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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

 ٧ صبح روز پـنـجـشـنـبـه            ١١ساعت  
آپــريــل، پــنــاهــجــويــان از شــهــرهــاي         
مختلف منطقه نورد راين وسـتـفـالـن         
آلمان در مقابل پارلـمـان ايـالـتـي در             
شهر دوسلدرف تجمع کرده و بر عليـه        
سياستهاي ضـد پـنـاهـنـدگـي دولـت              

اين تظاهرات  .   آلمان تظاهرات کردند  
فدراسيون   -که به دعوت همبستگي     

سراسري پناهندگان ايرانـي سـازمـان        
يافته بود، بخشي از کمـپـيـنـي اسـت           
که فدراسـيـون در سـراسـر آلـمـان بـه                 

 .پيش ميبرد

يــک روز قــبــل از ايــن تــظــاهــرات،               
فعالين فدراسيون موفق شدنـد بـابـک         
آطاهريان را که پليس آلمان دستگيـر       
کرده و قصد ديپورت وي به ايـران را           

 .داشت، نجات دهند

 فعاليتھاى فدراسيون در سوئد، انگلستان و آانادا

 !بستن مرزها به روى پناهجويان جرم است

چگونه از ديپورت 
 نجات يافتم

 آوريل روز تعيين تكليف ٢١
با دولت سوئد در 
 خيابانھاى استكھلم

 در روزنامه هاى فدراسيونانعكاس آمپين 
  سوئد

  ٢ادامه در  ص 

فــدراســيــون ســراســري پــنــاهــنــدگــان      
ايراني در آلـمـان، بـا يـک کـمـپـيـن                   
ــک                 ــاب ــوانســت ب ــوري ت فشــرده و ف
آطاهريان را از خطر ديپورت قطعـي       

 .نجات دهد
نيمه شب چهارم آپريل پليـس آلـمـان         
به محل سکونت بابک يورش بـرده و      

بابـک را در      .   وي را دستگير ميکند   
حاليکه به وي اجازه تماس تلفني بـا        
دوستان و يا وکيلش را نـمـيـدهـنـد،            

. روانه فرودگاه فرانکفورت ميکنـنـد    
فعالين فدراسيون به مـحـض اطـالع        
از اين يورش پليس از سـاعـت پـنـج            
صبح همان روز فعاليتهـاي خـود را          

بــراي مــقــابلــه بــا ديــپــورت بــابــک            
 .آطاهريان آغاز کردند

طي اولين تماس تلفـنـي بـا پـلـيـس              
فرودگاه فـرانـکـفـورت، آنـهـا اعـالم              

 ٣ميکنند، بابک را حـدود سـاعـت            
بعد از ظهر به ايران بازپس خواهـنـد         

يعني اينکه ما فقـط چـنـد         .   فرستاد
ســاعــت بــراي نــجــات بــابــک وقــت            

در پاسخ بـه اعـتـراض مـا            .   داشتيم
پليس اعالم کرد که تصمـيـم گـيـري           
ــا اداره                 ــپــورت ب در مــورد ايــن دي
خارجيان است و پليس مامور اسـت       

تــمــاس تــلــفــنــي بــا             .   و مــعــذور    
ــمــان و                ــان آل ــم ــارل ــان پ ــدگ ــن ــاي ــم ٢صن  

٧٥ص  ٦صفحه    

  ٢ادامه در صفحه 

  ٧ص

دولتهاي غـربـي، تـعـرض بـه حـقـوق                
اوليه پناهـنـدگـان را شـدت و حـدت               
بخشيده و با بيشرمي تمام زنـدگـي و          
آينده و امنيت هزاران پناهجـو را بـه           

هـدف اصـلـي آنـهـا          .   بازي گرفته انـد    
باطل اعالم کردن حق پـنـاهـنـدگـي و            
وادار کردن مردم به ماندن در کشـور          

 .مبدا و سوختن و ساختن است

براي دولتهاي غربي و طبقات حاکـم،       
ظاهرا امروز و در دنياي يک قـطـبـي،          

حــق  "   و    "   حــقــوق بشــر     "   دفــاع از       
سود و منفعت سياسي و "   پناهندگي  

 .تبليغاتي ندارد
براي دفاع از حق پـنـاهـنـدگـي، بـراي             
دفاع از زندگي و امنيت هـزاران نـفـر           
 .بايد در مقابل اين سياستها ايستاد

فراريان از جهنم جمهوري اسالمي، 
همه کسانيکه سالهاي سال است در 
کشورهاي اروپايي و در کشورهاي 
پناهنده پذير در سرگرداني و نا امني  
بسر ميبرند، بايد عزم جزم کنند و 
بهر طريق ممکن از حق انساني و  

اعمال فشار . مسلم خود دفاع کنند
به دولتهاي 

از کمپين جھانى فدراسيون در دفاع از 
. حق پناهندگى حمايت کنيد  

بابک آطاهريان را از زير تيغ 
  ديپورت نجات داديم

تظاهرات اعتراضى پناهجويان در مقابل 
 پارلمان ايالتى شھر دوسلدرف

 مالقات مسئولين فدراسيون با نمايندگان دولت آلمان

  ٢ادامه در صفحه 



حمالت شبانه پليس به پناهجـويـان       
و بازپس گرفتن حق کار بسياري از        
پــنــاهــجــويــان و تــهــديــد بــه اخــراج          
بسياري از کسانيکه بعضا سالهـاي      
سال است در آلمان زندگي ميکنند،     
همگي مـورد اعـتـراض ايـن جـمـع              
قرار گرفته و در سـخـنـرانـيـهـاي بـه              
زبان فارسي و آلماني از سوي ميـنـا      
احدي و وريا احمدي از مسـئـولـيـن           

. فدراسيون بارها بـه آن اشـاره شـد            
اين تظاهرات مورد استقبال صدهـا      
نفري قـرار گـرفـت کـه در ايـن روز                 
براي مجـمـوعـه بـرنـامـه هـايـي بـه                 
پارلـمـان ايـالـتـي آمـده و از آنـجـا                   

از جـملـه دانـش        .   بازديد ميـکـردنـد    
آموزان زيادي که در اين روز دسـتـه      

دسـتــه بــه مــحــل آمــده بــودنــد، بــا            
سخنراني افشاگرانه وريا احمدي در     
مورد علت اين ميتـيـنـگ، کـامـال           
تــحــت تــاثــيــر قــرار گــرفــتــه و بــا               
تظاهرکنندگان ابـراز هـمـبـسـتـگـي           

از اين ميتينگ چـنـديـن       .   ميکردند
شبکه خـبـري از جـملـه تـلـويـزيـون                 

و همچـنـيـن    "   ار. د. و" سراسري آلمان  
راديو فردا و راديو صداي امريکا و      
راديو انـتـرنـاسـيـونـال و تـلـويـزيـون                
کانال جديد، گزارش و خـبـر تـهـيـه              

ساعت يک بعد از ظهر مينا .   کردند
ــا احــمــدي از طــرف                 احــدي و وري
فدراسيون به مالقات با سه نـفـر از           

. مقامات دولت آلـمـان پـرداخـتـنـد           
نماينده وزارت داخله و همچنين دو    

نفر از مسئولين امور پناهندگي از     
استان نورد راين وستـفـالـن در ايـن            

مسـئـولـيـن     .   جلسه حضور داشـتـنـد     
فدراسيون در اين نشست دو ساعتـه   
در مورد اعـتـراض پـنـاهـجـويـان و              
خواستهاي فدراسيون و پناهجـويـان      
توضيحات مفصلي داده و پـرونـده          
تعداد زيادي از پناهـجـويـان را کـه            
جمع شده بـود، تـحـويـل مـقـامـات               

در اين نشـسـت،     .   دولت آلمان دادند  
مــيــنــا احــدي و وريــا احــمــدي                   
ســيــاســتــهــاي ضــد پــنــاهــنــدگــي،          
سياست گـتـو سـازي از يـکـسـو و                  
راسيـسـم دولـتـي آلـمـان را بشـدت                
مــورد انـــتــقـــاد قــرار داده و از                   
مماشات دولت آلمان بـا جـريـانـات           

در .   ارتجاعي اسالمي انتقاد کردند   
عين حال در نشست اعـالم شـد کـه            
سياستهاي ضد پـنـاهـنـدگـي دولـت          
آلمان، حـمـالت شـبـانـه بـه مـنـازل                 
پناهجويان و اعزام به اجبار آنها بـه        

ايران همه و همه نقض شديد حـقـوق         
انساني بوده و بايـد فـورا مـتـوقـف              

در مــورد پــنــاهــجــويــان در          .   شــود
منطقه نورد راين وستفالن و پرونـده       
هاي جـمـع شـده نـيـز، مسـئـولـيـن                  
فدراسيون به نمايندگان دولت آلمـان   
توضيحاتي داده و خواهان رسيدگي     

نمـايـنـدگـان     .   به اين پرونده ها شدند  
دولت آلمان بـا تـوضـيـح و تـوجـيـه                
سياستهاي دولت، بعضا نيز از ايـن        
قوانين ابراز نـگـرانـي کـرده و رشـد              
راسيسم در خيابانها و رشـد راسـت          
افــراطــي و عــدم تــوجــه مــردم بــه              

ــان و                ــجــوي ــاه ــن ــاي پ ــه ــت ــواس " خ
را علت ايـن نـوع رفـتـار            "   خارجيان

دولت دانسته و در همه موارد توجه       
به قوانين و حرکت از راه قانونـي را          

از نـظـر     .   مورد تاکيد قرار ميدادنـد    
آنها ميتينگ و اعتراض و تحصن،      
کارهاي پر سـر و صـدا اسـت و بـه                 

پاسخ همه  .   ضد خود تبديل ميشود   

اين استدالت با توضيحات مفصـل      
از سوي وريا احمدي و مينـا احـدي          
داده شد و در نهايت اعـالم شـد کـه             
دولت آلمان بايد در مورد اين رفتار       
خود تجديد نظر جدي کند، در غيـر        
اينصـورت فـدراسـيـون حـق مسـلـم              
خود مـيـدانـد کـه پـنـاهـجـويـان را                  
تشويق به انجام ميتينگ و تجمع و      
تحصن کند، چرا که اين تنها راهـي        
است که مردم تحت سـتـم در هـمـه              
دنيا به آن توسل مـي جـويـنـد و از               

در پايـان   .   حقوق خود دفاع ميکنند   
نــمــايــنــدگــان فــدراســيــون بــه جــمــع        
تظاهرکنندگان آمده و گـزارش ايـن         
مالقات را داده و پناهجويان را بـه          
ادامــه مــبــارزات و گســتــرش ايــن          

 .مبارزات دعوت کردند
 

فدراسيون  -همبستگي 
 -سراسري پناهندگان ايراني 

 آلمان
 ٢٠٠٥ آپريل ٩
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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 

ــه                    ــان ک ــه ــر ج ــراس ــدد در س ــع ــت م
پناهندگان را پذيرفته و حقوق آنها را       
به رسميت بشناسد، جزيي از مـبـارزه        
بشريت مـتـمـدن در دفـاع از حـقـوق                
ــرمـــت                  ــردن حـ ــاال بـ ــانـــي و بـ انسـ

 .انسانهاست
فـدراسـيـون سـراسـري          -همبستـگـي     

پناهندگان ايـرانـي وارد يـک کـارزار             
مهم با دولـتـهـاي پـنـاهـنـده پـذيـر و                  
همچنين کارزار با کميسارياي عالـي      

مـوقـعـيــت    .   پـنـاهـنـدگــان شـده اســت         
پناهندگان در کشـورهـايـي هـمـانـنـد            
قبرس و ترکيه و پاکسـتـان و اردن و             
ايران و غـيـره، يـک فـاجـعـه انسـانـي                 

 .است
بايد بهر طريق از حقـوق      
مسلم پناهندگـان دفـاع      

در کشـــورهـــاي اروپـــايـــي ،           .   کـــرد
 آپــريــل را روز        ٢١فــدراســيــون روز      

اعتراض عمومي به سياستهـاي ضـد       
پناهندگي دولتهاي غربي اعالم کرده     
و در چندين کشور از يـک مـاه قـبـل                
مجموعه آکسيونها و ميتينـگـهـايـي        

مـا از هـمـه        .   را سـازمـان داده اسـت        

پناهجويان ، از همه مـعـتـرضـيـن بـه             
سياستهاي ضد پناهـنـدگـي دولـتـهـا           
دعوت ميکنيم که در ايـن کـمـپـيـن              

در شـهـر     .   مهم ، با ما همگام شـونـد     
اسـتــکــلــهــم راهــپــيــمــايــي مــرکــزي و        
ميتينگ بزرگ اعتراضي فدراسـيـون      

.  آپـريـل انـجـام خـواهـد شـد               ٢١روز  
سخنرانان متعددي در اين ميتيـنـگ       
حضور يافته و مسئولين فـدراسـيـون         
همزمان مالقاتي با نمايندگان دولـت      

 .سوئد خواهند داشت
از همه پناهجويان در کشور سوئـد و         
همچنين از مردم مـتـرقـي و مـدافـع             
حقوق انساني دعوت ميکنيم در ايـن    
ميتينـگ بـزرگ اعـتـراضـي حضـور             

 .يابند
 

فدراسيون  -دبيرخانه همبستگي 
 سراسري پناهندگان ايراني

 ٢٠٠٥ آپريل ٥
  

 از كمپين جهاني دفاع از حق پناهندگي حمايت كنيد

تظاهرات اعتراضي پناهجويان در مقابل 
 پارلمان ايالتي شهر دوسلدرف

 
 ادامه از صفحه اول

 ادامه از صفحه اول

در مــنــطــقــه زنــدگــي بــابــک آطــاهــريــان و            
اعــتــراض بــه ايــن رفــتــار و تــمــاس بــا                   
سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي همـه و      
ـه دولـت آلـمـان عـقـب                      ـاعـث شـد ک همه ب

 بـعـد از       ٢نشيني کرده و بابک را سـاعـت           
ظهر روانه کلينيکي در فرانکفورت کنند و        

 .امروز سه شنبه بابک را آزاد کردند
بابک آطاهريان امروز سه شنبه پنجم آپـريـل         
به اداره خارجيان در شهـر کـوتـن مـراجـعـه               
کرد و اقامت وي تمديد شـد و قـرار اسـت                
ـنـي          ـي پرونده پناهندگي او مجددا مورد بازب

 .قرار گيرد

ـيـن اداره                ـا مسـئـول مينا احدي در تماس ب
ـارلـمـان              ـنـدگـان پ خارجيان و همچنين نمـاي
ـار دولـت آلـمـان شـديـدا                     ـت آلمان به ايـن رف
ـان           اعتراض کرد و به آنها گفت بابک آطاهري
عضو حزب کمونيست کارگري ايران اسـت        
و هر نوع باز پس فرستادن اعضا اين حـزب          
شناخته شده در ايران براي اين افـراد خـطـر             

وي اعـالم کـرد       .   صد در صد به دنبال دارد      

که ما اين رفتار پليس آلمان و دولت آلـمـان            
ـبـديـل                  ـاسـي ديـگـر ت را به يک افتضاح سـي

و همچون مورد زهرا کامـلـي       .   خواهيم کرد 
اين تعرض شبانه به منازل مردم و تهديد به         
ديپورت پناهجويان را به سطح مطبوعـات       
ـايـد در ايـن               خواهيم کشاند و دولت آلمان ب

ـاشـد          -هـمـبـسـتـگـي         .   مورد پاسـخـگـو ب
ـاهـنـدگـان ايـرانـي                 ـن فدراسيون سـراسـري پ

ـان و مـردم                 ـاهـجـوي ـن يکبار ديگر از همه پ
ـايـي           مترقي در آلمان و همه کشورهاي اروپ
ـاسـتـهـاي ضـد                   ـه سـي ـه ب دعوت ميکند ک
ـايـي اعـتـراض                ـتـهـاي اروپ پناهندگـي دول

 .کنند
فدراسيون سراسري   -همبستگي 

 آلمان  -پناهندکان ايراني  
٢٠٠٥ آپريل ٥  

  بابک آطاهريان از زير تيغ ديپورت نجات داديم
 ادامه از صفحه اول 



هفته گذشته و در تماس تلفني با آقاي حيدر         
ـر حـقـوق بشـر              ـت رئيس بخش پناهندگي دف
انکارا، ايشان مثل هميشه تلفن را برنداشتند 

و همسرش با اندوهي فراوان به ما خبر دادند         
. که حيدر هوجا در بيمارستان بستري اسـت        

ـان را               ـارسـت ـم ـي زمان تماس وقتي که کلمه ب

شنيدم مکث نموديم و وقتي که بيشتر سوال        
ـد،           ـن کرديم که چرا ايشان در بيمارستان هسـت

انـد،     همسرش گفت که قلبش را عمل کـرده        
بيشتر ناراحت شديم و مدتي در فـکـر فـرو              
رفتم و ناراحتي و بغض گلويمان را گرفت که         
چرا قلب انساني شـريـف، دلسـوز انسـان و               
  .انسانيت بايد احتياج به عمل داشته باشد

حيدر هوجا معلم فيزيک دبيرستانهاي انکارا 
ــنــکــور             اســت و امســال طــراح ســواالت ک

دانشگاه و بعد از ساعاتي طوالني در روز و           
خستگي فراوان به دفتر مرکزي حقـوق بشـر          

ـا و              مي ـه امد و در خدمت انسانيت و انسـان
ناپذير حقوق بشر و يـکـي از         مدافع خستگي 

  .فعاالن اين عرصه در ترکيه است
ـد           ٢٠٠٢از سال    ـن ـان  به بعد ما با ايشان هـم

ــري و             ــران شــه ــي ـون، دب ـه فــدراســي ــرخــان ـي دب
ـه سـروکـار              متقاضيان پناهندگي در تـرکـي

رفتـار  .   داشتيم
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ـه فـراخـوان واحـد                     روز جـمـعـه اول آوريـل ب
فـدراســيــون در شــهــر گــوتــنــبــرگ ســوئــد،          
تظاهراتي در دفاع از حق پناهندگي برگـزار        

ـر شـرکـت         .  گرديد در اين تظاهرات عـالوه ب
ــوانــان حــزب                 ـيــان، ج ــگــيــر ايــرانـ چشــم
سوسياليست سوئد و شماري از افـغـانـهـاي          
ـيـز شـرکـت کـرده                    ـبـرگ ن ـن مقيم شهر گـوت

اين تظاهرات با حمل پـالکـاردهـاي         .   بودند
زياد و با سر دادن شعار در خيابان مـرکـزي            
ـه خـود جـلـب                 شهر گوتنبرگ توجه ها را ب

 .کرده بود
همبستگي، فدراسيون سراسري پناهندگـان    
ـتـهـاي دوره             ـي ايراني در سوئد در ادامه فعال
ـاع از             اي خود، در صف اول سازمانهاي دف
حقوق پناهندگي توجه ها را به خـود جـلـب            
کرده و در اين زمينه به مرکـز رجـوع مـردم         
بويژه پناهجويان ايراني و افغاني به طور کـم       

 .سابقه اي تبديل شده است

ـبـرگ سـوئـد                ـن تظاهرات اول آوريل در گـوت
ـاهـجـوي مـخـفـي،             بيان اعتراض هزاران پن
ـيـف و           هزاران پناهجوي بي جواب و بالتکل
فرياد اعتراض صدها پناهجـو در سـراسـر           

ـه         سوئد بود که در قلب کشورهاي اروپايي ب
اصطالح طرفداران حـقـوق بشـر، شـبـهـاي              

سرد زمستان را بدون هيچ سرپناهي به روز         
در اين تظاهرات يک بار ديگر و        .   ميرسانند

ـان           با صداي بلند اعالم کرديم که در ايران زن
بخاطر زن بودنشانء جوانان بخاطر شـور و          

ـاع           شوق جوانيشان، کارگر و معلم بجـرم دف
ـيـل            از حقوق پايمال شده خود و دانشجو بـدل

ـا           آزادي بيانش از سوي جمهوري اسالمـي ب
اعـالم  . بي رحمي تمام سـرکـوب مـيـشـونـد           

 سـال اسـت يـک حـکـومـت               ٢٥کرديم که    
مذهبي عقب مانده بجز سـرکـوب، زنـدان،          
شکنجه، اعدام و سنگسار بجز تحميل بـي     
حقوقي به مردم و جاري کردن قوانين قـرون          
ـبـعـيـض و جـدا سـازي                    وسطايي از نـوع ت
جنسي، هيچ نفع ديگري بـراي مـردم ايـران         

ـه دولـت سـوئـد اعـالم               . نداشته اسـت    مـا ب
کــرديــم کــه بــه هــمــيــن دلــيــل ســاده، مــا              
پناهجويان ايراني پناهندگي را حق مسـلـم         
ـارزه           خود ميدانيم و براي گرفتن اين حق مـب

الزم به توضيح است که در چـنـد           .   ميکنيم
روز گذشته راديوهاي محلي و سراسـري در      
ـه                  سوئد چه قبل و چه بعـد از تـظـاهـرات، ب
. طور گسترده اي خبر آن را پـخـش کـردنـد            

ـا عـبـداهللا              راديو فردا نيز در مصاحبه اي ب
اسدي گزارشي را از ايـن تـظـاهـرات تـهـيـه             

ـيـب                  .   کرد ـه تـرت در پايان ايـن تـظـاهـرات ب
ـيـن        عبداهللا اسدي، اسماعيل مولودي، نازن
صديقي، شفيق احمد از افغانيهاي شـرکـت         
کننده در تظاهرات و کريستوفر لوندبـري از         

جوانان سوسياليستهاي سـوئـد سـخـنـرانـي           
ـر خـواسـتـهـاي زيـر                 کردند و يک بار ديگر ب

 .تاکيد نمودند
ـاخـتـن کشـورهـاي چـون                -١ برسميت شـن

ايــران، افــغــانســتــان و عــراق بــه عــنــوان               
 کشورهاي ناامن

ـام               -٢ ـه کشـورهـاي ن لغو فوري اخراجها ب
 برده
ـان مـخـفـي و              -٣ بازنگري پروند پناهجـوي

بــرســمــيــت شــنــاخــتــن حــق پــنــاهــنــدگــي          
هـمـبـسـتـگـي، فـدراسـيـون سـراسـري                . آنها

ـان        پناهندگان ايراني در سوئد همه پناهجوي
ـه شـرکـت در                 ايراني، افغاني و عراقـي را ب

ـبـه              ٢١تظاهرات بعدي که در روز پنجـشـن
آوريل در شهر استکهلم برگزار خـواهـد شـد           

 .فرا ميخواند
همبستگي، فدراسيون سراسري 

واحد سوئد -پناهندگان ايراني  

 ٢٠٠٥دوم آوريل 

 اول آوريل در يوتبورى سوئد  تظاهرات باشكوه
 اين تازه زنگ خطر ماست

روز شنبه، دوم آوريـل در شـهـر مـالـمـوي                  
سوئد و هماهنگ با بسياري از کشـورهـاي         
ـاسـت ضـد              اروپايي تظاهراتي بر عليـه سـي
پناهندگي دول اروپايي، بر عليه باز داشـت         
ـان        پناهجويان و وجود بازداشتگاه پناهجـوي
ـاهـنـدگـي و بـرداشـتـن                  و در دفاع از حق پن

ايـن تـظـاهـرات در         .   مرزها صورت گـرفـت   
ـتـه حـمـايـت از            " مالمو که به فراخوان      کـمـي

کــمــپــيــن دفــاع از حــق        " و   "   پــنــاهــنــدگــان 
ـه  "   پناهندگي براي همه پناهندگان مخفي    ک

ـاهـنـدگـان ايـرانـي و               ـن فدراسيون سراسري پ
همچنين سازمان جوانان کمونيـسـت واحـد       
مالمو بخشي از آن است، با همکاري سايـر         

ـان           گروههاي فعال در امر پناهندگـي، جـوان
خواهان برابري حقوق انساني و پناهـنـدگـان         
. از کشــورهــاي مــخــتــلــف انــجــام گــرفــت         

ـفـر از       ٣٠٠تظاهرات با حضور بيـش از           ن
ـز   " ، در ميدان ١٣ساعت   ـنـوت ـا    "   سنت ک و ب

ـا                     ايراد چـنـد سـخـنـرانـي آغـاز، وسـپـس ب
ـيـل               ـب هـيـچ   " راهپيمايي و شعارهـايـي از ق

ـاهـنـدگـي      " ،   " انساني غيرقانوني نيـسـت    ـن پ
ـري                  ـرو هـولـمـب ـارب ـايـد ب جرم نيست، اينرا ب

ـفـهـمـد    )   وزير اداره مهاجرت سوئد   (  مـا  " ،" ب
ـاسـيـم،                ـيـت نـمـي شـن مرز نميخواهيم، مل

ـاهـنـدگـان      " ،   " ديپورتها را متوقف کنيـد     ـن پ
ـا را خـراب                ـازداشـتـگـاه مجرم نيستنـد، ب

ـا   "   کنيد وغيره ، به سمت مقر بازداشتگاهـه
 .، ادامه پيدا کرد"شيسه بري"در 

ـاهـنـدگـان ايـرانـي و               ـن فدراسيون سراسري پ
سازمان جوانان کمونيست واحد مالـمـو در         
ـنـد                  . اين تظـاهـرات شـرکـت فـعـالـي داشـت

مــعــصــومــه گــاهــانــي يــکــي از فــعــالــيــن          
فدراسيون نطقي به زبان انگليسي ايراد کـرد    
ـنـدگـان در                    ـن که مـورد تشـويـق شـرکـت ک

ـان         .   تظاهرات قرار گرفت   او به وضـعـيـت زن
در ايران اشاره کرد و گفت زن بودن در ايـران            
يک دليل سياسي براي تقاضاي پناهنـدگـي        

چرا که زن بودن در ايـران يـک         .  در اروپاست 
مسئله سياسي است و زنان بيرحمانه تحـت        

وبـالگ  "   عليرضا طاهرپور.   " ستم قرار دارند  
نويس ايراني و عضو ديـگـر فـدراسـيـون از              

 مـاه حـبـس در          ٢تجربه تلخ و مرارت آور       
بازداشتگاه ادراه مهـاجـرت حـرف زد و از              
همه کساني که بـراي آزادي او کـوشـيـدنـد                

مسـئـول واحـد      "   تينا يـحـيـوي   .   " تشکر کرد 
سازمان جوانان کمونيست در شهر مـالـمـو          
ـان در                ـان و دانشـجـوي به نمايندگي از جـوان
ـانـي بـي               ايران گفت که رژيم ايران باعث و ب
ـان اسـت و بـخـاطـر                    حقوقي مـردم و جـوان
ـيـون انسـان از                ـل همين است که چندين مـي

ـا  :   " او در آخـر گـفـت         .   ايران گريـخـتـه انـد        ت
ـاهـنـده هـم هسـت              زمانيکه مرز هست، پن
ـاي           ـي وانسانها به مبارزه براي ساختن يک دن

" . بهتر وشرايط بـرابـر ادامـه خـواهـنـد داد               
دبير فـدراسـيـون      "   حسن صالحي " همچنين  

در شهر مالمو، با اشاره به تالش فدراسيـون         

ـاهـنـدگـان در سـال                   ـن و کميته حمايـت از پ
ـري      " گذشته بـراي آزادي         ـت از "   مـحـمـدکـالن

ـه اکـنـون داراي             بازداشتگاه، از جانب وي ک
اجازه اقامت است، از حاضرين تشکر کـرد         

بعد از آزاد سازي محمد کالنتري،      :   " و گفت 
ـه هـاي                  ـا مـيل پنجره هاي بازداشتـگـاه را ب
. فلزي مسدود کرده اند که کسي فرار نکنـد         

ـا                         ـار، مـ ـا بــي حصـ ـار يـ ـا حصـ ـا بـ امـ
 ."بازداشتگاهها را خراب خواهيم کرد

 سـاعـت     ٣در اين تظاهرات که بيـشـتـر از            
طول کشيد، خبرنگاران رسانه هاي جمـعـي        
هم حضور داشته و از آن خبر و گزارش تهيه          

 .کردند
همبستگي فدراسيون سراسري 
 پناهندگان ايراني واحد مالمو 

سازمان جوانان کمونيست واحد    
 سوئد-مالمو

 آوريل ، عليه بازداشت و ٢تظاهرات اروپايى 
! وجود بازداشتگاه پناهندگان   

انسانيت، دنياى پناهندگى و 
پناهندگان در ترکيه به تپش 

 قلبت نياز دارند 

5ادامه در صفحه   
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، هـزاران    ۲۰۰۵ آوريل    ۲روز شنبه   
نفر در لندن و چند شهر انگليـس در          
دفاع از حق پناهندگي و مهاجرت و     
در اعـتـراض بـه سـيـاسـتـهـاي ضـد                 
پــنــاهــنــدگــي دولــت انــگــلــيــس بــه          

مـرزهـا را     ” خيابانها آمدند و شعار      
حـق  ” ،  “ به روي پناهجويان باز کنيد    

پنـاهـنـدگـي و مـهـاجـرت يـک حـق                  

ــانـــي اســـت     ــر دادنـــد       “   انسـ  .را سـ
اين تظاهرات که براي يک دنياي بـي        
ــرف                      ــت از طــ ــام داشــ ــرز نــ مــ
European Soc ia l 

From          فراخوان داده شـده بـود و
مورد حمايت و پشـتـيـبـانـي تـعـداد             
زيادي از سازمانهاي مدافـع حـقـوق         
پناهندگي و از جمله فدراسيون قرار      

 .گرفته بود
از طرف برگزار کنندگان اين حـرکـت      
از فدراسيون دعوت بعمل آمده بـود        
که يکي از سخنرانان اين تظـاهـرات        

ســيــامــک امــجــدي، عضــو        .   بــاشــد
دبيرخانه فدراسيون و از مسـئـولـيـن         
فــدراســيــون در انــگــلــيــس در ايــن            
تـظــاهــرات ســخــنــرانـي کــرد کــه بــا           

 .استقبال حاضرين روبرو شد
 

يامک امجدي در سخنـرانـي اش بـه           
اوضاع وخيم پناهندگي اشاره کرد و      
اينکه دول غـربـي مـتـحـدانـه و بـا                  
اتخاذ سياستهاي مشتـرک تصـمـيـم         
ــاهــجــو از                  ــن ــو آمــدن پ ــل ــد ج دارن

کشورهاي موسوم به جهـان سـوم را          
سد کنند و مرزهـايشـان را بـه روي             
پــنــاهــجــويــان فــراري از تــبــعــيــض،        
نابرابري، جنگ، بمباران، اسـتـبـداد       

بسـتـن   ”   او گـفـت       .   و غيره بـبـنـدنـد      
مرزها بروي پناهجويان يک جنـايـت       
اســت و کســانــي کــه ايــن کــار را                 
ميکنند بايـد بـعـنـوان جـنـايـتـکـار               

سـپـس از شـرکـت         .   محاکمـه شـونـد     
کنندگان خواسـت بـراي مـقـابلـه بـا              
تعرضـات ضـد پـنـاهـنـدگـي دولـت               
انگليس بايد همه متحد و متشکـل       
به ميدان بيايند و ائـتـالفـي وسـيـع              

در خاتـمـه سـيـامـک         .   سازمان دهند 
امجدي اعـالم کـرد کـه فـدراسـيـون              
تصميم دارد در ماه ژوئن و در طـول         
هفته پناهنده، تحصني در اعتـراض   
ــاي راســت و ضــد                  ــه ــت ــاس ــي ــه س ب
پناهندگي دولت انگلـيـس سـازمـان         
ميدهد و از همه خواسـت کـه از آن             

 .حمايت و پشتيباني کنند
فـدراسـيـون سـراسـري          -همبستـگـي  

پناهندگان ايراني واحد انگلـيـس از        
سازمان دهـنـدگـان ايـن حـرکـت بـا                

 .شکوه صميمانه قدردانـي مـيـکـنـد         
 

فدراسيون  -همبستگي
سراسري پناهندگان ايراني، 

 واحد انگليس
 

 ۲۰۰۵ آوريل ۴

تظاهرات با شکوه در دفاع از 
  !حق پناهندگى در انگليس

 ماه پيش، ۲ يعني ۲۰۰۵در ماه ژانويه    
افغانـي، ايـرانـي،        پناهجوي ۲۱اجساد  

هندي، پاكستاني و عراقي در سـواحـل          
. آبهاي يونان و در يک قايق پـيـدا شـدنـد        

هــفــتــه  ايــن پــنــاهــجــويــان پــس از يــك         
سرگرداني در آبهاي درياي مـديـتـرانـه و         
در حاليکه به آنان اجزه نزديـک شـدن بـه             
هيچ ساحلي را نـمـي دادنـد، از شـدت                

 . گرسنگي و تشنگي جان دادند
 مـاه    ۲ يـعـنـي     ۲۰۰۵ در مـاه ژانـويـه          

پــيــش، اجســاد يــخ زده يــک خــانــواده              
پناهجوي ايراني در ارتـفـاعـات سـرد و            

زده آرارت واقع در مرز تركيه توسـط         يخ
ايـن  .   يك گروه كـوهـنـوردي كشـف شـد            

و سـه       زن، مـرد    اجساد متعلق بـه يـك       
 ١٤ سـالـه و        ١٢دختر بچه هفت ساله،     

 . ساله بوده است۹و يك پسر بچه  ساله
 مـاه    ۲ يـعـنـي     ۲۰۰۵در ماه ژانـويـه          

پـنـاهـجـوي عـراقـي در اثـر               ٥٠پيش،  
يك ميدان مين در نوار مرزي       برخورد با 

 .شمال عراق کشه شدند
ذکر شد نمونه هـاي      مواردي که در باال   

از قرباني شدن هزاران پنـاهـجـوي اسـت           
که در کوهها از سرما يخ زده اند، يا در           

يــا بــرا اثــر      دريــاهــا غــرق شــده انــد و           
برخورد با ميدان مين جـان خـود را از               

 .دست داده اند
آيا اين افراد صبح يـک روز آفـتـابـي از                
خواب بيدار شده اند و تصميم گرفته اند        

محـل     زندگي شان را به خطر بيندازند و   
زندگي شان را ترک کنند؟ آيا آنها بدليل        
دوست نـداشـتـن رنـگ سـاخـتـمـانـهـاي                
شهري که در آن زندگي ميکنند تصميـم        
به ترک محل زندگي خود گـرفـتـه انـد و              
جــان خــود و خــانــواده شــان بــه خــطــر               
ميندازند؟ آيا آنها لـذت مـي بـرنـد کـه               
روزهــا روي دريــاهــا بــدون غــذا و آب              
سرگردان بـاشـنـد؟ يـا آنـهـا از جـنـگ،                  
بمباران، نا عدالـتـي هـاي اجـتـمـاعـي،              
زندان، شکنجه، اعدام و تبـعـيـض فـرار           

اين واضح است، اين انسانـهـا       !   ميکنند
به اميد داشتن يک زندگي امن و بهتـري       

  .جان شان را به خطر مي اندازند
پناهجوياني که سختيـهـا و مـوانـعـي               

پيش رو را پشت سر ميگذارنـد و خـود            

ــي                   ــلــ ــحــ ــه مــ ــن" را بــ ــي "   امــ مــ
، " غـيـر قـانـونـي       " ،  " تروريست"  رسانند،  

" سواستفاده گـر   " و "   قالبي" ، " جنايتکار" 
به آنها گفته مي شود،     .   خطاب ميشوند 

مـقـصـر تـو       .   همانجايي که آمدي بمـان   " 
ــبــايــد  .   هســتــي کــه ايــنــجــا هســتــي           ن

تظاهرات مـيـکـردي، نـبـايـد اعـتـراض              
ميکردي، نبايد افکار و عقايد خـود را          

بايد به فرهنگ خـودت،     .   بيان ميکردي 
به مذهب خودت احترام مـيـگـذاشـتـي،          
بــايــد از قــوانــيــن ارتــجــاعــي اطــاعــت          

در ايـنـجـا جـايـي بـراي تـو                .   ميکـردي 
 ."نيست، برگرد به همانجايي که آمدي

پناهجوياني که نمي خواهند به جهنمـي       
که از آنجا فرار کرده اند برگردند، کـمـک        
هــزيــنــه مــالــي و درمــانــي شــان قــطــع            
مــيــشــود و آنــان بــازداشــت و زنــدانــي            

چهـار پـنـاهـجـوي اکـرايـنـي،             .   ميشوند
نيجريايـي، کـنـيـايـي و ويـتـنـامـي در                  
بازداشتـگـاهـهـاي پـنـاهـجـويـان دولـت               
انگليس و در اعتراض به سـيـاسـتـهـاي            
ضد پـنـاهـنـدگـي ايـن کشـور در سـال                   
گذشته خور را حلق آويز کـردنـد و جـان              

همچنين در سال   .   خود را از دست دادند    
آکو محمود ،    گذشته در شهر کاونتري،     

يک پناهجوي عراقي، بـعـد از گـرفـتـن              
جواب ردي و ترک خاک از انگليس خـود         
را از يک پل به زميـن پـرت مـيـکـنـد و               

اگر ايـن       .جان خود را از دست مي دهد 
پناهجويان هيچ مشکلي در کشـورشـان       
نداشتند و يا در آنجا امن هستنـد، چـرا      

 بايد خود را بکشند؟
جلوگيري کردن از فـرار انسـانـهـاي کـه              
جانشان در خطر است و ميخواهند خود       

. را به محلي امن بـرسـانـنـد جـرم اسـت              
آنهايي کـه از جـنـگ، از بـمـبـاران، از                  
اعدام و از شـکـنـجـه فـرار مـيـکـنـنـد                     

جنايتکاران آنـهـايـي     .   جنايتکار نيستند 
هستند که حکم اعدام صادر ميکنـنـد،        
جنايتکاران آنهايي هستند که بـمـب بـر          
ــزنــد،                      ــاع مــي ري ــي دف ــر مــردم ب س
جنايتکاران آنهايي هستند که مرزها را      
مي بندند، جنايتکاران آنهايي هسـتـنـد        
که دژ درست ميکنند و کـنـتـرل را در                
مرزهـا افـزايـش مـي دهـنـد تـا اجـازه                   

ندهند کسانيکه ميخواهند درخـواسـت       
. پناهندگي کنند وارد کشورشان شـونـد       

بستن مرزهـا بـاعـث کشـتـن انسـانـهـا                
ميشود و کسانيکه اقـدام بـه ايـن کـار               
ميکنند بايد بجرم جنايت عليه بشريـت       

     . محاکمه شوند
در رابــطــه بــا مــوضــوعــاتــي مــانــنــد             

اتخاذ قـوانـيـن       پناهندگي و مهاجرت و 
ضد پناهندگي، همه کشورهـاي غـربـي         

آنـهـا مصـمـم       .   متحد عمـل مـيـکـنـنـد         
هستند که حق پـنـاهـنـدگـي را کـامـال                
ــه روي                     ــمــال کــنــنــد و درهــا را ب ــاي پ

آنها مصمم هستـنـد     .   پناهجويان ببندند 
که دژ اروپا را بوجود بياورنـد طـوريـکـه          
هيچ پناهجويي نتواند پايش را هرگز بـه   

آنها مصمم هستـنـد     .   خاک اروپا بگذارد  
که ميخ آخر را به تابوت حق پناهندگـي         

 .بزنند
و امروز ما نـيـز در مـقـابـل آنـان بـايـد                    
متـحـد و مـتـشـکـل عـمـل کـنـيـم تـا                       
سياستهاي راست و ضد پنـاهـنـدگـي را         

ما بايد ائتالفـي وسـيـع           . به عقب بزنيم  
از پناهجويان، پناهنـدگـان، انسـانـهـاي          
آزاديخواه و انساندوسـت، سـازمـانـهـاي          
مترقي و بشـردوسـت و اتـحـاديـه هـاي               

دول غربي جـنـگ     .   کارگري بوجود آوريم  
شان را عليه حق پناهندگي و پـنـاهـنـده           
آغاز کرده اند، ما نيز بايد جـنـگـمـان را        
ــيــه ســيــاســتــهــاي راســت و ضــد                عــل

 !پناهندگي دول غربي آغاز کنيم
در خاتمه مايل هستم بـه اطـالع شـمـا               
ــري                 ــراس ــون س ــي ــدراس ــه ف ــم ک ــان ــرس ب
پنـاهـنـدگـان ايـرانـي واحـد انـگـلـيـس،                  
تصميم دارد که يک تحصن در اعتـراض        
به سياستهاي راست و ضد پـنـاهـنـدگـي       
دولت انگليس، بازداشت پناهجـويـان و        
ديـپـورتــهـا در مـاه ژوئـن و در هــفـتــه                   

از هـمـه شـمـا         .   پناهنده، سازمان بدهـد   
ميخواهيم که از اين تحصن حـمـايـت و           

بـا هـمـديـگـر قـادر           .   پشتيبانـي کـنـيـد      
خواهيم بود تاثيـر بـگـذاريـم و تـغـيـيـر                 

 .ايجاد کنيم

 !بستن مرزها به روى پناهجويان جرم است
متن سخنرانـى سـيـامـک امـجـدى، عضـو دبـيـرخـانـه فـدراسـيـون در 

  ۵    آوريل  در تاريخ " براى يک دنياى بى مرز"تظاهرات 
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رفتار انساني، ماليم و دلسوزانه حيدر هوجا  
همه را شيفته خود نموده و هر کسي براي هر          
کار و مشکلي مراجعه مينمود، تـوصـيـف          

ـارهـا در        . کننده ايـن انسـان دلسـوز بـود             ب
جلسات حضوري و با پناهندگـانـي کـه مـا             

معرف انها بوديم، برايشان و با انها گريسـت         
ــر               ــذي ـاپ ـرو خســتـگــي ن ـيــگــي و غــمـخــوار پ
ـه دفـتـرش             مشکالت پناهندگاني بود کـه ب

 سـال    ٢مخـصـوصـا در        .   معرفي ميشدند 
ـاهـنـدگـي و               ـن گذشته، قبولي دهها کيـس پ
بويژه کيسهاي زنان بدون دخالت حيدر هوجا       
ـايـمـال شـده خـود را از                   ميسر نشده و حق پ

 .سازمان ملل نميگرفتند

 بعلت مشکالت فـراوان، امـکـان ديـدار و             
در تمـاس  .  برايمان ميسر نشد  مالقات با او 
ـا              ديروزمان شنيديم که عمل قلـب ايشـان ب

ـدر هـوجـا در               موفقيت به پايان رسيده و حـي
اين براي همه . حال استراحت در خانه هستند

ـايشـان              ـه ـت ـي ـال پناهندگاني که با ايشان و فـع
اشنا هستند و براي ما جاي بسي خوشحالي 

در اولــيــن فــرصــت مــمــکــن و بــه             .   اســت

ـيـن                  ـال ـدگـان و فـع ـاهـن ـن نمايندگي از همه پ
ـه            فدراسيون، با دسته گلي به نشانه شـادي، ب

ـم رفـت           مـجـددا   .   ديدار حيدر هوجا خـواهـي
خوشحالي خود و تمامي رفقاي واحد ترکيـه        
را از بابت سالمتي و برطرف شدن مشـکـل      
ايشــان ابــراز مــيــداريــم و بــرايشــان آرزوي             
ـا             ـه ب سالمتي و طول عمر فراوان داريم و هـم
ـيـاي              هم تکرار ميکنيم که حيدر هـوجـا؛ دن

ـه طـپـش            پناهندگي و پناهندگان در ترکيه ب
 "قلبت نياز دارند

 
از طرف فدراسيون سراسري             

 واحد ترکيه      -پناهندگان ايراني          
 

 هژير سعيدي     
 ٢٠٠٥ آپريل     ٧

ـه فـراخـوان سـازمـان                روز شنبه دوم اپريل ب
کسي غير قانوني نيست کنفرانس يک روزه        
اي برگزار شد که دهها سازمان دفاع از حـق        
پناهندگي و شهروندي در آن به سـخـنـرانـي            
پــرداخــتــنــد و از زوايــاي مــخــطــلــفــي بــه             
ـادا             ـان سياسيهاي ضد پناهنـدگـي دولـت ک
برخورد کردند و همگي خواهان بـرسـمـيـت           
شناختن حق شهروندي براي تـمـام کسـانـي           

 .که در کانادا زندگي مي کنند شدند
در ابتداي کنفرانس به پيشنهاد همبستگي       
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي يـک          
دقيقه سکوت به ياد زهرا کـاظـمـي اعـالم             

 .شد
ـفـرانـس           ـن خانم فرح از سازماندهنگان اين ک
ـه حضـار سـازمـان              ضمن خوشامد گوئي ب
کسي غير قانوني نسيت را معرفي کـرد، و        
سپس يکي يکي سخنرانان را معرفي کـرد         
و از آنها خواست که سخنرانيـشـان را ارائـه            

 .دهند 
ـفـرانـس آقـاي پـري                  ـن اولين سخنران ايـن ک
ـنـي        ـي ـپ ـي سوري از کميته دفاع از کارگران فل
ـاهـنـجـار               بود که ضمن اشاره به وضعـيـت ن

در "   هزاران کارگر فليپيني در کانادا گـفـت          
فليپين دولت بـعـد از دولـت مـا گـارگـران                 
ـام مـي گـذارنـد               مهاجر را قهرمانان ملي ن
ـاع از             بدونه اينکه هيچگاه کار جدي در دف

ـازار          .   حقوقمان انجام دهند   ـه ب با ورود مـا ب
نيروي کار در کشـورهـاي مـخـطـلـف مـا                 
ـردگـان بـي                ـه ب قهرمانان ملي کشـورمـان ب
ـا و                مزدي تبديل مي شـويـم صـاحـبـکـاره
ـاه        دولتهاي که مهاجرين را مي پذيرد هـر گ

ـنـد            ـن ـا مـا     .   خواستند ما را اخراج مـي ک ب
حقوقمان را نمي دهـنـد    . بدرفتاري مي کنند  

ـا کـار             و در بسياري از کشورها بعد از ساله
و زحمتکشيدن هميشه بعنـوان شـهـرونـدان          
ـا مـحـسـوب مـي                  درجه چنـدم آن کشـوره

ـان خـانـه         .   شويم پري اشاره کرد وضعيـت زن
ـا و از جـلـمـه                 دار فليپيني در همه کشـوره
کانادا بسيار وحشتناک است فقط در سـال          

ـه                  ٢٠٠٠گذشته   ـان ب ـفـر از ايـن زن  هـزار ن
ـه                 ـا مشـغـول ب کانادا آمده اند تا در خانه ه
ـه            کار خانه داري شوند موارد زيادي بـوده ک
به اين زنان توهين تحقير و تجاوز مي شـود          
ـفـر را از دسـت                         ـتـه مـا چـنـديـن ن که کمـي

ـان    .   کارفرماهاي متجاوز نجات داده    اين زن
ـه       کارگر مجبور مي شوند که با صاحـبـخـان
ها قراردادي سه ساله ببندند و طي اين سـه           
ـه هـر کـاري تـن                     سال بايد حاضـر شـونـد ب

ـه کـار           . دهند شما تصور کنيد که در جاي ک
ـيـد                      ـايـد هـمـانـجـا هـم بـخـواب ـيـد ب . ميکن

ـه روز              ـان استراحت کنيد و در تمام طول شـب
هر وقت صاحبخانه خواست بايـد مشـغـول          

شرايط زندگي هـزاران کـارگـر         . به کار شويد  
ـا             فليپيني در اين کشور را مي شود فقـط ب
زندانها مقايسه کرد و تازه متاسفانه دولـت         
ـه ايـن مـهـاجـريـن                کانادا در دادن اقامـت ب
نهايت سختگيري را مي کند و بسيـاري را          
ـا                   ـا کـارفـرمـاه بعد از اتمـام قـراردادشـان ب

 ".اخراج مي کند
سخنران بعدي يوسف از تشکل اتـحـاد در           
ـه ضـمـن ارائـه                     ـتـرال بـود ک مرزها از مـون
گزارشي از فعاليت نهاد هاي مخطـلـف در          
ـه عـقـب رانـدن                    ـان در ب مونترال به نقـش آن
سياستهاي دست راستي دولت اشاره کرد و        
ـاهـنـدگـان در                   ـن گفت ما در دفاع از حـق پ
" مونترال تالشهاي زيادي را آنجام داده ايـم          

يوسف گفت ما خواهان آزادي همه کسانـي        
مـا  .   هستيم که در زندانها بسـر مـي بـرنـد             

ـاهـنـدگـي        ـن خواهان برسميت شناختن حق پ
ـه بـعـد از                 به خانم نورا از الجزاير هسيتـم ک

ـا چـهـار بـچـه            ١٢  سال زندگي در کانادا و ب
ـا                    ـاخـتـن آنـه دولت هنوز از بـرسـمـيـت شـن

يـوسـف در     . بعنوان پناهنده سر باز مي زنـد      
ـا دارنـد تـدارک يـک                پايان اعالم کرد که آنه

ــلــومــتــري مســيــر     ٢٥٠راهــپــيــمــائــي     کــي
مونترال اتاوا را در مـاه جـون امسـال مـي               
بينند که با استقبال حاضرين روبـرو شـد و             
ـتـو هـم                 ـنـه در تـورن قرار است در اين ضمـي
ـه                     ـاع از ايـن حـرکـت ک کميته اي بـراي دف
خواستهاي زير را خواهانند شکل بگيـرد و         

ـنـد          ـن ـه ذکـر       .   اين حرکت را تقويـت ک الزم ب
 نــفــر بــراي ايــن         ٥٠اســت کــه تــاکــنــون         

 .راهپيمائي طوالني اسم نويسي کرده اند
ـه در                :   ١ حق شهروندي به تـمـام کسـانـي ک

 .کانادا زندگي ميکنند 
 پايان دادن به ديپورتها: ٢
ـازداشـت مـهـاجـريـن و                :  ٣ ـه ب پايان دادن ب

 پناهندگان
ـاه دولـت     :   ٤ برداشتن قانون امنيتي که هرگ

احساس کند که کسي امنيت اين کشور را         
ـه  . به خطر انداخته  آنها مي توانند تا سالها ب

بهانه امنيت اينها را بـدونـه مـحـاکـمـه در                
ـه               ـفـر ب زندان نگه دارند که هم اکنون دهها ن
اين بهانه چندين سال اسـت در زنـدان بسـر              

 .مي برند
ســومــيــن ســخــنــران از کــمــيــتــه دفــاع از             
ـه                ـا اشـاره ب ـه ب پناهندگان فلسطيني بود ک
آوارگي بيش از چهار ميليون و نهصد هـزار      

ايـن  "   آواره فلسطيني در سراسر جهان گـفـت       
روزها همه از صلح صحبت مي کننـد امـا           
بطور واقعي ما فلسطينيـان هـنـوز چـه در              
ـا از                فلسطين و چه در بيـسـاري از کشـوره
ـيـم           . ابتدائي ترين حقوق خود محـروم هسـت

در سـه سـال گـذشـتـه دولـت نـژاد پـرسـت                     
ـفـر را کشـتـه و                  اسرائيل بيش از سه هزار ن

 هزار نفر را مجروح کرده و هـم           ٣٠بيش از   
اکنون هم هزاران فلسطيـنـي در زنـدانـهـاي             

وي گـفـت جـالـب         .   اسرائيل بسر مي بـرنـد      

ـاضــاي                    ـق اسـت بـدانــيـد کــه مـا هــنـگـام ت
پناهندگي هم با مشکالت فـراوانـي روبـرو          
ـتـو                 هستيم از جمله اين که در هـمـيـن تـورن
ـه يـکـي از                    ـاه ب يکي از قـاضـي هـاي دادگ
ـا دروغ           پناهندگان فلسطيني گفته بود شـم
ـنـي                     ـلـسـطـي ـيـد ف ـه مـي گـوئ مي گوئيد ک
هستيد چون کشوري به اسم فلسطين وجود       
ـاعـث ردي وي مـي                    ندارد و همـيـن امـر ب

 .شود 
ـا از تشـکـل                چهارمين سخنران خـانـم مـاي
ـا       عدالت براي تمام کارگران مهاجر بود که ب
اشاره به کار و زندگي هزاران کارگر مهـاجـر          
ـنـد             که ساالنه براي چند ماه به کانادا مي آي
ـه ايـن             اشاره کرد و گفت دولت در بروخورد ب
ـثـمـار                ـا اسـت کارگران آنها را به انواع شـيـوه
ميکند و اين در حاليست که اين کـارگـران            
بعد از سالها مبارزه به تازگي حـق تشـکـل            
را پيدا کرده اند در حالي همين تشکل حـق           
مزاکره با کارفرمـا را نـدارد و ايـن هـم از                   
ـيـسـت                 ـلـوم ن ـه مـع عجايب اين دنياست ک
ـه              ـاشـد ب تشکلي که حق مزاکره را نداشته ب

 .چه درد مي خورد
حـق  .   مايا گفت ما خواهان محل کار امـن      

انتخاب شغل و محل زندگـي امـنـي بـراي            
ـه                ـه ب ـيـم ک اين کارگران هستيم و خواهان آن

 .اين کارگران حق شهروندي اعطا شود
ـيـش ظـهـر ايـن نشـسـت                  آخرين سخنران پ
ـان از طـرف هـمـبـسـتـگـي                    جمشيـد هـادي
ـاهـي از                    ـه خـالـصـه کـوت فدراسيون بـود ک
ـاع از           فعاليتهاي فدراسيون و نقشش در دف

ـاهـنـدگـي       ـن احسـاس نـزديـکـي و         .   حقوق پ
همکاري فدراسيون با نـهـادهـاي راديـکـال            
کشــورهــاي غــربــي و مــتــشــکــل کــردن              

ضمـن   جمشيد .  پناهندگان ايراني پرداخت  
ـه قـدرت       برشمردن نقش دولتهاي غربي در ب
ـه شـرايـط               رساندن رژيم اسالمي در ايـران ب
زندگي مردم ايران پـرداخـت و دالئـل فـرار              
ايرانيان از زندگـي تـحـت حـاکـمـيـت رژيـم                 

جمـشـيـد گـفـت دولـت           .اسالمي را برشمرد 
ـفـر     ٦٠کانادا در يک سال گذشته بيش از           ن

پناهجوي ايران را ديپورت کرده و کسي هـم       

وي گـفـت     .   از سرنوشت اينها خبري نـدارد        
 سال گذشته غرب در مـورد ايـران            ٢٦در  " 

يک دروغ بزرگ را تحويل مردم دنيا داده و           
ـه                   ـيـسـت و ب آن هم اينکه ايران کشـور امـن
همين خاطر هم سياستهاي پناهندگـيـشـان        
ـر اسـاس ايـن دروغ بـزرگ                 در مورد ايران ب
ـار                 ـه هـمـه از کشـت شکل گرفته در حالي ک

 خـبـر   ١٣٦٠هزاران نفره مردم ايران در سال       
ـيـد               ـه بـدان در سـال     دارند و جالب هست ک

ـاره              ١٣٦٧ ـتـکـار اسـالمـي دوب ـاي  رژيم جن
دست به قتل عام وحشيانه هـزاران زنـدانـي            
ـه مـا               سياسي زد و بعدش هم اعالم کـرد ک
زنداني سياسي نداريم و غرب هـم آن را از              
رژيمي که در زندانها حمام خون براه انداختـه        

 .بود پذيرفت
آقاي هاديان در قسمت ديگري از سخنانش       
ـامـه            با اشاره به قتل خانم زهرا کاظمي روزن
نگار ايراني کانادائي که به دست مقـامـات         
رژيم ايران به درندانه ترين شيوه مورد اذيـت         

تجـاوز و در نـهـايـت وحشـيـگـري                .   و آزار   
 سال  ٢٦قتلش انجاميد گفت رژيم ايران در       

ـتـل و                    گذشته به همـيـن شـيـوه مشـغـول ق
ـامـه              کشتار مخالفين خودش بـوده و کـارن

ـا        ـتـه در .     اين رژيم پر است از اين نوع جناي
پايان جمشيد با دفاع کامل فـدراسـيـون از            
ـيـسـت از              اين شعار که کسي غير قانونـي ن
ـفـرانـس تشـکـر و               ـن سازماندهندگان اين ک

 .قدرداني کرد
ـا سـاعـت شـش بـعـدظـهـر                  اين کنفرانس ت
ادامه داشت و چندين سـازمـان و تشـکـل              
ديگر هم به سخـنـرانـي و بـحـث در مـورد                  
ـادا             ـان سياستهاي ضد پناهنـدگـي دولـت ک

 .پرداختند 

کنفرانس هيچ آس غیر قانونی نسیت در دفـاع از 
  !شھروندی مھاجرین در کانادا حق 

...انسانيت به تپش قلبت   

3ادامه از صفحه   
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 آوريل پارلمان سوئد    ٦ديروز  
راي منفي به درخواست اقامت     
براي کودکان مريض معروف به     

 .آپاتي داد
در اين رابطه اسماعيل مولودي     
دبير فدراسيون سـراسـري      
پناهندگان ايراني در سـوئـد      
مقاله اي انتقـادي بـه راي         
پارلمان نوشت که در روزنامـه      
سوئدي يوتبوري پستـن روز      

 آوريل بـچـاپ      ٧چهارشنبه  
 .رسيده

نظرتان را بـه تـرجـمـه فـارسـي ايـن                 
 .مقاله جلب ميکنيم

ديروز پارلمان نه گفت به درخواسـت      
اقامت براي کودکان پناهجويي کـه       

آمـار  .   به مرض آپاتي دچار شده انـد    
دقيقي در مورد اينکه چه تعـداد از         
کودکان پناهجو به اين مرض دچـار       

آنــچــه کــه    .   هســتــنــد وجــود نــدارد      

دپـرسـيـو    " پزشکان بهش ميگويـنـد       
کودکان مـيـل بـه       "   ديويتاليسيرنگ

ــد،                ــدگــي را از دســت مــيــدهــن زن
تمـاسـشـان بـا دنـيـاي خـارج قـطـع                  
مــيــشــود و بــوســيلــه ســرم تــغــذيــه           

وضعيتي که زندگيشان را  .   ميشوند
 .تهديد ميکند

 کـودک    ١٥٠ تعداد    ٢٠٠٣در سال   
در بيمارستانها براي اين مرض تحا   

بــرنــامــه .   مــداوا قــرار گــرفــتــه انــد        
 تلـويـزيـون، نـطـر        ٤کاالفاکتا کانال   

متخصصين سوئدي و غير سـوئـدي       
را بـه ايـن جـلـب کـرد کـه چـگـونـه                     
مسئدلين در سوئد به وضعيت ايـن        

نشـان داد    .   کودکان بيتوجه هستنـد   
که والديني که خود مشـکـل دارنـد         
ــد از کــودکــان مــريــض              مــجــبــورن
خودمـراقـبـت کـنـنـد و امـکـانـات                

 .ناچيزي در اختيارشان ميگذارند
 هـزار نـفـر پـنـاهـجـو در              ٤٠حدودا  

سوئد منتظر اقامت هستند که يـک       
ــهــا را کــودکــان تشــکــيــل              ســوم آن

کودکاني که بيقرارند، بـي  .   ميدهند
تــامــيــن انــد، امــکــان دخــالــت در           
ســرنــوشــت خــودرا نــدارنــد، زمــان          
انتظار طوالني و امـکـان رفـتـن بـه             
مدرسه را ندارند، نه بهداشت دارنـد       

اين کودکان از محيـط     .   و نه امنيت  
آرام براي زنـدگـي بـيـهـره انـد زيـرا                 

هـمـچـنـيـن      .   منتظر اقامت هستـنـد    
هزاران کودک ديگر هم وجود دارنـد        

من اسم  .   که مخفي زندگي ميکنند   
آنهارا کودکان پـنـاهـجـوي مـخـفـي            

پلـيـس آمـار دقـيـقـي از             .   ميگذارم
کودکان پناهجوي مخفي ندارد ولي 

سالمتـي  .   تعدادشان چشمگير است  
ــت، روحــي و                   ــطــر اس ــان در خ ش

 اداره امورمهاجرين. جسمي
ــيــت جســمــي و روحــي در                 وضــع
تحقيقات خود اهـمـيـت نـمـيـدهـنـد             
ــحــت               ــجــاســت کــه کــودکــان ت ــن اي

. فشارهاي فراوان قـرار مـيـگـيـرنـد           
 ٣کنوانسيون حقوق کـودکـان بـنـد            

در تـمـام اقـدامـات بـايـد            :   ميگويد
وضعيتشان کودکان در درجه اول و        

 .قبل از هر چيز ديگر قرار گيرد
ايــن مــوضــوع در قــوانــيــن ســوئــد           
مکتوب است و حتي در قـوانـيـن و           
مقرارات اداره امـورمـهـاجـريـن هـم           
هست ولي دولتمـردان آنـرا رعـايـت           

در واقع حقوق کودکان را     .   نميکنند
سـوئـد حـقـوق       .   وير پـا مـيـگـذارنـد         

انساني را رعـايـت نـمـيـکـنـد، ايـن               
نتيجه بالواسطه پست مدرنـيـسـم و         
شايـد ايـنـروزهـا زيـر پـا گـذاشـتـن                  
حقوق انسان مدرن شده، بيتـوجـهـي        

. به حرمت انساني نرم جامعـه شـده        
اين مـد شـده کـه انسـانـهـارا نـفلـه                  

 .کنند
سياست غير انساني پناهنده پذيري    

کـمـيـسـاريـاي      .   از اينها فراتر رفـتـه      
سازمان ملل در امور پناهندگي در   

 مارس سوئد را بـخـاطـر          ٢٥تاريخ  
بيتوجهـي بـه حـقـوق پـنـاهـجـويـان                

در خواسـت کـرده کـه         .   محکوم کرد 
 .بايد قوانين انساني تر شود

وزير امور مهاجرين مـيـگـويـد کـه            
اگر به کودکان مريض اقـامـت داده         
شود اين بـه يـک اپـيـدمـي تـبـديـل                  
ميگردد و کودکـان زيـادي مـريـض          
ميشوند شايد اين راهي شـود بـراي        

يک اتهام بيشرمـانـه     .   اقامت گرفتن 
که غير مستقيـم کـودکـان مـريـض            
پناهجو را مـورد اتـهـام و تـوهـيـن               

سياست غـيـر انسـنـي       .   قرار ميدهد 
ــان                 ــون ج ــن ــاک ــري ت ــذي ــده پ ــاه ــن پ
انسانهاي ويادي را گرفته است ايـن     
يک شکنجـه روحـي بـراي کـودکـان             

 .پناهجوست
ما شديدا به اين وضعيت اعـتـراض        
داريم و بشدت نگران هستـيـم و در           
مقابل اين سـيـاسـت غـيـر انسـانـي              

ايـن  .   پناهنـده پـذيـري مـيـايسـتـيـم            
ســيــاســت غــيــر انســانــي اعــتــراض        

 .فراواني را بر خواهد انگيخت

مصاحبه اسماعيل مولودي روز     
 آوريل يک مصاحبـه     ٥سه شنبه   

تلفني با روزنامه سوئدي کورين     
در شمال سوئد در رابطـه بـا         
کمپين فدراسيون عليه سياسـت     
پناهنده پذيري دولت سـوئـد       
داشت که ترجـمـه فـارسـي         
قسمتهايي از آنـرا در زيـر         

 .ميخوانيد
 ٦اين مصاحبه روز چهارشنبـه       

 در اين روز نامه به      ٢٠٠٥آوريل  
 چاپ رسيده

باسالم، شـمـا چـهـره         :   روزنامه کورين 
شناخته شده در شمال سوئد هستيد و  
تــاکــنــون بــارهــا بــا شــمــا در مــورد             
ــنــاهــنــدگــي              راســيــســم و مســئلــه پ

اکنون شما دسـت     .   مصاحبه کرده ايم  
ــدر کــار يــک آکســيــون ســراســري               ان

ميشه در مورد آن تـوضـيـح        .   هستيد
 دهيد؟

من هـم بـه شـمـا          :   اسماعيل مولودي 
سالم ميدم و متشکرم از لطفـتـان آره        
تاکنون من با شـمـا در رابـطـه هـاي                

 ژانـويـه     ٢٤.   مختلف بحث داشتـه ام     

 جلسه اي در فـولـکـت هـوس           ٢٠٠٥
بودن در مورد موقعيت پنـاهـجـويـان         
سخنراني داشـتـم و هـمـه احـزاب در               

اما بـرگـردم بـه        . بودن شرکت داشتند 
 فــوريــه يــک     ١٥مــا از     .   ســوال شــمــا  

کمپين سراسري در مقـابـل سـيـاسـت           
پناهنده پذيري دولت سوئـد سـازمـان         

ــم    ــيـــن از             .   داده ايـ ــپـ ــمـ در ايـــن کـ
اعــتــراضــات خــيــابــانــي گــرفــتــه تــا          
گذاشتن چادر اطالعاتي تا مصاحبـه      
با روزنامه هـاي سـوئـدي و فـارسـي               

سـعـي مـيـکـنـيـم          .   داشته ايم و داريـم    
افکار عمومي را عليه سياست دولت     
سـازمـانـدهــيـم و از حـقــوق انسـانــي               

 .پناهجويان دفاع ميکنيم
خواست کمپين شـمـا   :  روزنامه کورين 

 چيست؟
مـا خـواسـتـار       :   اسمـاعـيـل مـولـودي       

متوقف کردن فوري اخراجها هستـيـم       
و ميخواهيم کلـيـه پـنـاهـجـويـان کـه               

 هزار نفر هستـنـد اقـامـت          ٤٠حدودا  
يک سوم اين تعـداد کـودکـان       .   بگيرند

پناهجو هستن کـه تـعـدادي از آنـهـا              
وزيـر  .   دچار مريضي آپاتـي شـده انـد         

امور مهاجرين ميگويد اگر بـه بـچـه           
هاي آپاتي اقامت بدهيم يک سگـنـال        

. خطرناک است و اين يک متد ميشود      
اين توهين غير مستقيم بـه کـودکـان          

مـا  .   مريض و کليه پناهجويـان اسـت       
اين توهين آشکار را بـيـحـرمـتـي بـه              

تلويزيون کـانـال    .   پناهجويان ميدانيم 
چهار سوئد در برنامه کاالفاکتا نشان 
داد که چگـونـه دولـت سـوئـد حـقـوق                
انساني اين کودکان مريض را نـاديـده     

ــرد  ــيـ ــگـ ــيـ ــال         ٢٥.   مـ ــارس امسـ  مـ

کميسارياي امور پنـاهـنـدگـي دولـت          
سوئد را بخاطر بد رفتاري اداره امور       
مهاجرين با کودکان پناهجو محکوم     

کـمـيـسـاريـاي اتـحـاديـه اروپـا              .   کرده
سوئد را بخاطر بدرفتاري با کـودکـان        
پناهجو محکوم کرده ايـنـهـا نشـانـه             
هايي است کـه دولـت سـوئـد حـقـوق                
ــان را رعــايــت             ــنــاهــجــوي انســانــي پ

 .نميکند
چند کـودک مـريـض        :   روزنامه کورين 

 پناهجو وجود دارد؟
ــودي      طــبــق آمــار    :   اســمــاعــيــل مــول

 کـودک    ١٥٠سازمان نـجـات کـودک          
پــنــاهــجــو کــه مــرض آپــاتــي دارنــد            

اين کودکان از کمتريـن     .   شناخته شده 
. امکانات بهداشتي استفاده ميکنند   

اين کودکان در خانه مـحـقـر زنـدگـي             
ميکنند که پدر و مـادرشـان از آنـهـا          

پدر و مـادر کـه       .   نگهداري مينمايند 
خود وضـع روحـي و جسـمـي خـوبـي                

 .ندارند
حال در مورد کمپين    :   روزنامه کورين 

 خودتان چه برنامه اي داريد؟
ما روز پنج شنبه    :   اسماعيل مولودي 

 آوريل ساعت يک بعد ازظـهـر در          ٢١
ميـدان سـرگـل در اسـتـکـهـلـم جـمـع                   

ميشويم و بطرف ميدان ميتن حرکت      
در آنجا نمـايـنـده احـزاب و           .   ميکنيم

سازمانهاي ديگر شرکت خواهند کرد     
و يک بحث و سوال و جواب خـواهـيـم            
داشت در مـورد سـيـاسـت پـنـاهـنـده                

هـمـزمـان يـک       .   پذيـري دولـت سـوئـد        
جلسه با سوسيال اوت سکـوت داريـم         
در مــورد وضـعــيــت پــنــاهـجــويــان و           
ــراي هــمــگــي              خــواســتــار اقــامــت ب

 .پناهجويان هستيم
 آوريل پارلمان سوئد در مـورد       ٦فردا  

کودکان آپاتي بحث دارد نماينـده مـا         
در آنــجــا حضــور دارد و در بــحــث                

در ضــمــن    .   شــرکــت خــواهــيــم کــرد        
خوشحالم گه شعـبـه حـزب سـوسـيـال             
دمکرات در شمال سـوئـد کـه اعـالم             
کرده اند در مـقـابـل سـيـاسـت حـزب                
سوسيال دمکرات در مـورد کـودکـان         
ــد و خــواســتــار                ــاتــي ايســتــاده ان آپ

اميـدوارم  .   امنستي براي آنها هستند   
که بقيه شعبـه هـاي حـزب سـوسـيـال              
دمکرات در سـوئـد ايـن مـوضـع را                

 .بگيرند که خيلي انساني است
مـوفـق بـاشـيـد، مـا           :   روزنامه کورين 

 .دوباره باشما تماس خواهيم گرفت

   در روزنامه هاى سوئدفدراسيونانعكاس آمپين 

"تصميمى شرم آور و غير انسانى"  
ترجمه مقاله اسماعيل مولودى در روزنامه 

 سوئدى يوتبورى پستن
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همبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري              
پنـاهـنـدگـان ايـرانـي در سـوئـد در                 
ادامه فعاليتهاي خـود در طـول دو           

 ١٥ماه اخير و به دنبال تـظـاهـرات           
فوريه در مالمو، دايـر کـردن چـادر            
اطالعاتي به منـظـور جـلـب تـوجـه             
افکار عمومي و تظاهرات با شکـوه   
اول آوريــل در گــوتــنــبــرگ ســوئــد،          
ــا                    ــمــاس پــي در پــي ب تــالش و ت
سازمانها و نهادهاي سوئدي، جمـع      

 امضا و توزيع هـزاران      ٢٧٠٠آوري  
نسخه از اطالعيه هـاي فـدراسـيـون          
براي جلب توجه مردم و انعکاس آن      
در سطح بسيار وسيعـي در سـوئـد،           
بر اين روند تاثيرات بسيار مـثـبـت          

 .گذاشته است
 آوريل در اسـتـکـهـلـم          ٢١تظاهرات  

ميـتـوانـد بـر يـک تـحـول مـهـم در                    
وضعيت فعلي پناهجويان تاثـيـرات      

ايـن تـظـاهـرات از         .   اساسي بگذارد 

. ويژگيهاي خاصي بـرخـوردار اسـت       
يک ويژگي مهم آن اين است که ايـن         
تظاهرات درست در شرايطي برگـزار    
خواهد شد که دو ماه تـمـام حـول و              
حوش آن فعاليت بسيار گسترده اي       

اين فعاليتها هـم  . انجام گرفته است 
در ميان پناهجويان اين آمادگي را       
بوجود آورده اسـت و هـم در مـيـان               
نهادها و سـازمـانـهـاي ديـگـري در             

ايـن جـنـب و        .   خود جـامـعـه سـوئـد        
جوش خواست و آرزوي قـلـبـي مـا              
بود و براي آن پيشقـدم شـديـم و در              

 .موردش کار کرديم
نکته مهمتر اين است که تـا زمـان           
صدور اين مطلب عـالوه بـر شـمـار             
زيادي از سازمانهاي غيـر دولـتـي،         

 حـزب پـارلـمـانـي          ٦نمايندگاني از    
سوئد و مينا احدي دبـيـر سـراسـري           
فدراسيون پناهندگان ايرانـي چـهـره        
شناخته شده کميته عيله اعـدام در         

اين تظاهرات سـخـنـرانـي خـواهـنـد            
مضاف بر اينها ويژگي ديـگـر       .   کرد

آن اين است کـه در طـي چـنـد روز                 
گذشته در مجلس سـوئـد جـدال بـر             
سر وضعيت کودکاني که به بيماري       
آپاتي مبتال شده اند در جريان بـوده        
و بــر ســر ايــن مــوضـوع در مــيــان              
سوسيال دمکراتها کـه مـخـالـفـيـن            
سرسخت اخذ اقامت براي کـودکـان        
آپاتي هستند شکاف زيادي ايـجـاد        

ايـنـکـه آنـهـا دوبـاره از             .   شده اسـت  
سوي دولت جواب رد گرفته انـد نـه           
تــنــهــا مــا را از عــزم و اراده در                   
مبارزات دفاع از حق اقـامـت آنـهـا           
بــاز نــداشــتــه اســت، بــرعــکــس بــه           
اعــتــراضــات بــيــشــتــري در هــمــيــن       
روزها نسبت به تصـمـيـمـات دولـت           
سوئد در ميان مردم و سازمـانـهـاي         
دفاع از حق پنـاهـنـدگـي دامـن زده           

از طــرف ديــگــر طــرح عــفــو         .   اسـت 

عمومي به پناهجويان مخـفـي نـيـز          
اين آمادگي را براي پـذيـرش آن در            
افکار عمومي مردم سوئد به وجـود       

استقبال مردم از غـرفـه      .   آورده است 
اطالعاتي فدراسيون در نـيـمـه دوم          
ماه مارس، اين حقيقت را به خوبـي        

 .اثبات ميکند
ايــن شــعــار تــوخــالــي نــيــســت يــک           

پـنـاهـجـويـان      .   واقعيت عيني اسـت    
بايد اين واقعيت ها را در ايـن دوره          
بشناسند و برمبـنـاي آن قـدمـهـاي            

درست است که در .   بعدي را بردارند 
اين دوره و در بتن اين جدالها بـراي          
دومين بار درخواست کودکان بيمار     

. براي اخذ اقامت جواب رد گـرفـت         
اما در ميان مردم حمايت از آنها و        
حساسيت مردم به اين موضوع روز      

در مـورد    .   به روز افـزايـش مـيـابـد           
دادن عفو عمومي به پـنـاهـجـويـان           
مخفي نيز اين حـمـايـتـهـا بـه طـور               

ايـن  .   چشمگيري رو به افزايش است    
روزها بايد روز اعتراض پناهجويان     

روز .   بــه جــوابــهــاي مــنــفــي بــاشــد         
اعتراض به آينده سياهي بـاشـد کـه          
امروز دولـت سـوئـد هـزاران انسـان             
فراري و آواره را با آن روبرو سـاخـتـه         

 آوريـل بـايـد بـه روز            ٢١روز  .   است
اعـتـراض خـيــابـانــي بــه ســرنـوشــت            
هزاران پناهجوي بي پناه، مخفي و       

بـايـد ايـن روزهـا         .   بالتکليف بـاشـد   
روز تبادل نطر و برنامه ريزي بعـدي        
ما براي سازماندهي و ادامه کـاري       
فعاليتهـايـمـان در دفـاع از حـقـوق               

اين روزها را بايد بـه       .   انساني باشد 
روز اتحاد و مبارزه پناهجـويـان در         
دفاع از حق و حرمت انسـانـي خـود           

فدراسـيـون پـيـشـتـاز و           .   تبديل کرد 
رهبـر مـبـارزه شـمـا اسـت، بـا مـا                   
تماس بگيريد تا اين مـبـارزه را در           
سطوح مـخـتـلـف آن سـازمـانـدهـي              

 .کنيم
 ٠٧٣٧١٧٨٨١٩: تلفن تماس

 آوريل روز تعيين تكليف با دولت سوئد در ٢١
 خيابانھاى استكھلم

.  آوريل شرکت کنيد٢١به کمپين دفاع از حق پناهندگى بپيونديد و در تظاهرات 
  

 عبداله اسدي

 بامداد روز دوشـنـبـه         ٣\ ٣٠ساعت  
 با صداي کـوبـيـدن در      ٤\٤\٢٠٠٥

مـحـل   Kothenاطاقم در هايم کوتن     
پليس قـوي  . زندگي ام از خواب پريدم 

 ساله به نظر ميرسـيـد       ٤٥هيکلي که   
با يکي از همکارانش براي بردن مـن         

از من پرسيد شما بـابـک        .   آمده بودند 
در آن حـالـت       .   هستيـد؟ گـفـتـم بـلـي          

خواب وبيداري من، آنها با دسـتـبـنـد          
داخل اطاق شدند و به من دستور داد        
که سـريـعـا وسـايـل خـود را بـردارم،                 
زمانب خواستم دست وصـورت خـود         
را بشويم با لحن خشني گفت، بـه تـو         

من فقـط تـوانسـتـم        !   گفتم سريع باش  

ســريــعــا بــه مــن     .   لــبــاســم را بــپــوشــم    
دستبند زدند و مرا به داخل مـاشـيـن          

و يکي از آنها مرا باهل     .   پليس بردند 
مـرا بـه     .   دادن به انتهاي صندلي بـرد      

و .   مرکز پـلـيـس شـهـر کـوتـن بـردنـد                
اجازه تلفـن کـردن بـه مـن نـدادنـد و                  
متذکر شدند در صـورت درخـواسـت           
مجدد براي تلفن کردن مرا بـه زنـدان        

خوشـبـخـتـانـه ژيـال         .   خواهند فرستاد 
هرجابي به موبـايـل مـن زنـگ زد و               
من توانستم موقعيت خـود را بـه او            

در مرکز پليس دونـفـر       .   توضيح بدهم 
لباس شخصي مسـلـح مـرا تـحـويـل              
گرفتند و با خود به داخـل مـاشـيـنـي            

که يک مامور لباس شخصي ديـگـري       
نميدانستم .   در آنجا منتظر بود بردند    

بعد از تماس تلـفـنـي    . به کجا ميرويم 
ژيال با خود فکر کردم کـه نـبـايـد بـه                

از .   ســادگــي تســلــيــم آنــهــا شــوم                
صحبتهاي آنها متوجه شدم کـه مـرا          

آنها به من بـا     .   به فرانکفورت ميبرند  
نگاه هـاي خشـم آلـود خـود بـه مـن                   

. فهمـانـدنـد کـه دنـبـال فـرار نـبـاشـم                  
لحظات دردناک و وحشـتـبـاري بـراي           

ســعــي مــيــکــردم بــه خــود        .   مــن بــود  
ــم       ــاش ــط ب ــم         .   مســل ــت ــوانس و مــن ت

موقعيت خود را از طريق تلفن هايـي        
ــه از طـــرف اعضـــاي حـــزب و                    کـ

فدراسيون به من ميشد به آنها اطالع 
 مـا بـه       ١١\ ٣٠حدود ساعت    .   دهم

مـرا  .   فرودگاه فـرانـکـفـورت رسـيـديـم          
و .   تحويل پليس داخل فرودگاه دادنـد     
در .   مرا بـه قسـمـت ديـپـورت بـردنـد              

اطاق بزرگي مرا بازديد بدني کـرده و         
آنهـا بـه مـن        .  وسايلم را کنترل کردند 

 مرا بـا    ١٤\ ٥٥گفتند که در ساعت     
هواپيماي ايران اير بـه ايـران بـازپـس            

شــمــاره تــلــفــن بــخــش      .   مــيــفــرســتــنــد
ديپورت را توانستم تلفـنـي بـه دبـيـر             
سراسري فدراسيون خانم مينـا احـدي       

ايشان به من آرامش داد   . اطالع دهم 
و گفت نـگـران نـبـاش مـن حـداکـثـر                  

شـهـنـاز    .   تالشم را کـرده و مـيـکـنـم             
مرتب به من تلفن کرده يـاد آور شـد             
که ما تا لحظه آخر با تـو هسـتـيـم و               

. بچه ها کار تـورا دنـبـال مـيـکـنـنـد                
مقررات ميليتاريايي آنجا و تـرس از      
آينده مرگ آور برايـم جـانـکـاه بـود و             
مـرا تــحـت فشــار روحــي و عصــبــي             

ــرار داد             ــد ق ــدي ــار ش ــن    .   بســي در اي

لحظات دچار گرفتگي قـلـب شـدم و             
احساس درد شديد در نـاحـيـه سـيـنـه             
وپشــت کــردم وچشــمــانــم جــايــي را             

کـه ابـتـدا بـا بـي مـيـلـي و                   .   نميديـد 
ولـي  .   تمسخر پليـس هـا روبـرو شـدم           

وقتـي کـه انـگـشـتـانـم خشـک و بـي                    
حرکت شد و لبهايم به لـرزه افـتـاد و              
روي زمين افتادم تازه يک دکتر خـبـر          
کردند، و متـوجـه مـوقـعـيـت بسـيـار               

و مـرا بـه       .   دشوار و حـاد مـن شـدنـد         
 ٩حــدودا   .   کــلــيــنــيــک انــتــقــال دادنــد    

. ســاعــت بــدون غــذا در آنــجــا بــودم           
 شب مرا بـه هـايـم مـحـل            ١١ساعت  

و ايـن يـکـي از          .   اقامتم برگـردانـدنـد    
روزهاي تلخ زندگي پنـاهـنـدگـي مـن           

از کــمـــک هـــاي بـــي دريـــغ              .   اســت 
فدراسيون و اعضاء مربوطه قدرداني     

 .و کمال تشکر را دارم
 

 دوستدار شما بابک آطاهريان

 چگونه از ديپورت نجات يافتم
 

 سخت ترين روز زندگيم
 بابك آطاهريان
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اول ماه مه روز جهانـي کـارگـر بـروز             
رهــايــي و بــرابــري انســانــهــا نــزديــک         

روز جهاني کارگر روزيسـت      . ميشويم
کــه کــارگــران در صــف هــاي چــنــد              
ميليوني به خيابانـهـا مـي آيـنـد تـا               
اعتراض شان را بـه نـظـام سـرمـايـه                

امسال در حالي به .   داري نشان دهند  
اين روز ميرسيم کـه سـرمـايـه داري             
جهاني انسانها را زير تهديد و چکمه       
هــاي نــظــامــي خــويــش قــرار داده ،            
امنيت ، حرمت ، و حقـوق انسـانـهـا            

در تـمـام دنـيـا         .   را گرو گرفته اسـت       
کارگران و انسانهايي کـه از ظـلـم و              
ستم و استثمار متنفرند ، در مقـابـل         

در .   سرمايه داران صف مـيـکـشـنـد           
ــهــا انســان             ســمــت ديــگــر مــيــلــيــون
زحمتکش بدون هيچگونـه تـوجـه اي          
به خرافه هاي مذهبي و عقب مـانـده         
، صرفـنـظـر از مـذهـب ، مـلـيـت ،                    
جنسيت ، نـژاد ، هـمـگـي تـنـفـر و                    
بيزاري خـود را از کـاپـيـتـالـيـسـم و                  

شـرايـط   .   بيدادش ، فـريـاد مـيـزنـنـد           
کنوني حاکم بر ايران و جهان بيش از        
هــر زمــان ديــگــر نــيــاز بــه انــقــالب             

. کارگري و حـکـومـت کـارگـري دارد           
اول ماه مه امسـال گـام مـهـمـي در                
پيشروي جـنـبـش کـارگـري در ايـران              

کــارگــران بــا حــمــايــت      .   خــواهــد بــود  
معلمان ، دانشجويان و هـمـه مـردم            
مــيــتــوانــنــد مــهــر خــود را بــر ســيــر           

اول ماه .   تحوالت جاري ايران بکوبند 
مه را بايد به روز نويد دهنده رهـايـي      
از حاکميت سـيـاه اسـالمـي و نـظـام               
ستمگر و خونين اسـالمـي در ايـران            

اول ماه مه را بـايـد بـه        .   تبديل کنيم   
اعتراض ضد سرمايـه داري ، روزي          
که پيام حزب کمونيست کـارگـري در       
فضاي جـامـعـه ايـران طـنـيـن انـداز                 

اول مــاه مـه بــا        .   شـود، بـپـيــش بـرد        
تصوير مارکس و منصور حکـمـت و         
با شعار ازادي ، بـرابـري ، زنـده بـاد               
سوسياليسم ، خيابانهاي ايـران مـال         

 . ماست 

 همبستگى هفتگى
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 طـو ل   مـو ج   ر ا د يـو 
   ٠ ٨ ٣ ١  مـتـر   بـر ا بـر   بـا    ١ ٢

 آ ي لـو هـر تـز 

 آوريل را بـه روز         ٢١
اعــتــراض ســراســري   
پناهجويان به سـيـاسـت      
پناهنده پذيري دولت سوئد    

 .تبديل کنيم
آوريل روز اعتـراض بـه وضـعـيـت            ٢١

زندگي هزاران پناهجوي مخفـي، روز       
اعتراض بـه بـالتـکـلـيـفـي و گـذشـت                  
ســالــهــا انــتــظــار هــزاران پــنــاهــجــوي        

 .ايراني، افغاني و عراقي است
 آوريل در استکهلم از ساعـت       ٢١روز  
ــدان                      ١ ــيـ ــر، از مـ ــهـ ــد از ظـ ــعـ  بـ

Sergerl       به طرف پارلمـان سـوئـد
 .دست به راهپيمايي خواهيم زد

بــراي اطــالعــات بــيــشــتــر در مــورد           
هماهنگي و فراهم کـردن تسـهـيـالت           
سفر به استکهلم از کمپها و شهرهـاي        
مــخــتــلــف ســوئــد بــا شــمــاره تــلــفــن            

 عـــبـــداهللا اســـدي       ٠٧٣٧١٧٨٨١٩
 .تماس بگيريد

همبستگي، فدراسيون 
 -سراسري پناهندگان ايراني 

 سوئد
   ٢٠٠٥چهارم آوريل 

اسامـي احـزاب و       
سازمانهاي سخنرانـان   
 در تظاهرات استکهلم

در اعتراض به سياست پنـاهـنـده        
پذيري دولت سوئد، در تظاهرات      

 . آوريل شرکت نماييد٢١
ــدان             ــيــ ــمــــع مــ ــجــ ــحــــل تــ مــ

  Sergel١٣: ساعت 
حرکت به طـرف پـارلـمـان سـوئـد             

 ١٤: ساعت 
براي پاسخ بـه ايـن وضـعـيـت از              
تمام احزاب پارلمانـي سـوئـد بـه           

. اين تظاهرات دعوت شده اسـت      
از آنــهــا دعــوت شــده اســت تــا             
هرکدام به نـمـايـنـدگـي از حـزب              
خود، به شـرايـط سـخـت و غـيـر               
انساني که به پناهندگان تحميـل      

 .کرده اند پاسخ دهند
تـا زمـان صـدور ايـن اطـالعـيــه               
نمايندگاني از احزاب زير پـاسـخ        

 :مثبت داده اند
 -حــزب چــپ        -حــزب مــدرات      

حزب مرکز و حزب     -حزب مردم   
ــظــاهــرات                 ــن ت ــز کــه در اي ســب

عالوه بـر   .   سخنراني خواهند کرد  
ــده اي از حــزب                   ــايــن ــم ــا ن ــه آن
سوسيـالـيـسـتـاي سـوئـد، آنـيـتـا               
دوراسيو از اسيل کميتـه، مـيـنـا          
احــدي دبــيــر هــمــبــســتــگــي،               
فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان         
ايراني، اسماعيل مولودي دبـيـر       
فدراسيون سوئد، فريده آرمـان از       
سازمان کودکان مقدمند، کيميا    
ــازوکــي و عــبــداهللا اســدي از              پ
مسئولـيـن فـدراسـيـون سـوئـد و              

همچنين نمايـنـدگـانـي از طـرف           
پناهجويان افغاني نيز سخنرانـي     

 .خواهند کرد
در طول برنامه در مقابل پارلمان    

موزيک شـاد، نـمـايشـگـاه        :  سوئد
عکس و چندين طـرح و بـرنـامـه            
ــمــايشــي در مــورد                ــب و ن جــال
ــران و مــوقــعــيــت             وضــعــيــت اي
پناهجويان در سوئد اجرا خواهـد      

 .شد
همبستگي، فدراسيون سـراسـري      
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي، هــمــه              
پناهجويان و عالقمندان به دفـاع      
از حق پناهندگي را به شرکت در     

 .اين تظاهرات فرا ميخواند
در اين تظاهرات شرکـت کـرده و          
از خــواســتــه هــاي زيــر حــمــايــت         

 :کنيد
کشــورهــايــي چــون ايــران،             -١

افغـانسـتـان و عـراق بـه عـنـوان                
ــرســمــيــت           ــاامــن ب کشــورهــاي ن

 .شناخته شوند
بازنگري پرونده پنـاهـجـويـان       -٢

مخفي و برسميت شنـاخـتـن حـق          
 .پناهندگي آنها

ــه               -٣ ــوري اخــراجــهــا ب ــغــو ف ل
 .کشورهاي نام برده

برسميت شـنـاخـتـن اقـامـت             -٤
براي بچه هاي بيمار مـوسـوم بـه           

 .بچه هاي آپاتي
 

همبستگي، فدراسيون 
سراسري پناهندگان 

 سوئد -ايراني 
٢٠٠٥هفتم آوريل   

٧اطالعيه شماره    ٨اطالعيه شماره   

  به استقبال اول ماه مه برويم
 حميد عيدينژاد

به فدراسيون 
سراسرى پناهندگان 
 ايرانى بپيونديد


