهــن ــيــت ف نســب

ايـن  .   جهانشمولي حقوق انسـانـي اسـت        
سازمان معتبر و مـحـبـوب تـا هـمـيـن                

امروز در زندگي هزاران پنـاهـنـده نـقـش           
 .بسيار موثري داشته است

 
ما توانسته ايم در طـول ده سـال اخـيـر                
تـعــداد زيــادي را در عــراق وتــرکــيــه و              

و استراليـا تـا اروپـا و              پاکستان و هند  
کانادا و امـريـکـا کـمـک کـنـيـم کـه بـا                      
سياستهاي ضـد پـنـاهـنـدگـي دولـتـهـا                
مقابله کرده و با تحميل حق پناهنـدگـي         
و پذيـرش خـودشـان بـعـنـوان پـنـاهـنـده                  
سياسي، زندگي نرمالي را در يک کشور       

براي ما انسانها بدلـيـل   .   امن آغاز کنند  
انسان بودن مقدس انـد و هـيـچ تـقـدس               
ديگري را به رسميت نمي شنـاسـيـم، نـه            
خاک و نه پرچم و نه تعلقات فرهنـگـي و            
فکري و ايدئولوژيک، هيچيک مرز کمک      

 .و همياري ما را تعيين نميکند
به يمن مجموعه فعاليتهاي اجتماعي و      
سياسي گسترده، به يمن مبارزه قاطع با       
سياستهاي ضد پناهندگـي دولـتـهـا در           
همه جا، به يمن دفاع از آزادي و برابـر و            
رفـاه و امــنــيــت روحـي و روانــي هــمــه               
انسانها، اين سـازمـان اکـنـون در بـيـن                
پناهجويان بسـيـار مـحـبـوب و مـورد               
اعتماد و در عين حال از سـوي دولـتـهـا          

. کامال به رسميت شنـاخـتـه شـده اسـت            
همبستگي در عـيـن حـال بـطـور ويـژه                 
کمپين هايي را در دفاع از حـقـوق زنـان         
پناهـجـو و زنـان فـراري از کشـورهـاي                 
اسالم زده به پيش ميـرود و هـمـچـنـيـن               
کـمــپـيــنــهـاي ويـژه در دفـاع از حــقــوق                

 .کودکان پناهجو
 

در رابطه با پناهندگان موسوم به شـمـال          
عراقيها، اين سازمان همواره بهر طريـق       
ممکن براي انتقال كليه اين پناهنـدگـان         

به كشور امن سوم تالش و مبارزه كـرده          
اخـيـرا نـيـز مـيـنـا احـدي دبـيـر                      . است

فــدراســيــون ســراســري     -هــمــبــســتــگــي   
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي بــا مســئــولــيــن           
کميسارياي عالي پـنـاهـنـدگـي در ژنـو             
مالقات و مذاکراتي داشت و همچـنـيـن        
نماينده فـدراسـيـون سـيـروان قـادري در              

 در آنـکـارا بـا          ٢٠٠٥اوايل ماه فوريـه      
مسئولين اين نهاد مذاکـره و مـالقـات           

 .کرد
 

واحد فدراسوين در تـرکـيـه شـبـانـه روز               
مشغول انجام فعالـيـتـهـاي سـيـاسـي و              
مشاوره دادن و کـمـک کـردن بـه مـردم                 

 .است و اينرا وظيفه مهم خود ميداند
در تمام فعاليتهاي شبانـه روزي و بـيـن             
المللي اين سازمان، هيچ پيـش شـرطـي          

مبني بر كمونـيـسـت بـودن يـا نـبـودن                
مذهبي بـودن يـا تـعـلـق تشـكـيـالتـي                 
معيني داشتن، را بـراي دافـع از حـق               
پــنــاهــنــدگــان قــرار نــداده و افــتــخــار            
ميـكـنـيـم كـه در حـال حـاضـر تـنـهـا                      
سازماني هستيم كـه از حـق انسـانـي              
كليه پناهندگان ايرانـي در سـطـح بـيـن              

  .المللي فعاليت ميكند
 

از مسئولين بنيـاد نـوروز و تـلـويـزيـون               
فارسي زبان امريکا درخـواسـت داريـم،          

همبسـتـگـي    " براي تصحيح اين حکم که      
، ايـن    " فقط به کمونيستها کمک ميکنـد     

نامه را در سايت خود گذاشته و در ايـن           
مورد تـوضـيـحـات الزم را در بـرنـامـه                 

 .خودشان بدهند
 

 با تشکر
 

 -دبيرخانه همبستگي  
فدراسيون سراسري پناهندگان 

 ايراني
 

 ٢٠٠٥ مارس ١٥

 فدراسيون سازمان همه پناهندگان است
 پاسخى به ابراز نظر مسئول بنياد نوروز در مورد فعاليت فدراسيون

ــرورديــــــن              ٧از            ١٣٨٤ فــــ
 ١٣٨٠٠ مـــتـــر بـــرابـــر بـــا               ٢١ 

 کيلوهرتز
 ٧باطالع ميرسانيم که از تـاريـخ             

 مـارس    ٢٧ برابر بـا    ١٣٨٤فرودين  
، طــــول مــــوج راديــــو                  ٢٠٠٥

طـول  .   انترناسيونال تغيير مـيـکـنـد       
 متر بـرابـر بـا         ٢١موج جديد راديو    

ــت            ١٣٨٠٠ ــز اسـ ــرتـ ــوهـ ــلـ ــيـ  .  کـ
برنامه هاي راديو انترناسـيـونـال از          

، ١٣٨٤ فـرورديـن       ٧روز يکشنـبـه      
 شب به وقت تـهـران، روي          ٩ساعت  

 مـتـر بـرابـر بـا           ٢١طول موج کوتاه    
  .    کيلو هرتز پخش ميـشـود      ١٣٨٠

بدليل فاصله در تغيير ساعت ايران   
و اروپا، برنامه هاي راديو موقتـا و         
بمدت يک هفته، از اول فرورديـن تـا          

 شـب روي      ٨هفتم فروردين، ساعت    
 متر برابر   ٤١طول موج فعلي يعني     

 .  کيلوهرتز پخش ميـشـود  ٧٤٩٠با  
لطفا سـاعـت پـخـش و طـول مـوج                 

جديد راديو انترناسيونال را وسـيـعـا        
 . بـــه اطـــالع عـــمـــوم بـــرســـانـــيـــد            

 مدير راديو انترناسيونال،  
 

 سياوش دانشور  
  

  ٢٠٠٥ مارس ١٦ 
   

 اطالعيه تغيير طول موج راديو انترناسيونال 



مهاجـرانـي يـکـي از           :سيامك امجدي 
مــهــره هــاي مــهــم و از افــراد کــلــيــدي               
ـري          جمهوري اسالمي از ابتداي شکل گـي

ـه      .   اين رژيم بوده است    ـنـده ب او بعنوان نماي
اولين دوره مجلس شـوراي اسـالمـي راه            
ـيـسـه           يافت و سپس به عضويت هيئت رئ

در دوره نـخـسـت وزيـري         .   مجلس در آمد  
موسوي، نخست وزير وقت رژيم، مـعـاون    

بعد ها و بـعـد       .   پارلماني نخست وزير بود   
از سر کار آمدن رفسـنـجـانـي او مـعـاون                
پارلماني رفسنجاني شد و اين سمت را به        

مـهـاجـرانـي     .   مدت هشت سال حفظ کرد    
از همان ابتداي دوم خرداد از کسانـي بـود           
که در کنار خاتمـي قـرار گـرفـت و وزيـر                 

حـتـي شـايـع       .   فرهنگ و ارشاد رژيم شـد      
بود که ايشان نماينده خامنه اي در هيئت        

 .دولت خاتمي بوده است
  

به هر حال مهاجراني براي مدت بيست و         
چــهــار ســال ،عضــو کــلــيــدي يــکــي از             
ـبـداي         جنايتکارانه ترين حکومتهاي اسـت

ـاسـداران،       .   قرن بوده است   ايشان يکي از پ
سياستگذاران و مجريان قوانين و احـکـام        
ـا            اسالمي بوده است که بر اساس آن دهـه
هزار نفر از شـريـف تـريـن انسـانـهـاي آن                  
جامعه را به دليل اعتقادات شان اعـدام،         
ـايـد               ـارت زنداني و شکنجه کـرده اسـت، آپ
جنسي را به جامعه تحميل کـرده اسـت،           
حق تشکل و اعـتـصـاب را از کـارگـران                
ـيـل رابـطـه               سلب کرده است، زنان را به دل
خارج از ازدواج سنـگـسـار کـرده اسـت و              
فعاليت احزاب را منع کرده است و مـردم      
را از داشتن يک زندگي شاد، محروم کرده         

اينکه امروز او کاره اي نيست هيچ       .   است
او .   تغييري در مسئله ايـجـاد نـمـيـکـنـد             

عليرغم ميل خود به بيرون از حـاکـمـيـت            
ـنـصـورت او      .  انداخته شده است  در غير اي

همچنان به خدمتگزايش به واليت فقيه و       
ـر    .   جمهوري اسالمي ادامه مـي داد       ـاب ـن ب

اين او يک جنايتکار است و بايد بـعـنـوان            
ـنـکـه              ـه اي يک جنايتکار محاکمه شـود، ن
ـه                  ـا ب تريبون در اختيارش قـرار بـدهـيـم ت

ـره در       "   اديـب " و   "   فيلسـوف " عنوان   و غـي
 .اينجا و آنجا ظاهر شود

  
  

بنظر شما سـازمـان   :   همبستگي هفتگي 
ـيـه حضـور             دادن چنين تظاهراتهايـي عـل
مسئولين و رهبران جمهوري اسالمي در       
ـاسـي                خارج چه تاثيـراتـي در فضـاي سـي
جنبش اعتراضي مردم عليـه حـكـومـت          
اسالمي چـه در داخـل و چـه در خـارج                   

  كشور ايجاد ميكند؟
  

بنظرم سـازمـان دادن         :سيامك امجدي 
تظاهرات عليه حضور سران ريز و درشـت        
جمهوري اسالمي و مـمـانـعـت از ابـراز               
وجود آنها تحت هـر عـنـوانـي در خـارج                
کشور قطعا در باال بردن و تقويت روحـيـه          
اعتراضي مردم در ايران براي سـرنـگـونـي          

اگر .   جمهوري اسالمي تاثير بسزايي دارد    
ـا وجـود              ـنـد ب در ايران دانشجويان ميتـوان
ـاق در                   ـن دستـگـاهـهـاي سـرکـوب و اخـت
دانشگاه عليه خاتـمـي شـعـار بـدهـنـد و                
اجازه حرف زدن را از او سلب کننـد ، مـا            
ـه هـيـچ                     ـه طـرق اوال ب در خارج کشـور ب
ـان             ـي عنوان نبايد اجازه بدهيم که ايـن جـان

سـازمـان دادن     .   جايي براي خود باز کننـد    
چنين تظاهراتي روحيه اعـتـراضـي را در          
ـاسـي را               خارج تقويت کرده و فضـاي سـي

 .راديکال ميکند
  

ـاري از     :   همبستگي هفـتـگـي     بسـي
دولتهاي غربي از ناامن اعالم كردن ايـران      

بنظر شما چرا دولتهاي غربـي      .   اكراه دارند 
سياست مماشات را با جمهوري اسالمي      
ـا جـمـهـوري              در پيش ميگيرند؟ آيا واقـع
ـافـع و           اسالمي ميتواند تامين كننده مـن
ـايـي اش              نيازهاي دولتهـاي حـامـي اروپ

 باشد؟
  

ـتـهـاي غـربـي          :سيامك امجـدي   دول

سياست مماشات را با جمهوري اسالمي      
ـافـع           در پيش گرفته اند به اين دليل که مـن
سياسي و اقتصاديشان ايجاب مـيـکـنـد          

ـه        .   که اينکار را بکنند    مردم ايران حـکـم ب
ـه                  رفتن جمهـوري اسـالمـي داده انـد و ب
چيزي کمتر از آن رضـايـت نـمـي دهـنـد،               
ـراضـات هـر روزه کـارگـران،                اينرا از اعـت
ـان       اعتراضات زنان، اعتراضات دنشجـوي
ـلـف جـامـعـه                 و اعترضات اقشـار مـخـت

ـر          .   ميشود بخوبي ديد   ـه ب هژمونـي اي ک
ـراضـات غـالـب اسـت يـک                 تمام اين اعـت
هژموني چپ است، و اين خطري است که        
بنـظـر مـن تـمـام کشـورهـاي غـربـي را                    
ـيـهـاي جـمـهـوري                   ـران ـتـک پ عليرغـم جـف
اسالمي، در حمايت از اين رژيـم مـتـحـد            

اگر راسـت پـرو غـرب در آن              .   کرده است 
جامعه دست باال را داشت بي شک غـرب         
از حـمــايـت جــمـهــوري اسـالمــي دســت             

اما از آنجا که هژموني چپ بر       .   ميشست
فضاي سياسي ايـران حـاکـم اسـت، دول              
غربي نه تنها از مبارزات مردم به تـنـگ           
ـنـد         آمده از حاکميت اسالم حمايت نميکن

و به ايـن     آنرا کامال ناديده ميگيرند   بلکه
ترتيب خاک به چشم مبارزات مـردم مـي          

 .پاشند
  

در رابطه با امن اعالم کردن ايران، بعد از          
شکل گيري دوم خرداد و سـر کـار آمـدن              

، " ديالوگ تمدنها " خاتمي و باز کردن باب      
حمايت غرب از جمهوري اسالمي شتاب      
گــرفــت و تــالش زيــادي کــردنــد کــه از               
ـنـد و ايـن               ـن جمهوري اسالمي حمايـت ک

در .   رژيم را از خطر نابودي نـجـات دهـنـد       
ـاسـت حـتـي شـمـاري از                 راستاي اين سـي
ـا       کشورهاي غربي ازجمله هلند و کانادا ت
ـنـد                       ـه مـيـخـواسـت ـنـد ک ـت ـيـش رف آنجـا پ
ـنـد،         ـن جمهوري اسالمي را امن اعالم ک
که اين سياست با اعتراضات وسـيـعـي           
ـه اجـرا در                که فدراسيون سـازمـان داد ب

   . نيامد
  

 
نقـش و جـايـگـاه         :   همبستگي هفتگي 

ـان ايـرانـي در                  ـاهـجـوي ـن پناهندگـان و پ
ـراضـاتـي را              شركت فعال در چنيـن اعـت

 چگونه ارزيابي ميكنيد؟
  

ـاهـنـدگـان و          :سيامك امـجـدي    ـن پ
ـيـم              ـق ـان مسـت ـي ـان ـرب پناهجويان ايراني ق
شرايطي هستند که جمهـوري اسـالمـي         
ـر مـردم                   در بيست و پنج سـال گـذشـتـه ب

ـا انسـانـهـاي       .   ايران تحميل کرده است    آنه
ـه از حـاکـمـيـت               زخم خورده اي هستند ک
اسالم و رعـب و وحشـت و سـرکـوب و                  

ـار          . تبعيض فرار کرده اند    ـب به همين اعـت
ـاهـجـوي ايـرانـي یـکـی از                 ـن پناهنده و پ
ـيـه جـمـهـوري                  ـارزه عـل نيروي اصلي مـب
ـنـجـا             اسالمي در خارج هستند و تا هـمـي
ـا کـرده            هم سهم بسزايي در اين مبارزه ايف

 .اند
  

آيا شما بين مبارزه    :   همبستگي هفتگي 
ـارزه بـراي              عليه جمهوري اسالمـي و مـب
دفــاع از حــق پــنــاهــنــدگــي رابــطــه اي               
ـارزه            ميبينيد؟ چه حلقه هايي اين دو مـب

 را به هم پيوند ميدهند؟
  

ببينيد، بين جمهوري     :سيامك امجدي 
ـه                ـه ب اسالمي و پناهندگي تا آنـجـايـي ک
پناهنده ايراني برميگردد يک رابطه علـت       

ـاهـنـده ايـرانـي         .   و معلولي وجود دارد     ـن پ
وجود دارد چون جمهوري اسالمي سرکـار       

است، طبعا اگر جمهوري اسالمـي نـمـي          
بود و سـر کـار نـمـي آمـد، مـردم ايـران                     
ـه              ـيـونـي تـجـرب پناهندگي را در ابعاد ميل

اين همه پناهنده ايـرانـي در           نمي کردند و  
بنابـر  .   اروپا و آمريکاي شمالي نمي بودند     

ـاهـجـو و             ـن اين اگر براي حق پناهندگي، پ
ـايـد يـک              پناهنده ايراني مبارزه ميکـنـم ب
ـارزه بـراي                ـارزه مـان، مـب رکن اصلي مـب
سرنگوني جمهوري اسالمي و افشاي اين      

ــم بــاشــد     ــدون افشــاي جــنــايــات         .   رژي ب
ـقـض             جمهوري اسالمي و بـدون افشـاي ن
حقوق انساني و مـدنـي مـردم در ايـران،               
مسلما نميتوان از حق پناهندگي پناهنده      

ـقـه اي            .   ايراني دفاع کرد   و بنظرم ايـن حـل
ـيـونـد                  ـه هـم پ است که اين دو مبارزه را ب

 .ميدهد
  

ـا يـك         :   همبستگي هفتگي  بهرحـال شـم
اعتراض قدرتمندي را عليه مـهـاجـرانـي          

ـه       .   در لندن سازمان داديد    اكنون نسـبـت ب
اين تظاهرات اعـتـراضـي چـه احسـاسـي             

 داريد؟
  

لحظات بيادمـانـدنـي       :سيامك امجدي 
ــود و احســاس کــامــال                  و پــر شــوري ب

فــکــر مــيــکــنــم ايــن      .   خــوشــايــنــدي دارم  
ـه آن            احساس مشترک همه کساني بـود ک

در .   شب در تظاهرات شرکت کرده بـودنـد        
آنجا متحد و يک صدا فرياد زديم و اعالم         
کرديم که به سران ريز و درشت جـمـهـوري       
اسالمي و کساني ساليان سال از عناصـر        

ـه     کليدي جمهـوري اسـالمـي بـوده انـد             ب
هيچ وجه اجازه حضور و خـودنـمـايـي در             
ــن صــداي                    ــم و اي ــدهــي ــمــي خــارج را ن
ـه گـوش سـران               اعتراضمان را بارديـگـر ب

 .رژيم رسانديم و اين هيجان انگيز بود
  

ـنـكـه     :   مبستگي هفتگي  در    مرسي از اي
 .اين مصاحبه شركت كرديد
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ـاسـت           کودکان پناهجو اولين قربانيـان سـي
ـتـهـاي                 ـاهـنـده پـذيـري دول ـن غير انساني پ

ـرامـوش       .   اروپايي هستند  اين انسانهـاي ف
شده هر دوره بنحوي حقوق و حـرمـتـشـان            
پايمال ميشود و نيز جزو آسيب پذيرتـريـن         
ـنـد          . موجودات اين اتفاقات در دنيا هسـت

ـنـشـان هـم              حتي از طرف نزديکان و والـدي
مورد بي مهري و بي حـقـوقـي قـرار مـي               

بهشان تـجـاوز مـيـشـود، از نـظـر               .   گيرند
روحي و جسمي مـرتـب مـورد آزار قـرار               
ـرامـوش                 ميگيرند و در يـک کـالم جـزو ف

 .شدگانند
ـيــن اداره امــور                  طـبـق تصــمـيـم مسـئـول

مهاجرين در سوند، کودکاني که بدون سـر        
ـنـشـان خـودرا                  ـا والـدي پرست هستنـد و ي
ـرنـد                 مخفي کرده اند اگـر جـواب رد بـگـي
ــد بــر                     ــهــارا بــه کشــوري کــه آمــده ان آن

ـرگـردانـده      .   ميگردانند قرار است کودکان ب
شده را تحويل اقوام ويا مراکـز نـگـهـداري         
کودکان و بنگاههاي حمايـت از کـودگـان           

البته تا حال خبر اخراجـي بـدسـت          .   بدهند
ما نرسيده و نيز قرار اسـت ادارات ديـگـر             
امور مهاجرين در سـوئـد ايـن حـرکـت را               
ـه يـک امـر عـادي                    الگوي خود کـرده و ب

 .تبديل نمايند
ـيـسـت ايـن               اين بلوف نيست اين شايعه ن

تصميم مسئولين اداره امـور مـهـاجـريـن           
ـاسـت غـيـر انسـانـي                  است که به يمن سـي
ـنـد            پناهنده پذيري در سوئد جرات مـيـکـن
کــوچــکــتــريــن حــقــوقــي را بــراي انســان            
ـنـوانسـيـون حـقـوق             برسميت نشناسند، ک
ـرنـد و در يـک کـالم                   کودک را ناديده بـگـي

 .بيشرمي را بحد اعالي خود برسانند

ريــئــس اداره امــور مــهــاجــريــن ســونــد،           
ميگويد اينکار براي جلوگيري از مخـفـي        
شدن والدين کودکان هم هست زيرا والدين       
ـابـل                    ـنـد و در مـق خودرا مخفـي مـيـکـن
ـيـت و سـرپـرسـتـي                  کودکـانشـان مسـئـول

 .کودکان را رها ميکنند
شــايــد ايــن حــرف مســئــول اداره امــور              
ـانـع کـردن خـود                مهاجرين سوند، بـراي ق
ـه چـه                      باشد امـا هـر انسـانـي مـيـدانـد ک
شرايطي براي پناهجويان بوجود آورده انـد        
ـه چـنــيــن                   ـه حـاظــر مــيـشــونـد دسـت ب ک

ــد      هــزاران نــفــر را بــه          .   کــارهــايــي بــزنــن
ـفـر                    ـا ن ـاده انـد، دهـه ـا فـرسـت بيمارستانـه
ـفـر مـخـفـي              خودکشي کرده اند و هزاران ن
ـيـجـه بـالواسـطـه             زندگي ميکنند اينها نت
ـيـن                    ـاهـنـده پـذيـري مسـئـول ـن سيـاسـت پ

اداره امـور مـهـاجـريـن در سـونـد                   باالي
 .است

مقصر اصلي اين اوضاع دولـت سـوئـد و            
مـا  .   وزارت امور مهاجرين در سوئد است     

ـاسـت غـيـر               ضمن محکوم کردن ايـن سـي
ـيـه            انساني از همه انسانها ميخواهيـم عـل

ـنـد       ـن فـدراسـيـون    .   اين سياست اعتراض ک
ـاهـنـدگـان ايـرانـي در سـوئـد                  ـن سراسري پ
ـا مـتـوجـه کـردن افـکـار                  تالش ميکند ب
ـاسـت را                عمومي به اين مسئلـه ايـن سـي
ـيـه آن                  افشا کند و افکار عـمـومـي را عـل

 .بسيج نمايد
 

همبستگي، فدراسيون 
سراسري پناهندگان 
 ايراني واحد سوئد

 ٢٠٠٥ مارس ١٦

اخراج کودکان پناهجوى بدون 
 !سرپرست از سوئد

 چه کسى جوابگوست؟
 کودک در     ١٥٠بنا به اطالع ما بيش از           

سوئد مبتال به بيماري روحي بنام آپاتي            
بيماريي که کمترين عارضه آن            . هستند 

بيعالقگي مفرط به هرگونه فعاليت، چه             
فردي و چه جمعي است و حادترين عارضه                 
آن از دست دادن ميل به زندگي تا حد             
سرباز زدن از خوردن و هر گونه معاشرت               

مورادي مشاهده شده که کودکان           .  ميباشد  
را با سرم تغذيه ميکنند و يا پوشک           
.  ميبندند     

  
اين بيماري عمدتا دامنگير کودکاني             

است که خانواده هايشان از حق پناهندگي               
محروم شده و بعنوان پناهنده ردي با خطر                 
ديپورت مواجهه اند از اين رو بطور مخفي             

خانواده    .  و غير قانوني زندگي ميکنند             
هايي که با بالتکلفي طوالني و سر دواندن                    
هاي پياپي اداره مهاجرت دولت سوئد             
روبرو بودند و سرآخر رد شده و يا بعضا              

زندگي همراه      . حکم ديپورت هم گرفته اند      
با تشويش سنگين، فقر، عدم برخورداري              
از همان حداقل رفاه، بهداشت و امکانات             
تحصيلي و تفريحي بخاطر زندگي غير               

قانوني، دست در دست هم داده تا اين            
.   کودکان را به مرز مرگ کشانده است               

  
اين را دولتهايي که مدعي تمدن و             

انساندوستي هستند بر سر کودکان ما          
اين را دولتهايي که خود را         . آورده اند   

مدافع حقوق بشر و پناهنده پذير ميدانند              
اينها حتي زير      .  بر سر کودکان ما آورده اند            

سازمان ملل،    "  کنوانسيون حقوق کودک     "
که خود امضا کرده اند را زير پا              

به اين قساوت در زروق پيچيده             .  ميگذارند   
کودکان پناهنده را به همراه            .  بايد پايان داد     

به کمپين     .  خانواده هايشان بايد نجات داد           
ما و فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني              
بپيونديد تا بتوانيم جان اين کودکان را                
.   نجات دهيم     

  
با اعتراض خود بايد دولت سوئد را            

موظف سازيم نه تنها سالمتي کامل اين              
کودکان را تامين کند، بلکه تمام خانواده           
هايي که کودکان شان به اين بيماري مبتال            
هستند را هر چه سريعتر بعنوان پناهنده              

اين حداقل کاري است که دولت          .  بپذيرد  

سوئد بايد در ازاي ظلمي که به اين خانواده                
.   ها روا داشته، انجام دهد       

  
به کمپين ما بپيونديد، طومار              

الکترونيکي که در اين رابطه تهيه شده                  
براي مقامات دولت،       .  است را امضا کنيد    

نمايندگان مجلس و سران احزاب نامه               
ترتيبات مالقات با         .  اعتراضي بنويسيد     

نمايندگان محلي را فراهم کنيد و خطري          
که جان اين کودکان را تهديد ميکند را با                

به اجتماعات       .  آنان در ميان بگذاريد       
اعتراضي ما که در مقابل مجلس و اداره                
مهاجرت برپا خواهد شد، بپيونديد تا يک               
صدا نگذاريم کودکان ما قرباني            
.  سياستهايي ضد پناهندگي دولتها گردند               

 
ما ارجمند ه   

  
دبير کودکان مقدمند   

  
كيميا پازوكي   

  
فدراسيون سراسري پناهندگان  

 ايراني واحد سوئد 

به کمپين ما جھت نجات کودکان پناهنده 
! مبتال به آپاتى بپيونديد  

ـنـر در          کورش شهابي دانشجوي دانشگاه کيچي
کانادا از يک هفته پيش راهپيمايش را به طـرف          
اتاوا پايتخت کانادا شروع کرده و مـي خـواهـد            
با نخست وزير کانادا براي محکوم کـردن رژيـم           
ـقـص حـقـوق بشـر در ايـران                   اسالمي بخاطر ن

 .مالقات کند
شخصا براي اولين بار کورش را در شهر جـورج         

امـا  .   تاون در نزديکيهاي تورنتو مالقات کـردم      
ــهــاســت هــمــديــگــر را                  ــگــار کــه ســال االن ان

انساني صميمي، خون گـرم، شـوخ      .   ميشناسيم
کشتار، شـکـنـجـه،       "   مي گفت   .   طبع و مصمم  

ـيـن تـوسـط حـاکـمـان                 اعدام و سرکوب مخالـف
مي خواستـم      . اسالمي هميشه مرا عذاب داده    

کاري کنيم که توجه افکار عـمـومـي کـانـادا و               
مردم دنيا را به جنايات رژيـم اسـالمـي جـلـب                

 "۰كنم
 کورش در نامه اي بـه نـخـسـت وزيـر کـانـادا                    
ضمن تقاضاي مالقات با وي خواهـان آن شـده        

که کانادا امسال هم طرح محکوميت ايـران را         
به سازمان ملل ببرد و آن را بعنوان کشوري کـه        

 .حقوق بشر را نقض مي کند محکوم نمايد
جالب است که امروز وزير امور خارجه کانادا                   

اعالم کرد که او مصمم است که نقص حقوق                 
بشر در ايران را دوباره در سازمان ملل مطرح                    

اين را بايد يك موفقيت به حساب آورد                 .  کند 
اما تا پايان دادن به هر گونه سركوب و كشتار                    
در ايران، تا پايان دادن به هر گونه زن ستيزي و                     
بي حقوقي در ايران، تا تامين انزاوي كامل                       
رژيم در سطح بين المللي، كار زيادي پيش                
. روي ماست     
 

 روز از حرکت کورش          ٦امروز با گذشت        
هنگامي که به او تلفن زدم تا جوياي حالش                 
شوم، وي را باز مثل هميشه در سرماي ده             

گرچه    .  درجه زير سفر سرحال و مصمم يافتم              
متاسفانه چند روزي است دچار پا درد شده و                   

قادر نيست چون روزهاي اول راه برود، ولي باز                 
هم راهش را به اميد رساندن پيغامش به گوش                      
. جهانيان ادامه مي دهد           

تا کنون تعدادي از سازمانها و نهادهاي ايراني              
از اين حرکت آزاديخواهانه کورش حمايت کرده                          
اند و هر يک به نوعي در رساندن پيام او به                   

اما اين حمايتها هنوز در          .  مردم کوشيده اند       
.  مقابل آنچه که بايد اتفاق بيفتد ناکافيست                   

ايرانيان ساکن کانادا و فراريان از دست رژيم                
جنايتکار اسالمي مي توانند نقش زيادي را                    

بايد از همين االن با دفتر نخست             . بازي کنند   
وزير کانادا تماس گرفت و ضمن حمايت از                   
خواسته هاي کورش خواهان مالقات پل               

بايد با    .  مارتين نخست وزير با کورش شد             
روزنامه هاي محل زندگي تماس گرفت و               

از نهادهاي     .  خواهان مصاحبه با کورش شد           
حقوق بشري و انسان دوست بخواهيد که به هر                   

هم  . شکلي که ميتوانند او را حمايت کنند               

!کورش شھابی، شایسته بیشترین حمایتھاست   

از نهادهاي حقوق بشـري و انسـان دوسـت               
بخواهيد که به هر شکلي که ميتوانند او را          

ـنـد     ـن ـتـهـاي              .   حمايت ک ـنـون در سـاي هـم اک
ـنـي                   ـيـشـن آن الي ـت خاوران و همبسـتـگـي پ

هست که هر کس مي توانـد آن    )   طوماري( 
ـاع از خـواسـتـهـاي کـورش                   را در جهـت دف

 .امضا کند
 

ـنـاهـنـدگـان                   ما در فدراسـيـون سـراسـري پ
ـتـم تـا از ايـن حـرکـت                    ايراني مصمم هسـي

ما در اتـاوا  .   کورش با تمام قوا حمايت کنيم     

به استقبال کورش خواهيم رفت و روز ورود           
او در مقابل پارلمان کانادا در اتاوا تجمـعـي          
اعتراضي بر پا خواهيم کرد تا نشـان دهـيـم            
که کورش شهابي در مخالفت با حـکـومـت          
شکنجه و اعدام، حـکـومـت سـنـگـسـار و                

ما از همه سازمانـهـاي      .   توحش تنها نيست  
مخالف جمهوري اسالمي مي خواهيـم کـه         
با رفتن به استقبال کورش شهـابـي در اتـاوا             
صداي اعتراض به رژيم اسـالمـي را هـرچـه            

 . رساتر کنند

 يدي محمودي
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 مـاه مـارس سـالـن مـحـل               ١٣روز يکشنبه   
برگزاري جلسه افتتاحيه واحـد فـدراسـيـون در            

با ورود   .   منطقه نيدرراين مملو از جمعيت بود     
ـهـاي             ـت ـي به سالن شعارها و عکسهايي از فعـال

ـعـيـت     .   اين واحد توجه ها را جلب ميکـرد        جـم
حاضر با عالقه تمام به سخنرانيها گـوش فـرا            
 . داده و خود فعاالنه در مباحثات شرکت کردند

  
ـه حـاضـريـن در                 در ابتدا مهدي اسماعيلـي ب

جلسه خوشامد گفت و نحوه تشکيل اين واحد      
ـه        .   را به جمع گزارش داد  سپس وريا احـمـدي ب

زبان آلماني به حاضرين خوشامد گفت و اعالم    
کرد که سخنرانيها به دو زبان فارسي و آلمـانـي           

ـه        . .   پيش خواهد رفت   سخنراني مينا احـدي ب
ـانـي                    ـهـاي جـه ـت ـي ـال زبان آلماني در مـورد فـع
فدراسيون و مضـمـون و جـهـت گـيـري ايـن                   

مينا احدي گفت ما در دفـاع از     .   فعاليتها بود 
جهانشمولي حقوق انساني و مقابله با نسبيـت       

فرهنگي، در سطح اروپا و همه جا فعاليتـهـاي     
ـم           ـه        .   بسيار مثبتي انـجـام داده اي مـا در هـم

سنگرها در کنار پناهجويان بوده و يک جنبش        
عظيم اجتماعي را در سطح دنيـا در دفـاع از              
ـم             ـري ـب  . حقوق انساني پناهجويان به پـيـش مـي

  
ـهـاي                   ـت ـي ـال سپس وريا احمـدي در مـورد فـع

ـانـي بـراي حـاضـريـن                    ـم ـه زبـان آل فدراسيون ب
وريا احمدي گفت که ما در حال . سخنراني کرد

سازماندهي يک جنبش وسيع در آلمان هستيم    
ـمـان، و ايـن عـقـب                  براي عقب راندن دولت آل
ـهـاي                ـت ـنـي دول نشيني ميتواند به عقـب نشـي
ــجــــر شــــود                   ــي نــــيــــز مــــنــ  . اروپــــايــ

  

در مـحـل     NRZخبرنگار روزنامه ان ار ست       
ـه            بود و از اين سخنرانيها و مراسم گزارش تهـي
ـامـه چـاپ خـواهـد شـد                   . کرد که در اين روزن

  
ـيـن آزادي زن                  ـال سپس اعظم کشـاورز از فـع

ـهـاي ايـن واحـد در                 ـت ـي گزارشي در مورد فعال
مراسم هشت مارس امسال داد و از همه مردم 
ـا شـرکـت               ـه دعوت کرد که در اين نوع فعاليـت

 .کنند
  
در ادامه مينا احدي به زبان فارسي سخنراني    

کرده و با معرفي فدراسـيـون و اهـداف آن در                 
ـاهـنـدگـي              ـن مورد مقابله با سياستهاي ضـد پ

ـه       .   دولتهاي غربي صحبت کرد    وي فـراخـوان ب
سازماندهي مبارزات وسيع در سطح اروپا در        
دفاع از حقوق پناهندگي داده و اعالم کرد کـه           
فدراسيون ظرف تشکل و رهبري اين مبارزات 

ـا           .   است در بخش پرسش و پاسخ مباحـثـات ب
حضور فعال حاضرين درگرفت و پيشنهاد ايـن   
ـه مـجـمـوعـه                   بود که بايد فورا در اين مـنـطـق

ـم         .   اقداماتي را سازمان داد    ـي در نتيـجـه تصـم
گيري شد که بالًفاصله بعد از اعالم موجوديت 
اين واحد يک تحصن وسيع در محل سـازمـان          

به زودي فدراسيون اين تـحـصـن را           .   داده شود 
ـاهـجـويـان در          ـن سازمان داده و عمال تحصن پ

در بخـش  .   آغاز خواهد شد   KLEVEمنطقه  
ـول                ـاززاده مسـئ پاياني اين جلسه، شـهـال خـب
سازمان آزادي زن در آلمان در مورد موقعـيـت          
زنان در ايران و مبارزات گسترش يابنده زنان بر 
ـا                عليه حکومت اسالمي صـحـبـت کـرد و ب
اشاره به برگزاري بـاشـکـوه هشـت مـارس در               
ايران، اعالم کرد که سازمان آزادي زن مشغول        
ـهـاي                ـت ـيـن و سـن سازمان دادن مبارزه با قـوان
اسالمي و جمهوري اسالمي ايران است و در           
ايران و خـارج از کشـور واحـدهـاي زيـادي را                 

وي از حاضرين دعوت کرد . سازمان داده است
که به اين سازمان پيوسته و در آلمان با سازمان 
ـد                      ـنـــ ـنـــ ـيــــت کـــ ـالـــ ـعـــ  . آزادي زن فـــ

  
 

فدراسيون  -همبستگي  
 -سراسري پناهندگان ايراني 

 آلمان 
  

  ٢٠٠٥ مارس ١٤ 

در شھر کلوه آلمان، طى يک مراسم باشکوه 
  !واحد فدراسيون افتتاح شد

ما بدين وسيله از همه سازمانها و مـردمـي            
که در کمپين انساني نجات جان زهرا مـا را            
تنها نگذاشته و بسيار کمک کـردنـد، کـمـال              

ما از سـازمـان چـپ آنـتـي              .   تشکر را داريم  
ـانـي، حـزب            ـم راسيست آلمان، احزاب چپ آل
کمونيست ايران، سازمان زنان هشت مارس، 
ـلـي             ـل ـم سازمان عفو بين الملل، کميته بين ال
ـه هـر                  عليه سنگسار، و کليه کسـانـي کـه ب
ـه تشـکـر            ـان شکل به ما کمک کردند، صميـم

 .ميکنيم
ـبـسـتـگـي                 -خصوصا عالقمنديـم، از هـم

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني و حزب      
کمونيست کارگري ايران و از رفيق عزيز مينا 
احدي که کمپين نجات زهرا را با قدرت تمـام     
ـايـت                ـه ـدنـد، ن به پيش برده و به پيروزي رسـان

اين کمپيني بود در دفـاع از      .   تشکر را بکنيم  
انسانيت، اين کمپين زهرا را از ديـپـورت و              
عواقب وحشتناک بعدي آن نجـات داد، امـا           

اين کمپين براي نجات . هنوز تمام نشده است
ـم جـمـهـوري اسـالمـي                 ـن جان فراريان از جـه

اين مبارزه براي مـا تـازه        .   کماکان ادامه دارد  
ما مبارزه خواهيم کرد بـراي      .   آغاز شده است  

دنيـايـي   .   ساختن دنيايي که در آن مرز نباشد      
ـاشـد کـه پشـت آن                       ـب که در آن مـرزهـايـي ن
جنايتکاراني خود را قايم کنند، و با شليک به       

دنيايي که در آن   .  مردم آنها را به قتل برسانند 
ـيـن و                   .   مذهب نباشـد   ـه قـوان ـا اتـکـا ب کـه ب

مقررات مذهبي تعدادي خون بريزند و تعداد       
ديگري و مذهب ديگري جلو بيفتد و به اسـم       

ـارزه   .   کمک به پناهنده خود را مطرح کنـد        مـب
ـه مـعـنـاي                 براي دنيايي که برابري و آزادي ب

مبارزه براي ساختن دنياي . مطلق در آن باشد
 .بهتر امر ماست

 
 زهرا کاملي 

 پدرام رضازاده   
 ٢٠٠٥ مارس  ١٦

پيام تشکرزهرا کاملى و پدرام 
 رضازاده به همه کسانى که

کمپين قدرتمند نجات زهرا را به 
پيروزي در دفاع از حق پناهندگي زهرا كاملي         !پيش بردند

نه فقط براي زهرا بلکه براي تمام پناهندگـانـي          
الزم .   بود که حق وحقوق انان پايمال شده اسـت    

ـانـي کـه ثـابـت کـرد انسـانـيـت                       ـب است از خل
پابرجاست ووجدانها ميتواند بيدار باشد، تقدير 

 .وتشکر کنيم
ـدوارم           زهراکاملي اقامت خود را گـرفـت وامـي
تمامي پناهجويان طعم خوش اين پيـروزي را         

ـد         .   بچشند او .   اما نه به آن تلخي که زهرا چشـي
براي رسيدن به اين هدف تا پاي پلـکـان مـرگ          

در آخرين لحظات، سنگسار را احساس   .رفت
 .اما همچنان مقاومت کرد. ميکرد

بايد از دولت آلمان اين پرسش را کرد اگر زهرا           
ـا پـاي مـرگ                  اليق گرفتن اقامت بـود، چـرا ت
رفت؟ اگر خلبان چنين تصميمي نمي گـرفـت،         
ـا             عاقبت زهرا در ايران چه بود؟ او حق داشت ت
. پناهندگي خود را از دولت المان دريافت دارد       

اين حق بعد از جنجالهاي فراوان به وي اعـطـا        
ـه ايـران                .   شد ـا ب ـم ـي اما اگر زهرا با همان هـواپ

ـايـد                     ـا کسـانـي ب ديپورت ميشـد چـه کـس ي
 .جوابگوي اين جنايت ميشدند

ـه مسـايـل              هر روزه دردادگاههاي رسيـدگـي ب
پناهندگان ماشاهد چنين اشتباهات عـمـدي        

 .يا غير عمدي هستيم
من به عنوان عضو کوچکي از خانواده بزرگ  

فدراسيون پناهندگان به مسولين محترم 
درخواست ميکنم تا در فرصت پيش امده 
کميته يا هيتي متشکل از چند الماني براي 
رسيدگي به پروندهاي ديپورتي قبل از ديپورت 
تشکيل دهند تا دوباره شاهد چنين حق کشي 
. ها نباشيم  

!اگر زهرا ديپورت مى شد   

 سيامک زارع 

 مارس زهـرا کـامـلـي کـه            ١٤امروز دوشنبه   
ـه داخـل                   ـيـس ب يکماه پيش در مـحـاصـره پـل
ـده شـود و                ـرگـردان هواپيمابرده شد تا به ايران ب
يکماه پس از اينکه در اعتراض به اين ديپورت 

 نفر را در محاصره پليس به زندان مرکـزي          ٦٣
شهرفرانکفورت انتقال داده شدند مـيـگـذشـت         
ـا              ـم ت امروز با دسته گلي به استقبال زهرا رفتـي
زمانيکه از بيمارستان مرخـص مـيـشـود در            

کنارش باشيم زهرا در حاليکه از خـوشـحـالـي           
ـيـکـه در                  ـه کسـان ـه از هـم ميخنديد صميمان
ـه تشـکـر            آزاديش تالشي کرده بودند صميمـان
ـار                  ـم در کـن ـوان ـت کرد و گفت به اميد روزيکه ب

 .شمابراي آزادي ديگران مبارزه کنم 
چقدر زيبابود آزادي و سـالمـتـي اش و چـه                  

 زيباست مبارزه و موفقيت
اين پيروزي بزرگ را به تمامي کساني که براي 
ازادي زهرا مبارزه کردند و به زهراي عزيز که 
 تا پاي جان ايستاد تبريک ميگويم 

از محاصره پليس و خطر 
ديپورت تا قدم زدن در 
 شهناز مرتب خيابانھاى فرانکفورت
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عبداهللا اسدي اخبار : همبستگي هفتگي - 
فعاليتهاي فدراسيون در سوئد حکـايـت از آن           
دارد که وضعيت پناهندگي در کشـور سـوئـد           
. بسيار سخت و غيرقابل تـحـمـل شـده اسـت             

ممکن است اين شرايط سـخـت را تـوضـيـح               
 دهيد؟

ـه         :   عبداهللا اسـدي    - ـيـکـه نشـري کسـان
همبستگي هفتگي را تعقيب کرده باشند کم و 

ـد           ـن ـر هسـت مـن و    .   بيش از اين وضعيت باخـب
ـارهـا در           ديگر مسئولين فدراسيون در سوئد ب

ـم                    ـه اي ـت ـه و گـف اوضـاع  .   همين رابـطـه نـوشـت
ـه اسـت         اکـنـون در     .   پناهندگي در سوئد آشفـت

ميان پناهجويان ايراني کمتر کسي هست کـه        
در کمپهاي پناهندگي زندگي کند، همه پاسـخ   
منفي گرفته و به شهرهاي بزرگ و پرجمـعـيـت     

ـايـي کـه           .   رو آورده اند  ـه ـام آن هزينه مسکن تـم
ـه           خارج از کمپها زندگي ميکنند از مـاه فـوري

ـد         ـه           .   امسال قـطـع کـردن ـداشـتـن مسـکـن ب ن
ـديـل           ـب مشکلي بزرگ براي همه پناهجـويـان ت

 .شده است
ـه            ـن پناهجويان مخفي عالوه بر قطع تمام هـزي
ـه               ـز ب ـي زندگي و خدمات عمومي، بيـکـاري ن
ـديـل              ـب يکي ديگر از مشکالت روزمره آنهـا ت

ـار             .   شده است  کودکان آنها در شـرايـطـي بسـي
تعدادي از آنها بشدت . غيرانساني بسر ميبرند

ـيـاي خـارج             مريض هستند و ارتباطشان با دن
ـم بـچـگـي           .   کامال قطع شده است    بقيه از عـال

خارج شده اند و مانند آدم بزرگها در مورد همه       
چيز اظهار نظر ميکنند و مشکل پناهنـدگـي         
. نيز به مشکل واقعي آنها تبـديـل شـده اسـت             

ـم کـه از                 ميگويند آنقدر خانه عـوض کـرده اي
ـد اگـر جـواب         .  زندگي خسته شده ايم  ميپرسـن

ـرويـم؟          منفي بگيريم ميتوانيم باز به مـدرسـه ب
ـال مـا نـمـي                  ـب اگر به مدرسه رفتيم، پليـس دن
آيد؟ميپرسند اگر پاسخ منفي گرفتيم، ديـگـر         

ـه     ١٠براي ما پولي نمي فرستند؟ کودک          سـال
من اجازه ندارم همکالسي خود را : اي ميگفت

ـد کسـي             ـن به خانه بياورم، بابا و مامان ميگوي
ـم         ـي ـدر،   .   نميداند ما در اينجا زندگي ميکـن ـق آن

ـاهـنـدگـي و                    ـن شبانه روز در مـورد زنـدگـي پ
مشکالت متعدد آن در کنار بچه ها صحبـت         
ـاهـجـو عـيـن                   ـن شده است که تمام کـودکـان پ
ـلـف زنـدگـي              بزرگترها نسبت به زواياي مـخـت

ـه           . اظهار نظر ميکننـد    در مـجـمـوع، مـراجـع
ـفـي خـود را               پناهجوياني که آخرين پاسخ مـن

دريافت کرده اند از هر دوره اي به مراتب بيشتر     
 .شده است

ـا از مشـکـالت          :   همبستگي هفتگي  شـم
آيا فدراسيون  .   کودکان پناهجو صحبت کرديد   

در سوئد در اين زمينه اقداماتي در دستور کار 
 خود قرار داده است؟

ـراه              :   عبداهللا اسدي  ـه هـم  ٢فـدراسـيـون ب
هيچ کس "و " اسيل کميته"سازمان ديگر به نام 
ـيـسـت      يـک سـال بـود کـه روي             "   غير قانوني ن

طرحي براي اخذ اقامت دستـه جـمـعـي بـراي              
ـمـاري اسـت و آن                  ـي کودکان آپاتي که نوعـي ب
ـا                  کودکان در سکون و قطع ارتـبـاط کـامـل ب
. دنياي بيرون خود بسر ميبرند، کـار مـيـکـرد           

اين طرح با جزئيات به دولت پيشنـهـاد شـد و          
مدتي نيز در سوئد به بحثي داغ و مهم تبديـل           

ـا             .   شده بود  ـي ـم ـم کـي ـون، خـان از طرف فدراسـي
ـه                 ـرد ايـن طـرح را ب پازوکي مسئوليت پيشـب

اما متأسفانه و در کمال نابـاوري       .   عهده داشت 
ـه             از سـوي      ٢٠٠٥اين طرح نيز در ماه فـوري

دولت پاسخ منفي گرفت و همه را به فکر فـرو            
 .برد

ـد تـعـداد از          :   همبستگي هفتـگـي    چـن
ـه طـور مـخـفـي                پناهجويان ايراني در سوئد ب

 زندگي ميکنند؟
ـه          :   عبداهللا اسدي   ـرانـي کـه ب پناهجويان اي

طور مخفي زندگي ميکنند، فکر نميکنم کـه        
ـد                . به تنهايي چند هزار نفر را تشـکـيـل بـدهـن

.  نفر اسـت   ١٤٠٠تخمين من چيزي در حدود      
اما طبق آمار پليس، کل پناهجويان مـخـفـي          

ـر        ١١در اين کشور رقمي در حـدود           ـف  هـزار ن
 .ميباشند

اين همه انسان مـخـفـي       :   همبستگي هفتگي 
ـه تـأمـيـن                     از نظر خـدمـات پـزشـکـي چـگـون

 ميشوند؟
ـده       :   عبداهللا اسدي  ـيـچـي مشکل سخت و پ

ـه پـزشـکـان زيـادي             .   اي است  ـان اما خوشبخـت
وجود دارند که بعضا پناهجـويـان مـخـفـي را              
ـد          ميپذيرند و راههاي مختلفي را پيدا ميکنـن
ـد                   ـرن . تا آنها را تحـت پـوشـش درمـانـي بـگـي

مسئولين فدراسيون در سوئد نيـز شـمـاري از            
ـد و           پزشکان و نهادهاي پزشکي را ميشنـاسـن
. پناهجويان مخفي را به آنها معرفي ميکننـد       

ـاکـافـي اسـت و ايـن                   اما با اين وجود بسيار ن
ـد          ـدارن . پزشکان امکان معالجات اساسي را ن

 .حتي در مورد معالجه کودکان پناهجو

ـهـاي             هفتگي:  همبستگي  ايـن روزهـا بـحـث
ـا               زيادي در مورد اعطاي اقامـت عـمـومـي ي
ـاهـجـويـان               ـن ـه پ بقول خودشان عفو عمومي ب

ممکن اسـت   .   مخفي در سوئد در جريان است     
 آن را کمي بيشتر توضيح دهيد؟

اين .   بله کامال درست است :   عبداهللا اسدي 
هم نتيجه فشارهايي بود که در يکـي دو سـال          

 حزب از ٥. گذشته بر دولت سوئد وارد شده بود
 حزب پارلماني سوئد با اين طرح مـوافـقـت            ٧

دو حزب بزرگ تر کنسرواتيو و سوسيال . کردند
ـه          .   دمکرات با آن مخالفند    ـي ـر عـل اعتـراض ب

ـاكـان           سياست پناهنده پذيري دولت سوئـد كـم
 .ادامه دارد

ـدگـان          همبستگي، فدراسيون سراسري پنـاهـن
ايراني در سوئد، در صف اول سازمانهاي دفاع      

ـه تـوضـيـح         .   از حق پناهندگي قرار دارد     الزم ب
ـو عـمـومـي،               است که عنوان و يا عبارت عـف
عبارت صحيحي نيست کـه مـا آن را طـرح               

از .   کرده باشيم و يا با اين عبارت موافق باشيم        
ـه بـراي                       ـو عـمـومـي ن نظر مـن عـبـارت عـف
پناهجوياني که در دفاع از جان و آزادي خـود             
مجبور به فرار از محل زندگي خود شـده انـد،            
بلکه بايد براي کساني باشد که مرتـکـب جـرم            

ـر             .   جنايي شده باشند   ـي ـي ـغ اما ما با هر نـوع ت
ـا هـر             ـب مثبت و بهبود در زندگي پناهجو، حال
ـم و                 ـي ـق نامي كه باشد يا هر رفورم ديگر مـواف
ـارزه                    ـا مـب ـه ـر در زنـدگـي آن براي هر ذره تغيـي

بحثهاي زيادي عليرغـم مـخـالـفـت          .   ميکنيم
ـا                ـال دمـکـرات ب احزاب کنسرواتيو و سـوسـي
ـو عـمـومـي، در جـرايـد سـوئـد                    ماجراي عـف

 مـارس    ١٥در تـاريـخ       .   همچنان ادامـه دارد    
ـاد              باربرو هولمبري وزير مهاجـرت سـوئـد مـف

ـه        ٢٠٠٦قانوني را براي سال       اعالم کـرد کـه ب
موجب آن اخذ حق پناهندگي بر اساس داليـل         
انساني از قوانين پناهندگـي کشـور حـذف و             
ـايـت                    ـه حـم ـاز ب ـي بجاي آن داليل، بر اسـاس ن

 حـزب    ٧ حـزب از        ٥.   جايگزين خواهـد شـد     
ـه               ١١پارلماني سوئد با دادن عفو عمـومـي ب

ـر              ـه طـور غـي هزار پناهجو که در اين کشـور ب
قانوني زندگي ميکنند موافق اند با اين وجـود     
هنوز اکثريت آراي دولـت را تشـکـيـل نـمـي                 

با توجه به اينکه کميته امور خارجيان به . دهند
عنوان تصميم گيرنده نهايي پرونده ها از اوايـل         

 منحل خواهـد شـد و بـجـاي آن             ٢٠٠٦سال  
دادگاههاي استان عمل خواهند کرد، ممـکـن        

ـا ايـجـاد           ـه است اين همه پرونده قديمي براي آن
بحثي که االن وجود دارد اين است . دردسر کند

ـاجـرتـي،             که قبل از شروع کار دادگاههاي مـه
ـد و                اين پرونده ها کامال بايد پـاکسـازي شـون

 .وقت آنها صرف پرونده هاي قديمي نشود
اينها همه انعکاسي است از تالش شبانه روزي 
ـاهـنـدگـي در سـوئـد،                     ـن ما در دفاع از حـق پ
ـنـي در             فدراسيون نهادي عزيز و دوست داشـت

همه ميدانند اگر . ميان پناهجويان ايراني است
فدراسيون نبود و بي وقفه از حـق بـي چـون و                  
ـا            ـه چراي آنها دفاع نميکرد، اکنون روزگار بر آن

ـم       .   بمراتب سياهتر بود   با جرأت ميتوانم بـگـوي
که تاکنون هيچ نهادي به اندازه فدراسيون بطور        
ـنـکـه چـه                   ـه ايـران و اي روشن واقعيات جامـع
عواملي باعث فرار مردم از اين کشور ميشود 
را بيان نکرده و هيچ کس به اين اندازه واقعيات          

 ١٦در طول    .   دل پناهنده را عنوان نکرده است     
سال گذشته دهها نهاد و سازمان و انجـمـن در       
ـد               ـده آمـدن ـاهـن ـن . ميان ايرانيان براي دفاع از پ

ـه          .   نوکي زدند و رفتند    اما فدراسيـون بـي وقـف
ـژه در             ـوي ايستاد و از حق پناهندگي دفاع کرد ب
ـيـاي            دوران سخت بعد از جنگ سرد و پايان دن
دو قطبي که آوارش را برسر پناهندگان خـراب          

 .کردند
ـرسـم کـه         :   همبستگي هفتگي   ـپ ميخواهم ب

ـنـي را در               ـي فدراسيون در سوئد به تازگي کمـپ
حمايت از حق پناهندگي و در افشاي سياست        
. پناهنده پذيري دولت سوئد اعالم کـرده اسـت         

ـه              برنامه شما براي پيشبرد اين کمپـيـن چـگـون
 است؟

بايد بگويم بخاطر حجم کار :   عبداهللا اسدي 
و مشغله هاي زياد، وقفه اي چند روزه در کـار            

هم اکنون کار اين کمپين . اين کمپين ايجاد شد
 آوريـل ادامـه       ٢١دوباره شروع شده است و تا        

در حال حاضر مشغول ارتبـاط      .   خواهد داشت 
با سازمانها و نهادهاي ديگري در همين رابطه        

ـا             .   هستيم جشنهايي را نيز در همـبـسـتـگـي ب
ـايـي از             پناهجويان و به منظور تامين بخـشـه
هزينه اين کمپين در روزهاي اول سال نو ايراني         

ـز در       ٢٧ تا ٢١در . برگزار ميکنيم  ـي  مارس ن
ـرهـا                چند جا به مدت يک هفته در مـراکـز شـه

ـم          ـي در روز   .   غرفه هاي اطالعاتي داير مـيـکـن
ـز از                    ـي ـر گـوتـنـبـرگ ن جمعه اول آوريل در شـه

ـه فـراخـوان             ٥ساعت    بعدازظهر تظـاهـراتـي ب
ـا               ـه ـي ـان فدراسيون و تعدادي از انجمنـهـاي افـغ

در چند روز آينده نيز در چند .  برگزار خواهد شد 
کمپ پناهندگي هم به منظـور تـوضـيـح ايـن              
کمپين و اهميت شرکت پنـاهـجـويـان در ايـن              

ـانـطـور     .   مبارزه جلساتي برگزار خواهد شد  هـم
که در اطالعيه هاي قبلـي آمـده بـود در روز                

ـر             ٢١پنجشنبه    آوريل نيز تظـاهـراتـي در شـه
ـنـت            ١٣استکهلم از ساعـت       ـدان مـي  از مـي

ـرگـزار خـواهـد             توريت به طرف پارلمان سوئد ب
عالوه بر آن مالقاتي با هيـاتـي از دولـت             .   شد

براي شـرکـت و       .   سوئد هم انجام خواهد گرفت    
ـه احـزاب                 سخنراني در اين تـظـاهـرات از هـم
ـر           دولتي و بسياري از نهادها و سازمانهاي غـي

ايـن تـظـاهـرات       .   دولتي نيز دعوت شده اسـت     
ـرگـزاري     بسيار مهم است و تدارک زيادي براي ب
ــو صــف                 ــيــل گــروه مــارش در جــل ــب آن، از ق
ـده،               تظاهرات، اورکستر با مـوزيـک شـاد و زن
تائتر و نمايشگاه عکس از جنايات جمـهـوري         

 .اسالمي در نظر گرفته شده است
ـوان سـوال آخـر            :   همبستگي هفتگي  ـه عـن ب

 انتظار و يا فراخوان شما به پناهجويان چيست؟
فراخوان من در درجه اول به : عبداهللا اسدي 

من هميشه گفته ام وقتي که .  پناهجويان است 
پناهجو خود جلو مي افتد، مردم او را حمايت         

سازمانهاي زيادي پيدا خواهند شـد    .  ميکنند
اگـر خـود     .   که از اعتراضات آنها حمايت کنند     

پناهجو از خلوت تنهاي خود به دنيا نگاه نکند 
و با ديدي بازتر و نيروي جمعي و توقعي بر حق   

کمتر رسانه اي وجـود خـواهـد          .   به خود بنگرد  
ـا را                ـه ـارزه آن داشت که اخبار و اعتراض و مـب

ـا        . منعکس نکند  باالخره مبارزه پناهنـدگـي ي
هر مبارزه ديگر، اولين هدفش ايـن اسـت کـه             
ـه هـا و                   افکار عمومي جامعـه را از خـواسـت

ــد           ــاي ــم ـع ن ــاتــي کــه دارد مــطــل ــب ــه . مـطــال هــم
ـم           پناهجويان در دنيا بايد متوجه يک نکته مـه

ـرده                 .   باشند ـالـيـت گسـت در سوئد به يـمـن فـع
فدراسيون، اتحاد و همبستگي در ميان آنها با        
ـده ايـجـاد             وجود شرايط سختي که براي پناهـن

ـه    .   کرده اند، بيشتر است  بنابراين فراخوان من ب
ـا فـدراسـيـون                 همه پناهجويان اين اسـت کـه ب
تماس بگيرند تا اين حلقه همبستگي را بيشتر 

ـوبـوري و        .   نماييم ـت در تظاهرات اول آپريل در ي
ـد و           ٢١  آپريل در استکهلم وسيعا شرکت کنـن

ـم                     ـل ـه اسـتـکـه در آن روز از همه جاي سـوئـد ب
 .با شماره تلفن زير با من تماس بگيريد. بيايند

 اوضاع پناهندگى و فعاليتھاى فدراسيون در سوئد
 مصاحبه نشريه همبستگى هفتگى با عبدالله اسدى
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به اطالع کـلـيـه پـنـاهـجـويـانـي کـه                 
جواب منفي گرفته اند مـيـرسـانـيـم          

 آوريل همـزمـان بـا      ٢١که در تاريخ  
تظاهراتي که در شـهـر اسـتـکـهـلـم               
برگزار خواهد شد، مالقاتي نيـز بـا         
هياتي از دولت سوئد انجام خـواهـد        

 .گرفت
بسيار مهم است که در اين مالقات       
ــا              اســامــي و مشــخــصــات صــده
پناهجو که از اداره مهاجرت پـاسـخ      
منفي گرفته انـد در اخـتـيـار آنـهـا                

 .گذاشته شود

لذا از همه پناهجويان در کمپـهـا و          
شهرهاي مختلف ميخواهيم کـه بـا        
شنيدن و يا دريافت اين اطالعيه بـا     
شماره تلفنها و اي ميلهاي زيـر در          
ــوري و             ــتــوب ــمــو، ي شــهــرهــاي مــال
استکهلم در صورت تمـايـل تـمـاس          

بگيريد و مشـخـصـات خـود را بـه               
شــرح زيــر هــرچــه زودتــر بــراي مــا            

 .ارسال نماييد
. اسامي، تاريخ تولد، شماره پرونـده     

فراموش نکنيد مشخصات بچه هـا      
 را نيز به همين صورت بنويسيد

ــو                ــمـ ــالـ ــي در مـ ــحـ ــالـ ــن صـ حسـ
٠ ٧ ٠ ٣ ١ ٧ ١ ١ ٠ ٢ 
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حــامــي اعــتــمــاد در اســتــکــهــلــم            

٠ ٧ ٣ ٧ ٢ ٤ ٤ ٧ ٧ ٩ 
hami_etemad70@hotmail.

com 
مــجــيــد حــمــيــديــان در گــوتــنــبــرگ        
٠ ٧ ٣ ٩ ٠ ٩ ٦ ٦ ٠ ٣ 
majid_hamidian@yahoo.s
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دبيرخانه همبستگي، فدراسيون 
سراسري پناهندگان ايراني در 

 سوئد
 ٢٠٠٥ مارس ١٧

ــيــن               ــه قــوان دولــت ســوئــد در تــالش اســت ک
ـه ايـن       .   پناهندگي را در سوئد تغيـر دهـد         ـت ـب ال

اما خانم بابـرو   .   بحث سالهاست در جريان است    
 مارس  ١٥هلمبري وزير امور مهاجرين ديروز      

در روزنامه داگنز نيهتر اعـالم کـرد کـه از اول             
ـه            ٢٠٠٦سال    قوانين جديد پناهنـده پـذيـري ب

 .اجرا در خواهد آمد
 باربرو هولمبري ميگويد ،

ـاز           ١ ـي  سريعتر به متقاضياني که به جاي امن ن
ـه                   دارند جواب داده خـواهـد شـد چـون مسـئل

از ايـن    .   حمايت انساني خيلي ناروشـن اسـت          
ببعد داليل بايد روشن و محکم باشد تـاکسـي       

 .حمايت بگيرد
 مسئله قضاوت در مورد پرونده پناهجـويـان   ٢

به دادگاه داده خواهد شد و براي اين کار دادگـاه       
ـه                   ـم ب ـل هايي در مالمو، گوتنـبـرگ و اسـتـکـه
درخواست پناهجويان رسيدگي خواهند کرد که 
. اسمشان دادگاه امور مهاجريـن خـواهـد بـود           
ـيـن خـواهـد رفـت               . اداره امور اتباع بيگانه از ب

دادگاه عالي مهاجرين که در استکهلم خـواهـد         
بود به شکايات پناهجويان رسيـدگـي خـواهـد           

 .کرد و جواب نهايي را اين دادگاه خواهد داد
 پناهجويي کـه جـواب رد بـگـيـرد حـق در                   ٣

خواست مجدد نخواهد داشت و تصميم مرجع       
قانوني يعني دادگاه مهاجرين هر چي باشد بايد 

حضور پناهجـويـان در دادگـاه         .   فورا اجرا شود  
 .اجباري خواهد بود

اينها تغيراتـي اسـت کـه قـرار اسـت از سـال                    
 . به اجرا گذارده شود٢٠٠٦

اما خود اين چگونه اجـرا خـواهـد شـد امـري                 
ديگر است؟ ولي مهم ايـنـجـاسـت کـه طـبـق                 
ـر امـور          صحبتهاي خانم باربرو همولمبـري وزي
ـه              ـر داشـت مهاجرين، مسئله حمايت انسـانـي ب

ـده اي         .   خواهد شد  يعني ديگر در خواست کنـن
کال يـک   .   بنام حمايت انساني نخواهند پذيرفت    

مسئله روشن است مشـخـصـا دولـت سـوئـد               
ـيـن         سالهاست در رابطه با پناهجويان هيچ قـوان

اکنون ميخواهنـد حـتـي       .   انساني بکار نگرفته  
ـيـن                 اسم انساني بودن و هومانيـسـم را از قـوان

 .بردارند مثل اينکه دست و پا گير است
يک مسئله روشن است اين تغييـرات هـر چـي             
باشد در جهت پيشبرد سياستهاي غير انساني       

ـا،        .   پناهنده پذيري خواهد بود    ـه ـر انسـان فشار ب
ـه                        ـاز دادن ب ـي اخراج آنهـا و در يـک کـالم امـت

زيرا اين .   دولتهاي ديکتاتور در بقيه جهان است 
ـه              ـاز انسـانـي ب ـي قوانين ميکوشد کمترين امـت

 .پناهنده بدهد
ـده              ـن ما ميکوشيم که مفاد اين قوانين را در آي
ـوجـه نـقـض                نقد کنيم تا افکار عمومي را مـت

 .آشکار حقوق پناهندگي را در سوئد بکنيم

در حاشيه تغييرات قوانين 
 !پناهندگى در سوئد

  اسماعيل مولودي

ـدگـي در ســوئـد و مـوضــع                    ـاهــن ـن ـه پ مسـئل
ـمـاعـي،            اعتراضي سازمانها، نهـادهـاي اجـت
ـه             سياسي و حتي مذهبي در اين راستا دارد ب
. يک حرکت وسيع اجتماعي تبديـل مـيـشـود          

ـده پـذيـري دولـت              سياست غير انساني پناهـن
ـاسـي بـراي               سوئد روز بروز به يک رسوايي سـي

بيـش از    .   دولت در جامعه دارد تبديل ميشود 
ـتـظـر                 ٣٨  هزار پناهنده امـروز در سـوئـد مـن

يک سوم آنها مخفـي زنـدگـي         .   اقامت هستند 
ـا            ميکنند و دوسوم ديگر يا منتظر جوابند و ي
ـع مـخـفـي هـا اضـافـه                       ـه جـم امروز و فراد ب

 .ميشوند
ـوان          ـن ـع فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني ب
سازماني پيشرو و جـدي در طـول سـالـهـاي                
ـاهـجـويـان را در             ـن فراوان تالش کرده مسئله پ
. سطح جامعه و افکار عمومي باز نـگـهـدارد          

ـهـاي           دهها جلسه با احزاب سياسـي، سـازمـان
ـمـان سـوئـد، وزارت             طرفدار پناهجويان، پـارل
امور مهاجرين سوئد، سازمان دفاع از حـقـوق      
ـا           بشر، سازمان صليب سرخ، پارلمان اروپا و ي
ـه             . کميسارياي سازمان ملل در سـوئـد داشـت

همچنين از طريق مکاتـبـات و مـکـالـمـات              
ـويـزيـونـي              ـل تلفني ويا در بحثهاي راديويي و ت
همه و همه تالش نموده و مينمايد که دفاع از           
ـمـاعـي                 حقوق پناهجويان را به يـک امـر اجـت

 .تبديل کند
در چند ماه اخير با تالش مسئولين فدراسيون   
ـو و             ـم در شهرهاي گوتنبرگ، استکهلـم، مـال
بودن ويا در سطح جلسات کشور در همکـاري       
ـم              ـه اي با پناهندگان كشورهاي ديـگـر تـوانسـت
ـلـي هـا                  ـز خـي مسئله پناهجويان را روي مـي
بگذاريم تا متوجه فاجعه انساني پناهـجـويـان         

در يک تالش ديگر درهمين . مخفي شان کنيم
سه ماه اخير در رابطه با کودکان بيمار در سوئد 
ـه           در همکاري با سازمانهاي ديگر مسئله را ب

پارلمان کشانديم و نتيجه ايـن شـد کـه حـزب               
ـا حـزب          حاکم سوسيال دمکرات در همراهي ب
ـه          محافظه کار مودرات مسئله دادن اقامت ب

که مشهور به کـودکـان آپـاتـي        ( کودکان بيمار   
اين نيز به يـک رسـوايـي          .   را رد کنند  )   هستند

 .سياسي ديگر براي دولت شده
ـا و              ـه امروز جامعه به يمن تالشهاي سـازمـان

گروهها طرفدار حقوق پناهجويان و پيشاپيش      
ـاهـجـويـان              ـن همه فدراسيون دارد به مشکـل پ

ما هم اکنون دسـت انـدرکـار      .  توجه كرده است 
ـه   ١٥يک آکسيون سراسري هستيم که از         فـوري

آکسيون اعتراضي ما تا تاريخ .   شروع کرده ايم 
مـا  .    ادامه خـواهـد داشـت       ٢٠٠٥ آوريل   ٢٢

ـا               ضمن دادن اطالعات به جامـعـه، تـمـاس ب
ـدگـي،                    ـاهـن ـن ـهـاي دفـاع از حـقـوق پ سازمان
همکاري با مليتهاي ديگر افکار عمـومـي را      

ـا          .   بسوي خود جلب کرده ايم     هـم اکـنـون دهـه
سازمان و تشکل در راستاي دفـاع از حـقـوق             
پناهندگي کار ميکنند و مسئولين فدراسيون 
ـهـاي بـرحـق              در همه جا ميکوشند که خواسـت
پناهجويان را در اين جمع هـا و تشـکـل هـا                 

 .النسه کنند
ـو و               ـا رادي کيميا پازوکي در همکاري با دهـه

سازمان پناهندگي به چهره فعال اين حرکت در   
ـه اسـدي در                      ـدال ـديـل شـده عـب ـب ـم ت استکهـل
گوتنبرگ در همکاري با افغانها و سازمانهاي       
ديگر پيشرو اين حرکت است و حسن صالحي    
و اميد اميدي در مالمو پيشقراول جو دفاع از      
ـد            ـن . حقوق پناهندگي در جنوب سـوئـد هسـت

ـا                   ـنـوعـي ب يعني در سراسر سوئد هـر کـس ب
ـر و در عـيـن حـال                   مسئله پناهندگي در گـي
موقعيت فدراسيون در اين اوضـاع روز بـروز             

ما از هر زمـان     .   جدي تر و سنگين تر ميشود     
ـولـيـت          ديگر خودرا آماده براي قبول اين مسـئ
ـيـن دسـت بـکـار يـک                      مي بينيم و بـراي هـم

 .آکسيون بزرگ شده ايم
ما همه پناهجويان و مردم آزاده را بشرکت   

در آکسيونها و اعتراضات فدراسيون در 
وضعيت . سراسر سوئد دعوت ميکنيم

پناهجويان مخفي، کودکان پناهجو و زنان، 
جواناني که از حاکميت سياه مذهب در ايران 
گريخته اند را بايد در جامعه براي چندمين بار 

شرايط اجتماعي توازن قواي . مطرح کنيم
امروز اين امکان را ميدهد که مسئله 

حتي در . پناهجويان را به جاي مثبتي رساند
اثر اعتراضات و نيز حضور فعال خود 
پناهجويان در عرصه مسئله پناهندگي امروز 
دولت اسپانيا در نظر دارد به صدها هزار 

اين را . پناهجو در اسپانيا اقامت بدهد
ميتوان بعنوان نقطه شروعي در اروپا بحساب 
آورد و کوشيد که ميليونها انسان که امروز در 
اروپا بالتکليف هستند را از اين شرايط در 

کمپين ما در سوئد اين عرصه را بروي . آورد
فعالين حقوق پناهندگي باز کرده و بايد 
کوشيد همه انسانهاي آزاديخواه و پناهجويان 

دفاع از حقوق . را به اين عرصه دعوت کرد
انساني پناهجويان شعار اصلي کمپين 

همگي پناهجويان بايد اقامت بگيرند . ماست
و ما براي متحقق کردن آن به نيروي همگي 
انسانهاي آزاده و بخصوص حضور جدي و 

با اتحاد .فعال خود پناهجويان احتياج داريم
براي اين پيروزي الزم . خود ميتوان پيروز شد

است متشکل شد و از هر امکاني براي 
بميدان آوردن نيروي پناهجويان و مردم آزاده 

تلفهاي تماس با فدراسيون در .استفاده کرد
سوئد را ميتوانيد در سايت فدراسيون 
.سراسري پناهندگان ايران يافت  

 براى يك مبارزه مھم در سوئد آماده ايم
  اسماعيل مولودي

قابل توجه آليه پناهجويانى آه در سوئد جواب 
  منفى دريافت آرده اند
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اگريک پناهجوي ايراني را بنا به هر علتي دستگير         
ـه      ـت ـرف کنند وفقط بدانند او پس از مصاحبه اول پذي
نشده ، چندين ماه او را در زنـدان نـگـهـداري مـي                
کنند و با کتک فراوان و روزي فقط دو تخم مـرغ و       
ـار و شـام از او                         ـه ـه و ن تکه اي نان براي صـبـحـان
ـه                پذيرايي مي کنند تا او برگه اي را دال بر اينـکـه ب

پس از مدتـي او را      .   کشورش باز گردد امضا کند 
 .به ايران بر مي گردانند

چند روز قبل هم دولت اعالم کرد که قبرس اجـازه            
کار براي پناهندگـان در امـاکـنـي چـون هـتـل و                    
رستوران را لغو کرده و از اين اماکن خواسته اند کـه   

ـد       بـراي کـار در       .   با پناهجويان قرارداد کاري نبنـدن
ابتدا قبرسي ها و سپس خـارجـي هـا ارجـحـيـت                 

ـه                 .   دارند ـنـجـا سـاي با توجه به اينکه ايرانيـان در اي
ـومـتـري                    ـل ـد کـي يکديگر را با تير ميزنند و از چـن
ـايـي            يکديگر رد نمي شوند شما چگونه مرا راهنـم

با توجه به اينکه در اخبار قبرس اعـالم     .   مي کنيد 
ـدگـان          کردند که زندانهايشان ديگر گنجايش پناهـن
ـر              را ندارد به علت پر بودن که اطالع داريم که بيشـت
ــي مـــــدبـــــاشـــــنـــــد                        .آنـــــهـــــا ايـــــرانـــ

 * * * * 
ـام حـامـد                  ١١ساعت    ـن  سه روز قـبـل، جـوانـي ب

دستگردي براي معرفي به اداره مـهـاجـرت رجـوع            
ـنـکـه           . نموده و ديروز از ايران سر در آورد        پس از اي

ـد            ـمـودن اوتقاضاي پناهندگي نموداو را بازداشـت ن
 صبح فرداي همان روز آنها را از خـواب            ٤ساعت  

ـه بـحـريـن                   ـرده و ب بيدار کرده و با زور به فـرودگـاه ب
ـد               . فرستادند ـه ايـران کـردن ايـن  .   ديروز آنها را روان

ولـي  .   شخص ممکن است کشته يا اعـدام نشـود          
بخاطر شرايطي که از آن فرار کرده بـود از زنـدگـي                

قبل از ورود به قبرس در همه جـا و               . محروم شود 
 .هر شرايطي تحت نظر خواهد بود

ـاده                        ٧به جز او       ـه ايـران فـرسـت ـز ب ـي ـر ديـگـر ن ـف  ن
همچنين ميدانم که کساني با اين شـرايـط             . شدند

ـرگـه            چون تن به کتک ها داده و گرسنگي کشيده و ب
ـد        ٩ ماه يا    ٦را امضا نمودند     ـن  ماه در زندان هسـت

ـد                          ـر مـيـگـردن ـه ايـران ب ـد کـه ب  . تا موافقت کنـن
 **** 

اينجانب سيده ساريه مرتضوي همسر محمود ارام      
ناصحي پس از تماس تلفني با شما آقـاي فـرشـاد             
حسيني تصميم به نوشتن شرايط خـودمـان و در             
ـان داخـل               ـي ـران جريان قرار دادان شما از وضعيت اي

 .قبرس مخصوصا شوهر در بند خودم گرفتم
 روز پيش محمود شوهرم را جلوي اداره      ٤٤حدود   

ـه بـود و بـراي                 مهاجرت که داخل ماشين نشـسـت
کمک و همراهي دوستش رفته بود، دستگير كردند     
ـاسـلـي                  ـم ـي ـر ل و به بازداشتگاه قرون وسطايـي شـه

 مـارس    ٩نوبت اولين دادگـاهـي او             . منتقل شد 
ـه حضـور         ٢٠٠٥ ـازي ب ـي  بود که به گفته وکيلش ن

شوهرم و من نبود و بدون حضور او و مـن دادگـاه               
ـم         . تشکيل شد  . هنوز اطالعي از راي دادگاه نداري

 آوريـل    ٦فقطوکيل نـوبـت دوم دادگـاه را تـاريـخ                 

ـا         .    ذکر نموده است     ٢٠٠٥ شوهرم بايد حد اقـل ت
 .دادگاه نهايي سوم و چهارم در زندان بماند

پس از رد شدن جواب در مصاحبه اول يک فـرجـام            
 روز   ٢٠ روزه دريافت نموديم که در طـول آن              ٢٠

ـم           .   اقدام به اعتراض نموديم    ـي پس از حـدود يـك ون
روزه بدستمان رسيـد کـه          ٧٥ماه دوباره يک فرجام     

اين بار موضوع را با وکيل در ميان گذاشتم وکيـل           
يورو پيش قرار شد دنبال کـارمـان      ١٥٠با دريافت   

پس از يک ماه که شوهرم بازداشـت شـد           .   را بگيرد 
ـا کـنـون                 به دفتر وکيل رفتم و متوجه شدم وکيـل ت

 يورو مدارک را ٥٠با کم کردن . هيچ اقدامي نکرده 
ـا                    ـم او هـم ت گرفته و پس از آن وکيل ديگري گـرفـت

 يورو هيچ کاري بـراي آزادي    ٣٠٠کنون با دريافت  
 يورو دريافـت    ٦٠شوهرم انجام نداده و فقط هر بار        

 .ميکند که مالقاتي با شوهرم داشته باشد
ـر وکـيـل                         ـت ـه دف ـرجـم ب يک روز که من همـراه مـت

مراجعه نمودم وکيل در حضور ما با رييس پليـس          
در آنجا از وکيل شنيدم .   قبرس تلفني صحبت کرد 

ـه           " که به رييس پليس مي گفت      مـن عـالقـه اي ب
حضور مهاجران در اين کشور ندارم و فـقـط مـي             

ـم      و وقـتـي در مـورد          " .   خواهم از قوانين اطالع ياب
 روزه سوال نمود رييس پليس گفـت ايـن         ٧٥ فرجام
ـاشـد    ٧٥ .  روز شامل دادگاهي افراد قبرسي مي ب

ـونـي در                براي مهاجران صدق نمي کند و چـون قـان
اين باره تا کنون نداريم آنرا براي مهاجـران در نـظـر               

 روز   ٧٥منظورشان ايـن بـود کـه ايـن             .   ميگيريم
 روز ٧٥چون با توجه به اينکه .   وجود خارجي ندارد  

 ١٤ظاهرا مدت فرجام مي باشد، برگه ترک خـاک           
 .روزه دريافت نموديم

 روز   ٧٥حاال سوال من اين است که ايـن مـدت               
ـا                       ـا ي ـه اروپ براي چيسـت بـراي گـول زدن اتـحـادي

ـم               سازمان ملل؟  ـراي سوال ديـگـري کـه ب
ـيـن               مطرح است اين است که چه فـرقـي ب
ـاتـوري          اين کشور دموکرات با ايران ديکـت
ــا کــتـک از                  ــازداشـتــگـاه ب دارد؟ کـه در ب
پــنــاهــجــويــان امضــا بــراي تــرک خــاک            
ميگيرند و در مورد غذا که البته اهميـت         
چنداني ندارد هر روز فقط يک تکه نـان و            
ـديـده در                چند زيتون ، و يک تخم مـرغ گـن
اختيار آنها قرار مي دهند و کتـک زيـادي           
که به هر دليل به جز اين نان و تـخـم مـرغ          
ـوز             مي خورند البته در مورد شـوهـرم هـن

ــيــســتــم    ــئــن ن چــون او چــيــزي از       .   مــطــم
. سختيهاي که ميکشد به من نميـگـويـد        

ـه ايـران                       ـه هـاي کسـانـي کـه ب ـت ولي گـف
برگشتند حاکي از اين است کـه هـمـگـي           
براي امضا پاي همان برگه کـذايـي کـتـک            

که حتـي يـکـي از        . هاي زيادي خورده اند 
خود من هم . آنها دنده هايش شکسته شد 

پس از چند باري که براي شوهرم غذا بردم          
بازداشت شدم ولي به علت تماس سريع با        
وکيل قبل از اينکه تلفن مـن را مسـدود            
ـور                ـه مـجـب کنند و داشتن فرزند سـه سـال

 .شدند
من اکنون به علت بيکار شدن نياز به پـول          
براي گرفتن وکيل و مخارج زنـدگـي ام از            
جمله اجاره خانه شروع به فروختن وسـايـل         

ـام               خانه ام  نموده ام و نمي دانم پس از اتـم
ـه هـاي               ـن ـم هـزي اين پول اندک چگونه بتوان

  .جاري خودم و فرزندم را تهيه کنم ود
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 آ ي لـو هـر تـز 

  در مقابل تعرض گسترده دولت قبرس به پناهجويان ايرانى بايستيم

ـه از سـوي            بر اساس گزارشات متعددي ك
ـافـت                  ـان ايـرانـي در قـبـرس دري پناهجوي
كرديم، دولت قبرس تعرضات گسترده اي       
را نســبــت بــه پــنــاهــجــويــان ايــرانــي روا            

ميزان باالي رد درخواسـت هـاي        .   ميدارد
پناهندگي، بازداشت هاي طوالني مدت،     
ضـــرب و شـــتـــم پـــنـــاهـــجـــويـــان در               
ـان         بازداشتگاهها و وادار نمودن پناهـجـوي
ـانـه،         به امضاي برگه هاي بازگشت داوطلب
ـنـه              و انواع بي حقوقي هاي ديگر در زمـي
حق كار و استفاده از خدمـات درمـانـي و           
پزشـكـي و اجـتـمـاعـي بـخـشـي از ايـن                     
ـه دولـت                  تعرضـات گسـتـرده اي اسـت ك
ـان ايـرانـي روا               ـاهـجـوي قبرس نسبت به پن

  .ميدارد
ـه          اقدامات تعرضي دولت قبرس نسبـت ب
پناهجويان ايراني بايد قاطعـانـه از سـوي           

نهدها و سازمانهاي مدافع حقوق انسانـي       
همبستگـي  .   در سراسر جهان پاسخ بگيرد    

ـاهـنـدگـان ايـرانـي              ـن فدراسيون سراسري پ
كمپيني را بمنظور افشاگري از رفتارهـاي       
غــيــرانســانــي دولــت قــبــرس نســبــت بــه          
پناهجويان ايـرانـي آغـاز كـرده و تـالش                
ـيـن                   ميكند دولت قـبـرس را در سـطـح ب

 .المللي تحت فشار قرار دهد
ـان و                       ـاهـجـوي ـن ـيـه پ ـل ـيـن از ك ما همـچـن
پناهندگان ايراني در قبرس ميخواهيم كه       
ـارهـاي بـغـايـت                   ـت ـه ايـن رف در اعتراض ب
ـه فـدراسـيـون                 راسيستي دولـت قـبـرس ب
پيوسته و در سازماندهـي يـك اعـتـراض            
قدرتمند عليه دولت قبرس چه در داخل و         
ـارزه                  چه در خارج از قـبـرس تـالش و مـب

 .كنند
 سال فعاليت متـشـكـل    ١٦تجربه بيش از  

ـان             ـاهـجـوي ـن ـاه پ فدراسيون نشان داده هرگ
متشكل شده و تحت رهبـري فـدراسـيـون           
مبارزات خود را سازمان داده و پيش برده        
باشند توازن قوا بنفع پناهجويان چرخـيـده         
و مــوفــقــيــتــهــاي چشــمــگــيــري نصــيــب         

رمز متوقف كـردن     .   پناهندگان شده است  
دولت قبرس از ادامه اين تعرضات تنها و        
تنها در گرو اتحاد و متشكل شـدن خـود            
پناهجويان ايراني در قبرس و فعاليـت در         
ـلـي و در حـمـايـت از ايـن                    سطح بين المل

 .مبارزات ميباشد
ــون ســراســري             ــدراســي ــگــي ف ــســت هــمــب
پناهندگان ايراني دولت قبرس را بـخـاطـر        
در پيش گرفتن سياستهاي ضدانساني در     
قبال پناهجويان ايراني مـحـكـوم كـرده و             

 :خواهان مطالبات زير ميباشد
آزاد كردن كليه پناهجويان بازداشـتـي     _   ١

 از زندانهاي قبرس
ـپـورت               _   ٢ متوقف نـمـودن هـر گـونـه دي

 پناهجويان به جهنم جمهوري اسالمي
بــاز گشــايــي كــلــيــه پــرونــده هــاي              _   ٣

پناهجويان ايـرانـي و اعـطـاي اقـامـت و                
پناهندگي به فراريان حكومت سركـوب و        

 جنايت جمهوري اسالمي
ما براي رسيدن به اين مطالبات مبارزات       
خــود را ادامــه داده و از هــمــه احــزاب،                
نهادها و جريانات سياسي و مدافع حقـوق    
ـه از          انساني در سراسر جهان ميخواهيم ك
ـيـر                ـه تـغـي اين مطالبات حمايت كرده و ب
 .شرايط پناهندگي در قبرس ياري رسانند

 
همبستگي فدراسيون سراسري 
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