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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

ـه لـب رسـيـده                  به تنگ آمده ايم، جانـمـان ب
قوانين ضد انساني پناهندگي سوئـد      .   است

ـيـر و هـتـک حـرمـت آشـکـار ادارات                    تحق
پناهندگي سوئد، ديگر جايـي بـراي حـتـي            

ايـن  .   ذره اي تحمل باقـي نـگـذاشـتـه اسـت             
صداي اعتراض پناهجويان و انسـانـهـايـي          
ـانـهـاي                    ـاب ـه خـي است که بـراي اعـتـراض ب

 .استکهلم خواهند آمد

ما هزاران انسان فراري از جهنم رژيـمـهـاي           
قرون وسطايي و ديکتاتور، در کشـمـکـش           
ـاهـنـدگـي،                  ـن بي پايان با ادارات و دوايـر پ

بيش از هـر وقـت          

واقعه تکان دهنده گروگان گيرى کودکان در آلمان به دست 
 يک پناهجو 

 شيرين حسيني:.. به ايران بر نميگردم چون

قبرس جزيره بى 
 حقوقى 

همايش همبستگى در 
 هلند

 كيوان قديرى

 ائتالف بر عليه تھاجم به حقوق پناهندگى
 حسن صالحى 

  ٢ادامه در  ص 

دختر خردسالي كه در 
 آتش بي توجهي سوخت

ـتـه        "   آيااوني" دختر دو ساله فلسطيـنـي هـف
گذشته در اثر يك حادثـه آتـش سـوزي در              

ـا دو      .   شعله هاي آتش سوخت    آيااوني تنـه
ـه             .   سال داشت  در همان كـمـپ الـرويشـه ب

ـه سـرزمـيـن و                .  دنيا آمد  به اميـد آنـكـه ب
جايگاهي امن برسد، و در يـك سـرزمـيـن        
فارغ از جنگ و خشونت و قتـل و عـام و              

ـااونـي      .   بي حقوقـي، زنـدگـي كـنـد           امـا آي
ـا آمـده            خيلي زود در همان چادري كه بدني

ـرد           مـرگ  .   بود به طرز دلخراشي جـان سـپ
اين شايسته نبود كه تـن      .   حق آيااوني نبود  

ـا آتـش                 ـرك ب و اندام كوچك و نحيـف دخـت
ـه                .   عجين شـود   ـبـود ك ـه ن ـان ايـن مـنـصـف

آيااوني درد سوزش پـوسـت و گـوشـت و               
ـا دومـيـن سـال                     ـنـه استـخـوان خـود در ت

ـه       .   زندگيش حس كند   اين شايسته نبـود ك
ـاانـي بـراي                ـريـن آي صداي قهقهه هاي شـي

نـه، ايـن عـادالنـه         .   هميشه خاموش شود  
نبود كه در كره اي به وسعت زمين، جايـي          

ـاشـد        ـب ايـن انسـانـي      .   براي آيااني دوساله ن
ـام     " آيااني" نيست كه    ، پشت حصارهايي بن

در داالن پروسه هاي دراز و       .   مرز گير كند  
ـاهـنـدگـي عـبـور                  ـن پر پيچ و خمي به نام پ

و زير سياست ها و قوانين زمـخـتـي          .   كند
بنام پناهندگي، مهاجر، امنيـت مـلـي و           
هزار و يك كوفت و زهرمار ديگر دسـت و           

ـااونـي     .   اما اين فاجعه رخ داد   .   پا بزند  و آي
ـانـي      .   بطرز فجيعي قرباني شد    آيااوني قـرب

ـاپـذيـر نشـد،            يك فاجعه طبيعي اجتناب ن
ايـن  .   طبيعـت زنـدگـي را از او نـگـرفـت                

جامعه و اين انسان ها با قوانين پـوالديـن         
ـااونـي را                 ـه آي و ضدانساني شان بـودنـد ك

ـااونـي زيـر چـرخـهـاي              . خاموش كردند  آي
سنگين اين سيستم و مناسباتي كه در آن    
مرز و مليت و پاسپـورت و ويـز مـقـدس               

آيااوني در آتش به توجـهـي و     .   است له شد 
القيدي سازمانها و نهادهاي به اصـطـالح        

اگر به مشـكـالت     .   مدافع پناهنده سوخت  
زيســتــي و مــعــيــشــتــي كــمــپ آيــااونــي           

اگـر سـازمــان مــلــل       .   رسـيــدگـي مـيــشـد      
ـه كشـور امـن                 آيااوني و خانواده اش را ب
ـااونـي                    ـه آي ـال مـيـداد، اگـر ب ـق ـت سومي ان
ـا حـق و                   بعنوان يك انسـان، يـك كـودك ب
ـه شـده امـروزي                ـاخـت حقوق برسميـت شـن
برخورد ميشد، او ميتوانسـت اكـنـون در           
ـا              مهدكودكي در كنار كودكان مـا و شـم

ـاجـعـه                .   بازي كنـد   ـايـد گـذاشـت ايـن ف ـب ن
ـا          دلخراش بار ديگر در نقطه ديگري از دني

ـه              .   تكرار شود  به آيااونـي قـول بـدهـيـم، ك
 .اين فاجيع تكرار شوند  نگذاريم

ئيس جمهوري طالباني ر
وتوقف پروسه هاي انتقال 
پناهندگان ايراني در مرز 

٢ص ) الكرامه(اردن   

٥ص  ٥صفحه    

  ٢ادامه در صفحه 

  ٦ص

ـيـرخـانـه                  ـه دب براساس گـزارشـات رسـيـده ب
 يـك   ٢٠٠٥ آوريل   ١٠فدراسيون روز شنبه    

ـاهـنـدگـان                 ـن ـه پ چادر پناهندگي متـعـلـق ب
فلسطيني در كمپ الـرويشـه دچـار حـريـق              

ـا              شده كه وزش باد، آتش را به سايـر چـادره
 ٥نيز منتقل داده و در مـجـمـوع تـعـداد                  

در اثر اين   .   چادر دچار آتش سوزي ميشوند    
ـنـي              ـلـسـطـي آتش سوزي يك دختر دوساله ف

ـفـر     ١٥جان سپرده و تعداد     "   آيااوني"   بنام    ن
ـه            .   مجروح ميشوند  كليه مـجـروحـيـن را ب

ـال داده مـيـشـونـد                 ـق ـت . بيمارستـان اردن ان
گزارشات رسـيـده    

 فاجعه در آمپ پناهندگى الرويشه در اردن
آتش سوزى در آمپ پناهندگى پناهجويان در الرويشه باعث قتل يك 

 ! نفر گرديد١٥دختر دوساله و مجروح شدن 
در حاشيه چند رويداد مھم 

  پناهندگى هفته

ما تا پاسخ نھايى همچنان در خيابانھا 
 !خواهيم ماند

  ٢ادامه در صفحه 

طبق گزارشات رسيده به دبيرخانه              
فدراسيون، بدنبال عدم پرداخت حقوق            
كمكي ماه آوريل به پناهندگان شمال               

عراقي و عدم رسيدگي به مشكالت آنان                
به ويژه موضوع انتقال اين پناهندگان به                 
كشور امن سوم و همچنين فشارهاي       

پليس تركيه براي پرداخت هزينه تمديد               
اقامت هاي شش ماهه، تجمعات         
اعتراضي در شهرهاي وان، قيصريه،        

موسوم به شمال (اعتراض پناهندگان ايرانى 
در چند شھر ترآيه) عراقى   

 فرشاد حسيني

٤ص  



در .   چانكري، بوردور و غيـره بـرگـزار شـد          
ـا               شهر وان تعداي از پناهندگـان ايـرانـي ب
ـتـر كـمـيـسـاريـاي                     ـابـل دف تجمـع در مـق
پــنــاهــنــدگــان ســازمــان مــلــل خــواهــان         
. رســيــدگــي بــه وضــعــيــت خــود شــدنــد          

ـان شـمـال                   ـاهـجـوي ـن همچنين يـكـي از پ
عراقي بنام خبات قريشي در مقابل دفتـر       
كميسارياي پناهـنـدگـان سـازمـان مـلـل             
ـه تـوسـط             اقدام به اعتصاب غذا نموده ك
پليس تركيه دسـتـگـيـر و بشـدت مـورد               

ـيـه    .   ضرب و شتم قرار ميگيرد     پليس ترك

پس از كتك كاري خبات، بمنظور تهديد،       
وي را تا مرز ايران برده و سـپـس تـهـديـد                
كردند كه اگر باز اقدام به چنين كاري كنـد          

ـيـن      .   وي را ديپورت خواهند كـرد       هـمـچـن
گزارشات ديگر از شهر وان حـاكـي اسـت          
كــه پــلــيــس بــه دنــبــال ايــن تــجــمــعــات             
ـه خـانـه گـردي و آزار                   اعتراضي اقـدام ب

 .پناهندگان شمال عراقي كرده است
ـه هـمـراه            در شهر قيصريه نيز پناهندگان ب
ـيـس           ـل همسران و كودكان خود در مقابل پ
امنيت قيصريه تجمع اعتراضـي كـرده و          

با رئيس پليس امنيت قيصريه در رابـطـه         
ـتـگـو كـردنـد               ـف در .   با مشكالت خـود گ

ـراضـاتـي گـزارش            شهرهاي ديگر نيز اعـت
 .شده است

ـاهـنـدگـان         دبيرخانه فدراسيون سراسري پن
ـه مــحــض اطــالع از ايــن                      ــي بـ ــران اي
اعتـراضـات و شـيـوه بـرخـورد خشـن و                  
سركوبگرانه پليس تركيه با دفتر مـركـزي         
كميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل در        
ـا                 ژنو تماس گرفته و در ايـن خصـوص ب
آقــاي شــاك مســئــول بــخــش اروپــايــي             
كــمــيــســاريــاي پــنــاهــنــدگــان در مــورد          
ـيـس           ـل اعتراضات پناهندگان و برخـورد پ

آقـاي  .   تركيه با پناهندگان صحبت كردنـد  
شاك پس از دريافت گزارش ما، قـول داد          

ـتـر كـمـيـسـاريـاي                    ـا دف كه موضـوع را ب
ـاهـنـدگـان سـازمـان مـلـل در آنـكـارا                    پن

آقاي شاك پس از تـمـاس         .   پيگري نمايند 
ـيـرخـانـه                       ـا دب با دفتر يـو ان در آنـكـارا ب
فدراسيون تماس گرفته و اظهار داشت كه       
ـا            روز جمعه قرار است جلسه اضـطـراري ب
دفتر آنكارا در ايـن خصـوص داشـتـه و                
ـتـر آنـكـارا و                ـا دف نتيجه مذاكرات خود ب
ـه اطـالع              اقدامات اين دفتر را به زودي ب

 .ما خوهند رساند
ــون ســراســري             ــدراســي ــگــي ف ــســت هــمــب
ـه             پناهندگان ايراني بمنـظـور رسـيـدگـي ب
وضعيت اين پناهندگان و انتقال كليه ايـن      
پناهندگان به كشور امن سوم تالش هـاي      
وسيعي را در دستور كـار خـود گـذاشـتـه              

ـاهـنـدگـان شـمـال                  .   است ـن ـيـه پ ـل ما از ك
عراقي ميخواهيم كه ضمن حفظ اتـحـاد         
ـراضـات خـود را در                 و انسجام خود اعـت

ما .   همه شهرهاي تركيه گسترش بخشند    
اكيدا از پناهندگان ميخواهيم كه از اقدام       
ـه                    ـه مـنـجـر ب ـارزاتـي ك به شيوه هاي مـب
تحريك و سركوب و اعـمـال خشـونـت از              
جانب پليس شود، جدا خـودداري ورزيـده         
و بــا اشــكــال مــدرن و اجــتــمــاعــي بــه                

 .تجمعات اعتراضي خود ادامه دهند
همبستگي فدراسيون 
سراسري پناهندگان 

 ايراني
 ٢٠٠٥ آوريل ١٤
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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 

ـه حـال           گزارشات رسيده حاكي از آن است ك
 نفر از مجروحين از جمله پـدر و مـادر و         ٤

بشدت وخيم بوده و احـتـمـال        "   آيااوني" برادر  
ـاد                   ـيـز زي ـانـي ن مرگ مادر اين كـودك قـرب

 .است
كمپ الرويشه اردوگاهي در خـاك اردن در            

ـيـش از                  ـه ب  ١٣٠جوار مرز عراق اسـت ك
ـتـه    .   پناهنده را در خود جاي داده اسـت          ـف گ

 پناهنده ايراني نيز در ايـن        ٤ميشود تعداد   
ـقـر در        .   كمپ بسر ميبرند   پناهندگان مسـت

اين كمپ عمدتا بدنبال سـقـوط صـدام و            
ـاتـي و                     ـب ـاامـنـي و بـي ث افزايش مـوج ن
ـاهـنـدگـان               ـن تعرض به جان و خانه هـاي پ
ـه اردان                 فلسطيني، از عراق فـرار كـرده و ب

دولت اردن و كـمـيـسـاريـاي            .   پناه آورده اند  
پناهندگان سازمان ملل اين پناهنـدگـان را         
با امكانات مـحـدودي در مـعـرض انـواع              
ـاظـتـي و              خطرات با كمترين امكانـات حـف

ـا      .   امنيتي قرار داده است    به گفته شاهدان ت
 بار حـادثـه آتـش سـوزي           ١٠كنون بيش از    

هاي خفيف در ايـن كـمـپ رخ داده و ايـن                  
ـات تـريـن آتـش                ـف ـل حادثه عظيم ترين و پرت

 .سوزي ها در اين كمپ بوده است

همبستگي فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ايراني ضمن اظهار تاسف عميق و اظـهـار           
ـامـيـل                    ـان و ف ـا خـانـواده دوسـت همدردي ب
ـيـن               قربانيان اين فاجعه دلخراش و هـمـچـن
ـقـر در ايـن كـمـپ،                 ساير پناهندگان مسـت
سياستهايي كه عمال زندگي پناهندگـان را        
ـه هـاي آتـش               اينگونه به باد خطرات و شـعل

بدنبال اطالع  .   ميسپارد را محكوم ميكند   
از وضعيت بمراتب آسيب پذير پناهـنـدگـان         
و چادرها و امكـانـات زيسـتـي شـان، مـا                 
ـيـن                   بارها سازمان مـلـل و سـازمـانـهـاي ب
المللي را نسبت به وقع حـوادث و فـجـايـع               

ـه         .   احتمالي هشدار داديـم     اعـالم كـرديـم ك

ـال سـريـع                ـق ـت سازمان ملل بايد نسبت به ان
كليه اين پناهندگان به يك كشور امن سـوم          

ـا و             .  بكوشد ـانـدارده ـه اسـت اعالم كرديـم ك
سيستم و امكانات امنيتي و زيستي را در       
. اين كمپ ها بايد بطور جدي افـزايـش داد           

ـه                      بارها نـگـرانـي جـدي خـود را نسـبـت ب
ـاهـنـدگـان                 ـن ـاك زنـدگـي پ وضعيت اسف ن
ـان             ـي مستقر در اين كمپ و كمپ الكرامـه ب

ـبـود،            .   نموديم اين فاجعه تنها يك حـادثـه ن
فاجعه اي بود كه سياست مـنـجـمـد كـردن              
ـاامـنـي آن را          پناهندگان در چنين مناطق ن

 .موجب شده است
همبستگي فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      

ايراني تالش ميكـنـد بـراي جـلـوگـيـري از                
ـه                   فجايع بيشتـر سـازمـان مـلـل را وادار ب

مـا  .   انتقال فوري كليه اين پناهندگان نمايـد      
ـا ، افـراد و                        ـيـه سـازمـانـه ـل بارديـگـر از ك
نهادهاي مدافع حقوق انساني ميـخـواهـيـم         
ـاهـنـدگـان           ـن بهرطريق ممكن كميسارياي پ
سازمان ملل را تـحـت فشـار قـرار داده و                 
ـيـم         خواهان انتقال فوري كليه پناهندگان مق
كمپ الرويشه و الكرامه به يك كشـور امـن           

 .سوم شوند
همبستگي فدراسيون سراسري                  

 پناهندگان ايراني            
 ٢٠٠٥ آوريل      ١٣

 ...فاجعه در الرويشه 

 ..اعتراض پناهندگان ايراني در تركيه
 

 ادامه از صفحه اول

 ادامه از صفحه اول

چهره دو روي حامـيـان اروپـايـي ايـن             
درمــيــدان .   رژيــمــهــا را مــي بــيــنــيــم       

اروپا، در روز روشـن،         «دمکراسي»
دارند ما را زنده زنـده بـکـام نـابـودي              

زندگي مان را گرو گرفتـه      !   مي کشند 
اند، کودکانمان، جگر گوشه هايمـان،      
بايد مخفيانه نفس بکشند، مخفيانه      

تا !   بيمار شوند، مخفيانه نابود شوند    
دولـت سـوئـد آشـکــارا قـوانـيـن ضــد                
انساني و ضد پناهندگيش را اعـمـال         

ما به ميـدان آمـده ايـم کـه ايـن                ! کند
ايــن .   زخــم کــهــنــه را درمــان کــنــيــم          

سرنوشتي نيسـت کـه مـا سـزاوار آن              
اين فرياد هزاران پنـاهـجـويـي        .   باشيم

است کـه در مـنـگـنـه قـوانـيـن ضـد                    
انساني، ضد پناهجويي دولت سـوئـد       

با ما مـثـل هـمـيـشـه         .   گرفتار آمداند 
هم فرياد شويد، براي تغيير قوانين با  
ما همراه شويد تا باهم به مصـاف آن         

 !برويم
 

کشورهاي افغانسـتـان و ايـران بـايـد             
بعنوان کشورهايـي نـاامـن و نـاقـض             

! خشن حـقـوق بشـر شـنـاخـتـه شـونـد                
ــه جــامــعــه                 ــد ب ــاســخ دولــت ســوئ پ
مــعــتــرض، ديــپــورت دســتــجــمــعــي         
پـنـاهــجـويـان اسـت، آلــتـرنـاتــيـو مــا               
مدافعان حقوق پناهـنـدگـي، اقـامـت          
عمومي و قانوني، پـيـش از انـحـالل             

 ٢٠٠٦اداره اتباع بيـگـانـه در سـال             
 !است

 آوريل ساعت ٢١پنجشنبه 
، تجمع در ميدان ٣٠/١٢

 سرگل
 سپس حرکت به سمت پارلمان سوئد

 !با ما باشيد
 

 سوئد -انجمن افغانها 
 

فدراسيون سراسري 
 سوئد -پناهندگان ايراني 

 
 ٢٠٠٥ آوريل ١٢

 پناهندگى حق ماست
...تا پاسخ نهايى در خيابانها ميمانيم   

 ادامه از صفحه اول  



رئيس جمهوري طالباني            
وتوقف پروسه هاي انتقال               
پناهندگان ايراني در مرز             

 ) الكرامه    (اردن   
 

هنوز جشن شادي انتخـاب طـالـبـانـي           
بعنوان رئـيـس جـمـهـور عـراق پـايـان                
نيافته، پـروسـه انـتـقـال پـنـاهـنـدگـان                 

. ايراني در مرز اردن متوقف مـيـشـود        
مسئولين كمـيـسـاريـاي پـنـاهـنـدگـان             
ــازمــان مــلــل در الــكــرامــه بــه                    س
پناهندگان هشدار ميدهـنـد كـه بـايـد            
خود را براي بازگشت بـه عـراق آمـاده            

تنها طي ايـن مـدت كـوتـاه در            .   كنند
اردوگاهي در جوار مرز اردن اتفـاقـات        

ــراي      .   مــهــمــي رخ مــيــدهــد        يــو ان ب
مستاصل كردن بيشتر پناهندگـان بـه        
انواع حربه ها از جمله مـحـدود كـردن            
نان و آب پناهندگان مـتـوسـل شـده و            
سهميه نان و آب آنها را كمتر و كـمـتـر            

بالفاصلـه هـيـئـتـي از سـوي             .   ميكند
دولت عراق به اين اردوگاه مـيـايـد تـا             
زمينه هاي بازگرداندن اين پناهندگـان      
به انبار باروت در حال انفجار را فراهـم       

سخـنـگـوي يـو ان در اردن بـه                .   كنند
خبرنگاران اردني مـيـگـويـد سـازمـان           
ملل در تالش است كه بخش كـثـيـري           
ــه عــراق                   ــدگــان را ب ــاهــن ــن ــن پ از اي

پناهندگـان يـك پـارچـه در           .   بازگرداند
ميخـواهـنـد هـر       .   خشم و اعتراض اند   

گـونــه حــمــايــت و كـمــك نــاچــيــز ايــن             
. سازمان را تحريم و بـايـكـوت كـنـنـد            

آنها از سازمان ملل بشدت عصـبـانـي      
 سـال بـا       ٢٦از سازماني كـه      .   هستند

زندگي آنها بازي كـرده و هـمـيـشـه بـا                
وعده هـاي پـوچ و دروغـيـن آنـهـا را                   
فـــريـــب ديـــپـــلـــمـــاتـــيـــك مـــي داده           

اكنون اين بازي هـا قـرار اسـت             . است
زير پرچم رياست جمـهـوري طـالـبـانـي            

ايــن ســنــاريــو، تــنــهــا         . انــجــام گــيــرد  
محدود به اردوگاه پناهندگـان ايـرانـي         
در الكرامه ختم نشده و شمال عـراق و          

سـيـاسـت    .   حتي تركيه را نيز دربرگيرد    

هاي عملي كميسارياي پـنـاهـنـدگـي،          
اكـنـون      . جهش ديگري پيدا مـيـكـنـد        

ديگر تالش هاي عملي كـمـيـسـاريـاي          
پناهندگي در تركيـه و ايـران و سـايـر               
كشورها در قبال پـنـاهـنـدگـان كـرد و              
عراقي به اين مـعـطـوف مـيـشـود كـه             
براي رئيس جمهور كرد برگزيده جديد،      
اعتبار سياسي و حـقـوقـي جـديـدتـري            

و پــنــاهــنــدگــان و           .   قــائــل شــونــد      
پناهجويان، نخستين كادوهاي هـديـه       
سازمان ملل بـراي افـزودن بـه وجـه و               
اعتبار رئيـس جـمـهـور جـديـد بشـمـا                

 .ميروند
متوقف كردن و اعـمـال بـه فشـار بـه                 
پناهندگان ايراني در الـكـرامـه زنـگ            
خطري است براي پـنـاهـنـدگـان شـمـال             

الـكـرامـه و شـمـال          .   عراقي در تركـيـه    
عراقي ها دو روي يك سكـه سـيـاسـت            

. بايد هشيـار بـود     .   سازمان ملل است  
اتحاد و انسجام خود را گستـرش داده         

نبايـد گـذاشـت چـه در           .   و تحكيم كرد  
الكرامه و چه در تركيه احدي را به اين         

 .درياي بي حقوقي بفرستند
 

ماجراي گروگان گيري يك             
پناهنده ايراني و ماهيگيري                 

 ناشيانه سايت بازتاب          
 

در هفته گذشته يـكـي از مـهـمـتـريـن               
خــبــرهــاي پــنــاهــنــدگــي مــربــوط بــه          
گروگانگيري يك پـنـاهـنـده ايـرانـي از             

 ساله آلماني در     ١٦ تا   ١١چند كودك   
ايـن پـنـاهـجـو كـه           .   شهر انپتال اسـت    

نامـش را بـه داليـل امـنـيـتـي فـاش                   
 آوريل بـا  ١٢نكردند، در روز سه شنبه    

چاقو به يك اتوبوس مدرسه كـه دانـش      
آموزان دبيرستان مـحلـه را بـه خـانـه               

وي رانـنـده     .   ميبرده حمله كـرده اسـت       
 ۱۰اتوبوس را تهـديـد كـرده، سـپـس              

دانـش آمــوز را بــه گــواهــي شــاهــدان            
عيني با طناب به هم وصل كرده و از           

 ۶ . آنها خواسته از اتوبوس پياده شوند     
توانستنـد خـود را از          تن از نوجوانان    

ايـن  .   طنـاب جـدا كـرده، فـرار كـنـنـد               
پناهجو سپس با بـقـيـه نـوجـوانـان در              

گيرد، كه صاحب آن       اي سنگر مي    خانه
را كه در حال ورود به خانه بـوده كـنـار            

قـيـضـه    .   شـود    ميزند و وارد خانـه مـي       
بـا      سـاعـت    ٥گرواگانگيـري پـس از         

دخالت و حمله پـلـيـس و دسـتـگـيـري               
بــه گــفــتــه      . مــهــاجــم خــاتــمــه مــيــابــد    

ــن             ــاگـ ــي هـ ــانـ ــتـ ــات دادسـ ــامـ ــقـ مـ
Hagen       ۱۹۹۰اين مرد در سال 

به عنوان پناهجـو از ايـران بـه آلـمـان                
آمده و تا ماه مه امسال اجازه اقـامـت          

انگيزه اين پـنـاهـجـو       .   در آلمان را دارد   
براي اقدام به يك چنين عمل شـنـيـعـي           
عدم اجزاه دولـت آلـمـان بـراي الـحـاق               
 .خانوده و بچه هايش اعالم شده است

مستقل از اينكه انگيزه اين پـنـاهـجـو          
براي چنين اقدامي چه بوده باشد نفـس       
گروگانگيري و بـازي بـا سـرنـوشـت و               
زندگي كودكان بي گنـاه و وارد كـردن            
اين كـودكـان بـه بـازي و مـعـامـالت                  
سياسي از جـانـب هـر شـخـص نـهـاد                 
سازمان و دولتي با هر بهانـه ايـي كـه             

عــمــلــي مــذمــوم و          انــجــام بــگــيــرد    
ايــن يــك روش      .   غــيــرانســانــي اســت    

ايـن خـود، عـيـن يـك            .   مبارزه نيسـت  
تعـرض بـه حـقـوق انسـانـي و حـقـوق                   

مـــبـــارزه عـــلـــيـــه     .   كـــودكـــان اســـت   
سياستهاي دولت ها مبارزه سـيـاسـي         
اجتماعي و تـحـت قـانـون مـنـديـهـاي               

ايـن اقـدام     .   مبارزات اجتماعـي اسـت     
عالوه بر اينكه خود اقدامي به غـايـت         
ضدانساني است اثرات سو و مـخـربـي         

. در پروسه مبارزات پناهـنـدگـان دارد        
راسيسم و نژاد پرستي هار را بـيـشـتـر            
تحريك كرده و دست دولـت هـا را در              
اجراي قوانـيـن سـخـت تـر نسـبـت بـه                  

دبـيـرخـانـه     .   پناهندگان بازتر مـيـكـنـد      
فدراسيون به محض اطالع از اين خبـر   
به اطالع مقامات آلمانـي رسـانـد كـه            
حاضر است براي نجات كودكان تالش      
كرده و با اين پـنـاهـجـو وارد مـذاكـره                
شده و وي را وادار بـه آزادي كـودكـان              

هـمـان روز طـي        .   گروگرفته شده كـنـد     
اطالعيه اي ايـن عـمـل پـنـاهـجـو را                 
محكوم كـرديـم در عـيـن حـالـي كـه                  
سياست هـاي پـنـاهـنـدگـي دولـت را                
مورد انتقاد قرار داديم و آن را عاملـي      
براي مسـتـاصـل كـردن پـنـاهـجـويـان               

 .دانستيم
در اين ميان اظهارات سايت بـازتـاب،        
سايت پـاسـداران جـمـهـوري اسـالمـي             

جمهوري اسالمي بـه    .   قابل توجه است  
خـيـال خـود فـرصـتـي پـيـدا كـرده تــا                    
پناهجويان و سازمانهاي اپـوزيسـيـون        
حامي پناهندگان از جمله فـدراسـيـون         

. را زيــر تـيــغ دولــت آلــمــان بـفــرســتــد            
بازجويان سابـق و ژورنـالـيـسـت هـاي              
امروزي نظام اسالم مدعي شده اند كه        
سازمانهاي اپوزيسيون اين نقشه را بـه       
دست اين پنـاهـجـو داده و تـمـام ايـن                 
عمل شنيع با سازماندهي و طـراحـي          
سازماني مانند فدراسيون انجـام شـده        

مــزدوران جــمــهــوري اســالمــي      .   اســت
آنقدر ناشيانه و بـاعـجلـه و شـتـاب از               
هول حليم در ديـگ افـتـاده كـه حـتـي               
اطالعات مـنـدرج در رابـطـه بـا ايـن                 
پناهجو را نيز با ااشتباهات لپي درج         

در خصوص اطالعات ايـن    .   كرده است 
دو "   پناهجو نوشته اند كه اين پناهجـو      

سال پيش به صورت غـيـرقـانـونـي بـه              
آلمان رفـتـه و تـالش كـرده بـود بـراي                  
خود، پناهندگي و بـراي چـهـار عضـو            

اش، ويزاي آلمان دريافت      ديگر خانواده 
كند، امـا بـه دلـيـل نـداشـتـن مـدرك                  

پسـنـد، مـوفـق بـه ايـن كـار                   محكمـه 
درخواست پناهندگي او كه طـبـق     . نشد

هـاي    قوانين آلمان، بايد از سوي دادگاه     
اين كشور مـورد تـأيـيـد قـرار گـيـرد،                

 «كريش ازولند»ابتدا توسط دادگاه    
اين دادگـاه ويـژه پـنـاهـنـدگـي             .   رد شد 

براي دومـيـن بـار هـم بـا درخـواسـت                  
ايـن امـر،     . پناهندگي او مخالفت كرد 

باعث شد تا وي بـراي سـومـيـن بـار،               
دادخواستي به اين دادگاه بفرستد، اما      

پسـنـدي      كه مدرك محكمه    به دليل اين  
كـه بـا        ارائه نكرد، دادگاه عالوه بـر آن        

پناهنـدگـي وي مـوافـقـت نـكـرد، بـه                 
صورت غيابي حكم اخـراج او را نـيـز             

سايت بـازتـاب اعـمـال و          . "   صادر كرد 
طرحها و نقشه هاي تروريستي خود را       

. به اپوزيسيون و مـا نسـبـت مـيـدهـد             
بزرگتـريـن مـركـز تـروريسـتـي جـهـان                

 سال عليه آنـهـا      ٢٦سازمانهايي را كه    
مبـارزه مـيـكـنـنـد و از قـربـانـيـان و                     
فراريان اين نظام حمايت ميـكـنـنـد را           
ميخواهند بعنـوان حـامـي اقـدامـات           

ايـن  .   شنيع غيرانساني معرفي كـنـنـد       
تــمــام .   تــالــشــي پــوچ و عــبــث اســت          

 ١٦دولتهاي پناهنده پـذيـر بـيـش از              
سـال اسـت كـه فـدراسـيـون اهـداف و                  
آرمانهايش و سنت هاي مـبـارزاتـيـش         

ميدانند كه اين جـريـان     .   را ميشناسند 
و سازماني است كه در راديكاليسـم و         
انسان دوستي و دفاع جـهـانشـمـول از            
حقوق انسان و كـودك و زنـان بشـدت              

و ذره اي هم كوتاه نـمـي        .   افراطي است 
ميدانند كه اشكال مبارزاتـي كـه        .   آيد

اين سـازمـان بـكـار گـرفـتـه و سـايـر                    
پناهجويان را نيز تشويق به اتـخـاذ آن          
ميكند اشكالي عميقا انساني مـدرن       

مـيـدانـنـد كـه مـا           .   و اجتماعي اسـت    
حتي مخالف آزار جسمي و فـيـزيـكـي          
پنـاهـجـويـان بـه خـود تـحـت عـنـوان                   

اينگونه جـعـل     .   اعتصاب غذا هستيم  
و تــحــريـف و افـتــرا و اتــهــام ســايــت               
بازتاب ذره اي در بـي اعـتـبـار كـردن               
ارزشهاي مبـارزاتـي جـريـانـاتـي چـون             

. فدراسيون را خـدشـه دار نـمـيـسـازد              
ســايــت بــازتــاب ظــاهــرا هــنــوز درس         
نــگــرفــتــه اســت كــه در خــارج كشــور            
جمهوري اسالمي چون لكه نـنـگـيـنـي          

ــت ــر از               .   اسـ ــارات پـ ــهـ ــراي اظـ وبـ
شكنجه گران سـابـق كسـي تـره              دروغ

اما اين را به سايـت  .   هم خورد نميكند  
شكنجـه گـران سـابـق و بـه حـاكـمـان                   

 .جمهوري اسالمي حالي ميكنيم
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  در حاشيه چند رويداد مھم پناهندگى هفته

 فرشاد حسيني
 ادامه از صفحه اول
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 آپريل، آلـمـان     ١٢بعد از ظهر روز سه شنبه  
يـک  .   شاهد يک واقـعـه تـکـان دهـنـده بـود               

ـا              ٥٤پناهجوي   ـه گـوي  ١٠ ساله ايـرانـي ک
سال است در آلمان سـرگـردان اسـت و حـق               
آوردن خانواده خود را نداشـتـه اسـت، بـراي             
جلب توجه افکار عمـومـي و بـراي تـحـت               
فشار گذاشتن دولت آلمان، به يک اتـوبـوس          
ـه گـروگـان          حامل کودکان يورش بوده و با ب

ـا      ١١گرفتن کودکـان       سـالـه، چـنـد         ١٦ ت
ـار      .   ساعت آنها را زنداني ميکـنـد       ـت ايـن رف

غير انساني با کودکان و سرنوشت کودکـان        
ـنـه حـبـس               گروگان گرفته، نفسها را در سـي

ـيـدنـد،                  .   کرد ـه خـبـر را شـن همه کسانـي ک
نگران و مضطرب بوده و منتظر عواقـب و          

 .نتايج اين واقعه بودند
ــســتــگــي      فــدراســيــون ســراســري       -هــمــب

پناهندگان ايراني در آلمان بالفاصله بعد از        
ـيـن مـحـلـي در                 شنيدن اين خبر با مسئـول
ـان          شهر اپنتال در شمال غربي آلمان در اسـت
نورد راين وستفالن تـمـاس گـرفـت و ابـراز               
آمادگي کرد تا براي آزاد شـدن کـودکـان از             
ـتـوانـد               ـه ب دست اين پناهجو، هر کمکـي ک

 .انجام دهد
بعد از شش ساعت کودکـان از دسـت ايـن             

 .مرد، با حمله پليس به محل آزاد شدند

ما اين رفتار و اين تصميم را که با ترساندن          
بچه ها و گروگان کرفتن آنها کسي بخواهـد         
ـنـد، بشـدت                       ـا را بـخـود جـلـب ک توجـه ه

ـار ديـگـر اعـالم                 محکوم ميکنيم و يـکـب
ـر و                       ـا روشـهـاي انسـانـي ت ـه ب ـيـم ک ميکن
ـتـوان جـلـب تـوجـه افـکـار                      ـانـه مـي متمـدن
عمومي را کرد و دولت آلمان را نيـز تـحـت             

 .فشار گذاشت
دولت آلمان با سياستهاي ضد پناهندگي و        
تــحــمــيــل بــدتــريــن شــرايــط زنــدگــي بــه              
ـا                ـيـصـال کشـانـدن آنـه پناهجويان و به است
ـيـن                   ـنـه سـاز چـن عمال عامل اصـلـي زمـي

 .تراژديهايي است
ــســتــگــي      فــدراســيــون ســراســري       -هــمــب

پناهندگان ايراني اميدوار است که کودکـان       

ـنـد            به گروگان گرفته شده هر چه زودتر بتـوان
تاثيرات مخرب رواني اين واقعـه را پشـت           
سرگذاشته و آسيب جـديـي از ايـن واقـعـه                

 .نبينند
فدراسيون  -همبستگي 

سراسري پناهندگان ايراني 
 آلمان -
 ٢٠٠٥ آپريل ١٢

واقعه تکان دهنده گروگان گيرى کودکان در 
 آلمان به دست يک پناهجو 

تغيير دبير 
فدراسيون در 
 انگلستان

بدينوسيله به اطالع ميرسانيم كه دبيـر       
سابق فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان         
ايراني واحد انگلسـتـان آقـاي سـيـروان            
قادري به دليل مشكالت شخـصـي در         
ســمــت دبــيــري واحــد فــدراســيــون در           
انگلستان قادر به ادامه فعاليت نـبـوده        
لذا سـيـامـك امـجـدي بـعـنـوان دبـيـر                   
موقت اين واحد تا مقـطـع كـنـفـرانـس             

دبـيـرخـانـه     .   كشوري منصوب ميگردد 
فدراسيون ضمن تشكر و قـدردانـي از           
زحمات تاكنـونـي سـيـروان قـادري در             
واحد انگليس براي سـيـامـك امـجـدي           
آرزوي موفقيت در امـر دفـاع از حـق               

. پناهنـدگـي در ايـن كشـور مـيـكـنـد                
شايان ذكر است سيروان قـادري قـبـول           
كرده است كه در سمت دبير فدراسـيـون       
ــود را در                    ــف خ ــاي ــدن وظ ــن ــد ل واح

 .تشكيالت فدراسيون ادامه دهد
آدرس تماس بـا واحـد فـدراسـيـون در               

 :انگلستان به قرار زير است

uk.yahoo@uk_ifir 
 :آدرس پستي

B M  B o x  1 9 1 9 
L o n d o n  W C I N  3 X X 

England 
روزهاي دوشنبه، چهارشنبـه   : تلفن دفتر 

 ٥ صـبـح تـا          ٩و پنج شنبه از ساعت       
 ٠٠٤٤٢٠٧٧١٣٠٩١٧بعدازظهر 
 ٠٠٤٤٧٨١٢٩٩٤٩٧٤:تلفن موبيل

 
دبيرخانه همبستگي           
فدراسيون سراسري          

 پناهندگان ايراني         

تعرض دولت انگليس به حق 
  !پناهندگى و چگونگى مبارزه با آن

 
هزاران پناهجوي گريخته از جمهوري اسالمي در انگلستان در وضعيت کـامـال              

تقاضاي تعداد زيـادي از ايـن پـنـاهـجـويـان از                  .   بد و غير انساني بسر مي برند      
تـعـداد زيـادي از        .   جانب دولت انگليس رد شده و حکـم تـرک خـاک گـرفـتـه انـد                  

پناهجويان ردي و خانواده هايشان به شکل غير قانوني زندگي ميکـنـنـد و ايـن          
در حالي است که آنان نه اجازه کار دارند و نه از خدمات اجـتـمـاعـي و درمـانـي            

اين انسانها در شرايط بسيار بد مالي و روحـي قـرار دارنـد و          .   برخوردار هستند 
 .خطر ديپورت آنان را تهديد ميکند

 
در .   جمهوري اسالمي کشور امني براي بازگرداندن پناهجويان ايـرانـي نـيـسـت               

كشوري كه آپارتايد جنسي و زن آزاري، در جامعه حاکم است، مذهب و قوانـيـن               
ارتجاعي به مردم تحميل شده است، کودکان اعدام ميشـونـد، زنـان سـنـگـسـار                 

. ميشوند، مردم بدليل بيان افکار و عقايدشان زندان، شکنجه و اعدام ميشـونـد       
 .امنيت تنها براي سران جنايتكار رژيم وجود دارد

 
سياستهاي دولت انگليس در قبال پناهجويان ايراني کامال غـيـر مسـئـوالنـه و                  

آيا بايد دست رو دست گذاشت و نظاره گر باشيم کـه قـوانـيـن             .   غير انساني است  
ديگري به اجرا در بـيـايـد و             راست و ضد پناهندگي دولت انگليس يکي بعد از 

زندگي همه پناهجويان را در معرض خطر قرار بدهد؟ يا بـايـد در مـقـابـل ايـن                        
بهتـريـن شـيـوهـاي مـبـارزه بـراي               .   سياستها ايستاد و آنها را به شکست کشاند       

مقابله با سياستهاي پناهنده ستيزي دولت انگلـيـس، جـلـوگـيـري از بـازداشـت                     
پناهجويان و ديپورت پناهجويان ردي وايجاد تغيير در جهت بهـبـود وضـعـيـت                 

 پناهجويان، کدامند ؟
 

در جلسه گفت و شنود با سيامک امجدي، عضو دبير خانه فدراسيون سـراسـري                
پناهندگان ايراني و از مسئولين فدراسيون در انگليس پيرامـون اوضـاع وخـيـم                 

 !پناهندگي در انگليس و راه حل فدراسيون براي مقابله با آن، شرکت کنيد
 

  ۰ ۳ : ۳  ت ا    ۲ ۱  ا ز   س ا ع ت    ۵ ۰ ۰ ۲  آ و ر ي ل    ۳ ۲ش ن ب ه ،    -ل ن د ن 
 

The Peel Center, Percy Circus, WC1X 
 

 Kings Crossن ز د ي ک   ت ر ي ن   ا ي س ت گ ا ه   ق طـا ر 
 
 

اين جلسات در طول روزهـا و هـفـتـه هـاي آيـنـده در شـهـرهـاي هسـتـيـنـگ،                                  
بيرمنگام، شفيلد، نيوکاسل، براتـفـورد و ديـگـر شـهـرهـاي انـگـلـيـس بـرگـزار                           

 .ميگردد
  

تشكيل واحد 
فدراسيون در 
استان فريزلند 

 هلند
بدينوسيله به اطالع مـيـرسـانـيـم كـه             

واحــد فــدراســيــون در فــريــزلــنــد بــا             
. مسئوليت كيوان قديري تشكيل شد    

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهندگان ايراني واحد هلـنـد ضـمـن          
تبريك به كيوان قديـري بـراي ايـجـاد            
ــرد                   ــشــب ــي ــش در پ ــراي ــد ب ــن واح اي
فعاليتهاي حساس و مهم فـدراسـيـون      

ــيــت                 ــق ــان آرزوي مــوف ــن اســت در اي
 .ميكند

ما كليه پناهنـدگـان و پـنـاهـجـويـان              
ايــرانــي در اســتــان فــريــزلــنــد را فــرا            
مــيــخــوانــيــم كــه بــراي دفــاع از حــق           
انساني پـنـاهـنـدگـي خـود در واحـد                
فريزلند فدراسيون متشكل شده و از        

حــقــوق انســانــي خــود در يــك صــف            
 .متحد بين المللي دفاع كنند

 
آدرس تماس با كيوان قديري و واحـد         

 :فريزلند به قرار زير است
 

nl.wanadoo@ghadiri-kaywan 

 ٠٠٣١٦١٣١٦٤١٥٣: تلفن
 

همبستگي فدراسيون 
سراسري پناهندگان ايراني 

 واحد هلند
.  ٢٠٠٥ آوريل ١٢  
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در هلند سي ام آپريل هر سـال، روز          
بزرگداشت تاجگذاري ملکـه هـلـنـد         
است و امسال بـمـنـاسـبـت بـيـسـت               
وپنجمين سالگرد ايـن تـاجـگـذاري          
است و قرار اسـت کـه مـراسـم ويـژه             
ايي به آن افـزوده شـود کـه يـاد آور                
بيست و پنج سال سـلـطـنـت مـلـکـه              

اما جـنـبـش دفـاع از حـقـوق              . باشد
پناهندگي و انسـانـي در هـلـنـد در              
تدارك آن است كه اين روزرا تـبـديـل       

به يك نمايش بزرگ همبسـتـگـي بـا          
آنچه کـه     .   پناهجويان در هلند كند   

امسال اين مناسبـت را جـلـوه ايـي             
فعال و انساني داده واکنش مـثـبـت         
مـردم از تـمــام اقشـار جــامـعـه بــه                
درخواست باز نگري و عفو عمومي      

بــه هــمــيــن   .   بــه پــنــاهــنــدگــان اســت    
منظور درخواست نـامـه سـرگشـاده          
اي خطاب به ملكه هلند و بمنـظـور         
اعظاي پناهندگي تهيـه شـده اسـت          

 نـفـر و     ١٤٠٠٠٠تا کنون در حدود  
از سرشناس ترين افراد جامعه پـاي       

نويسـنـدگـان،    .   آن را امضا كرده اند    
هنرمندان تلـويـزيـون، کـارگـردانـان          
فيلم و تأتر، هنرپيشگان مـعـروف،        
نقاشان، ورزشکاران، سـازمـانـهـا و         
گــروهــاي مــدافــع پــنــاهــنــدگــي و            
انساني، مديران ارشد سـازمـانـهـاي        
بين المللي و حـتـي تـنـي چـنـد از                  
نمايندگان پارلمان هلند با امضـاي       

از ملکه هلـنـد خـواسـتـار دادن               آن
عفو عمومي به پناهندگان شدند و       
آن سير منفي ضد پـنـاهـنـدگـي کـه             
مخصوصأ بعـد از تـرور وان گـوگ             
فيلمساز هـلـنـدي و بـا تـبـلـيـغـات                 
وسيع جنبش ضـد پـنـاهـنـدگـي در              

هلند و بـا وابسـتـه کـردن گـروهـاي               
ترور اسالمي به پناهـنـدگـان رو بـه            
افزايش بـود را خـنـثـي کـرده و يـا                  
کاهش دهند و عمأل به طرح اخـراج     

پناهندگاني که از خـانـه و       ٢٦٠٠٠
کاشانه خود به اميد يافتن مـحـلـي          
امن گريخته اند، مهر باطل بزنند و     
يکصدا و همگام با يـکـديـگـر و بـا              
تشکيالت مـنـظـم تـري بـه جـنـگ                
سرکـار خـانـم ريـتـا فـردونـک وزيـر                 

ايـن واکـنـش      .   مهاجرت هلند بروند  
انساني نياز بـه حـمـايـت بـيـشـتـري               
دارد و مــا از هــمــيــنــجــا از تــمــام             
دوســتــان و هــمــکــاران و هــمــه                   
هنرمندان سرتاسر جهان که پيام ما  
را دريافت مـي کـنـنـد صـمـيـمـانـه                 

ميخواهيم که به ايـن مـوج عـظـيـم             
همبستگي پيوسته و با امضـاء آن         
ياريگر انسانهايي باشند که امـروز       
يــک نــيــم نــگــاهــي بــه دســتــان                    

هر کدام از ايـن       .   توانمندشما دارند 
تک تک امضاء ها خود داراي ارزش    
و اعتـبـار اسـت و مـا صـمـيـمـانـه                   

. دستان پر مهرتـان را مـيـفـشـاريـم            
لطفأ جهت امضـاء بـه ايـن سـايـت              

 مراجعه کنيد
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با سپـاس کـيـوان قـديـري مسـئـول               
 واحد فدراسيون در فريزلند هلند

ما در دهـمـيـن کـنـفـرانـس فـدراسـيـون                  
به درست تاکيـد    )   ٢٠٠٤ژوئيه و اوت    ( 

کرديم که فدراسيون براي متوقف کـردن        
تهاجـم بـه حـقـوق پـنـاهـنـدگـي کـه بـا                      
دستگيري وسـيـع و ديـپـورت گسـتـرده              
متقاضيان پناهندگي ابعاد بيسابقه اي       
بخود گرفته است، بايد در جهت ايـجـاد          

. ائتالف هاي بزرگ جهانـي قـدم بـردارد        
حقيقت اين است در مقابل برنامه هـاي         
و عملکردهاي ضد پناهندگي دولتهـاي       
مختلف که با استفاده فـعـال از نـيـروي              
ــلــيــس تــوام اســت، هــيــچ               خشــونــت پ
سازماني نمي تواند به تنهـايـي سـنـگـر            

ابعاد حمالت به پناهـنـدگـان       .   بندي کند 
جهاني اسـت و بـايـد در يـک مـقـيـاس                   

تـجـربـه    .   جهاني در مـقـابـل آن ايسـتـاد            
نشان داده است موج حمالت بـه حـقـوق           
انساني را تنها با جنبـش هـاي عـظـيـم               
اجتماعي که بيشترين نيروي مردمي را       
بخود جلب کرده، مي توان بـه شـکـسـت          

براي اين منظـور سـازمـانـهـا و            .   کشاند
نهادهاي موجود که در زمينـه دفـاع از           
حقوق انسان فعاليـت مـي کـنـنـد بـايـد               
دست در دسـت هـم دهـنـد و ايـن ايـن                    
حرکت بزرگ اجتماعي را بوجود آورده و       

اين وظايف چندگانه اي را       .   دامن بزنند 
فـعـال   .   در دستور کار ما قرار مـي دهـد        

کردن تماس بين المللي با سـازمـانـهـاي        

محتلف مدافع حقوق پناهندگي، ايجاد     
ائتالف هايي با نقشه عمل بلند مدت و        
دوره اي براي پيشبرد پروژه هاي دفاع از        
پنـاهـنـدگـان راه انـداخـتـن يـک سـايـت                   

وحـتـي   ( اينترنتي بـه زبـان انـگـلـيـسـي               
که بتوانـد بـه زبـان ايـن            )   زبانهاي ديگر 

جنبش تبديل شود، انتشار يـک بـولـتـن            
اطالعاتي هفـتـگـي در ايـن زمـيـنـه و                 
بسيار کارهاي ديـگـر کـه هـرکـس مـي               

همـيـن امـروز و        .   تواند بدان اشاره بکند   
در چند سال گذشته جـنـبـش هـايـي در               
دفاع از حق پناهندگي راه افـتـاده اسـت            

 آوريـل بـراي       ٢که تظـاهـرات اروپـايـي          
دنياي بدون مرز و در مخالفت با وجـود          
بازداشتگاههاي پناهندگان از اين جملـه   

بخش ديگر فعـالـيـت مـا طـبـعـا              .   است
بايد حضـور فـعـال در جـنـبـش هـاي و                   
حرکتهاي مـوجـود بـاشـد بـنـحـوي کـه                 
بتوانيم هم از آنها تاثير بگيريم و هـم بـر          

 .آنها تاثير بگذاريم
يک نتيجـه طـبـيـعـي پـيـشـبـرد چـنـيـن                    
سياستي در عرصـه جـهـانـي بـايـد ايـن                
باشد که واحدهاي مختلـف فـدراسـيـون          
در کشورها و شهرهـاي مـخـتـلـف نـيـز                
مبتکـر و عـنـصـر فـعـال در ايـجـاد و                     
گسترش ائتالف بزرگتر درسطح محـلـي       
باشند و با اتـکـا بـه ايـن ائـتـالف هـا،                    
فعاليت مبارزاتي خود در دفـاع از حـق           

طـبـعـا در      .   پناهندگي را به پيش ببـرنـد      
هر شهر و کشوري انسانها و نـهـادهـاي            
بيشماري هسـتـنـد کـه در حـمـايـت از                  
پناهندگان حاضرند کاري را دواطلـبـانـه        

بايد بـا صـبـر و حـوصـلـه               .   انجام دهند 
کوشيد که اين نيروهاي مـتـفـرقـه را بـه              
گرد هم جمع کرد و زمينه يک ضدحـملـه          

. پر قدرت را بر عليه دولتها فراهم نمـود        
به نظر من ايـن شـدنـي اسـت بـه شـرط                  
اينکه ما توجه و وقت خود را صـرف آن           
کـنـيــم و تـا حــدودي از الک فـعــالـيــت                  

. سازماني مستقل خود بـيـرون بـيـائـيـم           
اينجا من مي خواهم تجربه يک فعاليت       
مشتـرک در شـهـر مـالـمـوي سـوئـد را                   

 .برايتان بازگو کنم
 مــارس بــه دعــوت يــک نــهــاد           ١٦روز   

گـروه  " سـوئـدي در شـهـر مـالـمـو بـنـام                    
فراخوان جلسه اي داده شـد         "   پناهندگي

در ارتباط با دادن اقامت دسته جـمـعـي          
ايـن جـلـسـه در         .   به پناهندگان مـخـفـي      

ادامه فعاليتهاي مشـابـه در بـرخـي از              
. ديگر شهرهاي سوئد بـرگـزار مـي شـد            

واحد فدراسيون در شهر مالمو با حضور       
تني چند از اعضـايـش در ايـن جـلـسـه                 

بـعـد از بـحـث و           .   فعاالنه شـرکـت کـرد       
تــبــادل نــظــر فــراوان چــنــد گــروه کــاري            
تشکيل گرديد تا منجـملـه پـالتـفـرمـي            
نوشته شود، خواستها تـدقـيـق گـردد و             

سـه  .   شبکه ارتباطي گسترش پيدا کـنـد      
 آوريـل    ٧هفته بعد از آن يعني در تاريخ        

جلسه ديگري تشکيـل شـد و از جـملـه               
پالتفرم فعاليت اين کـمـپـيـن بـه بـحـث                
گذاشت که در خـطـوط کـلـي آن مـورد                

در ايــن جــلــســات     .   قــبــول قــرار گــرفــت     
نمايندگان گروهها و نهادهاي مخـتـلـف        
و همچنين افراد غير سازمانـي شـرکـت          

در آخرين جلسـه، يـک کـمـيـتـه           .   داشتند
هماهنگ کـنـنـده و چـنـد گـروه کـاري                  
تشکيل شد تا در هـمـاهـنـگ بـا سـايـر                
شهرها فعاليت ها در شهر مالمو را نيـز         

جـنـب و جـوش        .   هدايت و رهبري کـنـد      
ــاع از حــق                   ــراي دف ــيــت ب ــعــال حــول ف
پناهندگي عـالوه در شـهـر مـالـمـو در                
شهرهاي استکهلم، اپساال، گوتنبرگ و      

ايـن  .   نورشوپنيگ جريـان داشـتـه اسـت         
حـرکـت دارد مـي رود بـه يـک حـرکــت                   

ايـن جـنـبـش نـام          .   سراسري تبديل گردد  
عفو عمومي برا پناهندگـان در    " خود را  

هـدف ايـن     .   نام نهاده است"   ٢٠٠٥سال  
کمپين اين است که تا قبل از تـغـيـيـر و              
تــحــوالتــي کــه در ســيــســتــم پــذيــرش             

 ٢٠٠٦پناهندگي سوئد از ژانويه سـال         
به اجرا گذاشته مي شـود، پـنـاهـنـدگـان           
مخفي و همه کساني که جـواب مـنـفـي        
گرفته اند بـطـور دسـتـه جـمـعـي اجـازه                  

هـدف ديـگـر ايـن         .   اقامت دائم بگيـرنـد    
کمپين بهبود پروسه رسيدگي کـردن بـه           
درخواستهاي پـنـاهـنـدگـي مـطـابـق بـا                

ايـن کـمـپـيـن تـا           .   موازين انساني اسـت   
.  ادامه خواهد داشـت     ٢٠٠٥پايان سال   

. اشکال فعاليت اين کمپين متنوع است     
جمع آوري امضا، برگزراي ميتينگـهـاي       
ــظــاهــرات و             ــرگــزاري ت ــي، ب اطــالعــات
اجتـمـاعـات اعـتـراضـي، و زيـر فشـار                 
گذاشتن سياستمداران سـوئـد و احـزاب           

قـرار  .   پارلماني مخالف عفـو عـمـومـي        
 ام ماه مي در چـنـد شـهـر            ٧است که در    

سوئد اجتماعات بزرگي براي پـيـگـيـري        
ايـن  .   خواستهاي اين کمپين انجام شـود      

کمپين يک سايت اطاع رساني دارد کـه          
فعاليت هاي گوناگون و همچنين آخرين       
اخبار در زمينه پناهـنـدگـي را گـزارش            

آدرس اين سـايـت ايـنـتـرنـتـي            .  مي کند 
www.flyktingamnesti.

nu      مـن از ايـن فـرصــت          .   مـي بـاشـد
استفاده مـي کـنـم و هـمـه فـعـالـيـن و                      
مسئولين فدراسيون را به شرکت هر چـه        
فعاالنه تر در اين کـمـپـيـن دعـوت مـي               

بايد امـيـدوار بـود کـه بـا ايـجـاد                  .   کنم
چنين ائتالفها و کـمـپـيـنـهـايـي شـانـس               
موفقيت ما در بـه شـکـسـت کشـانـدن                
سياستهاي ضـد پـنـاهـنـدگـي دولـتـهـا                

 .بيشتر و بيشتر گردد

 ائتالف بر عليه تھاجم به حقوق پناهندگى 
 حسن صالحي

  همايش بزرگ همبستگى
 كيوان قديري
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چهارشنبه بود کـه يـکـي زنـگ زد و                
گـفــت ايــرانــيــهــا قــرار اســت فــردا در            
شهرداري ليماسول گرد هم بـيـايـنـد و            

پـنـج شـنـبـه        .   اعتراضي ترتيب دهند     
 غـروب بـه آنـجـا رفـتـم کـه                7ساعت  

فهميدم مسئله چيز ديگري است و آن         
يک جلسه ايرانيها به اضافه شـخـصـي          
از سازمان کيسـا کـه بـراي کـمـک بـه                 

در .   پناهجويان کار ميکند مي باشد       
اول جلسه حدود نيم ساعت يا بـيـشـتـر           
حرف از منبع در آمد کيسا و از ايـن             
جمله مسايل که تقريبا ربـطـي بـه مـا             

پس از آن ديگر سوالي     . نداشت گذشت   
از آن شخص نشد و خود ايرانيهـا وارد          
بحث شدند که نتـيـجـه ايـن بـحـث دو                
برگه اي است که برايتان ميفرستـم کـه          
البته از قبل توسط جمعي نوشته شـده        
بود و ما اطالعي از آن نداشتيم اما با         
اينکه اين برگه ها را امضا کرديم همه        
مشکالت ما آنجا درج نشـده بـود از            
جمله افرادي همـچـون مـن کـه حـدود              
يکي دو سال است به اينجا آمده ايم و          
از ابتدا با اميگريشن روبرو بوده ايم و         
در يو ان پرونده اي نداريم و يا هيچ يک          
از امکانات پناهندگان گذشته مانـنـد       

را از اول        . . . کــارت بــيــمــارســتــان و        
نداشته ايم که اکنـون از مـا بـگـيـرنـد                

ولي باز هم همين غنيمـت اسـت     . .. .   و
و قرار شد آنها را به دولت قبرس ارايـه           
داديم و نتيجه اينکه بنا بـه جـوي کـه              
شما سراغ داريد نتوانستيم بهره اي از         
نماينده کيسا ببريم الـبـتـه در آخـر او              
مطلبي عنوان کرد که اگر عملي باشد       
چيز خوبي است و آن اينکه اگر ايـرانـي         
ها جلسه اي ترتـيـب دهـنـد او تـالش               
ميکند وزيـر کشـور قـبـرس يـا وزيـر                
دادگستري را متقاعـد بـه حضـور در            

مطلب ديگري که بايد    .   اين جلسه کند  
ياد آور شوم نام دو نفر از پنـاهـجـويـان            
ايرانى است که حدود دو ماه در زنـدان          

ــاکــا و قــبــل از آن                 مــاه دار      ٧الرن
طـبـق   .   بازداشتگـاه لـيـمـاسـول بـودنـد           

قوانين مهاجرت قبرس هر بـازداشـتـى        
 ساعت بعد از بازداشت     ٢٤بايد ظرف   

دادگاه ميتواند حـكـم     .  دادگاهى شوند 
اين حكـم   .    روزه صادر كند   ٨بازداشت  

تمديد )    روز٣در كل ( ميتواند سه بار    
به اين دليل كه مطمئـن بـاشـنـد           .   شود

درهــيــر  .   دادگــاهــى خــواهــنــد شــد           
ايــنــصــورت بــازداشــت پــنــاهــجــويــان       
غــيــرقــانــونــى بــوده و پــنــاهــجــويــان            
ميتوانند عليه بازداشت غـيـرقـانـونـى         
ــرده و                     ــاه ب ــه دادگ ــت را ب خــود دول

 .درخواست آزادي و غرامت نمايند
اما متاسفانـه آقـايـان اصـغـر دهـقـان               
نيري و مهدي دليريان، کـه هـنـوز در             
بالتکليـفـي بـراى مـدت طـوالنـى در               
بازداشت غيرقانونى در زندان الرنـاکـا        

علت انتقال آنها بـه زنـدان            . ميباشند
الرناکا را نيز بازديـد از بـازداشـتـگـاه             
زنــدان لــيــمــاســول تــوســط بــازرســان           

مـن بـا     .   سازمان ملل اعالم كـرده انـد      
خود آنها نتوانستم ارتباط بر قرار کنـم        
و اطالعات را از افراد ديـگـري کسـب           

آنها به مصاحبه هم نرفـتـه انـد          .   نمودم
يک روز به بهانه مصاحبه بـه سـفـارت            
ايران برده شدند و چون سفارت ايران بـا    

چون خودشـان   ( برگرداندن آنها به ايران     
، موافقت نکرد دوبـاره      ) موافق نبودند 

دولـت  .   به زنـدان بـاز گـردانـده شـدنـد              
قــبــرس دو راه حــل پــيــش پــاي آنــهــا             

ياد آور  ) .   زندان يا ايران  ( گذاشته است   
ميشوم که آنها هنگام مراجعه به اداره       

 .کار دستگير شده بودند 
اميدوارم که شما بتوانيد با انـعـکـاس          
اخباري از اين دسـت بـه مـراجـع بـاال               
کمکي به ايرانيان داخل قبرس بکنـيـد        

 .و ما را از اين وضعيت نجات دهيد 
 شيوا

 
نامه جـمـعـى از        
پناهندگان ايراني در    
قبرس به سازمانهـاى    

 بين المللي
ما عده اي از پناهجـويـان ايـرانـي کـه              

 سال بيشتر يا کمتر در کشـور        ٥مدت  
قــبــرس بــطــور بــالتــکــلــيــف زنــدگــي          
ميکنيم که به دفـعـات مـتـعـدد بـراي              

مصاحبه به يـو ان احضـار شـده و بـا                 
سوال و جوابهايي به شـكـل بـازجـويـي            
روبــرو شــده و ســپــس دريــک انــتــظــار           
طوالني براي دريافت جواب مانده ايـم     
که همراه با ناراحتي هاي شديد روحـي        
و فکري براي خود و خانـواده هـايـمـان            

اين زندگي ناگوار و به دور      .   بوده است   
از هر نوع آسايش و رفع نيازهاي اوليه        
مادي و معنوي و فرهنگي در غـربـت          
با تمامي مصـايـب و فـراز و نشـيـب                
هايش رها شده و تنها مـانـده در يـک              
جــامــعــه بــيــگــانــه از هــر لــحــاظ چــه           
فــرهــنــگــي و چــه اجــتــمــاعــي و چــه              
اقتصادي و فکري آن است و در کـنـار            
اين مصايب با نوعي کنتـرل شـديـد و           
زير ذره بين بودن از طـرف مـامـوريـن             
پليس و اميگريشن ميزبان نيـز روبـرو         

در نهايت نيز يـو ان بـا يـک             .   بوده ايم   
جـواب رد بـدون تـوجــه بــه داليــل يــا                
مدارک و يا نوع حـکـومـت در کشـور              
ايران حکمي براي همگان صـادر کـرده       
کــه نــاامــيــدي و يــاس را بــه هــمــراه               
دلنگراني ها و تـرس از بـازگشـت بـه               
کشور خود و خطرات آن را برايمـان بـه           

 .ارمغان آورده است 
در يکسال اخير نيز با احضار بازي      . ١

و مصاحبه جديد از طرف اميگريشن         
دولت قبرس با شخص يا اشخاص       
ديگري روبرو شديم که بدون داشتن      
هيچ گونه اطالعات و آگاهي از     
شرايط داخلي ايران و وضعيت جهاني      
ايران در شرايط فعلي و يا شناختي از    
نيروهاي اپوزسيون ايراني در داخل يا   
خارج که خود نشان از بيگانگي      
مصاحبه گر از هر نوع اخبار و  
اطالعات جهاني ميباشد با يک رفتار      
خشن و تند روبرو شديم که اجازه هيچ         
گونه پاسخ گويي و توضيحات را   
نميداد و فقط به جواب بله يا نه اکتفا      
ميکرد ، که به همراه يک فرد نا       
معقول و مورد سو ضن از طرف ما        
مصاحبه شوندگان به عنوان مترجم با       
تمسخر و يا استهزا جلسه مصاحبه را  
. برگزار ميکردند      

در طي چند ماه اخير نيز بـا سـيـل            .   ٢
 ٧٥جواب هاي ردي و يا نـامـه هـاي              

روزه که از تاريخ ثبت مـدت طـوالنـي            
گذشته تا به دست گيرنده برسـد حـکـم           
نهايي را صادر کرده اند و بدون تـوجـه           

ــده                  ــن ش ــي ــي ــع ــان ت ــه زم  روز   ٧٥ب
اميگريشن اقدام به دسـتـگـيـري هـاي           

 .گسترده کرده است
افرادي هم که براي انجـام کـارهـاي      . ٣

اداري مثل اطالع دادن تغيير آدرس و        
يا دريافت مدارک و يا تاييـديـه هـايـي        
به اميگريشن به خصـوص لـيـمـاسـول            
مراجعه کرده اند با تهديد و توهـيـن و           
يا عدم هيچ گونه همکاري مـامـوريـن         
و رفع مشکالت و يا گـرفـتـن مـدارک             

دفترچه اتباع  ( اشخاص مثل آيلين ها     
برگـه اجـازه     ( و يا برگه پينک     )   بيگانه  

از آنهـا و يـا        )   کار و يا اقامت موقت      
زدن مهر عدم تاييد بر اين مدارک و يا         
مواردي با زنـدانـي شـدن و اخـراج از                

 .قبرس روبرو شده اند 
تمامي افراد دستگير شده در طـي        .   ٤

دو يا سه ماه گذشته بدون رسيدگي بـه          
ســرنــوشــت آنــهــا و يــا دادگــاه رفــتــن            
ــدان هــا حــتــي                  ــيــف در زن ــکــل ــالت ب

 .بازداشتگاه ها باقي مانده اند 
وکاليي هم که پـنـاهـجـويـان بـراي           .   ٥

نوشتن نامه اعـتـراضـي و يـا فـرجـام                
خواهي يا براي زندانيان در بند به آنهـا         
مراجعه کرده اند و با پرداخـت مـبـالـغ        
گــزاف بــه عــنــوان وکــيــل بــراي خــود            
انتخاب کرده اند نيز همگي با هـمـيـن       
برخورد هاي تند از طـرف ادارات يـا             
اميگريشن روبرو شده اند و هيچ کـدام         
اميدي براي کمک رساني هو همـيـاري        

 .با پناهجويان را ندارند 
بيمه درماني ، کمک رسـانـي اداره      .   ٦

کاريابي ، حق تحصيل براي کودکان ،      
کالس زبان کشور ميـزبـان ، حـمـايـت             
هاي قانونـي و يـا ديـگـر کـمـکـهـا و                    
قهوانين مـنـدرج در دفـتـرچـه حـقـوق               
پناهـجـويـان درج شـده ، هـيـچ کـدام                  

 .شامل حال ما پناهجويان نيست 
مدارک بيمه و کـارت بـيـمـارسـتـان         .   ٧

پناهجويان را لغـو کـرده انـد و يـا بـا                  
حرکت هاي توهيـن آمـيـزي از دسـت             
مراجعه کننده به بيمارستان گـرفـتـه و          

 .پاره کرده اند 
در اداره کاريابي در زمان مراجـعـه        .   ٨

با مامور پليس يا اميگريشن مـواجـه        
شده و دستگير شده و يا کاري برايشان        

 .موجود نميباشد 
در هفته هاي اخير نيز عده زيـادي        .   ٩

از پناهجويان را که قـرار داد کـار بـا                
کارفرما داشته انـد را از کـار اخـراج               
کرده اند و در پاسخ گفته اند اجازه کار         
نداريد در حالي که حق بيمه درماني و         

در تمام دوره کار از   ...   بازنشستگي و  
حقوق افراد کم شده و به حساب دولـت         
واريــز شــده اســت و حــاال چــه کســي              

 !!!پاسخگوست 
موسسات کليسا و يو ان نيز کـه    .   ١٠

براي کـمـک و حـمـايـت پـنـاهـجـويـان                  
فعاليت ميکنند نيز هيچ گونه قـدرت        
اجرايي و يا نيروي حمايتـي يـا کـمـک             
رســانــي و يــا پــاســخ گــويــي بــه مــا                

 .پناهجويان را ندارند 
در نهايت مـا دسـت بـه قـلـم بـرده تـا                    
مشکالت خودمان را با مسيولين در       

 ميان بگزاريم
ايا در شرايط کنوني و جـو حـاکـم بـر              
ايران و حکومت ديکتاتور و بي قانـون        
ايران و تهـديـدات خـارجـي بـر کشـور               
ايران باز پس فـرسـتـادان ايـرانـيـان بـه                
کشور خود و يا رد تقاضاي پناهندگي     
آنان با مفاد قـطـع نـامـه حـقـوق بشـر                 
ســازمــان مــلــل يــا اتــحــاديــه اروپــا             

 !!!.....همخواني دارد 
ما تقاضـاي احـقـاق حـقـوق بشـري و                
انساني از دست رفـتـه خـود را داريـم               
وبراي رسيدن به اين حق قانـونـي خـود           
در تالش هستيم و از دولـت قـبـرس ،             
پارلمان اروپا و ديگر نهاد ها و ارگـان          
هاي جـهـانـي حـقـوق بشـر تـقـاضـاي                  

 .رسهيدگي و پاسخگويي آن را داريم 
 

       با تشکر

  !قبرس، جزيره بى حقوقى 
  شيوا از قبرس
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از زمــانــي کــه خــود را شــنــاخــتــم             
فهميدم در اين دنيا چـه چـيـزهـايـي             

هيچگاه نـبـايـد     .   بي نصيب هستيم    
بدون اجازه پدر و مادر بيرون بروم و        
اگر بخواهم بروم بايد حـتـمـا کسـي            

ــاشــد          ــراه مــن ب ــم ــب      .   ه ــراق ــا م ت
رفتارهايم باشد، که مبادا با جنـس       
مخالف خودم صـحـبـت يـا دوسـت             

مانند يک بچه يتيم هـمـيـشـه          .   شوم
ايـن رفـتـارهـا بـا          . سر به زير بـاشـم        

ورودم به دبيرستان بيشتر ميـشـد و         
بايد حتما چـادر مشـکـي سـر مـي              

تا بـا چـادر اسـالمـم کـامـل               .  کردم
از طرف مدرسه هم کـنـتـرل         .   ميشد

کامل در خارج مدرسه انجام ميشد   

ايـن  .   و به خانواده گزارش مي دانند     
رفتارها و کنترلها ادامه داشت کـه        
ديگر خسته شده بودم تا زماني کـه         

 بهمن از راه رسيد ما      ٢٢راهپيماي  
را از مدرسـه بـه سـوي راهـپـيـمـاي                
بردند و به دست بچـه هـا پـالکـارت          
مي دانند و يکي از انهـا مـن بـودم         
اما مـن از گـرفـتـن پـالکـارت کـه                  
عکس خميني بر روي ان نصب شده        

حاضر به گـرفـتـن    .         بود امتناع کردم  
روز بــعــد مــديــر مــرا          .   ان نشــدم      

خــواســت و مــرا بــه خــاطــر کــارم               
بازجويي کرد و به خانواده ام اطـالع        
داد و از خـــانـــواده ام و خـــودم                    
امضاگرفتند که ديـگـر هـيـچ وقـت            

بـعـد از ان       .   اين کار را تکرار نکنـم     
قضيه بود که ارزوي فرصتي داشتـم       
که بتوانم صداي اعتراض خود را به       

بـخـصـوص هـم       .   گوش همه برسـانـم    
مــن کــه   .   ســن و ســالــهــاي خــودم          

بدنبال ارزويي بودم بـعـد از ازدواج           
با    . بود که معناي ازادي را فهميدم 

شروع زنـدگـي جـديـدم بـود کـه بـه                  

ارزويــم رســيــدم و بــا راهــنــمــايــي             
خانواده همسـرم بـه هـمـراه دوسـتـم              
فرحناز فعاليت سـيـاسـي را شـروع            

نـيـز قـربـانـي           فرحنـاز خـود    .   کرديم
ايـن دولـت     .   خانـواده اش شـده بـود         

کثيف اخوندي و اسالمي اسـت کـه          
تمامي انسانها و بخصوص زنان را        
بـــه دوران قـــرون وســـطـــايـــي بـــر              
ميگردانـد و حـق ازادي و بـرابـري               

ــم هــر انســان                    و حــقــوق کــه مســل
. ازاديخواه است از آنها مي گـيـرنـد      

به انها انزوا و عقب ماندگي را مـي      
با هم به پخش اعالميـه   ما    . دهند

در مورد دنياي بهتر و مطالبي کـه         
در مورد زنـان بـود در مـيـان زنـان               

ــم       ــرديـ ــادرت كـ ــبـ ــي از      .   مـ ــدتـ مـ
فعاليتمان ميگـذشـت کـه فـرحـنـاز            
دستگير شد و بعد از چند سـال کـه            
به او تـهـمـت ديـگـري بـه غـيـر از                     
فعاليتش زدند و به طـور فـجـيـعـي             

من نيز بر عليـه آنـهـا      .  اعدام کردند 
و به نفـع دوسـتـم اعـالمـيـه پـخـش                 

کردم و بعد از چند مـدت بـه دلـيـل              
مشـکـل جسـمــي کـه داشـتــم و در                
وضعيت حاملـگـي بـودم بـا سـفـرم              
براي ديدن دکتر هـمـسـرم کـه خـود              
فعاليت سياسي مي کرد دسـتـگـيـر         
شد و من نيز براي نجات جان خودم        
و فرزندم و کودکي که در شکمم بود      
مجبور به فرار شدم چـون بـا وجـود           
مدارک که در منزل داشتم چيزي جز       
اعدام انتـظـار م را نـمـي کشـيـد و                  
بهمين دليل به ايران بر نميگردم بـا         
وجود اينکه در ايـنـجـا مشـکـالت             
زيادي داشتم به فـعـالـيـت سـيـاسـي            
خود ادامه دادم و ادامه خواهم داد        
تا زماني که ازادي و بـرابـري بـراي            
تمامـي ايـرانـيـان بـخـصـوص زنـان               
ازاديخواه ودر بند اسارت جمـهـوري       

ــران        چــون ازادي زن      .   اســالمــي اي
ازادي همگان است تا در کنـار ايـن          
ازادي به زندگي شيرين و دور از هـر         

  کشمکش و دردسر ادامه بدهند

  هيچ گاه ناراحتى هايم را فراموش نخواهم کرد

  نوش افرين مرادي

من بهمراه پدرم از ايران فرار کردم و          
. به آلمان وارد شدم   ١٩٩٨در آگوست   

من يک مخالف و تـحـت سـتـم رژيـم               
. تروريستي جمهوري اسالمي هسـتـم      

نظامي که ضديتش با حقوق انسـانـي        
يـک رژيـم     .   زبان زد همـه مـردم اسـت         

تروريستي که حمايت کننده تروريسـم    
اسالمـي و بـن الدن وطـالـبـان بـوده                 

ــخ          ٠اســت ــاري  ٢٠٠٤مــارس٣ در ت
تقاضاي پـنـاهـنـدگـي مـجـدد مـا را                

 مـاه رد      ١٦بدون مصاحبـه بـعـد از           
و مــــن در تــــاريــــخ                  .   کــــردنــــد 

 شکايـت بـه دادگـاه        ٢٠٠٤\ ٣\ ٢٩
با اينکـه پـرونـده مـن          .   اليپزيک کردم 

در دادگاه اليپـزيـک در جـريـان اسـت              
B u n d e s a m t  -

Chemnitz       ــامــــه ــرا نــ ــيــ اخــ
فرستاده است که در مدت دوهفته يـا        
پاسپورت ايراني بگيرم و يا ديـپـورت        

در اين روز ها آرامش نـدارم        .   ميشوم
 سـاگــلــي ام      ٢٣مـي تــرسـم در سـن            

مرا اگر ديـپـورت کـنـنـد           .   سکته کنم 
مسـلـمـا در ايـران مـرا دسـتــگـيـر و                   

 ١٦همچنانکه ژيال ايزدي    .   ميکشند
ساله را با اينکه روانـي بـود قـاضـي              
خــودش طــنــاب دار را بــه گــردنــش             

 در اثـر      ٢٠٠٢من در سـال    .   انداخت
دريـــافـــت جـــواب ردي از دادگـــاه               

 و   ٠اليپزيک مريضـي روحـي گـرفـتـم          
 مـاه در      ٢مجبـور شـدم نـزديـک بـه              

و تا بـه حـال       .   بيمارستان بستري شوم  
دکتر بـرايـم قـرص اعصـاب تـجـويـز                
ميکند و من بـه طـور مـرتـب قـرص               

مـن تـرس از بـرگشـتـن بـه               .   ميخورم
. ايران مبتال به اين مـريضـي شـده ام        

چونکه هنگام خوانـدن مـقـالـه ام در             
جلوي سفارت ايران، از داخل سفـارت   

عکس .   ايران از من عکسبرداري شد    

هاي من در اينترنت مـنـعـکـس شـده            
است، صداي من هنگام افشاگـري از     

به طور مرتـب   Blauرژيم از راديو    
من تصميـم گـرفـتـه       .   پخش شده است  

ام اگــر بــه خــواهــنــد مــرا بــه ايــران                
اين بـراي    .   برگردانند خودم را به کشم    

من بهتر از ايـن اسـت کـه در ايـران                  
دستـگـيـر شـوم و در زنـدان بـعـد از                    
شکنجه و تجاوز به من مرا به کشنـد         

مرا ميخواهند .   من اين را نميخواهم  
بکشوري دپـورت کـنـنـد، کـه در آن                
شالق و شکنجه و اعدام در مأل عـام          

 بـه    ٠از کارهاي روز مـره رژيـم اسـت          
مملـکـتـي کـه عشـق ورزيـدن در آن                 

 به کشـوري کـه انسـان        ٠ممنوع است 
 ٠ها را ميفروشند و صادر ميـکـنـنـد         

به کشوري که حرمـت انسـانـي را در             
 به کشوري کـه    ٠آنجا پايمال ميکنند  

انسان ها را به دليل مخالف بودن بـا          

رژيم و يا اعتقـاد نـداشـتـن بـه خـدا،                
فعاليت سياسي و حتي دوست داشتن 
و يا قصد فرار از ايران به جوخه هـاي          

 دلهره و نـگـرانـي        ٠اعدام مي سپارند  
من خيلـي زيـاد شـده اسـت و قـابـل                  

نگراني از آينده تاريـک     .   تصور نيست 
و افق نا روشن و احساس بي حقـوقـي          

حکم ديپورت بـراي مـا ايـن          .   ميکنم
معني را مـيـدهـد کـه ديـگـر انسـان                 

مـن مـدام     .   يعني حکم مرگ.  نيستي
دائـمـاً   .   دراسترس شديد به سر ميبـرم     

فکر آمدن پليس براي دستگيري مـن        
. و آخرين وداع با پدرم آزارم مـيـدهـد          

دادگـــاه در مـــورد مـــريضـــي مـــن              
ميگويد امکان درمان در ايران وجود 
دارد درصورتيکه دوستي ساده دختـر      

ضـربـه شـالق      ٨٠و پسر در ايران بـا         
جواب داده مـيـشـود و انسـانـهـا را               

در ممـلـکـتـي      .   علني از بين ميبرند   
کـــه زن بـــودن جـــرم اســـت و بـــا                    
کوچکترين عقب رفتن روسري و يـا         
ديده شدن ساق پا و يا رابطه دوستي        
ساده يک دختر و پسر بـاعـث شـالق            
ــي                    ــن و ب ــي ــوه ــواع ت ــوردن و ان خ

چــگــونــه بــراي   .   احـتــرامــي مــيـشــود    
انسان بهبودي حاصل ميـشـود؟ آيـا         
اينگونه برخورد ها، بي تفاوتي براي  
زندگي انسانها نـيـسـت؟ طـبـق نـظـر               
پزشک مربوطه در صورت قطع قـرص        
و يا در وضعيت ناآرام قـرار گـرفـتـن،            
مريض بهبودي نيافته و وضع بـيـمـار         

 به من مـيـگـويـنـد بـه             ٠بدتر ميشود 
 بـطـور مسـلـم مـن کـه               ٠ايران برگرد 

مــخــالــف رژيــم هســتــم و بــر عــلــيــه            
جمهوري اسالمي افشـاء گـري کـرده           
ام، در صورت دپـورت شـدنـم کشـتـه              
شدن وحشـتـنـاکـي را بـايـد انـتـضـار                 

مـن از هـمـه مـردم و             .   داشتـه بـاشـم     
انســـانـــدوســـتـــان و آزاديـــخـــواهـــان         
خواستارم که در ايـن راه بـمـن کـمـک               

 .کنند تا از اين وضعيت نجات يابم

  ترس از ديپورت
  ساناز اعتضادزاده
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به هر لحظه زندگيم در اين زندان بزرگ،         
کشور ايران، که فکر ميکنم، صبح غـم       

غـروب از شـب       .   بارتر از غـروب اسـت       
تاريک دل آزرده تر و کوه و دشـت هـمـه               

من به مملکتي کـه در آن         .   تيره و تارند  
. انسانيت ام زير سوال است برنمـيـگـردم        

 ساله بودم و در يکـي  ١٠يادم ميايد که  
از شهرهاي جنوبي ايران يـعـنـي آبـادان            

تازه انقالب شـده بـود       .   زندگي ميکرديم 
و بزرگترها همه خوشحال بـودنـد، چـون         

. رژيم شاه و ساواک را از بين برده بـودنـد          
و قرار بـود هـمـه در صـلـح و آزادي و                     

پدرم کارگر شرکـت    .   برابري زندگي کنند  
نــفــت بــود هــمــان کــارگــرانــي کــه بــا                
اعتصاب و بستن شير نفت بـزرگـتـريـن           

ولـي  . سهم را در پيروزي انقالب داشتند 
طولي نکشيد که همه آنها فهميدند، از        

کارگراني که انقـالب    .   اين خبرها نيست  
کرده بودند، اولين قربـانـيـان حـکـومـت            

وقتي که جـنـگ ايـران و عـراق              .   شدند
شروع شد و من در ابتدايي تريـن دوران          
زندگي با هـمـان روح کـودکـانـه بـجـاي                
شادي و رقص و بازي گرگم بهوا بـا هـم         
سن و سالهايم مي بايست شـاهـد ورود         
هواپيماهـاي جـنـگـي بـر فـراز آسـمـان                 
شهرمان و صداي توپ و تانک و خمپاره        

. . . و تلمباري از جنازه ها و زخميهـا و            
باشيم، از حودمان مـي پـرسـيـديـم چـه               
خبر شد مگر قرار نبـود هـمـه راحـت و              

بــه اطــرافــم کــه نــگــاه         .   مــرفــه بــاشــيــم   
ميکردم، يکي را موج انفجار گرفـتـه و          

يکي ديگه پاهاش قطـع     .   ديونه شده بود  
و ننـه رحـمـان هـم مـيـزد تـو                 .   شده بود 

امـا  .   سرش که بـچـه اش کشـتـه شـده                
خميني ميگفت اين جنگ برکته وبـراي       

 سـال طـول       ٨اسالم است و اين جـنـگ         
کشيد و سهم ما هم از اين برکت جنـگ         
چيزي جز آوارگي و دربه دري و رفتن بـه          

پدرم در هـمـان اوايـل          .   شهر ديگه نبود  
چون بعد از سالـهـا کـار         .   دق کرد و مرد   

در پااليشگاه خودش رو آواره و جنگزده       
اون نـمـيـتـونسـت        . در شهر ديگه ميديد 

اين اوضاع و فقر و دربـدري را تـحـمـل               
ميکند، بـه غـرورش لـطـمـه وارد شـده                

 سر عائلـه و در يـک           ٦ما بوديم و    .   بود
اطــاق از خــوابــگــاه جــنــگ زدگــان بــا             

اين تصـويـر زنـدگـي        .   کمترين امکانات 
کـم  .   ما چند صباحي بعد از انقالب بود      

کم بزرگتر شـدم و بـا تـمـام فشـارهـاي                  
روحي و سختي زنـدگـي بـه دبـيـرسـتـان               

اما اونجا هم راحت نبـودم هـر         .   ميرفتم
روز بايد اونيفورم مدل اسـالمـي رو کـه            
يک مانتو گنده و گشـاد و مشـکـي و                
مقعنه اي بدريخت بود که تمام شادي و        
طراوات رو از چهره همه ميـگـرفـت، بـه            

و اگه يـک روز خـداي       . اجبار ميپوشيدم 
نکرده مانتو و مـقـعـنـه ايـنـور و آنـور                   
ميشد، و باال و پايين بود، و يا با ديگر          
همکالسيها در گوشـه حـيـاط مـدرسـه            
شعر ميخوانديم و ميخنديديم و دسـت         
ميزديم ساعتها بايد به خواهران زيـنـب        
و انجمن اسالمي و مديراني که خود رو        
نــمــايــنــده ولــي فــقــيــه و اســالم و خــدا             

. ميدانستند، سين جنين پس مـيـداديـم       
دوست داشتم فوتـبـال بـازي کـنـم و بـه                
استاديوم فوتبال بـرم، امـا ايـنـهـا جـرم               

. دوچــرخــه ســواري هــم جــرم بــود         .   بــود
. . . . موسيقي ، رقص، مسافرت تنها و       

همه و همه زير پا گذاشتن قانون خـدا و           
بـاالخـره ديـپـلـم        .   پيغمبر حساب ميشد  

گرفتم و بعـد از مـدتـهـا سـرگـردانـي و                  
بيکاري دنبال شغلي ميگشتـم کـه هـم           
درآمده داشته باشم و هم کـمـک خـرجـي            

اما پيدا کردن کار هم بـه       .   براي خانواده   
بـايـد از صـافـي و           .   اين راحتيها نـبـود     

. . . . فيلتر حاج ماشاله و مصطفي ها و        
تـازه  .   و ديگر حراستيها عبور ميکرديم    

اونم براي کاري بـا حـداقـل دسـتـمـزد و                
چون از   .   بايد کامال مواظب خودم بودم    

ديد اسالم من يک زن بودم و منشا گناه         
و شيطان و وسوسه و هر چه کـه بـدي و               

بطور کلي شکـر گـزار هـم          .   ذاللت است 
ميشديم که اجـازه دادنـد، در مـحـيـط              
بيرون خانه کار کنم و البتـه بـاز هـم بـا                

همان مقنعه و مانتو و اونيفورم تحقـيـر         
 .شده

بــه ايــران بــر نــمــيــگــردم چــون وقــتــي              
ميخواستم ازدواج کنم تازه فهميـدم کـه         
طبق قانون اسالم من نصف آدم حسـاب        

و در واقع مورد معامله     . . .   ميشم ارث   
و تـازه وقـتـي        . . . .   مهريـه    .  قرار گرفتم  

همسر مورد عـالقـه ام را پـيـدا کـردم                  
متوجه شدم که او مدتها بخاطر عقـايـد      
چپ در زندانهاي جمهوري اسالمي زيـر        
کــتــک و شــکــنــجــه بــوده و اعــدام هــم              
سلوليهايش که به گفته وي اکثرا از سـن    

 ســالــه بــودنــد، را         ٣٠ ســالــه تــا         ١٥
تا مدتها در نـيـمـه      . مشاهده کرده است 

هاي شب با عرقي سرد بر پـيـشـانـي از              
خواب مي پريد و کابوس زندان و بازجو        

 .و شکنجه را داشت
برنميگردم به ايران چـون صـبـحـهـا کـه             

سرکار ميرفتم بايد جسـد مـردي و يـا              
زنــي را کــه حــلــق آويــز شــده بــود، بــه                
جرثقيل آويزان شـده بـود و در سـر راه                  
چهار راه فالن خيابـان سـاعـتـهـا رقـص              

و يـا شـاهـد        .   مرگ ميکرد، را ميديـدم    
 سـالـه اي       ١٥شالق خـوردن پسـربـچـه          

باشم که در ماه رمضـان بـجـرم خـوردن             
 ضـربـه شـالق خـورد و             ١٠٠نان قندي   

 .اينرا با فرياد و ضجه تحمل کرد
من به ايران برنميگردم که شاهـد بـاشـم           

زني را در گوني پيچيـده و پـارچـه            
سفيدي روي سرش انداخته و تـا         
سينه در خاک فـرو کـرده انـد، و              
تعدادي مـزدور غـيـر انسـان تـا              
آنجا به وي سنـگ مـيـزنـنـد کـه               
خون از همه سر و صورتش بيرون       

ايـن زن    .   ميزند و او جان ميدهـد     
ــانــي نــظــام قــرون             ــيــچــاره قــرب ب

 ........وسطايي اسالمي است
به ايران برنميگردم چـون زنـان و           

مرداني رو ديدم که براي هـزيـنـه          
سرسام آور زندگيشان براي نـان و        
مسکن مجبور به فروش کليـه و        

و .   قسمتهايي از بدن خود شـدنـد      
يا اسير باندها فحشا و اعتياد و        

کودکـانـي را     .   مواد مخدر شدند  
ميديدم که بجاي رفتن به کـالس     
درس و ورزش و آمــوزش بــراي           
فـرداهــا بـه کــارهـاي ســخـت بــا             

و بعضـا  .   حقوق کم مجبور بودند   
مورد سو استفاده جـنـسـي قـرار           
گرفته و مجبور به خيابان گـردي        

 .و کارتون خوابي بودند
من به ايران برنميـگـردم چـرا کـه            
امروز چندين سـال اسـت کـه در            
آلمان هستم و در مـيـتـيـنـگ و              
تظاهرات و جـلـسـات مـتـعـددي           
رفته و بر عليه حکـومـت شـعـار           

جـان مـن در       . داده و حرف زده ام 
بــه ايــران   .   ايــران در خــطــر اســت      

برنميگردم، چون آبي دريا قـدغـن     
عشق دو    -شوق تماشا قدغن      -

عطر خوش زن      --ماهي قدغن   
ــدغــن  ــدغــن           --ق ــو ق مــن   -ت

قدغن، براي روز تـازه اجـازه بـي            
براي عشـق تـازه اجـازه         --اجازه  

 بي اجازه

 همبستگى هفتگى

نشريه فدراسيون 
سراسرى پناهندگان 

 ايرانى
 

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

 
 :آ د ر س   هـا ى   هـمـبـسـتـگـى 

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

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

farshad-
hoseini@yahoo.com 

 :ت ل فـن 
0031613940534 

 :ف ا آـس 
0017345386165 

 تلويزيون همبستگى

 ه ر   س ه   شـنـب ه   س ا ع ت 
  ٢ ٢  ت ا    ٠ ٣ . ١ ٢ 

م ش خـصـا ت   فـن ى   
 :ت لـو ي ز ي و ن 

Satellite: Telstar 12 

Center frequency: 
12608MHzSymbol 
Rate 19279 

FEC:2/3 

Polarization: hori-
zontal 

 راديو همبستگى
 ه ر   شـنـبـه   س ا ع ت 
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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 

 
به فدراسيون 

سراسرى پناهندگان 
 ايرانى بپيونديد

من به ايران بر نميگردم  
 : چون 

  شيرين حسيني


