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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

 

 نفري پناهندگـان    ١٠٧٠گروه  
 ٢٠٠١کرد ايراني که از سال       

 از کردسـتـان عـراق      ٢٠٠٤تا  
ــد،               ــودن ــه شــده ب ــي ــرک وارد ت
بــاالخــره از بــالتــکــلــيــفــي              
درآمدند و ديروز دولت ترکيـه      

 ٦اقامت اين گروه را بـمـدت          
ماه ديگر تمديد نمود امـا نـه         
برخالف سال گذشته و بعنـوان      

 بــلــکــه بــعــنــوان     يــک خــارجــي  
 پناهندگاني که بطـور مـوقـت       

در تــرکــيــه اقــامــت خــواهــنــد       
داشت تا سازمان ملل انها را       
به کشورهاي پـنـاهـنـده پـذيـر           

 .انتقال دهد
پناهندگان از زمـان       کليه اين 

ورود به ترکيه خود را ابتدا به        
ــر   ــتـــــ دفـــــ

 سازمانھاى مدافع حقوق آودك آجا هستند؟ 
 در حاشيه يورش به مدارس سيدنى  بابك شديدى

 پاي صحبت زهرا آاملى. ما زياديم، نبايد خاموش باشيم

پناهندگان زير آتش    
 وزراي هلند 

 
 آيوان قديرى

 هلند با ما چه ميكند  
 

 
 محمد فاضل

ن م ا ي ش   ب ر ا ب ر ى   د ر   م ي د ا ن   ش ه ر   
  ٥ ٠ ٠ ٢  م ا ر س   ٨ا س ت ك ه ل م   

 
 گـز ا ر شـى   ا ز   سـي ا مـك   ب ھ ا ر ى 

پاي درد دل پناهجويان در مراسم       
  مارس فرانكفورت    ٨روز 

 
 گزارشى از شمه صلواتى 

٢ادامه در ص   

هفته گذشته در زير فشارهاي جنبش      
پــنــاهــنــدگــي، دولــتــهــاي تــركــيــه و           
استراليا چرخش هـايـي در سـيـاسـت            
هاي پناهـنـدگـي خـود و نسـبـت بـه                 

چرخشي كـه    .  پناهجويان انجام دادند 
زندگي و موقعيت فالكت بار صـدهـا        
پناهجو را در اين دو كشـور تـغـيـيـر              

بار ديگر اراده و عزم قـوي        .   مي دهد 

جنبش دفاع از پناهنـدگـي اسـت كـه          
در تركيه و استرليا كه به دل كـابـيـنـه        
دولت نفوذ كرده و منجـر بـه تـغـيـيـر              

. ناخواسته سياسـتـهـايشـان مـيـشـود          
مروري بر روند مبارزه و موفقيت در        
اين دوكشور مـيـتـوانـد جـنـبـه هـاي                
درخشان و اميد بخـش تـجـارب ايـن            
مبارزات براي كليه پناهجويانـي كـه        

در كشورهاي ديگر در بالتكليـفـي و         
ســردرگــمــي بســر بــرنــد را بــرجســتــه          
ساخته و آنها را براي تغيير و بهـبـود          
واقعي در زنـدگـي شـان فـعـال تـر و                  

 . متحدتر و متشكل تر سازد
" دسـائـو  "  ژانويه در زنداني در  ٧روز  

ــن، يــک                 ــي ــرل ــزديــک ب شــهــري در ن
پناهـجـوي جـوان از سـيـرالـئـون در                
حالـيـکـه دسـت و پـايـش را بسـتـه                   
بودند، در مـيـان شـعلـه هـاي آتـش               

 .سوخت و جان باخت
پليس در ايـن بـازداشـتـگـاه عـکـس              

العملي به اين واقعه نشان نداده و تا        
کنون علت آتش سوزي و عـلـت ايـن           

فـقـط   .   رفتار پليس اعالم نشده است 
در يک دادگاه ، بررسي شـکـايـت از            
دو پليس آلمانـي حـاضـر در مـحـل              
پيگيري ميشود و ظاهرا مـقـامـات         

دولـــت در    

در اعتراض به مرگ يک پناهجو 
 در بازداشتگاه پليس آلمان 

اقامت جديد پناهندگان شمال 
عراقى در ترکيه مبنايى براى 

 پيشرويھاى بعدى 

" اورى يــالــوح" چــه کســانــى بــاعــث مــرگ 
   ساله از سيرالئون شدند؟٢١پناهجوى 

٤ادامه در صفحه   

 يورش اداره مھاجرت استراليا به مدارس سيدنى

٥ص  

٢ص   

٨ص ٦ص    

  افق موفقيت در ترآيه و استراليا

استقبال بى نظير مردم سوئد از غرفه 
 اطالعاتى فدراسيون در يوتبورى

  ٣ادامه در صفحه 

در ادامه کمپين فـدراسـيـون در          
دفاع از حق پناهندگي در سوئد      

 مـارس در      ٢٢از روز سه شنبه      

مرکز شهر يتوبوري بـه مـنـظـور          
جلب توجه افـکـار عـمـومـي بـه             
وضعيت دردناک پناهجويـان در      

ســوئــد غــرفــه اطــالعــاتــي دايــر       
 .گرديد

در اين غرفه باندرولهايي با          
 ادامه در صفحه 

٧ص  ٦ص   

٥ص   

 فرشاد حسيني
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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 

سـازمـان مـلـل شـعـبـه وان مـعـرفـي                   
بايست خود را      اند و همزمان مي     کرده

به استانداري و پليس محلي معـرفـي        
کنند تا براي انها تشکـيـل پـرونـده و            
مقدمات ارائه دادن اقـامـت مـوقـت           
که جزئي از قوانين دولـت تـرکـيـه در             
مــورد پــنــاهــنــدگــان اســت را انــجــام         

 ٢٠٠٢ايــن پــروســه از ســال         .   دهــنــد
براي اين گروه متوقـف شـد و وزارت            
ــنــکــار                ــجــام اي ــرکــيــه از ان کشــور ت

دفتر وان سازمـان    .   خودداري مينمود 
-١٢-٤ملل به اين گروه در تـاريـخ           

 قبولي داد و بدون انجام دادن   ٢٠٠٣
 RRFمصاحبه کشوري موسوم بـه        

 نفر در وان      ٧٠کليه اين گروه را بجز      
 شـهـر ديـگـر تـرکـيـه تـوسـط                  ١٤به   

وزرات کشور تقسيم شدند و تا تاريخ       
 اقامت به انها به نـام    ٢٠٠٥-٣-٢٩

يک خارجي داده شده و اقامت انها را        
 DIGER  هــاي ديــگــر        ســبــب بــه    

SEBEP           تغيير دادنـد، ولـي عـمـال
هيچ اقدام قانوني از جـملـه تشـکـيـل            
پرونده و مـراحـل قـانـونـي ديـگـر را                  

 .انجام ندادند

ديروز وزرات کشور ترکيه اقامت اين      
 ماه تمديد نمود    ٦گروه را براي مدت     

که از جمله نقطه مثبـت ايـن تـمـديـد              
اقامت بازگرداندن اقامت اين گروه به  

 S.T.T.E.Yحالت پناهندگي و کد     
اســت، هــمــچــنــيــن کــلــيــه ايــن گــروه          

 ٦موظف هستند تا هزيـنـه اقـامـت            
 مـلـيـون لـيـره          ٢١٦ماه براي هر نفر      

 دالر را پرداخت نمايـنـد و     ١٧٠برابر  
بــراي کــلــيــه انــهــا مــجــددا مــراحــل           

نگاري، مصـاحـبـه پـلـيـس و               انگشت
 .عکس برداري انجام خواهد شد

فدراسيون اين اقدام دولت تـرکـيـه را           
براي رسمي نمودن اقامـت ايـن گـروه           

دانـد و هـمـچـنـيـن بـهـانـه                  مثبت مي 
سازمان ملل دفاتر ژنو و آنـکـارا هـم           
ــه                     ــروه ب ــن گ ــل اي ــال ک ــق ــت ــراي ان ب

پذير را که قبال از       کشورهاي پناهنده   
نـدادن  " طرف ايـن سـازمـان بـعـنـوان              
اعـالم  "   خروجي از طرف دولت ترکـيـه      

مينمود را عمال برداشـتـه و انـتـظـار             
داريم که سازمان ملل بهانه خـروجـي        
ندادن دولت ترکيه را مـبـنـايـي بـراي            
ازسر گرفتن پروسه معرفي ايـن گـروه         

به هيئت و کشورهاي پناهنده پـذيـر       
قرار داده و بـطـور جـدي بـراي حـل                 

همچـنـيـن    .   مشکل اين گروه بکوشد   
الـمـلـلـي        در ادامه فعاليـتـهـاي بـيـن         

فدراسيـون در سـطـحـي گسـتـرده و                
فشار به سازمان ملل و کشـورهـاي          

پذير براي پـذيـرش و انـتـقـال               پناهنده
اين گروه، بزودي هيئتي از دبيـرخـانـه         
فدراسيون با اتـحـاديـه اروپـا، دولـت             

 کشور پناهنده پـذيـر غـيـر        ٤ترکيه و   
هاي مفـصـل خـواهـد          اروپايي نشست 

داشت تا بـه وضـعـيـت ايـن گـروه در                 
 .ترکيه خاتمه دهد

 
فدراسيون سراسري پناهندگان 

 ايراني واحد ترکيه
 

 ٢٠٠٥ مارس ٢٤

اقامت جديد پناهندگان شمال عراقى در ترکيه مبنايى براى 
 پيشرويھاى بعدى 

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني   
بدينوسيله سـال نـو را بـه            )   سيدني( 

. همگان تبريک و شاد باش ميگويد      
با آرزوي موفقيت براي تک تک افـراد        
اجازه بدهيد تا بهترين آرزوي مابراي      
همه که همانا بـر انـدازي حـکـومـت              
جمهوري جنايتـکـار اسـالمـي ايـران           

 .اســت را تــقــديــم هــمــگــان بــداريــم            
در سالي که گذشت مردم مـعـتـرض           
ــران بشــارت                 3و ــه جــان امــده اي  ب

سرنگوني جمهوري اسـالمـي را داده         
از جـملـه مـردم و جـوانـان در                .   اند   

مراسم هـاي چـهـارشـنـبـه سـوري در               
سراسر ايران به خيابان ها ريختـنـد و       
ضمن رقص و پايکوبي اين روز را بـه         
اعتراض عليه جمهوري اسالمي بـدل      

کردند و عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                
شعار سر دادند و عـکـسـهـاي سـران              
حکومت را بـه آتـش کشـيـدنـد و بـا                 

 . نيروهاي سرکوبگـر درگـيـر شـدنـد             
بياييم تا در سالي که پيش رو داريم         

با مبـارزات هـر چـه گسـتـرده تـر و                   
همراه با مردم ايران کـار سـرنـگـونـي             
جمهوري اسـالمـي شـادي سـتـيـز را              

ــم                     ــيـ ــرانـ ــيـــش بـ ــه پـ ــي بـ ــامـ  . گـ
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
  

فدراسيون سراسري پناهندگان 
 ايراني واحد استراليا 

   

 
 پیام تبریک سال نو 

ما يورش پليس هاي اداره مهاجرت 
 ١١ و ١٦استراليا به دانش آموزان 

ساله مدارس ابتدايي و راهنمايي 
اين . سيدني را محکوم ميکنيم 

هجوم ناگهاني اداره مهاجرت نه  
تنها براي بچه هاي پناهنده که از  
مدارس حرکت داده شده اند بلکه  
براي همکالسي هاي آنان وحشتناک 

ما شديدا اين . و عذاب آور بود 
عمل غير انساني و هولناک اداره  
مهاجرت استراليا که ناگهان به  
مدارس اطراف سيدني ريختند و بچه  
هاي پناهنده ها را از کالسهايشان 
بيرون کشيدند و آنها را به 

بازداشتگاه ويال وود انتقال دادند را 
ما به دولت  . محكوم ميكنيم

استراليا اعالم ميکنيم که اين عمل 
حقوق مسلم انساني پناهندگي 

که همانا زندگي    كودكان پناهنده
کردن و تحصيل در اين جامعه است 

اين عمل  . ، را تضييع کرده است 
هجوم به مدارس همينطور حقوق 
مدني معلمان را در مدارس زير پا  
گذاشته است و همينطور امنيت 
تمام دانش آموزان را در مدارس 

. تهديد مينمايد   
ما دولت هاوارد استراليا را مسيول  

اين عمل شنيع غير انساني  

پناهندگي ميدانيم و طلب ميکنيم 
که چنين اعمالي فورا متوقف شود و 
دانش آموزان پناهندگان بازداشت 
شده هر چه زود تر آزاد و به مدارس و      
. زندگي عادي خود بر گردند   

 
دفتر فدراسيون سراسري  
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یورش اداره مھاجرت استرالیا به 
  مدارس سیدنی را محکوم میکنیم



 تركيه
 

در تركيه اخيـرا وزارت كشـور اعـالم كـرده               
است كه كليه اقامتهاي پناهندگان مـوسـوم        

ـديـد        ٦به شمال عراقي را براي        ماه ديگر تـم
ـد   نـفـس تـمـيـدي مـجـدد اقـامـت                .   ميكـن

ـه             پناهندگان در تركيه شايد به تنهايـي نـكـت
امـا آنـچـه ايـن اقـدام            .   قابل توجهي نبـاشـد    

وزرات كشور را بمثابه يك افق براي موفقيت     
ـر مـطـرح مـيـسـازد             هاي بيشتر و اساسي ت
نحوه اعطاي اين اقامتها و شرايط جديد اين        

براي درك شرايط جـديـد   .  اقامت ها ميباشد 
الزم است نگاهي به تاريخچه اين مسئله در        

 .گذشته كرد
ـوقـف         ٢٠٠١از سال     بدنبال راكد شدن و مـت

ـه                ـدگـان از عـراق ب شدن پروسه انتقال پناهـن
كشور امن سوم و از سوي ديگر ناامني ها و  
ـان            درگيري هاي نظامي فزاينـده در كـردسـت
ـعـي از                    عراق موجب شـد كـه طـيـف وسـي
ـا شـمـال عـراق                  پناهندگاني كه در عـراق ي
ـه و                ـه تـركـي اسكان داشتند را وادار به ورود ب
تالش براي انتقال از تركيه به يك كشور امـن          

ـا    ٢٠٠١طي سالهاي . سوم نمايد   ٢٠٠٤ ت
 پناهنده از كردستان به عراق به ١٠٧٠تعداد 

ـدگـان          اميد انتقال توسط كميسارياي پنـاهـن
سازمان ملل به كشور امن سوم راهي تركيه        

ـه تـوسـط              .   شدند اين پناهنـدگـان بـالفـاصـل
كميسارياي پناهندگان سازمان ملل تـحـت      

مـورد  "   جابجاشوندگان غيرمتعارف " عنوان  
ـه و ايـن                    ـت بايكوت اين سـازمـان قـرار گـرف
ـا           ـه سازمان هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن

از سوي ديگر دولت تركيه نيز .   بعهده نگرفت 
از پذيرش اين افراد و اعطاي اقامت مـوقـت        
ـه اشـبـاح              به آنها سرباززده و در حقيقت آنها ب
متحركي با هيچ مدرك و هويت قانونـي در          

عدم اعطاي مجـوز    .   تركيه تبديل شده بودند   
قانون به اين پناهجويان عمال اين پناهندگان     
را بشدت در مقابل تعرضات دولت تركيه در 
ـا دولـت ايـران و                  ـتـي ب پي قراردادهي امنـي
مبادله آنها با نيروهاي تحت تعقيـب دولـت          

ـر سـاخـت            دولـت  .   تركيه در ايران آسيب پـذي
تركيه از اين فرصت استفاده كـرده و تـالش             
ميكرد اين پناهجويان را وجه الـمـصـالـحـه            

ـد         در .   توافقات امنيتي خود با رژيم ايران كـن

ـه                     ـه اقـدام ب ـعـددي دولـت تـركـي موارد مـت
ـه ديـپـورت              دستگيري و حتي در مـواردي ب

ـد       .   آنان اقدام كرد   ديپورت كريم توژالي و خـال
شوقي كه هر دو توسط جمهـوري اسـالمـي           
ـيـن عـدم                   اعدام شدند، دقيقـا در بـطـن هـم
ـدگـان             ـاهـن ـن پوشش و حفاظ امنيتي براي پ

 .ميسر شد
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني از همان 
ـع و             اوائل ورود اين پناهجويان كمپيـن وسـي
ـايـت و                قدرتمندي را در حمايت از حـق حـم
ـه كشـور امـن               اقامت قانوني و انتقال آنـان ب

تالش كرد تا خود پناهندگان . سوم آغاز كرد
شمال عراقي را متحد و متشكل كرده و آنها 
را به مبارزه عليه سياست هاي غيـرانسـانـي       
دولت تركيه و سازمان ملل تشويق و ترغيب 

در هــمــيــن رابــطــه تــحــصــن هــا و             .   كــنــد
اعتراضات متعددي توسط اين پناهندگـان      
در شهر وان تركيه سازمان داده شد كه عمدتا 

ـراه بـود           ـر ايـن       .   با سركوب پليـس هـم در اث
ـه         فعاليتها، سازمانها و نهادهاي مختلفي ب
اعتراض در آمده و به جنبش حمايت از ايـن           
ـه           پناهندگان پيوسته و به اشكال متنوعـي ب

در اثر مجموع فعاليتها و . فعاليت پرداختند
ـدگـان             ـاهـن ـن فشارهايي كه جنبش دفاع از پ
شمال عراقي ها راه افتاد در ابتدا كميسارياي 
پناهندگان سازمان ملل عقب نشيني كـرده        

 كــلــيــه ايــن      ٢٠٠٣و در مــاه دســامــبــر           
ـده بـرسـمـيـت                 ـاهـن ـن پناهندگان را بعنـوان پ
ــه ايــن               ــنــي ب ــي ــه و در مــوارد مــع ــاخــت شــن

ـد      ـاكـان       .   پناهندگان كمك مالي كـن امـا كـم
تالش داشت بر سياست خود مبني بر عـدم        
ـه              ـال ب ـق ـت كمك و حمايت مالي بهداشتي و ان

 .كشور سوم اصرار ورزد
 پس از يـك مـذاكـره           ٢٠٠٣در ماه نوامبر    

ـيـسـاريـاي                  ـدگـان كـم ـن ـاي ـم چند جانبه بين ن
ـه و وزارت كشـور و                پناهندگان ژنو و تركـي
خارجه تركيه، وزير مهاجرت عراق و معـاون        
وزير خارجه آمريكا توافق بعمل آمد كه واژه         
ـده را از ايـن                      ـاهـن ـن ـعـارف پ و تعاريـف مـت
پناهندگان برداشته و آنها را بعنوان خـارجـي       

ـال ايـن تـوافـق، در آوريـل                .   بشناسنـد  ـب ـدن ب
 وزرات كشور تركيه ابالغيه اي براي       ٢٠٠٤

ـد       آنان صادر كرد كه در آن نيز به صراحت قـي
شده بود كه به كليه اين پناهنـدگـان اقـامـت             
موقت در تركيه داده مـيـشـود امـا وزارت              

ـده           كشور به آنها بعنوان پناهندگاني كـه پـرون
شان تحت بررسي است نگاه نكرده و مراحل         
 .انتقال به كشور سوم براي آنها اجرا نميشود

مضمون و روح حاكم بر بيانيه كنوني وزارت     
 ايـن تـفـاوت        ٢٠٠٤كشور با بيانيه آوريـل       

ـار از               اساسي را دارد كه وزارت كشور ايـن ب
ـام              اين گروه بعنوان پناهنده در اسنـاد خـود ن
برده و موضوع انتقال آنان به كشور امن سوم         
را بعنوان يك موضوع مفتوحه و حتي پيش        
. زمينه تمديد اقامت ها عنوان كـرده اسـت          

مسلما بيانيه اخير وزارت كشور با توافقـات        
ـاقـض قـرار       ٢٠٠٣چند جانبه نوامبر    در تـن

فدراسيون و   عمال گسترش فعاليتهاي. دارد
ساير جريانات مدافع پناهندگي در تركيه در       

ـد          ـودن ـر ب ـر از      .   تغيير اين سياست مـوث ـت كـم
ــارزات             ــا قــدرت تشــكــل و مــب يــكــســال ب
متشكل، تـوافـقـات مشـتـرك سـه دولـت                
ـه                آمريكا،تركيه و عراق و سـازمـان مـلـل ب
ـرده شـد و در               آرشيو اسناد تاريخي آنها سـپ
مــقــابــل وضــعــيــت مــنــاســب تــري بــراي           
  .پناهندگان شمال عراقي حاصل آمده است

. آنچه مسلم است اين هنوز پايان كار نيسـت   
ـارقـه هـايـي از مـاحصـل يـك دوره                     تنها ب
طوالني مبارزه مدافعان حقوق پنـاهـنـدگـي         

پايان كار ما در خصوص اين كمپـيـن        .   است
ـه كشـور           معين، انتقال كليه اين پناهندگان ب

ـا آن روز حـفـظ اتـحـاد و                .   سوم ميبـاشـد    ت
انسجام پناهندگان شمال عراقي و گسـتـرش    
فعاليت هاي فدراسـيـون در ايـن خصـوص             

 .اهميت زيادي دارد
 
 سترالياا

 
دولت استراليا به يكي از سـرسـخـت تـريـن               
دولتها كه خشن ترين رفتارها و سياست هـا         
را در قبال پناهندگان اتخاذ كـرده مـعـروف            

سياست بازداشت پنـاهـجـويـانـي كـه          .   است
ـد               ـا مـيـشـون ـي ـرال بطور غيرقانوني وارد اسـت
بعنوان يكي از خشونت بارترين سياست هـا        

ايـن  .   در قبال پناهجويان شناخته شده اسـت       
سياست ضد انساني و ضد پناهندگي دولت  
ـرده اي را            استراليا اعتراضات وسيع و گسـت
در استراليا و در سطح بين الملـلـي مـوجـب             

در خود استراليا جنبش عظيمـي   .   شده است 

در دفاع از پناهجـويـان در جـريـان اسـت و                 
دولت استراليا زير ضرب و فشار مداوم ايـن          

 .جنبش قرار دارد
ـه دولـت              ـن ـي هفته گذشته پس از اجالس كـاب
ـا اعـالم                 ـي ـرال ـر اسـت جان هاورد نخسـت وزي
داشت كه به پناهجوياني كه مدت طـوالنـي         
ـوده و             در بازداشتگاههاي اداره مـهـاجـرت ب
ـد اجـازه                 ـازگـردن نميتوانند به كشـور خـود ب
. اقامت داده و از بازداشتگاه آزاد خواهند شد

جــان هــاوارد در ايــن خصــوص در يــك                  
ـا     :   " مصاحبه راديـويـي اعـالم داشـت           مـا ب

دولتهاي پناهجويان مذاكره كرده و چنـانـچـه         
ـاهـجـويـان شـان                ـن اين دولت ها از پذيـرش پ
بهردليلي سرباززنند و كشورهاي ديگري نيـز   
ـه ايـن        حاضر به پذيرش و انتقال آنان نباشد، ب
ــان اقـامــت داده و از                  ـاهــجـوي ــن ــه از پ دسـت

ـر      .   بازداشتگاه آزاد خواهيم كرد    نخـسـت وزي
ـم ايـن                      ـي ـوان ـت ـي ـم استراليا اعـالم كـرد مـا ن

 سـال در      ١٠٠پناهجويان را بـراي مـدت           
هر چند جـان هـاوارد          . بازداشتگاه نگهداريم 

مجددا به دفاع از سياست سخت گيرانه خود 
در خصوص پناهجويان و به ويژه بازگردانـدن        
ـه كشـورهـاي           قايق هاي حامل پناهجويان ب

امـا  .   مبدا از همان آبهاي استراليا، پـرداخـت      
همين كه نخست وزيردولت استراليـا اعـالم         
ميكند نميتوانيم اين پنـاهـجـويـان را بـراي             

 سال در بازداشتگاهها نگه داريم خـود        ١٠٠
ـد             گواه اين است كه اين پناهجويـان حـاضـرن

ـاومـت          ١٠٠براي    سال هم شده مبارزه و مـق
ـد          ـن . كنند و از حق پناهندگي خود دفـاع كـن

ـاومـت            اين در حقيقت پژواك اعتراض و مـق
طوالني خود پناهجويان و جنبش اجتماعي      
ـاهـجـويـان اسـت كـه                 ـن گسترده در دفاع از پ
ـه            دولت را اينگونه مستاصل كرده و وادار ب

 .عقب نشيني ميكند
ـر                   ـنـي ب ـا مـب ـي ـرال تصميم جديد دولـت اسـت
اعظاي اقامت به پناهـجـويـانـي كـه مـدت              
طوالني در بازداشت بودند، خود نمودار شدن 
افــق پــيــروزي و مــوفــقــيــت ديــگــري در               

جنبش دفاع از پناهندگـي در       .   استرالياست
ـه                ـا آزادي هـم استراليا كماكان با قدرت و ت
ـم و                ـر سـيـسـت ـي پناهجويان بازداشتي و تغـي
سياست پناهندگي در استراليا به فعاليـت و     

اين عقب نشيني  .   مبارزه خود ادامه ميدهد   
دولت استراليا مـوقـعـيـت ايـن جـنـبـش و                  
مبارزات پناهندگان را ارتقا بخشيده و تـوان        
و پتانسيل و اميد به پيروزي نهايي را در دل           
تك تك نيروها و عناصر فعال ايـن جـنـبـش             

 .عظيم ميكارد
اين موفقيت هراندازه محدود باشد موفقيت      

ـنـكـه ايـن           .   بزرگي بحساب ميايد   بدلـيـل اي
موفقيت در دل يك مبارزه سخت و طوالنـي         
و نابرابر با يكي از جان سخـت تـريـن دولـت               

دولـتـي   .   هاي پناهنده پذير بدست آمده آمـده     
ـيـن          ـقـدات ب ـت كه در مقابل انواع فشارها و ان
المللي حتي در مقابل انتقاد سازمـان مـلـل           
ـه آن            مقاومت كرده و كوچكترين اعتنايـي ب

دولتي كه در مقابل حداقل خواست . نميكرد
ـر            وسيع و همگاني جامعه استراليا مبـنـي ب
آزادي كودكان و سالمندان و بيماران پناهجـو       
ـريـن         ـت مقاومت كرده و حاضر به پذيرش كـم

رئيـس ايـن دولـت امـروز در             .   رفرمي نبود 
مقابل افـكـار عـمـومـي قـرار مـيـگـرد و                    
ميگويد نميتوانيم اين پناهجـويـان را بـراي           

ـه اراده        .    سال نگهداريم ١٠٠ در هميـن جـمل
ـمـن     .   مقاوم پناهجويان را ميتوان ديد     در هـي

ـه و مـنـسـجـم                      ـاومـت مـتـحـدان ـه مـق جمل
پناهندگان در مقابل بازگشت و ديپـورت را         

در همين جمله ميتوان ديد كـه        .   ميتوان ديد 
ـمـي             دولت از يك پديده و از يك جنبش عظـي

ـد و        .   مينالد برايش جلسه دولتي فرا ميخوان
در نهايت تصميم ميگيرند سياست شـان را         

 .تغيير دهند
 

**** 
 

ـا بـيـش از                ـي تجارب اخير در تركيه و استـرال
ـه         پيش بر امر ضرورت ادامه مبارزه متحدان

روند وقايع در ايـن كشـورهـا         .   تاكيد ميكند 
ميتوانست دقيقا به ميل و ارداه دولتها پيش 

ـم     .   اما نـرفـت    .   رود ـي ـه كـه          نـگـذاشـت آنـگـون
ـد              ـن ـار كـن و .   ميخواهند به پناهنـدگـان رفـت

نميگذاريم و نبايد گذاشت در هـر كشـوري            
ـا و                ـه ـت ـدگـان را دول سرنوشت زندگي پناهـن
ـاسـي و                 براساس منافع و اقـتـصـادي و سـي
حساب و كتاب سود و زيان اقتصادي تعيين 

بايد به عنصر فعاله تغيير اين روندهـا        .   كنند
بايد ايـن افـق       .   بر يك ريل انساني تبديل شد     

ـعـتـري از                    ـره وسـي موفقيت هـا را در گسـت
ـد       ـران ـد و         .   جغرافياي زمين گسـت ـايـد امـي ب

مبارزه متحدانه و متشكل را به تنها نيـروي        
نجات بخش و تغيير دهنده زندگي فـالكـت          

فرداي زندگي همه مـا    .   بار امروزي خود ديد   
ـد              ـيـن مـيـكـن بـراي  .   را تالش امروز ما تعـي

برخوردار شدن از فردايـي روشـن راهـي جـز              
ـر            اتحاد، همبستگي و مبارزه متـشـكـل زي

 .پرچم فدراسيون نيست
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  افق موفقيت در ترآيه و استراليا
 فرشاد حسيني
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در محل در نظر دارند، با محـاکـمـه          
دو پليس قضيه را فـيـصـلـه يـافـتـه                

 .تلقي کنند
از طرف سازمانهاي متعدد مـدافـع        
حقوق پناهندگي در شهر دسـاو روز        

 مارس، شنبه همين هفتـه، يـک         ٢٦
اوري " مــراســم گــرامــيــداشــت يــاد           

برگزار ميشود و هـمـچـنـيـن           "   يالوح
ــه                ــا ارســال فــاکــس ب آکســيــونــي ب
مقامات دولـت آلـمـان اعـالم شـده              

اين سازمانها خواهان کـالـبـد       .   است
شکافي و اعالم دقيـق عـلـت مـرگ            
اين پناهجـوي جـوان از سـيـرالـئـون              

دولت آلمان در نـظـر دارد،         .   هستند
 ٢٩بدون کالبد شکافي جسد را روز       

مارس به کشور وي بازپس بفـرسـتـد         
و پرونده را مختومه اعالم کرده و از 

 .اين افتضاح سياسي فرار کند
طي تماس تلفـنـي مـيـنـا احـدي بـا                
برگزار کنندگان مراسم گراميداشـت     
اوري يــالــوح، از طــرف فــدراســيــون         
سراسري پناهندگان ايراني در آلمـان      
هـــمـــزمـــان بـــا ايـــن مـــراســـم،                  
تظاهراتهايي در شهرهاي مـخـتـلـف        
آلــمــان ســازمــان مــي يــابــد کــه در             
اعتراض به اين قتل در زندان پليـس        

 .آلمان است
ما بهمراه سازمانهاي مدافع حـقـوق       
پــنــاهــنــدگــي نــخــواهــيــم گــذاشــت،        
مقامات دولت آلمان از ايـن واقـعـه           
فرار کرده و بدون توضيح علت مرگ  
و علت آتش سوزي و اينکه دسـت و          

پاي اين پناهجوي جوان بستـه بـوده         
است، و عمـال او بـه قـتـل رسـيـده،                 

مـا  .   پرونده را مختومه اعالم کنـنـد      
اين جنايت را سند علنـي و رسـمـي            
رفتار غير انساني با پناهجويـان در       
آلــمــان کــرده و بــا افشــاگــري ايــن               
موضـوع دردنـاک، دولـت آلـمـان را              
وادار خــواهــيــم کــرد رســمــا از ايــن           
ــرده و                ــخــواهــي ک ــذرت ــع ــار م ــت رف
سياستهاي ضد پناهندگـي خـود را         

 .تغيير دهد
 ٢٦نماينده فـدراسـيـون در مـراسـم             

مارس در دسـائـو جـزو سـخـنـرانـان               
است و ما در هر شرايطـي و از هـر               
تريبوني استفـاده خـواهـيـم کـرد تـا              
مانع سـرهـم بـنـدي عـجـوالنـه ايـن                 
واقعه هولناک از سوي دولـت آلـمـان          

 شويم
در مــيــتــيــنــگــهــاي فــدراســيــون در         
اعتراض به قتل اوري يالوح شـرکـت        

 !کنيد
محل و ساعت اين مـيـتـيـنـگـهـا را              

 .بزودي اعالم خواهيم کرد
 

فدراسيون  -همبستگي 
سراسري پناهندگان 

 آلمان -ايراني 
 :تلفنهاي تماس

  
٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣ 

 
٠٠٤٩١٧٢٥٨٧٩٩٩١ 

اورى "چه کسانى باعث مرگ 
 ساله از ٢١پناهجوى " يالوح

 سيرالئون شدند؟
از پناهجويـان مـخـفـي و          " با عنوان    

و در دفاع " بچه هايشان حمايت کنيد
از حق پناهندگي پناهجويان ايرانـي،      
ــه                   از مــا حــمــايــت کــنــيــد از جــمل
شعارهايي بود که توجه ها را به خود        

هــمــچــنــيــن مــيــز    .   جــلــب کــرده بــود     
اطالعاتي و ضبط صـوت بـا پـخـش            

ــگــهــاي         و  Life is lifeمــداوم آهــن
,pink fluyd     برپا کردن دفتر امضـا

در مورد وضعيت ايران نيز از جـملـه           
تراکتها و ماتريالي بـود کـه در ايـن             

. غرفه مورد توجه زيادي قرار گـرفـت       
حتي براي يـک لـحـظـه چـادر خـلـوت                

مـردم بـه طـور مـرتـب مـي               .   نميشد
ــد، امضــا              ــكــردن ــد ســؤال مــي آمــدن
مــيــکــردنــد و يــا کــمــک مــالــي مــي            

شرکت پنـاهـجـويـان در اداره          .   كردند
بـرخـورد   .   چادر بسيار چشمگـيـر بـود       

سوئديها بسيار جالب و دلگرم کننده       
با کمال ميل کمک مالـي كـرده،     .   بود

ــمــوده و اظــهــار                  ــتــر را امضــا ن دف
ميداشتند کـه مـا سـوئـديـهـا مـثـل                 

ما دوست داريم   .   دولت فکر نميکنيم  

که پناهنده وقتي بـه ايـنـجـا مـيـايـد               
سريع پاسخ مثبت گرفته و در کـنـار           

 .ما به زندگي عادي خود بپردازد
بحث و گـفـتـگـو بـا مـردم از هـمـان                   
لحظه داير کـردن چـادر، هـر روز بـه                

ــدت      ــه دارد            ٤مـ ــاعـــت ادامـ .  سـ
پناهجويان هنگاميکه با چشـم خـود        
اين حمايتها را ميبـيـنـنـد و ايـنـکـه               
بــرخــورد مــردم ســوئــد بــا ســيــاســت           
پناهنده پذيري دولت بسيار متفـاوت      
است، اميدشان به آينده صـد چـنـدان          

انسان تا داخل مـردم نـرود        .   ميگردد
و فقط از روي روزنامه و تلويزيون بـه         
سرسخـتـي و مـقـاومـت مسـئـولـيـن                
دولتي و امور مـهـاجـرت و بـرخـورد              
آنها به آينده پناهنده و مهاجـر نـگـاه           
کــنــد، تــمــام امــيــدش را از دســت               

 .ميدهد
همـبـسـتـگـي، فـدراسـيـون سـراسـري               
پناهندگان ايراني در سوئد بـه سـهـم           
خود و از طـريـق راهـهـاي مـمـکـن،                 
تالش ميکـنـد کـه افـکـار عـمـومـي                
جامعـه را در مـقـابـل سـيـاسـتـهـاي                  

سختگيرانه پـنـاهـنـده پـذيـري دولـت             
ما به همه پنـاهـجـويـان        .   بسيج نمايد 

اطمينان ميدهيم که اجازه نخـواهـيـم        
داد صداي پناهنده را در اين جامـعـه         
خاموش کنند و آن را بـه فـرامـوشـي             

اما اين کـار بـدون شـرکـت           .   بسپارند
. خود پناهجو ممـکـن نـخـواهـد شـد            

فدراسيون ظرف تجمع و تشکل شـمـا        
پناهجويان ميباشد، رهبر و هـدايـت        
کننده مبارزه شمـا بـراي رسـيـدن بـه              

در .   خــواســت پــنــاهــنــدگــي اســت             
تظاهرات اول آوريـل در يـتـوبـوري و             

 آوريل در استکهلم و با اخـواسـت   ٢١
لغو اخراجها، بررسي مـجـدد پـرونـده          
هاي بسته و برسميت شناختـن ايـران         
به عنوان کشـوري نـا امـن، وسـيـعـا               

 .شرکت کنيد
 

دبيرخانه همبستگي، فدراسيون 
سراسري پناهندگان ايراني در 

 سوئد
 ٢٠٠٥ مارس ٢٤

  

استقبال بى نظير مردم سوئد از غرفه 
 اطالعاتى فدراسيون در يوتبورى 

 مارس جلسه ساالنـه شـوراي     ١٩روز  
پناهندگان ايـرانـي در شـهـر مـالـمـو               
واقـع در جــنـوب سـوئــد، بــا حضــور              
اعضــاي حــاضــر در جــلــســه بــرگــزار          

اين جلسه بـا سـخـنـان حسـن            .   گرديد
حسـن  .   صالحي دبير شورا آغـاز شـد        

صالحي سال نو را به حاضرين تبريک       
ــراي هــمــه مــتــقــاضــيــان               گــفــت و ب
پــنــاهــنــدگــي آرزو کــرد کــه در ســال            

 با اتکا بـه مـبـارزه و اتـحـاد            ١٣٨٤
. خود موفق به اخذ پناهندگي گردنـد      

سپس طبق روال هميشگي، رييـس و        
تـاتـي   .   منشي جلسه انتخـاب شـدنـد       

الري و فاضل نادري هر يک به ترتيب        
به عنوان رييس و مـنـشـي انـتـخـاب              

ســپــس دســتــور جــلــســه        .   گــرديــدنــد 
پيشنهادي به راي گذاشتـه شـد و بـه             

اتفاق آرا مورد قبـول شـرکـت کـنـنـد              
آنگاه فـاضـل نـادري       .   گان قرار گرفت  

منشي شورا گزارش فعاليـت شـوراي       
 را   ٢٠٠٤پناهندگان ايراني در سال      

ارائه کرد که عرصه هاي مختلـفـي و          
منجمله دفاع از حقوق پنـاهـنـدگـان،         
فــعــالــيــت هــايــي در زمــيــنــه بــهــم              
پــيــوســتــگــي، فــعــالــيــت راديــويــي و        
تـــبـــلـــيـــغـــي، بـــرگـــزاري جـــلـــســـات       
اطالعاتي، مبارزه عليه راسـيـسـم و          

. قتل هاي ناموسي را شامل مي شد      
اين گزارش مورد توجه حاضرين قرار      

پس از آن تـاتـي الري خـزانـه             .   گرفت
دار شورا گزارش کوتاهي از وضعيت      
مالي شورا در طول سال گـذشـتـه بـه             
جلسه داد کـه حـاضـريـن آنـرا مـورد                

ســپــس شــهــاب    .   تــوجــه قــرار دادنــد     

بهرامي، بازرس شورا، نتيجه بررسـي      
و تحقيق خود از فـعـالـيـت شـورا در               
سال گذشتـه را ارائـه داد کـه مـورد                

. تاييد شرکت کنندگـان قـرار گـرفـت          
جلسه سپس وارد تصويب تـغـيـيـرات         

مـتـن   .   جديد در اساسنامه شورا شـد      
) بـه زبـان سـوئـدي        ( اساسنامه جديد   

بهمراه فراخوان و دستور پيـشـنـهـادي       
جلسه قبال در اخـتـيـار اعضـا قـرار               

ــود      ــه ب ــت ــرف ــررســي         .   گ ــان ب ــري در ج
اساسنامه جديد، هر پارگراف شفاهـا      
به زبان فارسي ترجـمـه گـرديـد و هـر               

. بند جداگـانـه بـه راي گـذاشـتـه شـد                
بدين تـرتـيـب اسـاسـنـامـه جـديـد بـه                  

در .   تصويب اعضـاي حـاضـر رسـيـد           
قسمت انتخابات اين افـراد بـعـنـوان            
هيئت رييسه جـديـد شـورا بـرگـزيـده              

مجمع ساالنه اعضاى شوراى پناهندگان 
 ايرانى در مالمو برگزار شد 

 حسن صالحي -١
 تاتي الري -٢
 فاضل نادري -٣

همچنين فـريـده آرمـان و عـبـاس              
ناصري بعنوان اعضاي علي البـدل    

شهاب بـهـرامـي و        .   انتخاب شدند 
ناصر شيـشـه گـر نـيـز بـه عـنـوان                  

 .بازرسين شورا برگزيده شدند
فدراسـيـون سـراسـري         -همبستگي

پناهندگاني ايراني واحد مالمو از      

همه اعضاي خود که سال گـذشـتـه         
در پيشرفت و موفقيت هاي شـورا        
نقش داشتند، صميمانه تشکر مي     
کند و هـمـه اعضـاي خـود را بـه                  
دخالت فعاالنه در فـعـالـيـت هـاي            
 .گوناگون فدراسيون فرا مي خواند

 
فدراسيون  -همبستگي

سراسري پناهندگاني ايراني 
 واحد مالمو

 ٢٠٠٥ مارس ٢٠

 ادامه از صفحه اول
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ـا           ـي دولت دست راستي جان هاوارد در استرال
ـه حـقـوق               اين هفته دست به تعرضي ديگر ب
پناهندگي زده است، که در نوع خود کم نظير 

نظام سرمايه داري، پليس را دستگاهي .   بود
ـد     . براي تامين امنيت جامعه تعريف ميکـن

ـايـد در مـدارس                  اما تعريف واقعـي آن را ب
ـر             ـار ب راهنمايي و ابتدايي استراليا ديد اين ب
ـه آسـيـب           خالف داستانهاي جنايي پليسي ب
پذيرترين حلقه اجتماعي به جاي دسته جـات   

ـا در      . گانگستر حمله ميکند  ـي پليس استـرال
 ١١اقدامي وحشيانه براي بازداشت کودکان     

 ساله پناهجو به مدارس حمله ور       ١٥ساله و   
ـع مـوجـي از تـرس و                .   شد اين حرکت شنـي

ـازداشـت              وحشت را نه تنها در دل کـودکـان ب
شده بلکه در بين هـم کـالـسـي هـا و کـادر                   

ـوز           .   مدرسه ايجاد کرد   اين کـودکـان کـه هـن
سنشان آن قدر کم است که حتي تصـورراتـي         
ـم از زنـدان ، دسـتـگـيـري و                      ـه گنگ و مـب
ـر از آنـچـه                ـت ـع بازداشتگاه دارند خيلـي سـري
ميشد فکرش را کرد به واقعيت کثيف ايـن          

اين کودکان به بازداشت گاه .   دنيا آشنا شدند   
 .ويالوود انتقال داده شده اند

ـامـه هـاي             اين اقدام وحشيانه در راستاي برن
ـا مـعـنـي                  ـي ـرال ضد پناهندگـي دولـت اسـت

اين بار به کـثـيـف تـريـن حـرکـت                .   ميشود  
ـاه کـه          .   ممکن دست زدند   به کودکان بي گـن

ـد            ـه ان ـت براي تحصيل به محيط آموزشي رف
ـد            . مانند جانيان سابقه دار حمله ور ميشـون

همين عمل تا سالهاي سال ميتواند تاثيرات   
سو رواني را در ذهن و روان کودکان پناهجـو          
و همکالسي هاي بي گناه آنها ايجاد كرده و          
حتي ممکن است هيچ گاه اين ضربه روحـي         

 .از مغز کودکان پاک نشود 

حق پناهندگي حق شناخته شده و مسلم هر         
اما اينجا مسئله خيلي حاد تر . انساني است

ـان اسـت         .   ميشود . پاي حقوق کودک در مـي
ـونـي                  حقو ق کودک بر هر حق و حـقـوق و قـان

 ساله چه گناهي کرده ١١کودک  .   مقدم است 
است که امروز بايد قرباني نظام نوين جهانـي       

 ساله در آن گوشه دنيا چرا ١١کودکان . شود 
ـيـاي                  بايد تاوان مـمـاشـات دول غـرب و دن
سرمايه داري را به دولت هاي ارتجاعي چون      

 .رژيم کثيف جمهورياسالمي دهند
 

ـايـد در هـر               کودک به صرف کودک بودنش ب
سـازمـان   .   جاي دنيا که خواست زندگي کنـد      

ها و نهاد هاي مترقي دفاع از حقوق کـودک          
ـا              ـي ـرال اگر امروز بطور واقعي و فعال در اسـت
وجود داشت دولت ضد پناهنده و ضد کودک 

ـه                 ـه مـحـاکـم و حتي ضد اتباع خودش را ب
 .ميكشاند

اگر کسي نميگفت که ايـن اتـفـاق در کـجـا                
ـد کـه ايـن              افتاده بي گمان همه حدس ميزدن
ـا در                      ـاده اسـت ي ـان افـت ـانسـت اتفاق در افـغ
ـعـارف             جمهوري اسالمي ، نه در دولـت مـت

ـنـجـا دسـت       .   سرمايه داري مثل استراليـا     اي
ـر   .   مديا براي افشا گري باز است    بايد اين خـب

ـه              را ـا ب ـي بمثابه مدرک جرم زنده دولت استرال
ـيـاي شـاد و زيـبـاي            .   جهانيان نشـان داد     دن

کودکان را گروگان گرفته اند، تا مصيبتهـاي       
نظام خود را بر سر پناهجو و کودک بي حقوق 
بياندازند بايد سريعا جلوي اين حرکـت ضـد           

 .انساني دولت هاوارد ايستاد 

امروز ديگر اسم و تصوير زهرا کـامـلـي          
مــرور .   بــراي خــيــلــي هــا آشــنــا اســت            

سرگذشت زهـرا نشـان دهـنـده تـوحـش               
سيستم و نظامي است که در دنيا حاکـم         

زهــرا در ايــران مــتــولــد شــده و             .   اســت
زندگي را تحت حاکميت يک حـکـومـت          

. انسان ستيز و ضد زن آغاز کـرده اسـت         
او بعد از ازدواج با يک مـرد، بـراي جـدا              
شدن از وي حقي نداشته و در آلمان نـيـز            
وقتي از همسرش جدا مـيـشـود، دولـت           
آلمان و قوانين ضد پنـاهـنـدگـي ايـنـجـا            

زهـرا  .   حقي براي زهرا قائل نشـده اسـت        
را در حـالـيـکـه در آلـمـان دوسـت پسـر                   
داشت، و هنوز جدايي وي از هـمـسـرش           

ميخواستند بـه    .   رسميت قانوني نداشت  
اين يعـنـي امضـا سـنـد           .   ايران بفرستند 

کمپيـنـي   .  مرگ و سنگسار زهرا کاملي 
گسترده ، کمپيـنـي بـا حضـور چـنـديـن                
سازمان مدافع حقوق انساني آلـمـانـي و          

. ايراني به نجات وي کـمـر هـمـت بسـت             
فعالين فـدراسـيـون در آلـمـان روزهـا و                
هفته هاي زيادي بهمراه زهرا اين کمپين       

نـام زهـرا بـه خـانـه            .   را به پـيـش بـردنـد        
ميليونها نفر رفت و محکوميت رفـتـار         
ــمــان و چشــم                  ضــد انســانــي دولــت آل
فروبستن اين دولت بر حـقـايـق از سـوي             

زهـرا در آلـمـان        .   هزاران نفر اعـالم شـد       
ماند و با نام او مـبـارزه در راه حـقـوق                  

انساني پناهجويان، مبارزه در دفـاع از         
حق مسلم پـنـاهـنـدگـي زنـان فـراري از                

بـا  .   جهنم جمهوري اسالمي تثبيت شـد      
خود او حرف ميزنيم و ارزيابي او از ايـن         

 :کمپين را جويا ميشويم
 

ممنون از اينکـه  : همبستگي هفتگي 
. اين فرصت را در اختيار ما گـذاشـتـيـد           

اول از اينکه االن آزاد هستيد و بـهـمـراه          
پدرام ميتوانيد در خيابان قدم بـزنـيـد و            
 .راحت باشيد، احساستان را بازگو کنيد

 
من خيلي خـوشـحـالـم       :   زهرا کاملي   

که آزادم و خيلي حوشحالم که توانستيـم        
. کاري کنيم حکم ديپورت من لغو شـود       

در عين حال يک احساس غم عميق نـيـز          
به ايـن  .   يعني احساس دوگانه دارم   .   دارم

فکر ميکنم که چطور ممـکـن اسـت در            
اين دنيا با مردم چنين بي رحمانه رفتـار         

چطور ممکن است زني مثـل مـن     .   شود
و در موقعيت مرا در نهايت خـونسـردي         
دستگير کرده و به زندان و پاي سنگسار        

من براي کمک خـواسـتـن نـزد           .   بفرستند
رفتم که بـه آنـهـا         .   مقامات دولتي رفتم  

بگويم چرا در آلمان هستم، و چگون حقم        
بعنوان يک زن و يک انسان پايمـال شـده،           

آنـهـا   .   تصور ميکردم درکـم مـيـکـنـنـد           
دستهاي مرا بسته و روانه زندان کـردنـد          

ــيــب اخــراج مــرا داده و                     ــرت ــورا ت و ف
 .ميخواستند روانه ايران کنند

مـا بـا شـمـا         :   همبستگي هفتگي    
وقتي حرف زديم که از پلکان هـواپـيـمـا            
پايين آمده و در هـيـجـان کـامـل بسـر                  

احساستان در آن مـقـطـع چـه           .  ميبرديد
 بود؟

 
من روزهاي سختـي را      :   زهرا كاملي 

روزهاي زنـدان و نـا         .   پشت سر گذاراندم  
مــرا .   امــيــدي و يــاس و اســتــيــصــال             

مخفيانه به فرانکفـورت بـردنـد و سـوار             
در آنجا البته کار خلبان     .   هواپيما کردند 

هواپيما به من نشان داد کـه انسـانـيـت             
اگر او نـبـود سـرنـوشـت مـن             .   زنده است 

من وقـتـي وارد       .   معلوم نبود چه ميشد   
فرودگاه شده و شنيدم که تـعـداد زيـادي            
در دفاع از حق ماندن من در آلمان و در           
حقيـقـت در دفـاع از حـق حـيـات مـن                    
تظاهرات کرده و حتي دستگير شده اند،       

بهر حـال مـن       .   قلبم از شوق تندتر ميزد    
مديون اين فعاليتها هستم و همينجا از       
همه کساني که براي نـجـات مـا تـالش              
کردند، از همه سازمانهايي که در طـول       
اين مدت زحمت کشيـدنـد، صـمـيـمـانـه           

 .تشکر ميکنم
 

پـيـام شـمـا بـه           :   همبستگي هفتگي 

 خوانندگان نشريه ما چيست؟
 

 پيام من ايـنـه کـه مـن            : زهرا كاملي 
بـراي  .   هم مثل شما از ايـران فـرار کـردم          

. اينکه مخالف قوانين و حکومت بـودم       
براي اينکـه مـثـل يـک زن هـيـچ حـقـي                    
نداشتم و رفـتـار جـامـعـه بـا مـن غـيـر                    

 درصـد زنـان     ٩٠.   انساني و ظالمانه بود  
در ايران از هميـن مشـکـالتـي کـه مـن                

پيام من به همـه     .   داشتم، در رنج هستند   
مـن  .   اين زنها اينست که تحمل نکـنـيـد        

مدتها تـحـمـل کـردم و هـمـيـشـه فـکـر                    
ميکردم با تحمل همه چيز به خوبي حـل         

ولي نه تنها چيزي حل نشد کـه        .   ميشود
من ميگفتم بخاطر زندگي    .   بدتر هم شد  

ولـي  .   کردن، سختيها را تحمل مـيـکـنـم       
. ديدم سختيها بيشتر و بيشتر مـيـشـود        

بعد تصميم گرفتم براي زندگي کردن، از        
بـخـاطـر زنـدگـي        .   حق خودم دفـاع کـنـم       

بنظر .   کردن، به ظلم و جور اعتراض کنم     
من حق هر انساني امـروز ايـنـسـت کـه              

حق هر انسـانـي اسـت        .  آزاد و شاد باشد 
هـر طـور     .   که در آسايـش زنـدگـي کـنـد           

دلش ميخواهد لباس بـپـوشـد و بـا هـر             
آيـا  .   کس که دوست دارد زنـدگـي کـنـد            

اينها خـواسـتـه هـاي بـلـنـدپـروازانـه اي                 
است؟ من هشت سال سکوت و تـحـمـل          

االن کـــه    .   امــا مــوفــق نشــدم          .   کــردم 
اعتراض ميکـنـم، مـي بـيـنـم کسـانـي                
هستند صدايـم را بشـنـوم، مـي بـيـنـم                 

بهر طـريـق    .   زندگي خودم بهتر شده است    
مـا  .   ممکن شمـا هـم اعـتـراض کـنـيـد              

 .و بايد زندگي بهتري بکنيم. زياديم

 
آرزويـت بـراي     :   همبستگي هفتگـي  

 سال نو چيه ؟
 

من آرزو   .   ديدن دخترم   :   زهرا كاملي 
دارم که دخترم سرنـوشـتـي مشـابـه مـن              

آرزو دارم کـه او را نـزد             .   نداشته بـاشـد    
خودم بياورم که در مغزش اين افکـار را          
نکنند که چون دختر و زن اسـت حـقـش             

ميخواهم دختـرم در     .   کمتر از مرد است   
. آزادي و رفــاه و امــنــيــت بســر بــبــره                

 .اميدورام موفق شوم دخترم را ببينم
 

آخرين سوالـمـان    :   همبستگي هفتگي 
ايــن اســت کــه مــطــبــوعــات آلــمــانــي             
سرگذشت شما را وسيعا پخـش کـردنـد،         
مدتها در راديو و تلـويـزيـونـهـاي آلـمـان              

 احساستان چيست؟. حرف شما بود
من از همه مطبوعـات     :   زهرا كاملي 

تشکر ميکنم که کمک کـردنـد، صـداي           
چـون ايـن     .   اعتراض ما منعـکـس بشـه       

فقط سرنوشت من تنها نبود، سرنوشـت        
هزاران نفر پناهنده بـود کـه مـنـعـکـس               

ايـنـهـا    .   اما يک انتقاد هـم دارم       .   ميشد
هر .   حرفهاي مرا تماما پخش نميکردند    

جايي که مورد نظر خودشان بود، قيچي       
کرده و بـريـده بـريـده حـرفـهـا را پـخـش                    

من از ايـن رفـتـار آنـهـا بسـيـار                .   کردند
آنـهـا سـعـي کـردنـد           .   عصبـانـي هسـتـم      

داستان را به نفع يک مذهب جهت دهنـد    
و يا انتقاد من بـه قـوانـيـن در ايـران و                   

ايـنـهـا هـمـگـي         .   آلمان را مطرح نکردند   
 .مورد انتقاد است

 !ما زياديم، نبايد خاموش باشيم
 پاى صحبت زهرا کاملى

 !سازمانھاى مدافع حقوق آودك آجا هستند؟
 در حاشيه يورش به مدارس آودآان در سيدنى

 بابك شديدي
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هيچ قانوني به اندازه قانون پناهـنـدگـي       
سالهاسـت  .   در هلند سياست زده نيست 

که احـزاب وسـيـاسـت مـداران از ورود               
پناهندگان ابراز نارضايتي ميکنـنـد و        
مردم را به اين عنوان کـه پـنـاهـنـدگـان              
تهديـد بـزرگـي بـراي جـامـعـه وحـقـوق                  
شهروندان هسـتـنـد بـمـبـاران خـبـري و                

به تازگي سياستهـاي    .   تبليغي ميکنند 
سختگيرانه تري در خصوص جلوگـيـري       
از ورود پناهجويان و بيرون نگه داشتـن    
آنها و يـا اخـراج پـنـاهـنـدگـان اعـمـال                   

حتي احزاب به ظاهرچـپ کـه        .   ميكنند
شـعــار بــيـشــتــري در خصــوص احــقــاق           
حقوق پـنـاهـنـدگـان سـرمـيـدهـنـد، در                 

اعمال اين قوانين و به رسميت شـمـردن        
. آن کمک بسياري بـه دولـت مـيـکـنـنـد              

وهراز چندگاهي آنهم براي خالي نبـودن       
عريضه سخني در ارتباط با حمايت از        

 . پناهندگان ميگويند
 

موقعيت پناهندگـان در دهـه ا خـيـرو              
بخصوص در اين يکي دو سالـه بسـيـار           
بــدتــر شــده اســت و ديــگــر کســي از                  

هـمـه   " کارکنان اداره مهاجرت به شعار  
راست ميگويند مگر اينکـه خـالف آن          

پايبند نـيـسـت و در حـال             "   ثابت شود   
هـمـه دروغ مـيـگـويـنـد            "   حاضر شـعـار    

پـيـروي   "   مگراينکه راست آن ثابت شود    

عــدم   –مــرگ تــدريــجــي       .   مــيــکــنــنــد 
اطمينان به آينده و تـرس مضـاعـف از            

احســاس بــي هــويــتــي و بــي            –آيــنــده   
هـويــتــي مــظــاعـف بــه ايــن دلـيــل کــه              
پناهنده يک بار هـم در کشـور خـودش              

احساس سرباربودن و      –بي هويت شده    
و چنـديـن دلـيـل        . . .      بي خاصيت بودن  

رواني ديگر و مـهـم کـه هـرکـدام بـراي                
خود از لـحـاظ عـلـم روانشـنـاسـي يـک                 
مبحث کامل را در بر ميگيرد، زندگي        

 . پناهندگان را شامل ميشود
 

هلنـد مـنـتـظـر چـه عـامـلـي اسـت تـا                      
ازخــواب بــيــدار شــود و بــفــهــمــد کــه               
اينگونه رفتارها با پناهجويان شرم آور     

. اسـت و شـايســتــه انســانــهـا نــيـســت               
انســانــهــاي بــيــشــمــاري در کشــورشــان        
قربانـي تـرور، چـه شـخـصـيـتـي و چـه                     

هم اکنون در حـال لـه        .   فيزيکي شده اند  
شدن زير ماشين قـوانـيـن پـنـاهـنـدگـي               

آمار مراکز پـزشـکـي کـمـپـهـا            .   هستند

خبر از وخامت اوضاع حال پناهجويـان       
و از دست دادن سـالمـت روحـي روانـي             

هيچکس از پناهنده بودن    . آنان ميدهد   
راضي نيست و کسي هم نـمـي خـواهـد            

هميـن مـورد اسـت کـه           .   پناهنده بماند 
باعث ميشود دولت کشورش بـه او بـه           

وقـتـي کسـي      .   عنوان يک دشمن بنگـرد    
 –در کشورش به هر دليلي چه سياسي         

مذهبي وغيره مـجـبـور بـه         –اجتماعي  
فرار ميشود درست به اين معناست که       

ظاهـراً  .   از مرگ فرار کرده نه چيز ديگر      
دولت هلند اين نکته را فرامـوش کـرده          
است و ايـن نـکـتـه اي اسـت کـه آقـاي                    
کــانــتــي از روانشــنــاســان مــعــروف                

يکـي از ويـژگـيـهـاي فـرمـان              :   ميگويد
فرار اين است که مخالفت بـا آن غـيـر               
ممکن است و نميشود آن را تـعـريـف و           
تشريح نمود و اصوالً نبايد در قبـول آن        
ترديد و يا شکي به خـود راه داد چـون               
بسيار کوتاه ، کـامـل و گـويـا اسـت و                 
کــنــدي در دريــافــت آن از نــيــروي آن                

پـس زمـانـي کـه انسـان در              .   ميکـاهـد  
کشورش به هـر دلـيـل اعـتـقـادي و يـا                  
فعاليتي که از خود نشـان مـيـدهـد، از             
طرف دولت کشورش دشـمـن شـنـاخـتـه            
ميشود ، چون نبايد جور ديگري بـاشـد         
و يا فکر کند ، به اجبـار مـيـگـريـزد و                
بار ديگر هم در هلند به همين مشـکـل          

هــمــه مــيــدانــيــم کــه      .   دچــار مــيــشــود     
پناهندگي يک حق است و بايـد گـرفـتـه            
شود و هيچکس غير قانوني نـيـسـت ،           
پس بيائيد با هم متحد شده و حق خود         
را اعاده نمائيم و از هويت و شخصـيـت    

 .خود دفاع کنيم 

بمناسبت سال نو، فرصتي دست داد تا ديداري 
دهکده ايي در شمال غربـي   witmursumاز  

ـاشـم کـه                     ـه ب ـد داشـت ـن ـزل هلند و در استان فـري
ـر از                          ـف ـيـسـت و پـنـج ن پناهـگـاه يـکـصـدو ب
پناهجوياني شده اسـت کـه آنـان بـخـشـي از                  

ــد مــوســوم            ٢٦٠٠٠ ـن ـده ائــي هســت ـاهــن ــن  پ
ـده آنـان         gezichten 26000: به که پـرون

ـور             براي يک و يا چند بار بسته شده و بنا بـدسـت
ــگــهــداري از           )   کــوا   (    ســازمــان مــرکــزي ن

پناهندگان، مجبور به ترک کمپهاي پناهندگي    
ـد        ـودن ايـن افـراد     .   شده و در خيابانها سرگردان ب

ـا کـمـک               عمدتأ توسط اشخاص خيرخـواه و ب
ـه ايـن           سازمانهاي حامي پناهندگي منطقـه ب

تشکل احزاب .  مرکز معرفي و هدايت شده اند 
ـا             و افرد مخالف دولت دست راستي حاکم ، ب
ـأ مـوج ضـد                ـن حمايت شهرداري محلـي، عـل
ـه و ايـن مـوج                اخراج پناهندگان را برانگيـخـت
آشکارا به رسانه هاي گروهي هلند کشانده شده 

 .است
 
ـويـزيـونـي                 ـل ـه ت ـان  Nova Denبرنامه شـب

Haag van Daag            ــا دعـــوت از ـه بـ کـ
دولتمردان هلند به کنکاش در مورد مسـائـل          
ـامـه هـاي                   ـرن ـردازد، ب ـپ سياسي حـاد روز مـي

در .   گوناگوني را به آن اخـتـصـاص داده اسـت            
راستاي اين کار فقط در ماه جاري و در سـوم              

:   ( مــارس بــا بــرنــامــه ائــي تــحــت عــنــوان             
Asielopvang kost Witmarsum 

handen vol geld ) (        ـاهـنـدگـي ـن کمپ پ
و شـانـزدهـم      )   ويت مارسوم هزينه زيادي دارد    

:   ( مــارس بــا بــرنــامــه ائــي تــحــت عــنــوان             
26,000  gezichten onder vuur 

van twee ministers)(    ــگــــري بــــازنــ
ـر           ٢٦٠٠٠ ـر آتـش دو وزي ـه بـرسـي      )   نفر زي ب

مسائل اين مقوله پرداخت که ظـاهـرأ مـورد            
 .توجه قرار گرفته است

کمپ ويت مارسوم کـه در واقـع يـک کـمـپ                   
ـه هسـت،              ـده بسـت حمايتي از پناهجويان پـرون
توسط بودجه شهرداري و مردم محلي حمايت       
ميشود و احزابي که بيشترين کرسي مجـلـس         

کـه   PvdAدوم را در ا ختيار دارند بجز حزب          
ـار             خود به تنهايي پنجاه و دو کرسي رادر اختـي
دارد، علنأ مخالفت خود را در رابطه با کـمـک         
ـه و              شهرداريها به اينگونه مراکز اعـالم داشـت
تالش دارد که با تصويب اليحه هاي ديگر آنان 

ـا         .   را در فشار بيشتري قرار دهـد       ايـن مـرکـز ب
ـان              ـب کسر بودجه و مشکل مالي دسـت بـگـري
ـر                  ـغ ب ـال ـغـي ب است و تنها در سال گذشته مبـل

 .يورو هزينه کرده است  ١٤٣٠٠٠

که مسئول هماهنگي اسـت در     j. Buisآقاي  
اواخر سال گذشته تالش فرواني در جهت جلب        
بيشتر مردم و مقامـات دولـتـي بـراي کـمـک                
ـه اسـت و                   ـايـتـي داشـت مالي به اين مرکز حـم

ده هزار يورو کمـک  )   ١٠٠٠٠( توانست مبلغ   
ـد        ـر سـال           .   مالي دريـافـت کـن وي در دسـامـب

ـم              ٢٠٠٤  Rita دعوت نامه ايـي بـراي خـان
Ferdonk         وزير مهاجرت هلند فرستاد و از

وي دعوت کرد که به اين مرکز حمايتي آمده و        
از نزديک با مشکالت مرکز و ساکنان آن آشنا         

خانم ريتا فـردونـک اصـوأل           از آنجائيکه.   شود
يکي از مخالفين اصلـي طـرح نـگـهـداري از               
پناهندگان است، ايـن دعـوت را رد کـرده و                 
ـه      اظهار داشت که براي وي جذابيتي ندارد که ب

ـايـد       ـي پـس از رد      !   يک دهکده کوچک فريزلند ب
تقاضاي بازديد از طرف وزير مهاجرت، دست       
ـد کـه            اندر کاران اين مرکز حمايتي اعالم کردن
بعلت مشکل مالي هيچ تضمينـي در ادامـه           
روند نگهداري از پناهجويان وجود ندارد و اگـر         
اين مرکز نتواند ميزان الزم بودجه ايي که به آن          
نيازمند هست جذب کند، ناچارأ بسته خواهد   
شد و به گروهي از پناهندگان اعالم داشته کـه           
ـه آنـان                   ـتـگـي ب ديگر قادر به پرداخت پـول هـف

 .نيست
 

ـز                   ـي ـرانـي ن ـواده اي در اين ميان تعداد پنـج خـان
عـبـاس کـه      .   ساکن اين مرکز حمايتي هستند   

حدود ده سال در هلند بسر ميبرد يکي از آنـان           
در صـورت قـطـع پـول          :   است و اظهار ميکرد   

هفتگي اعتصاب غذا خواهم کرد و اگر تحمل 
من تمام شود به سوپر مارکت رفته و از مـردم            
ميخواهم که به من کمک کنند و باز هم مؤفق          
ـه و                      ـر مـارکـت نشـسـت نشدم در هـمـان سـوپ

مي خواهند با . ميخورم تا زماني که سير شوم
ـم         .   من چکار کنند   ـه هسـت آدم .   آقا من گرسـن

هر کاري کـه  .   والسالم.   گرسنه نياز به غذا دارد    
 .ميتوانيد بکنيد

نفر زير آتش دو     ٢٦٠٠٠بازنگري  (   در برنامه   
ـامـه          )   وزير ـرن که در تاريخ شانزدهم مارس در ب

Nova           مورد بحث بود، طرح پروژه سـاخـتـن
 پناهنده از طرف ٢٦٠٠٠فيلمهاي کوتاه براي  

ـم              Ritaدو وزير مورد حمله قرار گرفت و خـان
Ferdonk             ـه آن را اغراق آميز تلقي کـرد و ب

ـه ور شـد کـه آنـان از مـا                        سازندگان آن حـمل
ـر           سوبسيد دريافت ميکنند و بعد اين پول را ب
عليه ما بکار ميگيرند و ايـن نـاقـض اصـول              

ـم          Agnes Vanدمکراسي ماست؟ و خـان
Araenne  وزير رشد و همکاري آن را نه تنها

ـد رشـد و                      ـلـکـه آن را مضـر رون جالب نديد ب
 !!همکاري دانست

 
 نفر از انسانهايي کـه از ديـار       ٢٦٠٠٠زندگي  

خود گريخته اند و براي کسب حقوق و آزادي و       
زندگي بهتر که از اصول اوليه جامعه انسـانـي           
ـم            است، را جالب توجه نميدانند و برايشان مـه
نيست که چه آينده دهشتناکي در انتـظـار ايـن        

 .گروه از انسانها است
و چقدر . دمکراسي به سبک غربي آن است  اين

گـروه  .   پيـشـکـش تـان بـاد            . هم به آن ميبالند 
همکاري کمپ ويت مارسوم از همينجا از تمام 
کساني که به هر نحوي مي توانند کمک رسـان          
باشند از صميم قلب دعوت به همکاري کـرده          
ـا کـمـک                 است و قرار است در ماههاي آينـده ب
ـده               گروهاي موسيقي و با اجـراي کـنـسـرت زن
ـه               ـم فـردونـک و هـم عمال و علنأ به جنگ خان
هواداران او برود و خواهشمند است در صورت 

ـه          .   امکان به جمع آنان بپيونديد     ـا هـر وسـيل و ب
 .ممکن دست به افشا گري بزنيد

 
تاريخ دقيق کنسرت و محل اجراي آن متعاقبأ 

ـد و آگـاه            . ((اعالم خواهد شد  ـن ـدان آنان بايـد ب
ـا بـراي مـا                    ـه ـم کـه آن باشند که ما ننشسته اي

خانم ويدا بينا يـکـي از        تصميم بگيريد و بقول   
ـاسـي،          زنان گريخته از بند استبداد و اسالم سـي

ـم،     .   ما بر نميگرديم     اينجا ميمانيم، مينويسـي
ـه پـخـش            بحث ميکنيم، داد ميزنيم، اعالمـي
ـد اعـتـراض              ـن ـهـاي هـل ميکنيم، وسط خيابان
ميکنيم ، کنسرت راه مياندازيم و پـرچـم حـق          
ـيـن               پناهندگي را بلند ميکنيم و جـلـوي دورب
ـه           خبرنگاران نه تنها به خانم فردونک بلـکـه هـم

ـم        ايـن  .   وزيران شان ميگوييم که ما بر نميگردي
حق ماست و شما هم توان گرفتن ايـن حـق را          

 .نداريد
 

چاره پناهجويان وحـدت و      
 .تشکيالت است

پناهندگان زير آتش وزراى  
  هلند

  هلند با ما چه میکند؟
  سيد محمد فاضل

 كيوان قديري

 اولين شماره نشريه عليه اعداما
نشريه كميته بين المللى عليه 

اعدام به سردبيرى فرشاد 
 حسينى نتشر شد

نشريه عليه اعدام را ميتوانيد در 
سايت روزنه و سايت كميته 
 عليه اعدام مطالعه كنيد
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 مارس امسال ميدان مرکـزي شـهـر          ٨
استکهلم شاهد هنرنمايـي دو مـرد و            
دو زن هنرمند بـود کـه بـا ابـتـکـاري                 
ارزنده و بسيار گيرا، با يکرنگ کـردن          
خود، با رنگ سـفـيـد و يـک عـالمـت                
تساوي در ميـان صـورت بـا بـانـدورل              
: بزرگي با نوشته اي بـه زبـان سـوئـدي             

برابري ميان زن و مـرد هـمـيـن حـاال،              
روي سکويي که از پيـش تـدارک ديـده            
بودند و با زمينه دکـوري سـيـاه رنـگ             
که پارچه بسيار بلندي به طول تقريبـي        
ده متر بود، بامشـعـلـهـاي فـروزان در             
ميان سرماي جانکاه قريب دو ساعـت       
ايستادند و جمعيت کثيري را بـه خـود         

رهـگـذران عـمـومـا مـي           .   جلب کردند 
پرسيدند چه شده؟ شعار بـرابـري زن و            
مرد پاسخ فـوري بـه سـوال رهـگـذران              
کنجاوي بـود کـه عـلـيـرغـم سـرمـاي                 
جانکاه مي ايستادند و حرکت نماديـن       
اين دو مرد و دو زن را مشتاقانـه مـي          

 .نگريستند
با پناهجويان هنرمندي که اين حرکت      
برجسته را تـدارک ديـده و اجـرا کـرده                
بودند، حامي اعتماد، آرزو صـالـحـي،        
هوشنگ ناقدي و محبوبه گوهـري در        
استکهلم، گفتگـوي کـوتـاهـي انـجـام            

 داده ايم که در زير ميخوانيد،
 

از حامي اعتـمـاد شـروع        :   همبستگي
مي کنيم،، خودت بگـو کـه مـاجـراي            
اين طرح زيبا و سـاده چـطـوري شـروع             

 .شد
سالم دارم براي شـمـا       :   حامي اعتماد 

و همه آنـهـا کـه ايـن مـطـلـب را مـي                     
اصل و اساس مـاجـرا بـرمـي           .   خوانند

گردد به اين که هنرمـنـد کـمـونـيـسـت             
تعهدش نسبت بـه مصـائـب جـامـعـه              

مـن  !   چگونه بازتـاب پـيـدا مـي کـنـد             
خودم را با هر شهروند ديگري جـدا از           
جنسيت و مليت و نژاد و غـيـره بـرابـر             
ميدانم، در عين حال اصل بـرابـري زن          
ومرد يـک ضـرورت فـوري بـراي حـل                
يکي از دردناکتريـن مصـائـب تـاريـخ            

سالهاست که کمونيستها و    .   بشر است 
جامعـه مـدرن بشـري         «چپ»باالخره  

مـنـهـم    !   دارد اينـرا فـريـاد مـي کشـد            
همين کار را کردم، براي جـلـب تـوجـه             
عمومي و اينـکـه دو سـاعـت هـزاران              
رهگذر را به ايـده، بـرابـري زن و مـرد                
جلب کنم، اين ايده را به کمک دوستـان         

و نـگـاه و مشـتـاق          .   عزيزم اجرا کرديم  
مردمي که در دل آن سرمـاي جـانـکـاه            
ساعتها به اصـطـالح مـيـخ مـا شـده                
بــودنــد و راجــع بــه جــزئــيــات آنــچــه               
ميديدند با صـداي بـلـنـد بـحـث مـي                 
کردند براي رضايت من کـفـايـت مـي            

ما توانسيتم برابري زن و مرد بـا       .   کند
با برجسـتـگـي نـمـايـانـي در صـحـنـه                  
جامعه مطرح کنيـم و کـامـال مـوفـق             

 .شديم
 

بـا آرزو صـالـحـي         :   همبسـتـگـي   
گفتگويمان را ادامه مـي دهـيـم؛ آرزو           
تو نظرت چيه و کار خـودتـو چـطـوري             

 تعريف ميکني؟
 
اول يک سـالم بـلـنـد          :   آرزو صالحي  

براي خوانندگان نشريـه هـمـبـسـتـگـي            
! دارم، من زن گريخته از جهنم اسالمم      

وقتي طرح را شنيدم و شدنـي بـودنـش           
را سبک و سنگين کردم، تصويـري کـه          
فورا براي خودم ساختم اين بود که ديد        
يک جانبه و عقب مانـده اي را کـه بـا                
نسبيت فـرهـنـگـي بـراي مـردم اروپـا               

. ساخته اند، را ميشـود هـدف گـرفـت           
لـچـک بسـر و تـو            «زن جهان سومي »

 «زنانگـي اش   »سري خوران، وظايف    
در ايـن نـمـايـش         .   را به جـا مـي آورد         

خياباني دو ساعته فرصت خوبـيـه کـه          
دوش به دوش بودن مبارزه زن و مـرد            

اين درعيـن  .  براي برابري را نمايش داد 
بزرگ من به قوانين     «نه»حال پاسخ و    

ضد انسـانـي مـذهـب و مـخـصـوصـا                
اسالم هست، که من دسـت در دسـت            
مردي ديگر، با نـمـايشـي نـمـاديـن از              
دستهايي کـه بـا هـم در يـک زنـجـيـر                   

هـمـه مـا بـه رنـگ              -است، يک رنگ    
با عـالمـت اعـتـراضـي          -سفيد بوديم  

قرمز رنگي در چهره ام، مي گويم مـن         
آنچـه  !   برابري را همين حاال مي خواهم   

را قوانين اسـالمـي و نـابـرابـري هـاي               
اجتماعي از همه ما گرفـتـه اسـت را،            

 .همين حاال مي خواهم
 

 در ادامـه بـا هـوشـنـگ              : همبستگي
ناقدي صحبت کرديم؛ هوشنگ با کار      
تئاتر آشنا ست، بـارهـا روي صـحـنـه              
رفــتــه و از فــعــالــيــن شــنــاخــتــه شــده            

از او   .   فدراسيون در اسـتـکـهـلـم اسـت          
 مـارس    ٨درمورد نمايش خياباني در     

ــدان مــرکــزي شــهــر                امســال در مــي
 استکهلم پرسيديم؛

 
صـمـيـمـانـه بـراي         :   هوشنگ ناقدي 

خوانندگان هـمـبـسـتـگـي سـالم دارم،             
خوشحالم که پل بين من و خوانندگـان        
ديگري شديد که نمي شناسمشان، کار      
ما ساده اما بشدت موثر و پر محـتـوا      

من هم مثل ساير دوستان با سـر         .   بود
و صورت و لبـاس سـراپـا سـفـيـد، در                

مـن لـبـاس کـار         .   سکوي نمايش بـودم  
لـبـاس کـار کـه بـگـويـم              . سفيد داشتم 

خواسته بـرابـري زن و مـرد يـکـي از                  
جـداي  .   مطالبات فوري کارگران اسـت    

و نابرابري بزرگترين صدمه اجتمـاعـي       
اش را اول به کارگران مي زنـد، صـف            
اتحادشان را بهم مي ريـزد و نـابـودي             

. سرمايه داري را به تاخير مـي انـدازد         
 مارس يک فرصت استثنـايـي اسـت          ٨

که من بعنون يک انسـان، نـه بـعـنـوان              
ــوان يــک انســان                   ــن ــع ــا زن، ب مــرد ي
کمونيست در صحـنـه جـامـعـه پـرچـم              
مبارزه براي برابري بين زن و مـرد را              
بلند کنم و زنجيرهاي مـذهـب، سـنـن            
عقب مانده و جهالت سرمايه داري را       

ايـن نـمـايـش       .   بر دستـانـم نشـان دهـم         
موفقـي بـود، از انـجـامـش راضـيـم،                

سرماي جانکاه آنروز مانع اين نشد که       
هزاران نـفـر صـداي اعـتـراض مـا بـه                 

مبارزه با نابرابـري    !   نابرابري را نشنوند  
 .کاري تعطيل ناپذير ماست

 محبـوبـه گـوهـري يـکـي           : همبستگي
ــيــن فــدراســيــون در               ديــگــر از فــعــال

بسياري چهره مهـربـان     .   استکهلم است 
او را که صـنـدوق کـمـک مـالـي بـراي                  
پناهجويان مخفي را در هـر جشـن و             

. مراسمي مي گرداند را مي شناسـنـد        
او پاي ثابت هـر تـالش و طـرحـي در                

بسـيـاري   .   فدراسيون استـکـهـلـم اسـت        
. کارها انگار فقط به او گره مي خـورد        

 .ببينيم او چه مي گويد
 

سالم براي شـمـا و        :   محبوبه گوهري 
خوانندگان نشريه همبسـتـگـي، درهـر         

مبـارزه بـراي حـقـوق         .   کجا که هستيد  
انساني پناهندگان ما را به هم پـيـونـد          

خانواده جهاني فـدراسـيـون       .   داده است 
درهرکـجـا   !   سراسري پناهندگان ايراني  

که هسـتـنـد دسـتـشـان در دسـت هـم                  

ــي          . اســت ــان ــاب ــمــايــش خــي درمــورد ن
دوستانم نکات خوبي را گفتند و کـار          

راستش فکر کنيـد  .   مرا ساده تر کردند 
 مارس بشود و ما درخيابان نباشيـم        ٨

و صداي اعتراضمان را بلند نـکـنـيـم؟           
 مـارس سـال       ٨!   اصال شدني نـيـسـت      

پيش من حجاب سوزاندم و بـا صـداي          
بلند مذهب و قوانين جاهـالنـه اش را           
به مصاف طلـبـيـدم، امـثـال راسـتـش              
براي اينکار باز هم طرحي داشتـم امـا          
وقتي طرح نمايش بـرابـري را شـنـيـدم             

من هـم  . دلم رفت که دنبال آن را بگيرم 
مثل دوسـتـانـم سـراپـا سـفـيـد بـودم،                  
دستانم در زنجيري بود کـه مـذهـب و            
قوانين نابرابر جامعه به دسـت و پـاي            

من سفيد بـودم مـثـل        .   همه مي پيچد  
. مردان ديگر که مثل من سفيدبـودنـد       

باندرول بزرگ و سرخ برابري بيـن زن و           
مرد همين حاال را با دستـهـاي ديـگـر            

و .   مردان و زنان بـدسـت گـرفـتـه بـودم             
راستش در آن دو ساعت، با برادرم کـه          
بخاطر همين اعتقادات بدست جالدان     
اسالمي اعدام شد، در دلم حـرف مـي          
زدم، وقتـي صـداي بـلـنـد شـعـارهـاي                
مرگ بر جمهوري اسالمـي مـيـدان را           
تکان ميداد، به در ذهنم به بـرادرم کـه         
انگار درکنارم در مقابلم و در همه جـا      
بود مي گفتم مي شنوي؟ ايـن صـداي          
توهم بود، اين پرچمي که من در دست        
دارم پرچم توهم بـود، ايـن زنـجـيـرهـا               

مـا مـي رويـم کـه           .   بدستان تو هم بود   
بازشان کنيم، در اين مـيـدان ايسـتـاده           

و وقـتـي    !   ايم که گور نابرابري را بکنيم     
در ميان هلهله مردم از سکوي نمايش       
پايين آمديم و شعار ميـداديـم بـرابـري           
زن و مرد هميـن حـاال و مشـعـلـهـاي                
فــروزان را در هــوا تــکــان مــيــدايــم،              
ــران                ــردم اي ــزرگ آزادي م ــاي ب روزه

 .درمقابلم بود
 

براي همـه شـمـا کـه ايـن             :   همبستگي
نمايش بزرگ خياباني را امکان پـذيـر          
و اجرا کـرديـد، بـراي شـمـا کـه پـرچـم                   
آزادي و برابري را با اين طـرح سـاده و             
بشدت ديدني در مقابل مردم گرفتيد،      

بـه  !   صميمانه آرزوي مـوفـقـيـت داريـم          
اميد ديدارهاي بعدي و موفـقـيـتـهـاي          
بيشتر و کارهاي هنري ارزنده از شـمـا          

دســتــتــان را بــگــرمــي مــي         .   عــزيــزان
 !فشاريم

نمایش برابری در میدان شھر استکھلم، 
  ت ھ يـه   آـنـن د ه   سـيـا م ك   بـھ ا ر ى    ٢٠٠٥ مارس ٨
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خيابان که کنسولگري جمهوري اسـالمـي درآن         
 . قرار داشت، خيـابـان بسـيـار شـلـوغـي نـبـود                 

در آن جانيان جمهوري اسـالمـي        کنسولگري که 
مـامـورانـي کـه سـالـهـا در              .   جاي گرفت بودنـد   

ــگــاه اطــالعــات          جــمــهــوري اســالمــي       دســت
بجز ترور و جـاسـوسـي            و کارشان  شده  تربيت 

وظــيــفــه     در خــارج از کشــور             لــفــان   مــخــا 
   . در آن جاي گرفتند  نداشتند،  ديگري

ــود                ريـــزش بـــرف     ــده وجـ ــنـ ــراکـ ــه طـــور پـ بـ
شرکت زنان و مردان   سردي هوا  علرغم  داشت
به تظاهـرات مـي داد و             شاداب خاصي    جوان

و استقبال گرم وبي سـابـقـه         وجود چهرهاي تازه  
حکم مرگ جمهوري اسـالمـي          از اين فرا خوان   

ــود                               ــرد و وجـــ ــبـــــات مـــــي کـــ را اثـــ
مـعـتـرضـيـن در مـحـل             واقـعـي       سخنرانهـاي 

 ظهور يک جنبش    و حقانيت جنش برابري طلبي   
بــه رهــبــري حــزب         اجــتــمــاعــي    بســيــار قــوي   

آذر     .اثـبـات مـي کـرد           را کمـونـيـسـت کـاري       
خود را به تظاهرات رسـانـيـد و مـورد                ماجدي

و از      تظاهر کنندگان قرار گـرفـت        استقبال گرم 
دخـــتـــر جـــوانـــي       گـــرم   ســـوي ديـــگـــر صـــدا      

تـا     ما در ايـنـجـا جـمـع شـديـم                گفت  مي   که
بگويم که تصميم گرفتيم که شمـا را سـرنـگـون              

شـمـا      برنامه يک دنياي بهتر را جايـگـزيـن        کنم
سازيم ما در ايـنـجـا جـمـع شـديـم کـه بشـارت                     

دخـتـر      و چـنـديـن         باشـم    جمهوري سوسياليزم 
شادابي تـظـاهـرات را فـراهـم             که جوان ديگري  

 .بودند سخنراني کردند کرد
بود کـه وقـت را غـنـيـمـت              اوضاع  ديدن اين با

پناهجو گـفـتـگـوى         و مرد  زن و با چند     شمردم
کوتاهي انجام دادم که توجه شما را به آن جـلـب            

 .مي کنم
توجه مرا جلب   در ميان تظاهرات  مرد مسني

 سخن را با ايشان با او نزديک شدم و سر  کرد به
  ز کردم

چـه انـگـيـزه اي در ايـن               بـا    ابتدا از او پرسيـدم    
 تظاهرات شرکت کردي؟

کـه نشـان        من در اين تظاهرات شـرکـت کـردم          
در اين تظـاهـر ات          . دهم من طرفدار آزادي زنم    

شرکت کردم که به حکومت ضد زن جـمـهـوري             
مـن بـه انسـانـيـت          .   اعـتـراض کـنـم            اسالمـي 

بـر   در ايـران     براي اجراي عـدالـت   اعتقاد دارم و 
ــايـــد                انـــقـــالب کـــرد و         ايـــن بـــاورم کـــه بـ

جـمـهـوري       سوسياليزم را جـايـگـزيـن         جمهوري
چون من بر اين باورم هسـتـم کـه        .اسالمي کرد 

ارزش انسان را بـه خـود            تنها سوسياليزم است  
  انسان باز مي گردداند

ممکن اسـت شـمـا خـودتـان را مـعـرفـي                  : شمه
 كنيد؟

 سال سـن دارم    ٦٠و     من فريدوين فرجاد هستم   
اما مـن    .   وارد آلمان شدم ١٩٩٦ سال رد  من  

هنور   .اقامت نشدم  به حال موفق به گرفتن   تا
چـهـار      و خانواده دارم      در هايم زندگي مي کنم    

کـه جـالـب       نفر در يک اتاق زندگي مي کـنـيـم،            
  .وبسيار سخت و غم انگيز است نيست
 ٩   در طـول ايـن         بده کـه      توضيح   لطفا : شمه

 در اين كشور چه ميكرديد؟  سال
فعـالـيـت        سال اقامت در آلمان٩در طول    من   

و   يعني فعال کمونيست کارگريم  سياسي کردم
اما جدا از     .   کار مي کنم     به طور تشکيالتي  

گـپـي      کـمـي واقـع بـيـنـانـه تـر                 اينها اجازه بده  
مـن در ايـران جـانـم در خـطـر اسـت و                          . بزنـم 

آيا به عنوان يـک انسـان، مـن           .پناهجو هستم 
يــک زنــدگــي بــرخــوردار بــاشــم؟          از      حــق دارم  

حـق انسـانـي را بـراي خـودم و هـمـه                     ايـن    من
و بـر       حـق حـيـات        . خـواهـانـم      انسانها ي دنيـا   

چـيـزي    خودار از يک زندگي انساني، اين همـان      
 .است که ما براي آن مبارزه مي کنيم

بايد چه کار کـنـنـد          بنظر شما پناهجويان  :   شمه
بـراي     که بتوانند به حق انساني خـود بـرسـنـد؟            

 رسيدن به هدف چکار بايد کرد؟
ــدون  ــري ــن           :ف ــراي ــاورم کــه    مــن ب ــمــامــي     ب ت

و    پناهجويان در هر کجاي آلمـان کـه هسـتـنـد             
بـايـد دور        علـيـرغـم هـر مشـکـلـي کـه دارنـد                 

من اعـتـراف مـي         . فدراسيون جمع شوند   پرچم
يافته ما اسـت کـه          کنم که تنها اتحاد سازمان    

مــي تــوانــنــد مــا را بــه حــقــوق واقــعــي خــود                 
دور يک تشکل راديکال و    مبارزه بايد    . برساند

نيـروي مـرا صـد           که منسجمي چون فدراسيون  
 .مارا حتمي مي کنند برابر كرده و پيروزي

ــرمــاي زمســتــان       امــان چــنــدانــي نــمــي               س
ــم از شــــدت ســــرمــــا                        داد ــهــــايــ دســــتــ

فرجاد جدا شدم و     فريدوين زا   بود   شده   سست
ابتدا از ايشـان      .   به گفتگو پرداختم     با يک خانم  

بر مي خـيـزد         هرچه از درون دلش   که  خواستم  
 .بگويد

سـه     ابـتـداد   کـه    خوشبـخـت هسـتـم         من کلثوم 
ــاه ــزيـــت    مـ ــرانـ ــاه         درتـ ــرودگـ ــراه      فـ ــمـ ــه هـ بـ

چون همانجا جواب ردي   .   بودم   زنداني    فرزندم
خودم را به کيس شـوهـرم           و دليلش هم      گرفتم

 و حدود يک سال هشت مـاه در           بودم نسب کرده 
امـا ايـن تشـخـيـض را                هايم زندگي مي کنـم    

داشتم که به فـدراسـيـون و حـزب کـمـونـيـسـت                    
   . کارگري پيوستم

يعنـي خـودم بـه           من خيلي سريع کيس خودم  و
کيس کـمـونـيـسـت کـارگـري               عنوان يک انسان  

نسـب کـرد        خودم را به شوهـرم     چون قبال    دادم
و به همين دليل  نظامي بود   چون شوهرم   بودم
با حـزب      حاال بسيار خوشحالم که    رد شدم      هم

و در تمامـي     و فدراسيون دارم فعاليت مي کنم     
و    و احساس راحتـي      ميکنم اکسيونها شرکت   

 هم مي کنم  شادابي
بايد چکار کنند که بتـوانـنـد         پناهندگان   : شمه 

راه    جلو اين موج ضد پناهندگي را بـگـيـرنـد؟            
امروز پناهنده در تنگنـا اسـت            حل کدام است  

 چکار بايد کرد ؟   و زير فشار له مي شي
ابتدا اجازه مي خواهم که از تجارب عملى خود         

اتـفـاقـي کـه بـراي             . يک اتفاق بگـويـم     در قالب 
 مــوفــق بــه     گــرواقــعــا ا     . زهــرا کــامــلــي افــتــاد    
ايـن خـانـم نـه جـايـي در                  دپيورتش مـيـشـدنـد     

و به احتمال     فاميل   خانواده داشت نه در ميان    
ــگــســار مــي                        ــن ــا س ــدام ي ــاد اع ــي زي ــل ــي خ

به رهبـري      که ما همه با يک اتحاد        خوب   . شد
و بــه يــاريــش     مي   اعــتــراض کــرد     فــدراســيــون

کـه     اتـحـاد مـا بـه گـونـه اي بـود                     . شتافتـيـم  
ايـن     . نـجـات دهـيـم         را زهرا کاملي    توانستيم

تصـور ش را         بـود    يک تجربه اي بسـيـارعـالـي       
بکنيد اگر زهرا کاملي ديپـورت مـي شـد يـک               

و   چون او ممکن بود سنگسار شود. فاجعه بود
امـا     . رقم زده شـود     سرنوشتي بسيار بد برايش 

از دپيورت    توانستيم   تشکل داشتيم،    ما چون 
اين حرکت تحسين بـر        .  ايشان جلو گيري کنيم   

انــگــيــز اســت و هــمــه پــنــاهــنــدگــان بــايــد در               
عضـو     شرکت کـنـنـد و بـايـد              پيروزى ها    اين

اين يک حرکت مدرن و انساني  .فدارسيون شوند
 .است

و از      نشسـتـم     بعد پاي سخنان سکنيه طوسي     
 نيا ايشــان پــرســيــدم بــا چــه انــگــيــزه اي د ر                

 تظاهرات شرکت کردند؟
قبال هر چيز بايد عرض کنم ما زنان کشورهاي         
ــار اذيــــت                          ــيــ ــيــــار بســ ــالم زده بســ اســ

اسـالم     اذيـت و آزارمـا زنـان            مـبـانـي      . شـديـم  
و خود مردساالري و نـامـوسـي           .  است يمحمد
سرچشمه مـي    همش از اسالم    زن ضد  و پرستي
اسالم دين زور و ضد زن است؛ حـامـي و           گيرد

 چـون    مـا  و امـا اسـاس         استهيپشتيبان سرما 
و در      انساني برابر طلب و سوسيـالـيـزم هسـتـم           

روز مقـدس بـه عـنـوان دفـاع از حـق انسـانـي                      
شرکت کردم همه زنها بايد شرکت کـنـنـد              خود

همه مردان متمدن بايد شرکت کـنـنـد ايـن روز              
 ستمقدس ا  يک روز

ممکن است در مـورد وضـعـيـت خـودتـان در                  
 مشـکـالت   مـثـال        آلمـان هـم صـحـبـت کـنـي             

 ؟ پناهنده جويان در آلمان چى هست
نـبـايـد احسـاس تـنـهـايـي                در ابتدا پـنـاهـجـو        

مـن     و خـود را دور از هـمـه نـگـاه دارد                     كرده
بـه     بـا پـيـوسـتـن       .   را داشـتـم          همين احسـاس   
ــيــــون  ــيــــســــت              فــــدراســ ــونــ ــمــ و حــــزب کــ

و احساس    ميدر آ  از تنهايي    توانستم   کارگري
شـاکـي      ولي مـن از دولـت آلـمـان             . قدرت کنم 
حــق انســانــي مــا         چــون پــنــاهــنــدگــي   .   هســتــم
بــدون دلــيــل از کشــور مــان فــرار                        . اســت
يـک      اسـالمـي     حکومـت جـمـهـوري        .  نکرديم

و ضــــد تــــمــــدن و                 حــــکــــومــــت خشــــن     
و بـه       ما کمپن راه انـداخـتـم     .  است   ضدانساني

مـا     . فـعـالـيـت مـي کـنـيـم               صورت متـشـکـل    
و دقــيــقــتــر بــه رهــبــري            ســازمــان يــافــتــه تــر     

و از تمام پناهجو ها    پيش مي رويم     فدراسيون
  .مي خواهم به ما بپيوندن  در آلمان

چهار سال و يـک        حدود مهدوي فر  نجيبه   من 
ــاه ــتــــم    لــــمــــان  در آ       مــ يــــعــــنــــي       . هســ

و تـا حـاال از مـن               پناهندگـي کـردم       تقاضاي
شـوهـرم دو     .   ردم کـردنـد    اما. مصاحبه نكردند 

ــت              ــا اســ ــجــ ــنــ ــال ايــ ــي           . ســ ــوعــ ــه نــ بــ
او دادگاهى شـد        . مبتال است    سرطان   بيماري

و رد      ستپامـبـر خـورد      ولي دادگاهش به يازده     
شـوهـرم   .   اسـت    البـتـه گـرفـتـاريـهـا زيـاد               . شد

و    شده   به مريضيش اضافه     اعصاب   ناراحتي

ــامـــال ــده اســـت            کـ ــه شـ ــلـ ــزوـ ولـــي .    ايـ
يـعـنـي بـا حـزب             حزبي هسـتـم       خودم

کمونيسـت کـارگـري و بـا فـدارسـيـون                
خودم را با فعاليتهايـى مـانـنـد          .   هستم

ــاب      ــت ــز ک ــســه       مــي و در کــل          و جــل
 .سر پا نگهداشتم   فعاليتهاي حزبي

بـــــا وجـــــود بـــــا ايـــــن                  : شـــــمـــــه
کـه     ميتونى توضيح بـديـن        مشکالت

ــد چــکــار کــنــد کــه                  ــاي ــدراســيــون ب ف
اقـامـت      و ايرانيهاي کـه      پناهجو   تمام
به دور خودش متشـکـل کـنـه و               دارند

دفـاع   بـتـوانـد         نيرومند تر از گذاشـتـه     
 کند؟

در کــل      بــيــنــيــد آقــا       : مــهــدوي فــر   
ــدراســيــون  ــنــد             ف . خــوب کــار مــي ک

فـدراسـيـون       مـا درسـت بـه نـام             يعني
در کل از آزادي زن        .  فعاليت مي کنيم  

گـــرفـــتـــه تـــا حـــزب کـــمـــونـــيـــســـت            
با چنـگ      کمونيست   وجوانان   کارگري
. از پناهنده ها دفاع مي کننـد    و دندان 

بـه دسـت        مهم و بزرگى   ما پيروزيهاي 
زهـــــرا  نـــــمـــــونـــــه اش               . آورديـــــم
کـه نـگـذاشـتـيـم دپـيـورت                بود کاملي
 مشکل اسـاسـي      مي کنم    فکر   . شود
پناهنده ها است که خـودشـان را             خود

و اين هـمـه         به اين امکاناتى که هست    
و  در فــدراســيــون       انســانــهــاي خــوب      

امـروز بـه        واقـعـا  .   نمي رساننـد      حزب
ــيــل در  و    ايــن کــه در فــدراســيــون          دل
احســاس قــدرت مــي         هســتــم،   حــزب

احسـاس    . کنيم و مطمئـن هـم هسـتـم          
خطر هم نمي کـنـم چـون فـدراسـيـون و                

 .حزب را حامى جدى خودم مي بينم
مـن ثــريـا تــرکــمـانــي مــدت ســه ســال              

و امـروز را بـه            در آلمان هسـتـم       است
روز تـولـد خـودم مـي              روز زن     عنـوان 
  دونم
ممکن است در رابطه با وضعيت       : شمه

 ؟  پناهندگي خودتان توضيخ بدهي
اعتمـاد     شايد   ايراني   مشکل ما زنان  

ــم                ــداري ــفــس الزم را ن ــه ن ــن       ب ــي ــه ب
بـود   چون شـوهـرم نـظـامـي کـار               دليل
وصـل     هم خـودم را بـه کـيـس او                 من

رد    اين اعتبار چـون شـوهـرم        کردم و به  
بــا    امــا حــاال   . شــد مــن هــم رد شــدم         

و    پيوستن به حزب کمونيست کارگـري     
فــدراســيــون تــوانســتــم بــه کــوهــي از             

و با اعتماد بـنـفـس          . واقعيات پي ببرم  
کيس مستقل خودم را بـعـنـوان            کامل

 .يك زن داده ام
**** 

ــرات      ــاهـ ــظـ ــداز تـ ــعـ ــاه        بـ ــگـ در دانشـ
آزادن    توسـط تشـکـيـالت         فرانکفورت

در آن      جشني بر پا شد بود که مـن          زن
وجــود زحــمــات     بــا و    حضــور داشــتــم   

 فارق هر   محمد امين کمانگر  فراوان 
تـکـيـه داد         از گونه خستگي بر صندلي    

ــاز        ــن ــود و شــه ــا شــور و شــوق              مــرتــب    ب ب
در عالم خود بـود بـا تـبـريـکـات               غرق   فراوان
اما چه روز و شـبـي       .   سالن را ترک کردم      فراوان
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