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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

مشاهده کابوس هاي طبيعي و متـعـاقـب آن           
ديـگـر بـه جـزئـي          "   غير طبيعـي  " تراژدي هاي   

جدا نشدني و داده شده در زندگي مـا تـبـديـل            
انگار بـدون مشـاهـده چـهـره درد              .   شده است 

کشيده هزاران يا حتي ميليونها نفر بر صفحه        
تلويزيون يا روزنامه ها زنـدگـي روزانـه غـيـر              

ديگر نمي شود با خيالـي راحـت     .   عادي است 
و بي هراس روزنامه را ورق زد يـا گـوش بـه                  

اگـر  .   اخبار داد يا سرگرم تماشاي چـيـزي شـد          
باشيـم و بـا خـبـر کشـتـار               "   خوشبخت" آنقدر  

و    قومي و مـلـي و مـذهـبـي روبـرو نشـويـم                  
حوادث کار و اعدامها و کشتار زنـدانـيـان           با  

 اکتبر، دو تن از پناهجويان ايـرانـي          ۱۰امروز
مستقر در بازداشتگاه اداره مهاجـرت سـوئـد          

در حومه سوئد از اين   Marstaواقع در  
اين دو پناهجو امـيـن     . بازداشتگاه آزاد شدند 

مظاهريان و مهدي ديوبند نام دارنـد کـه هـر              

دو يکبار به ايران ديپورت شده بودند ولـي از            
آنجا که اوراق هويتي قابل قبول نداشـتـنـد از            
همان فـرودگـاه مـهـرآبـاد مـجـددا بـه سـوئـد                    

آزادي اين دو نفر متـقـاضـي    . بازگردانده شدند 
پناهندگي بـدنـبـال اعـتـراضـات و فـعـالـيـت                  

صورت مي گيرد که براي نجات آنها و           هايي
 پناهـنـده ايـرانـي ديـگـر مسـتـقـر در ايـن                      ۵

بازداشتگاه در هفته هاي گـذشـتـه بـه جـريـان              
 سپتـامـبـر بـه فـراخـوان           ۳۰روز جمعه  .   افتاد

دو تن از پناهجويان بازداشتی در بازداشتگاه 
  !حومه استکهلم آزاد شدند

 ٢ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه   

 

 ش يزلزله و پس لرزه ها  

مريم نمازمريم نمازي دبير سابق فدراسيون سـراسـري         
پناهندگان ايـرانـي و عضـو دفـتـر سـيـاسـي حـزب                      

 اكتبر از سـوي       ٨كمونيست كارگري ايران روز شنبه      
جامعه سكوالر انگلستان به عـنـوان سـكـوالريسـت             

 .سال شناخته شد
مريم نمازي از فعالين سرشناس و چـهـره هـاي بـيـن                 
المللي دفاع از حقوق انساني، مدافع پيگـيـر حـقـوق             
پناهندگان و مـبـارز سـرشـنـاس در دفـاع از آزادي                   
حرمت انساني و عليه نسبـيـت فـرهـنـگـي و اسـالم                  

 .سياسي است
Polly Toynbee    ستون نويس گاردين و از

گردانندگان اين مراسم قبل از اعطاي جايزه به مريم،         
به سابقه فعاليت او پرداخت و و گوشه اي از تـاريـخ                
غني مبارزات مريم نمازي در عرصه هاي مخـتـلـف          
را از خدمت به پناهـنـدگـان اتـيـوپـي در سـودان تـا                     
مسئوليت فدراسيون سراسري پناهندگان ايرانـي، از        
عضويت در شوراي مـرکـزي سـازمـان آزادي زن تـا                 
تالش و مبارزه عليه اعدام و سنـگـسـار و آپـارتـايـد               

دادگاهها و      جنسي، از مبارزه عليه حجاب کودک و     
قوانين اسالمي تا دفاع از ممنوعيت سـمـبـل هـاي              
مذهبي در مدارس و موسسات عمومـي و مـبـارزه             

٣ادامه در صفحه براي سکـوالريسـم      

٣ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه     

 ٢تقديرى آوچك براى تغييرى بزرگ،   روژين مردوخى             صفحه 
 

 ٤سنگرهايى آه فتح شدند،   عبداله اسدى                       صفحه 
 

 ٦نمايش اخراج روى صحنه تئاتر، گفتگو با رضا معمارى          صفحه 
 

 ٨جلسه بزرگ فدراسيون در لندن                                 صفحه 

 كيوان جاويد
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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 

 سپتامـبـر بـه فـراخـوان           ۳۰روز جمعه   
واحد فدراسيـون در شـهـر اسـتـکـهـلـم                
تظـاهـراتـي در مـقـابـل بـازداشـتـگـاه                 

Marsta         بـــرگـــزار گـــرديـــد کـــه
تظاهرکنـنـدگـان ضـمـن آن خـواسـتـار               

 .آزادي اين پناهجويان شدند
همچنين از طريق فدراسيون، ايـن دو          

پــنــاهــجــو بــا راديــوهــاي مــحــلــي در          
شهرهاي يوتبوري و مالمو مصـاحـبـه         
کردند و شرايط سـخـت و غـيـر قـابـل                
تحمل پناهجويان در اين بـازداشـتـگـاه         

از اين طريـق و کـمـک          .   را بازگو کردند  
سايت اينترنتي استـکـهـلـمـيـان تـوجـه            
عمومي به سرنوشت اين پـنـاهـجـويـان          
جلب شد و شمـاري از مـردم از شـهـر                
مالمو نيز بـا تـمـاس بـا بـازداشـتـگـاه                 

. خواهان آزادي اين پناهجويـان شـدنـد        

همچنيـن مسـئـولـيـن فـدراسـيـون در               
سوئد طي اين مدت مرتبا با کـمـيـتـه            
امور خارجيان و پـلـيـسـهـاي مسـئـول             

بـازداشـتـگـاه در         پرونده اين دو نـفـر و       
ــوشــت ايــن                   ــرن ــد و س ــودن ــاس ب ــم ت
پناهجويان را دنـبـال مـي کـردنـد، بـه               
طوري که دو ساعت قبل از ابالغ حکم        
آزادي آنها از سـوي پـلـيـس، عـبـداهللا               
اسدي از مسئولين فدراسيـون سـوئـد،         
اين خبر را به امـيـن و مـهـدي اعـالم               
کرد که بـاعـث شـعـف و شـادي آنـهـا                  

اين تالش ها سرانجام نـتـيـجـه       .  گرديد
بخش بود و منجر بـه آزادي امـيـن و               

الزم به توضـيـح اسـت کـه           .   مهدي شد 
گـذشـتـه نـيـز يـکـي ديـگـر از                     هـفـتـه   

پناهجويان در اين بازداشتگاه بـه اسـم         
 .خديجه صادقي آزاد شد

  
ما اين موفقيت را قبل از هر چـيـز بـه          

امين و مهدي و همه کساني کـه بـراي           
آزادي آنها تـالش کـردنـد صـمـيـمـانـه                

آرزو مي کـنـيـم کـه       .   تبريک مي گوئيم  
اين دو پناهجو هـر چـه زودتـر جـواب               
مثبت بگيرنـد و يـک زنـدگـي نـرمـال                

. وبدور از رنج و دربدري را آغاز کـنـنـد          
مبارزه ما براي کسب حق پناهـنـدگـي         
براي همه کساني که از جهنم سـرکـوب         
و بــي حــقــوقــي جــمــهــوري اســالمــي           
گريخته انـد بـا قـدرت ادامـه خـواهـد                

اميدواريم کـه در مـاه نـوامـبـر             .   يافت
يعني مقطع رسيدگي مجدد به پرونـده       
خانواده هاي پناهنده مـخـفـي، شـاهـد           
خبرهاي خوشحـال کـنـنـده بـيـشـتـر و                
چشيدن طعم پيروزي مبارزه سر سخت      

 .يکسال گذشته باشيم
  

همبستگي، فدراسيون سراسري 
 سوئد  -پناهندگان ايراني  

 ۲۰۰۵ اکتبر ۱۰

 به همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

دو تن از پناهجويان بازداشتی در بازداشتگاه 
  !حومه استکهلم آزاد شدند

مــن روژيــن مــردوخــي هســتــم وقــتــي         
سيزده سال بيشـتـر نـداشـتـم بـه                هنوز

همراه مادر و خواهر و بـرادرم بـنـا بـه               
مشکالت مادرم از ايـران بـه تـرکـيـه               
آمدم و خانوادگي خودمان را تـحـويـل          

 .يو ان ترکيه داديم
در حالي که پانزده سال بيشتر نـداشـتـم        
توسط مادرم به عقد جواني که کـيـس          
شمال عراقي داشت در آمدم در همـيـن         
گير و دار خانواده ام به ايـران ديـپـورت           

و من مـانـدم و دنـيـايـي از بـد               .  شدند
توسط همسرم کتک مـيـخـوردم    .   بختي

و به اشكال مختلف مورد سو استفـاده    
. جنسى و آزار و اذيت قرار مـيـگـرفـتـم         

او مرا بعد از مـدتـي طـالق داد و بـه                 
مــن مــانــدم دخــتــري      .   آمــريــکــا رفــت  

کــار .   شــانــزده ســالــه و بــي ســر پــنــاه            
خسـتـه   .   ميکردم تا شکمم را سير کنـم      

و سر گشته و نـا امـيـد در حـالـي کـه                   
اميد به هيچ چيز حتـي زنـدگـي کـردن             

هم نـداشـتـم بـا فـدراسـيـون سـراسـري                 
پناهندگان ايراني و نمايـنـدگـان حـزب          

پـس از    .   کمونيست کارگري آشنا شـدم    
آن بـود کـه در شـرايـط سـخـت و بـي                     
نهـايـت رنـج بـار مـعـنـاي زنـدگـي را                    

با آشنايي با ايـن انسـانـهـاي           .   فهميدم
شريف و آزاديخواه، نـگـرشـم بـه دنـيـا               

. فهميدم   معناي زندگي را  .   عوض شد 
مهم تر ازهمه معناي شادي و ايـنـکـه           

در نهايت هم بـا      .   ق يک زن چيست     حقو

کمپين فدراسيون پـنـج مـاه پـيـش بـه               
عنوان پناهـنـده شـنـاخـتـه شـدم و بـه                  

 .کسور استراليا آمدم
تمام موفقيتم و اينکه اکنون زنده ام و     

معناي زندگي را فهميده ام را مـديـون          
حزب کمونيست کارگـري ،فـدراسـيـون         
سراسري پناهندگان ايرانـي و شـخـص          
منصور حکمت هستم که اگر او نـبـود      
معلوم نميشد سرنوشت هـزاران انسـان        

يـادش  .   مثل من به کـجـا مـيـکـشـيـد            
 گرامي باد

در پــايــان جــا دارد از رفــقــا نــازيــال                
زماني، هژير سعيدي، عليرضا عـارف      
و بابک شديدي نمايندگـان فـدراسـيـون          
سراسري پناهندگان ايراني در تـرکـيـه          

که بي نهـايـت مـرا مـورد يـاري قـرار                 
همچـنـيـن از رفـيـق          .   دادند تشکر کنم  

زحمتکش و دلسوز فرشاد حسيني کـه       
 هميشه از راه دور اما در کنار ما بود

به نظـرم تـنـهـا راه پـيـروزي در بـرابـر                    
سياست هاي يوان متـشـکـل شـدن در            
صف فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان         
ايــرانــي اســت مــن زنــدگــي ام را                     

 اين انسانها هستم  مديون
 

زنده باد فدراسيون سراسری    
 پناهندگان ايرانی

 زنده باد منصور حکمت
 زنده باد سوسياليسم

 تقديري كوچك براي تغييري بزرگ
میخواهم قبل از هر چیز از تغییر زندگى ام بگویم از اینکه چـه شـد 

 یک زندگی تقریبا آرام را دارم) استراليا( که اکنون در اینجا

 ا د ا مـه   ا ز   صـفـحـه   ا و ل 
. در سوئد ميـبـاشـد   "   من برنمي گردم" مسئول پروژه  بهزادمنش    خانم الهام 

پروژه من برنميگردم يکي از کمپينهاي مهم فـدراسـيـون در دفـاع از زنـان                     
پناهجو ميباشد که تاکنون بسياري ازآنها در نقاط مختلف دنيا بـراي ايـن               
نشريه مطلب فرستاده اند و داليل مختلف فرار خود را از جـهـنـم ضـد زن                     

 .جمهوري اسالمي به صورت مکتوب و علني بيان کرده اند
بدينوسيله الهام بهزادمنش را به عنوان مسئول اين پروژه در سوئد معرفـي             
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کشتار زندانيان سياسي و لشگر کشـي    
بـي شـک      هاي نظامي بمباران نگرديم     

حوادث طبيعي چهره کريه خـود را در          
مقابل ديدگان ما به نـمـايـش خـواهـد             

 .گذاشت
  

آخرين نمونه اين مشاهده غـم انـگـيـز،           
زمـيـن لـرزه سـهـمـگـيـن در مـنـاطـق                    

تـا هـمـيـن جـا          .   شمالي پاکستان است  
کشته شدن بيش از بـيـسـت هـزار نـفـر               

بــي تــرديــد تــا      .   مــخــابــره شــده اســت     
فـرامــوش شــدن ايــن تــراژدي، تــعــداد          
مرگ و مير و مـجـروحـان چـنـد بـرابـر                

مي گويم فراموش   .   گزارش خواهد شد  
امــا نــه بــه ايــن دلــيــل کــه بــه               !   شــدن

موجودي تـبـديـل شـده ايـم کـه هـيـچ                  
غمي، هر چند بزرگ خراشي به وجـدان        

فـرامـوشـي    .   انساني ما وارد نمي کـنـد     
از آن رو کــه فـردا روز ديـگـري بــراي                  
مشاهد دردي از همين دست و شـايـد           
هم بزرگتـر از ايـن بـاشـد و مـگـر نـه                     

انسان مـوجـودي اسـت کـه بـه               اينکه  
شايستگي توانسته اسـت خـود را بـا              

فـرامـوشـي    .   وقـف دهـد     محيـط اش      
براي از پا در نيامـدن و بـراي زنـدگـي               

 .کردن
 

از بم تا سونامي و از نـئـواورلـئـان تـا                
انگار فيلم را به    .   مظفر آباد و باالکوت   

عــقــب بــرگــرادنــي و مــجــددا از نــو               
جنازه هايي کـه بـه       .   مشاهده اش کني  

خاک سپرده مي شوند و مجروحاني که       
در انتظار مداوا به آسـمـان خـيـره شـده            
اند و گرسنگاني که منتظر دسـتـي از           

تا لقمه ناني يا ليـوانـي آب         "   غيب اند " 
اما درهر کجاي جـهـان      .   به آنها برساند  

که باشي و گرفتار اين مصـيـبـت شـده            
. باشي در بر همان پاشنـه مـي چـرخـد            

آنها که از دست طوفان و زمين لـرزه و           
بـرده انـد بـي سـر           "   جان بـدر  " آتشفشان  

پناه و گـرسـنـه و تشـنـه و آواره مـي                     
و فـردا و يـا فـرداهـاي ديـگـر                 .   شونـد 

سياستمداران و دولتمداران از تفريـگـاه       
ها باز مي گردند و اعالم مـي کـنـنـد              

. داريم به کمک بازماندگان مي شتابيم      
احيانا کسي را براي عدم حساسيـت و          
کم توجـه اي بـراي مـقـابلـه بـا رويـدا                   

ميدهنـد در    "   قول"مواخذه مي کنند و  
  .اسرع وقت جبران کنند

 
اما اين اتفاقات طبيـعـي تـمـامـا شـر              

براي کسـانـي عـيـن بـرکـت و               .   نيست
در .   رحمت الهي و غـيـر الـهـي اسـت              

ــان و                ــار مشــاهــده صــف مــردگ ــن ک
کودکان و پيران چشـم بـه         مجروحان و 

راه کمک، همـزمـان خـبـر امـداد بـيـن                
و .   المللي دولتها نيـز صـادر مـيـشـود           

البته در چهار گـوشـه دنـيـا هـر کسـي              
کـاري مـي کـنـد و ايـنـجـا اسـت کـه                      

و دهــهــا   "   مصـيــبــت ديــده   " دولـتــهــاي    
شرکت و صدها نفر که دريافت کـنـنـد           
اين کمک هاي مردمي و بين المللي و         
دولتي اند دو چندان بـه نـان و نـوايـي                
مي رسـنـد و بـعـضـا مـيـلـيـارد مـي                    

  .شوند
 

حتما کسـانـي يـافـت مـي شـونـد کـه                  
بگويند حادثه اي طبيعي اتفاق افتـاده       

زمين لرزه که خبر نـمـي کـنـد و         .   است
همانطور که خانه ها را ويران مي کنـد         
باعث مسدود شدن جـاده هـا و ويـران             
شدن پلها و راه هاي ارتباطي نيـز مـي           

و ايـنـهـا آن داليـل مـهـمـتـري                 .   گردد
ــا                  هســتــنــد کــه کــمــک رســانــي را ب
مشکالت جدي روبرو مي کند و نبايد       
مصائب بـعـدي را بـه گـردن دولـتـهـا                 

مي گويند کـاري نـمـي شـود           .   انداخت
اما بيايد براي يک لحظه هـم کـه           .   کرد

شده به اين نمايش خود فريبي و فـريـب      
ديگران بپيونديم شايد که قبول کـرديـم        

. واقعيت همين است کـه مـي گـويـنـد            
صحنه را از منظـر ديـگـري مشـاهـده             

فرض بگيريم همين فردا دولـتـي    .   کنيم
به مظفر آباد و باالکوت حمله نظـامـي         
کرد و اين مناطق را به اشغال نظـامـي          

ــود در آورد       ــت         !   خ ــنــش دول ــا واک آي
پاکستان هـمـيـن خـواهـد بـود کـه در                 

. مورد زلزله زدگان مشاهده شده اسـت      
آيا صدها هليکوپتـر و چـنـد ده هـزار               
نيـروي نـظـامـي آمـوزش ديـده بـه آن                  
مناطق تحت اشـغـال اعـزام نـخـواهـد             
شد؟ آيا صدها چترباز از فـراز پـلـهـاي            

تحت اشغال و جاده هاي مسـدود شـده          
نخواهند گذشت و در مـقـابـل دشـمـن             
فــرضــي ســنــگــر نــخــواهــنــد گــرفــت؟         

ــعــاده    وضــعــيــت       آيــا اعــالم    فــوق ال
نخواهند کرد؟ آيا سربازگيري اجـبـاري       

وطن پرستي و ديـن        نخواهد شد و پاي   
پرستي را به ميان نخواهند کشـيـد تـا           

جـانـفـشـانـي      . . .   در راه ميهن و دين و        
کنند؟ دولتهاي پاکستان و هند مجهز      
به مدرنترين و هولناکترين سالح هـاي       
کشتار جمعي و اتـمـي، چـنـد ده سـال               
است که در برابر هم صف آرايـي کـرده            
اند و تمام وقـت مـراقـب حـرکـات هـم              

آيا نمي شود صدها چترباز را بـه         .   اند
مناطق صعب العبـور گسـيـل کـرد و             
هزاران تن غذا و پتو و آب آشامـيـدنـي           
را با چتر نجات بدست آن مـيـلـيـونـهـا              
انسانـي رسـانـد کـه در ايـن سـرمـاي                  
کشنده سر بر سـنـگ مـي گـذارنـد تـا                
شايد شـبـي ديـگـر را بـه امـيـد زنـده                    
ماندن به صبح برسانند؟ آيا نمي شـود         
آن کودکي را سه روز زير آوار مقاومـت     
کرده است و سرانجام توسـط مـردمـي          
گرسنه و فقير و مصيبت ديـده نـجـات           
ــا                    ــافــتــه اســت در اســرع وقــت و ب ي
مدرنترين وسايل خاک بـرداري نـجـات         
داد؟ و ميدانيم چه چند صد کودک بـي          
دفاع بعد از چندين روز مـقـاومـت در            

 .زير آوار تسليم مرگ شده اند
 

خبرنگار بي بي سي در مظفرآباد مـي         
مردم به اميد يافتـن بسـتـگـان          :   " گويد

خود از زير آوار با دست برهنه و ابـزار            
ــدن آوار مشــغــول                 ــن ــه ک ــي ب ــداي ــت اب

و کمـبـود وسـايـل تـرابـري            . . .   هستند  

هوايي به خصوص هلي کوپتـر بـاعـث          
شده است تا بـه بسـيـاري از مـنـاطـق                
آسيب ديده عمال کمکي نرسد و مقدار       
کمک هاي ارسالي، به خصوص وسايل       
آوار برداري و گروه هاي زنده ياب، نـيـز          

خـبـرنـگـار بـي بـي           " .   کافي نبوده است  
: سي در گزارشي از اين شهر مي گويـد      

گرچه چند صـد سـربـاز ارتـش بـراي               "   
کمک به آسيـب ديـدگـان بـه بـاالکـوت               
اعزام شده اند، اما وسايل خاکـبـرداري        
سنگين و ساير مايـحـتـاج اهـالـي، از             
جمله چادر، غذا و دارو را بـه هـمـراه                

 ".نياورده اند
 

در يک کالم بايد گفت لجني کـه چـهـره       
دنـيـا را آلـوده کـرده اسـت مـحـصــول                  

کرم .   دولتهايي لجن تر از خودش است     
هايي که با چسـبـيـدن بـه بـدن ديـگـر                  

بـراي  .   موجودات زنده ارتزاق مي کنند    
خالصي از اين همه درد و فقر و تحقير         

. و مرگ و مير بايد کاري ديـگـر کـرد             
کاري که همه انسانها به تساوي از يـک        
زندگي شاد و مـرفـه و آزاد بـرخـوردار              
باشند و آگاهانه و ازپيش به مبارزه بـا          

دنيايـي کـه     .   مصائب طبيعي بپردازند  
ديگر شاهد اين بدبختي هـا در هـيـچ             

انسـان     . زمان و هيچ مـکـان نـبـاشـيـم           
مي تواند نه تنها با زميـن لـرزه هـا و               
طوفانها و آتشفشـانـهـا مـقـابلـه کـنـد               
بلکه اين توان شگرف را دارد که مانـع         
از پس لرزه ها طبيعي و غير طبـيـعـي           

فقط بايد ايـن دنـيـاي وارونـه را             .   شود
زير و رو کرد و انگلهاي حاکم بر جهـان          
را به همان جايي فرستاد که شـايسـتـه            

  . آن اند

 ش يزلزله و پس لرزه ها 
  ا د ا مـه   ا ز   صـفـحـه   ا و ل 

عمومي و مبارزه براي سکوالريسـم و        
مذهب زدائي در ايران، انگليـس و در          
ساير نـقـاط و بـعـنـوان بـرنـامـه سـاز                    

او .   تلويزيون انترناسيونال معرفي کـرد    
گفت که مريم نمازي سالهاي طـوالنـي        
است در اين زمينه مبارزه ميکند امـا    
امروز گوش شنوا براي صحـبـت هـاي          

بـدنـبـال آن مـريـم          .   او زيادتر شده است   

نمازي سخنراني کوتاهـي کـرد کـه بـا             
اســتــقــبــال گــرم و کــف زدن مــکــرر               
حاضرين که عمدتا از فعالين قـديـمـي        
سکوالر و نـهـادهـاي ضـدمـذهـب در              

 . انگليس بودند روبرو شد
 

مريم نمازي در سخنراني خـود ضـمـن           
اشاره به نقش مذهب و اسالم سيـاسـي         
و ضرورت مبارزه بي امان عليه آن، از        
منصور حکمت ياد کرد کـه افـکـار او         

را شکـل داده و از نـزديـک مشـوق و                  
الهام دهنده او و نسلي از سکوالرهـاي        
ايران و عراق و خاور ميانه بوده اسـت،         
نسلي که تعداد قابل توجـهـي از آنـهـا             
ــراي                  ــارزه بـ ــبـ ــدم مـ ــقـ در صـــف مـ
ــه و                  ــان ــي ــاور م ســکــوالريســم در خ
کشورهائي که به آن فرار کرده اند قـرار         

هما ارجمند که کمـپـيـن عـلـيـه            .   دارند
دادگاههاي شـريـعـه در کـانـادا را بـه                 
پيروزي رساند، نمونه اي از ايـن نسـل            

او اشـاره کـرد کـه اوضـاع دارد              .   است
عوض ميشود و چهـره کـريـه جـنـبـش              
مذهبي براي مـردم در سـراسـر دنـيـا                
آشکار ميـشـود و امـروز مـبـارزه اي               

سازش ناپذير براي دفاع از ارزشـهـا و            
مطالبات پيشرو و انسانـي و مـبـارزه            
براي مذهب زدائي از جامعه بـيـش از          

 .هرزمان مورد نياز است
 

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        
پناهندگان ايرانـي مـعـتـقـد اسـت كـه               

به پاس دو دهـه مـبـارزه              مريم نمازي 
پيگير در دفاع از حقوق و ارزش هـاي          
راديكال انساني شايسته بيـشـتـريـن و           

ــت              ــرات اسـ ــديـ ــقـ ــن تـ ــريـ ــتـ ــزرگـ . بـ
مريم نـمـازي بـخـاطـر           به   همبستگي  

اين جايزه و انتخاب ارزنده وي بعـنـوان         
و بـراي    سكوالريست سال تبريك گفته     

او در ادامـه مـبـارزاتـش در دفـاع از                 
حقوق و كرامت انساني و عليـه اسـالم          
سياسي و هر گونه جهل و خرافه اي كه         
زندگي بشريت را به تباهي ميكـشـانـد        

 .آرزوي موفقيت ميكند
  

همبستگي فدراسيون          
 سراسري پناهندگان ايراني             

 
 ٢٠٠٥ اكتبر     ١٠

 

 كيوان جاويد

مريم نمازي دبير سابق فدراسيون در سكوي 

 سكوالريست سال

 ا د ا مـه   ا ز   صـفـح ه   ا و ل 
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 سپتامبر در آخـريـن      ٢٩روز پنجشنبه   
جلسه دولت تصمـيـم گـرفـتـه شـد کـه                
پرونده خانواده هـايـي کـه بـه صـورت               
مخفي زندگي ميکنند و داراي فـرزنـد        

 به جريـان  ٢٠٠٥هستند از اول نوامبر  
اين درحالي است کـه در    .   انداخته شود 

تصميمات قبلي دولـت سـوئـد مـقـرر             
 ٣١شده بـود کـه ايـن پـرونـده هـا در                    

.  به جريان خواهد افـتـاد  ٢٠٠٦مارس  
با اين تصميم، پروسه اجرايي و زمـان           
بررسي اين پرونده ها پنج ماه بـه جـلـو            

 .کشيده شد
 

به گفته وزير مهاجـرت سـوئـد از ايـن              
تاريخ هر کدام از اين خانواده هـا مـي            
توانند به طور فردي در خـواسـت خـود           
را تسليم اداره مـهـاجـرت نـمـايـنـد و                 
همزمان با ايـن تـاريـخ، حـکـم اخـراج                

بـاربـرو   .   قبلي آنـهـا لـغـو خـواهـد شـد              
هولمبري وزير مهاجرت سوئد در يـک         
مصــاحــبــه تــلــويــزيــونــي اعــالم کــرد          

خانواده هايي که داراي فرزند هستنـد       " 
و مدت زيادي را در سوئد سپري کـرده          
اند، پس از تسلـيـم تـقـاضـاي مـجـدد               

داراي   انتظار مـيـرود کـه هـمـه آنـهـا               
 ".اقامت دائم گردند

 
الزم به ذکر است که در هـمـيـن مـدت              
کوتاه و پس از اعالم ايـن تصـمـيـم در              

 سپتامبر، مسئـولـيـن دولـتـي در            ١٩
سوئد هـر کـدام بـه نـوعـي و بـا درک                    
بسيار متفـاوتـي ايـن تصـمـيـمـات را               

توضيح ناکافي آنـهـا      .   اعالم ميکردند 
ــنــدگــان اداره               ــمــاي ــاروشــن ن و درک ن
مهاجرت و احزاب مختلف سـوئـد در          
طول دو هفته گذشته، بـار ديـگـر ايـن              

دسته از پناهجويان را دچار سردرگمي       
در ايـن مـدت       .   و نااميـدي کـرده بـود        

فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
به مرکز رجـوع بـخـش زيـادى از ايـن                
خانواده ها براي درک و توضيـح دقـيـق        
اين تصميمات تبديل شـده بـود و مـا             
نيـز بـا درايـت کـامـل و بـرپـايـه يـک                      
ارزيابي درست و بـا ظـرافـت تـمـام و                 
احساس مسئوليت، روند پيشرفت اين     

در هميـن   .   تصميمات را توضيح داديم   
زمينه مسئولين فدراسيون در سـوئـد         

در دهـهـا        عبراي توضيح اين مـوضـو      
مصاحبه راديويي و جلسات مختـلـف        
شرکت کردند، اطالعيه صادر نمودند،     
مطلب نوشتند و با سازمانها و احزاب       
دولتي تماس گرفته و حتي به مـنـظـور          
ــود                    ــان خ ــي ــر آن در م ــت ــق ــي درک دق
پــنــاهــجــويــان، اليــحــه پــيــشــنــهــادي        

 حـزب دولـتـي چـپ،           ٣ تصميمات     و
محيط زيست و سوسيال دمکـرات را        

و در    از سوئدي به فارسي ترجمه کرده       
سايتـهـا و نشـريـات مـخـتـلـف آن را                   

عـالوه بــر آن در ايــن          .   انـتـشــار دادنــد    
نيرو پناهجـويـان را بـه            با تمام  مدت  

استقامت و ادامه مبارزه هرچه بيشتـر       
در دفاع از حقوق خود دعوت نمـوده و          

را در سـطـوح مـخـتـلـف                اين مبـارزه  
 .هدايت و رهبري کرديم

 
در ادامه اين تالشها نـيـز روز جـمـعـه               

 سپتامبر براي ممانعت از اخراج و       ٣٠
 پــنــاهــجــوي بــازداشــتــي از          ٨آزادي   

واحــد فــدراســيــون در شــهــر            ايــران،   
تظاهرات زد و طـي      استکهلم دست به    

نــامــه اي رفــتــار دولــت ســوئــد را بــا              
در .   پناهجويان به شدت محکوم نمـود     

همين گيرودار، هـفـتـه گـدشـتـه وزيـر               
مهاجرت سوئد اعالم کرد که به زودي        
قانوني را بـه مـرحلـه اجـرا خـواهـنـد                  
گذاشت که به موجب آن و در صـورت           
تصويب در پارلمان سوئد، افـرادي کـه         
بدليل جنسيت و يا تعـلـقـات جـنـسـي             
خود مورد پـيـگـرد قـرار مـيـگـيـرنـد،                
ميتوانند بر اساس قوانين کنوانسـيـون      
ژنو از کسب حق پناهنـدگـي سـيـاسـي           

اين قانون در صـورت      .   برخوردار شوند 
 حـکـم     ٢٠٠٦تصويب، از اول آوريـل         
ايــن قــانــون   .   اجــرايــي خــواهــد يــافــت     

اکــثــر زنــانــي کــه مــورد آزار             پــرونــده
جنسي، تهديد و خشـونـت نـامـوسـي             
 .قرار گرفته اند را در بر خواهد گرفت

بسياري از زنان فراري از کشـورهـايـي           
ــه     ــنــگ               ک ــره ــاســي و ف ــي اســالم س

مردساالر در آنها حاکم است، هـنـگـام         
فرار و رسيدنشان به کشورهاي غربـي،       
بر اساس معيـارهـاي دفـاع از حـقـوق              
پناهندگي در اين کشـورهـا کـمـتـريـن            

نـه تـنـهـا       .   توجهي به آنهـا نـمـي شـود          
توجهي به آنـهـا نـمـي شـود بـلـکـه بـر                    
اساس تز ارتجاعي نسبيت فرهنگي و       
بدليل زير پا گذاشتن فرهـنـگ بـومـي           
خــود، بــه کشــورشــان بــازگــردانــده               

تصويب ايـن قـانـون را نـيـز             .   ميشوند
ــگــر از                   ــکــي دي ــه حســاب ي ــد ب ــاي ب

جنبش دفـاع از حـقـوق           دستاوردهاي  
پناهندگي و مبارزه مـا بـر عـلـيـه تـز                

 .ارتجاعي نسبيت فرهنگي گذاشت
باربرو هولمبري وزير مهاجـرت سـوئـد         

به نکته قابـل     باالخره و براي اولين بار      
در دوران   :   وي گفت.  توجهي اشاره کرد 

جــنــگ ســرد، پــنــاهــنــدگــي فــقــط بــه          
مرداني اطالق ميشد که با قيافه هـاي        

عجيب و غريبي پشت حصـار مـرزهـا          
انتظار ميکشيـدنـد امـا ايـن تصـويـر              

و شـمـار      امروز کـامـال عـوض شـده             
زناني که بخاطر جنسيـت شـان مـورد           
تهديد و خشـونـت قـرار مـيـگـيـرنـد و                 
درخــواســت پــنــاهــنــدگــي مــيــکــنــنــد        
روزافزون ميشود و تصوير آن دوران از        

 .پناهنده را به کلي عوض کرده است
فدراسيون ما سالهاست در مـقـيـاسـي          
ســراســري و در ســطــح کشــورهــاي               
اروپايي، کانادا و کشورهاي هـم مـرز          
با ايران که دفاتر کمـيـسـاريـاي عـالـي             
سازمان ملل در امور پنـاهـنـدگـان در           
آنها مستقر است، از حق پـنـاهـنـدگـي           

دفاع کرده و     اين دسته از زنان پناهجو    
پذيرفتن آنها را بعنوان پناهنده به ايـن         
دولتها و دفاتر اين سـازمـان تـحـمـيـل             

ايــنــهــا هــمــه دســتــاورد       .   کــرده اســت  
 .جنبش ماست  مبارزه

 
 !دوستان عزيز پناهجو

 
شما براي دستـيـابـي بـه يـک زنـدگـي                 

بهتر، شب ها و روزها نـقـشـه کشـيـده              
ايد تا اينکه راهـي را بـراي خـروج از                

بسياري از شـمـاهـا        .   کشور پيدا کنيد  
حتي ماهها و سـالـهـا بـراي تـکـمـيـل                
نقشه راه تان فکر کـرده ايـد، هسـت و              
نيست تان را براي اين سفـر بـه فـروش             
رسانده ايد، بارها جان و زندگي تـان را         
به قصد فرار از کشور به خطر انداخـتـه          
و بــر روي دريـاهــا و در قـايــق هــا و                   
کانتنيرها فقـط بـه خـاطـر ايـنـکـه از                 
دست جنايتکارترين رژيمـهـاي تـاريـخ         
در ايران فرار کنـيـد تـا بـه امـنـيـت و                   
آسايش دست پيدا نماييـد، بـا سـخـت            
يها و ناماليمات دسـت و پـنـجـه نـرم               

بنابراين الزم اسـت هـنـگـام           .   کرده ايد 
به کشورهـاي بـه اصـطـالح             رسيدنتان

 .پناهنده پذير زحمت بيشتري بکشيد
قــبــال کــافــي بــود شــمــا بــه عــنــوان               

خود را به يکي از کشـورهـاي           پناهنده
بـاشـيـد، در ايـن          پناهنده پذير رسانده    

درصــد بــااليــي از مشــکــل            صــورت
امروز ايـن   .   پناهندگي شما حل ميشد   

دوران کامال بـرعـکـس شـده اسـت در              
ــتــيــجــه صــرف         ــه         ن رســيــدن شــمــا ب

پناهنده پذيـر،    به اصطالح      کشورهاي
در درجه اول اهميت قرار نمي گـيـرد و           
با توسل جستن بـه هـيـچ نـوع تـالش                
فردي و دست روي کاله خود گذاشتن و        
دوري جستن از مبارزه مـتـشـکـل، بـه            

 .کسي حق پناهندگي نمي دهند
 

براي گرفتن حق پناهندگي بايد مبارزه      
منظور من از مبارزه، مقاومت     .   کنيد

فــردي و ارائــه مــدارک اضــافــي بــراي           
در هـمـه     .   تکميل پرونده و غيره نيست    

جاي دنيا و در کشورهاي پناهنده پذير       
مبارزه اي متشکـل، کـم يـا زيـاد در               
دفاع از حقوق پناهنـدگـي وجـود دارد           
بـايــد بــا تــمــام تــوان بــه ايــن مــبــارزه              

حتي اين مبـارزه در شـکـل          .   بپيونديد
. کنونيش جواب اين نيازها را نميدهـد      

بايد کار بجايي برسـد کـه در قـوانـيـن               
سختگيرانه اين کشورها تغيير ايـجـاد       

براي آشنايي و سـازمـانـدهـي بـا            .   کرد
اين مـبـارزه بـا فـدراسـيـون سـراسـري                 
پناهندگان ايراني تماس گرفته و بـه آن       

 .بپيونديد
 

باالخره و پس از اين دوره از مبارزات،        
در اوايل ماه نوامبر هزاران پناهـجـوي        
مخفي به همراه کـودکـانشـان بـه اداره            
مهاجرت سوئد براي بازگشايي مجـدد      
پرونده هايشان و در نتـيـجـه اخـذ حـق               

 .پناهندگي مراجعه خواهند کرد
 

براي من که در اين راه مبارزه کـرده ام        
و شخصا صدها نفر از اين پناهجويـان        

لـحـظـاتـي     .   را از نـزديـک مـيـشـنـاسـم            
شيرين و لـذت بـخـش اسـت و              بسيار  

پيشاپيش خود را در جشـن و شـادي              
ايــن عــزيــزان شــريــک مــيــدانــم و ايــن            
 .پيروزي را به همه آنها تبريک ميگويم

 سنگرهايي كه فتح شدند

 عبداله اسدي

 اين تعداد هم که هست تکـان دهـنـده           
 . سرسام آور و تاسف آور است

مبارزه عليه اعدام در طـول سـالـهـاي            
سـازمـانـهـا و       .   متمادي جريان داشـتـه    

افــراد و نــگــرشــهــاي انســان دوســتــان          
هميشه تالش کرده اند و ميکنـنـد کـه           

حکم اعدام لغو شود و تا کـنـون بـراي             
. آن بيشترين تالشـهـا صـورت گـرفـتـه            

اما هردوره احکام غير انساني بوسيلـه       
قــوانــيــن غــيــر انســانــي جــوامــع جــان         
ميگيرند و خودرا حفظ ميکنند چـون        
سيستم اجتماعي که بر جامعـه حـاکـم       

البته هـمـيـشـه       . کرده اند بدان نياز دارد 
مبارزه عليه آنهم وجود داشته و وجـود        

در نتيجه اين تـالـشـهـا         .   خواهد داشت 
  شـش کشـور         ٢٠٠٤مثـال در سـال         

حکم اعدام را از قوانينشان حذف کرده       
/ ســامــوا/   انــد مــثــل کشــور يــونــان       

بوتان و بدرجه اي در   /   سنگال/ ترکيه  
مثال در آمريکا  حکم اعـدام       (   آمريکا

 .) براي کودکان لغو شده
اينها دستاوردهاي با ارزش در سراسـر       
دنــيــا نــتــيــجــه مــبــارزات انســانــهــاي         

سازمانهـا و    /   آزاديخواه و بشر دوست   

تشکلهاي است که براي دفاع از حقوق       
فردي و اجـتـمـاعـي انسـانـهـا مـبـارزه                

اما متاسفانه هنوز در     .   ميکنند است 
 کشــور دنــيــا حــکــم اعــدام اجــرا            ٧٦

ــاســف و                    ــاي ت ــن ج ــگــردد و اي ــي م
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 مريم عزيز 
انتخاب تو بعنوان سكـوالريسـت سـال         
توسط جامعه سكوالر انـگـلـسـتـان را           

 . صميمانه تبريك ميگويم
بي شك در دنيايي كه سيـل تـعـرض و             
هجوم بي وقفه بـه آرمـان هـا و ارزش               
هاي انساني شدت گرفته، در دنـيـايـي          
كه انسان و حقوق و فـرهـنـگ انسـانـي          
زير آمـاج سـخـت تـريـن يـورش هـاي                  
بورژوازي قرار گرفته، در دنـيـايـي كـه            
مذهب را از گوردستان پالسيده تاريـخ       
برداشـتـه و آن را بـر تـرك جـامـعـه و                      
انديشه هاي انساني الصاق ميكـنـنـد،        

در دنيايي كه بورژوازي هر آنچه بـويـي         
از تمدن و انسانيت را ميدهد را به بـاد          
استهزا و تمسخـرهـاي آكـادمـيـكـي و             
سياسي و اجـتـمـاعـي قـرار مـيـدهـد،               
انتخاب تو ، تـوي كـمـونـيـسـت، تـوي             
مدافـع راديـكـال و ريشـه اي انسـان،                

 .  جاي بيشترين قدرداني ها را دارد
 

 مريم عزيز
بار ديگـر بـورژوازي مـجـبـور شـد در                
مقابل پيشروي كمونيسم كـارگـري در         
مقابل دفاع همه جانبه كمونيسـت هـا         
از امر آزادي و حـقـوق انـكـار نـاپـذيـر                 

 . انسان در عصر ما سرخم كند
 

 مريم عزيز
انتخاب تو بعنوان سكوالريست سـال،       
تنهـا يـك امـتـيـاز و يـك مـوقـعـيـت                     

تو با كسب ايـن      .   برجسته فردي نيست  
جايزه و بـا تـالش و پـيـگـيـر سـالـهـا                     
مبارزه ات موقعيت انسان و حـقـوق و          

.  ارزش هاي انسانـي را تـغـيـيـر دادي             
هيوالي خـون ريـز اسـالم سـيـاسـي و                 
نسبيت فرهنـگـي در يـك مـوقـعـيـت               

 . ضعيف تري قرار گرفته است
به مـيـزانـي كـه سـكـوالريسـم بـا يـك                   

محتوي كمونـيـسـتـي در سـطـح بـيـن                
به ميـزانـي كـه       .   المللي مطرح ميشود  

اسالم سياسـي و مـذهـب و نسـبـيـت                
فرهنگي از يـك زاويـه راديـكـال تـر و                
ريشه اي تري زير ضرب قرار ميگيرد،       
به ميزاني كه كساني چون تـو سـمـبـل             
مبارزه آشتي ناپذير با اسالم سياسي و       
دفاع از ارزش ها و فـرهـنـگ انسـانـي             

پرچم تغيير سـاخـتـاري ايـن          .   ميشوند
دنيا، پرچم انقالب كمونيستـي، پـرچـم         
كمونيـسـم كـارگـري، پـرچـم مـنـصـور                

 .حكمت به جلو صحنه رانده ميشود
بار ديگر اين موفقيت را به تو تـبـريـك           

گفته و برايت در ادامه مـبـارزه عـلـيـه             
اسـالم سـيـاسـي و دفـاع از حـقـوق و                    
ارزشــهــاي انســانــي آرزوي مــوفــقــيــت        

 .روزافزون ميكنم

 
 فرشاد حسيني        

معاون فدراسيون سراسري                 
 پناهندگان ايراني            

 
  ٢٠٠٥ اكتبر       ١٠

 پيام فرشاد حسينى معاون فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى به مريم نمازى

دنيا نيز مجبور به اعتراف به اين واقعيت شد كه پرچم سكوالريسم به دست        

 كمونيست هاست  

معموال انسانهائي که حتي از حـقـوق          
اوليه و بسيار سـاده انسـانـي مـحـروم              

. ومشـکـالت زيـادي دارنـد        .   هستنـد    
وقتي از آنها خـواسـتـه مـي شـود کـه                 
حقوقشان را طلب کرده و از آن دفـاع              
کنند نمي دانند که از کجا شروع کنند        
و چگونه پيامشان را به گوش ديـگـران         

 .برسانند 
 ٢٩( به مناسبت روز جهاني پناهنـده        

من از پناهنـده بـراي شـمـا           )   سپتامبر
مي خواهم بگويم ، آري پناهنده نامـي     
که همه انسانها اسم آن را شـنـيـده انـد              
ولي خيلي به آن حتي براي يـکـبـار هـم        
که شده توجهي نکرده اند و نمي دانـنـد        
که چه مشکـالتـي گـريـبـان گـيـر ايـن                 

 .آوارگان و بي پناهان مي باشند 
من يک پناهـنـده ايـرانـي هسـتـم و از                 
کشوري مي آيم که انسانها از ابتدايـي        
ترين حقوق خود آنهم در قرن بيـسـت و           
يکم محروم هسـتـنـد، از يـک جـهـنـم                 
واقعي ، از استبـداد لـجـام گسـيـخـتـه             
اسالمي ، از اختناق مذهـبـي و قـرون            

وسطائي ، از کشوري کـه زنـان آن در              
معرض حـجـاب اجـبـاري ، تـجـاوز و                
آپارتايد جنسي ، محروميت از طـالق        

. و عدم انتخاب همسر مورد عالقه و         
جوانـان آن بـراي پـوشـيـدن لـبـاس                .   .   

دلخواه ، گوش دادن به موسيقي مورد       
عالقه ، شرکت در جشن و پارتي ، راه          

.   .   . رفتن ، حرف زدن ، خـنـديـدن و                
بايد به ميل و سليقه اين جالدان عمـل         

 .کنند 
حکومت جمهوري اسالمي حـکـومـت       
ترور و سرکوب است ، اين حکومت بـا        
هــيــچ مــعــيــار و ارزش انســانــي ســر             

بـراي ايـنـکـه اصـال          .   سازگاري ندارد    
 .حکومت انسانها نيست 

پناهندگان ايراني يعني کساني کـه از         
زندان و شکنجه و اعدام گريخته انـد ،          
زناني که نمي خواهند بـجـرم زن بـودن            
شهروند درجه چندم محسوب شـونـد ،         
کساني که حاضر نيستند تحت قوانين      

 سال پيش زندگي کنند قربانـي       ١٤٠٠
مـجـرم دولـتـهـائـي         .   هستند نه مجرم    

هستند که عامل اين تباهي و آوارگـي        
 مردم مي شوند

دولـتـهـا و دولــت مـردان غـرب بــراي                
رسيدن به اهداف اقتصادي و تـجـاري          
خود با ايران هميـشـه سـعـي در زيـبـا                
جلوه دادن ايـن حـکـومـت ديـکـتـاتـور               
مذهبي بوده انـد و بـه هـمـيـن عـلـت                   
هـزاران بـار ديـده و شـنــيـده شـده کــه                   
پناهندگان را بـه کشـورشـان ديـپـورت            

کـه عـمـومـا بـعـد از بـاز                .   مي کنند    
گشت، به سرنـوشـت شـومـي گـرفـتـار              

الـــبـــتـــه آن دســـتـــه           . مـــيـــشـــونـــد     
ازپناهندگاني كه خوش شانس بـوده و         
به کشورشان برگردانده نشده اند نيز بـا         
مشكالتي نظير چند سال بالتکليفي ،      

رسـمـي از        نداشتن هيـچ گـونـه اجـازه         
قبيل کار ، انتخاب محل سـکـونـت و           

. تحصيل و سفر و غـيـره مـواجـه انـد               
بايد در کشور ميزبـان زنـدگـي کـنـنـد              
ولي باز هم در کشورهـاي مـيـزبـان بـه              
ماننـد کشـور خـودشـان از آزاديـهـاي               

 .اوليه زندگي محروم هستند 

پس از فرو پـاشـي ديـوار بـرلـيـن حـق                  
پناهندگي در غـرب هـمـه روزه مـورد             
تعرض بيشتر و بيشتر قـرار گـرفـتـه و             

. اين مسـئلـه هـنـوز هـم ادامـه دارد                  
 سـپـتـامـبـر دهـهـا            ١١چنانکه بعد از    

طرح و قانون مبني براينکه خـارجـيـان         
و پناهجويان عامالنـي بـراي نـا امـن             
کردن کشورهاي غربي هسـتـنـد را بـه            

 .تصويب رسيده است 
امروز دولتهاي سـرمـايـه داري غـرب            
عالوه بر تعرض هاي سازمان يافته بـر         
حق پناهندگي ، تعرض جدي ديـگـري         
را به سطح معيشت و رفاه مـردم آغـاز      
کرده اند و همچنان تالش مي کنند که        
مسبب و مسئول بحرانهاي سياسـي و        
اقتصادي خود را پـنـاهـجـويـان و کـال            

 .خارجيان معرفي کنند 
دفاع از حـقـوق پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي                  
بخشي از مبارزه بر عـلـيـه جـمـهـوري              
اسالمي و يک رودر روئـي آشـکـار بـا               

 .حاميان غربي آنها مي باشد 
آري اين يکي از واقعتهاي تلخ دنياي   
امروز ما است که پناهجويان براي      
پيدا کردن يک سايه بان امن بايد بارها           
و بارها تصوير شرايط هولناک و    
ماجراهاي جانخراش و تکان دهنده از        
لحظات زندگي خود و ساير انسانهاي       
محبوس در آن جامعه را گرفته و        
مرتب نشان داد ، که چرا آن جامعه    
برهوت سوزان حاکمان اسالمي   
. شايسته زندگي انساني نيست      

 پناهنده در دنياي امروز

 مهرداد طيبي

 

 . تاسف و نگرانيست
اما تا مبارزه جدي و همه گير نباشد       
احکام و قوانين غير انساني با رضاي      

در نتيجه بر هر     .    خود کنار نميروند  
انسان آزاديخواهي واجب است که بهر   
وسيله ممکن عليه اعدام مبارزه کند       
.  و به صف اين مبارزه جهاني بپيوندد      

اعدام در هر شکل و قاموسي بايد لغو       
گردد و اين حکم غير انساني بايد از      

در روز  . جامعه بشري رخت بر بندد  

دهم اکتبر هم صد با همه انسانهاي   
آزاديخواه دنيا عليه حکم اعدام    
اعتراض کنيم و بگويم حکم اعدام در  
. دنيا بايد از بين برود       

  

 بمناسبت روز جھانى عليه اعدام
٤ ادامه از صفحه   



    2005   اكتبر  11 6 ٢٠١همبستگى هفتگى  

 اكتبر، فـدراسـيـون      ١٠روز يکشنبه   
سراسري پناهندگان ايـرانـي  واحـد           
هلند نشستي رابـه اتـفـاق اعضـاي            
ــن                 ــيــ ــالــ ــعــ ــه و فــ ــانــ ــرخــ ــيــ دبــ

در ايـن       برگزار کـرد کـه      فدراسيون  
به بررسي وضـعـيـت، سـيـر              نشست

معضـالت پـنـاهـنـدگـي          تحوالت و   
پرداخت و چگونگي دستيابي به يک      
طرح جامع مشترک که در بر گيرنده       
همه ابعاد اين جنبش باشد و بتواند       
به پيشبرد آن کمک کند را به کـنـکـا       

در حاشيـه ايـن نشـسـت          . ش نشست 
فرصت گران قدري دست داد تـا بـا            
يکي از چهره هاي فعـال در عـرصـه            
هنر و پناهندگي به گفتگو بنشيـنـم        

 .و اين ماحصل اين گفتگو ست
 

قبل از هر چـيـز          : كيوان قديري 
لــطــفــأ اگــر مــمــکــن هســت خــودت         
معرفي کن بگو که چطور شد که بـه     
اينجا آمدي و چند سـال هسـت کـه             
در هنـلـد بسـر مـيـبـري و در حـال                   
حاضر وضعيت پنا هندگيت در چـه        

 مرحله ايي هست؟
 

رضـا مـعـمـاري       :   رضا معمـاري  
هستم، هيجده سالـه و شـش سـا ل               

هـمـراه بـرادرم بـه هـلـنـد                  به   پيش
حدودأ پنج سال در اين کـمـپ     .   آمدم

هاي پناهندگي به اميد اينکه روزي 
به مـا جـواب مـثـبـت بـدن سـپـري                   

ولي چنين نشد و سرانجام هم      .   کردم
بـا دادن جــواب مـنــفـي بــه پـروســه               

راهي خيابان هـاي      پناهند گي ما،    
البته بايد خـاطـر نشـان          . هلند شدم 

کنـم کـه هـمـه اون کسـانـي کـه در                    
جريـان اعـتـصـاب غـذ ا در کـمـپ                  

ترآپل بودن برادرم مهران مـعـمـاري         
رو مــيـشــنـاســن کــه رهــبـريــت ايــن            

 .اعتراض رو بعهده د اشت
 

يـعـنـي در حـال            : كيوان قديري 
 حاضر توي خيابان هستي؟

 
البته توى خيابان      : رضا معماري 

نه، من دارم با يک خانواده هـلـنـدي           
کـه از قـبـل           در شهـر واخـنـيـنـگـن         

ميشناختـم زنـدگـي مـيـکـنـم ولـي                
بخاطـر ايـنـکـه چـنـد مـدت ديـگـه                  
هيجده سالـم تـمـام مـيـشـه ، هـمـه                  
امتيازات حمايتي رو که بچـه هـاي         
زير سن دارن رو از دست خواهم داد         
ولي اين باعث نخواهد شد کـه مـن           

 .به فعاليتهايم ادامه ندم
 

اتـفـاقـأ       : كيوان قـديـري    
ميخواستم که در همين مورد از تـو        

شايد همينطور که بد ونـي       . بپرسم  
فدراسيون عـالوه بـر سـازمـانـدهـي             

براي دسـتـيـابـي بـه حـقـوق                 جنبش
انساني و پناهندگي، از همه مـردان       
و زنـان مـوفـق در ايـن عـرصـه کـه                   
موفقيت شون تـونسـتـه و مـيـتـونـه              
سرمشقي براي ديگران باشه دعـوت      

لطفأ براي مـا در        به همکاري کرده    
 .اين مورد بگو

 
بـبـيـنـيـد، مـن         :   رضا معمـاري   

تقريبأ از بين هزاران نـفـر انـتـخـاب             
حتي از من امتحان بازيـگـري   .   شدم

ــرو ــات ــتــنــد        ت ــگــرف ــنــظــر  .   رقــص ن ب
ايـن تـوان اونـقـدر در مـن                 کميتـه، 

هويدا و آشکار هسـت کـه نـيـاز بـه               
امتحان نيست و اين بر ميگـرده بـه          
همـه اون احسـاس درونـي مـن، بـا                

اينکه سن چنداني نـدارم ولـي زخـم            
روزگار بر پيکر من نشـسـتـه و مـن            
اين رو با بند بند احساسم و وجـودم         

و چـون حـس کـردم          .   لمس ميکنـم     
ميتونم که اون رو با ابزارهاي سـاده         
و بزبان ساده به ديگرن ارايـه بـدم و             
تا اون جايي که من خبر دارم مـورد     
توجه مردم و حتي رسانهاي گروهـي      
هلند قـرار گـرفـتـه واجـراي تـاتـر و                 
موسيقي ما تا کنون از شبکه هـاي        
سرا سري و عمـدتـأ مـحـلـي پـخـش               

 .شده
 

لطفأ اين زبـان و      :   كيوان قديري 
ابزار ساده رو کمـي تـوضـيـح بـده و               
اينـکـه راز مـوفـقـيـت ايـن زبـان و                   

منظورم آيا .   ساده در کجاست     ابزار
في الواقع بکارگيري سادگي محـور      
موفيت بوده و يا چيز ديگه ايي هـم         

 هست؟
 

ببينيد مـن الزم         :   رضا معماري 
. ميدونم که اول يـک تـوضـيـح بـدم               

بـــزبـــان هـــنـــر قصـــد داريـــم               مـــا
مسايل و مشکالت پـنـاهـنـد ه              که

رو به جامعه انتقال بديـم و در ايـن             
راه از اسـتــا دان بـرجســتـه تـاتــر و                 
موسيقي بهره ميبريم و همه تالشها   
براى اين است کـه ازاغـراق بـرخـذر             
باشيم تا مخاطبين ما بـه صـداقـت          
ما ايمان بيارن و باور کـنـنـد و ايـن           

بطـور  .   باور رو به ديگران انتقال بدن     
مثال يـکـي از صـحـنـه هـايـي کـه                   
سخت مورد توجـه قـرار گـرفـتـه رو              

 :من مايلم که عنوان کنم
اطاقي هست با يک مبل و يک مـيـز      
و صندلي و کمدي در کنار ديـوار و           

پتويي که روي زمـيـن هسـت و نـه                
فضاي اطاق خيلي سـرد      .   چيز ديگه 

و بي روح هست و مـا پـنـج نـفـر از                 
کشور هاي مـخـتـلـف کـه بـنـوعـي                
نمايندگان کشورهاي مختلف جهان    

بي هـويـتـي و بـيـکـاري و               .   هستيم
انتطار عـدم اعـتـمـاد بـه آيـنـده از                  
شاخص هاي اين زندگي در دنـيـاي           
پناهندگي هست و ما منـتـطـريـم و          

و يـا      همچنان منتظريم ، چهار پنج    
هشت نميدونم شـايـد ده سـالـه کـه                
منتظريـم و کسـي نـمـيـاد جـز يـک                  
ماشين که هيـچ عـالمـتـي بـر روي              
اون نيست و تو نميدونـي کـه اصـأل            

پليس، نـمـايـنـده       .   اونها کي هستن    
اداره مهاجرت ويا هـر کـس ديـگـه             
ايي که ميخواد بيا د و دسـتـت رو             
بگيره و ببره به بـازداشـتـگـاه کـمـپ             
هاي بسته و در نـهـايـت از اونـجـا                 

اين کلمه دهشتناک که  اخراج ،   هم  
کابوس هر شبه همه کسـانـي هسـت        
که موقـعـيـتـي مـثـل مـن دارنـد و                  
کسي هم اهـمـيـتـي بـه اون نـمـيـده                  
انگار که همگي خوابنـد ، هـمـگـي            
سنگند، همگي پوچند، ديگه کسـي   
صداي خش خش برگها رو نميشنـوه       
، مــلــودي مــوســيــقــي احســاســات         

که انسان رو بـه انسـانـيـت            درونيي  
معروف کرده به غلـيـان در نـمـيـاره             

اين هـمـه   .   وما همچنان در انتظاريم   
. پيام ماست خيلي ساده اما عميق       

ما نياز به طرحم نداريم ، نـيـازمـنـد         
باوريم هر که گوش شنـوايـي داره و           
دلي به سا دگي کودکا نه به لطافـت         
باران به عظمـت خـورشـيـد ، آدرس             

به جمع ساده ساده     ما معلوم هست    
 .ما خوش آمديد

 
در نهايت مـورد     :   كيوان قديري 

خاص ديگه ايي هسـت کـه بـخـواي            
 براي ما بگي؟

 
نه، فکر مـيـکـنـم          : رضا معماري 

که همه حرفام رو زد م و مـمـنـون از             
اينکه اين فرصت رو بـه مـن داديـد            
که بتونم از طريق شـمـا بـا ديـگـران              

 .حرف بزبم
 

من هم از طـرف      : كيوان قديري 
خودم و هم از طـرف هـمـبـسـتـگـي                
برات آرزوي مـوفـقـيـت مـيـکـنـم و                
اميدوارم که با تالشت به مـوفـقـيـت      

 .هاي بيشتري دست پيدا کني

 نمايش اخراج روي صحنه تئاتر 

 گفتگوى آيوان قديرى با رضا معمارى پناهجو وهنرپيشه جوان تئاتر در هلند

 درشان اجرا ميگردد به آن رسميت      
در صورتيکه اين قتل عمد و     .   ميدهد

در   .  از بين بردن حق حيات آدمهاست      

 ٣٧٩٧ بيش از   ٢٠٠٤دنيا در سال    
اين اعدامها در   . نفر اعدام شده اند   

 کشور صورت گرفته و به اجرا در       ٢٥

 ٢٠٠٤همچنين در سال    .  آمده است 
 مورد حکم ٧٣٩٥ کشور دنيا ٦٩در 

البته اينها    . اعدام صادر شده است  
آمارهايي است که سازمانهاي بين     
المللي مثل امنستي ازش با خبر     

در صورتيکه صدها مورد ديگر    . است
و شايد هزاران مورد ديگر اتفاق      
ميافتد ولي در آمار و اخبار صحبتي    

بيشتر کشورهايي که    . از آن نيست 
حکم اعدام درشان اجرا ميشود آمار      

در نتيجه   .  غلط و غير واقعي ميدهند  
.  اين آمارها نميتواند جوابگو باشند      

اما بهر حال اين تعداد هم که هست      
تکان دهنده سرسام آور و تاسف آور        

٧بـمـنـاـسـبـت   ر و ز   جـھ ا نـى   ع لـيـه   ا عـد ا م   ا د ا مـه   ا ز   صـفـحـه     

٤ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه     
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در استان فـريـزلـنـد            اکتبر ۵در تاريخ   
هلند گروه ها و احزاب چپ با ائتـالفـي     

نام همبـسـتـگـي       با هم ، که خود به آن        
نهادن، گـرد هـم      مسئوليت مشترک    و  

آمده و به تحليل و بررسي معضالت و         
ايـن  .   مشکالت جامعه هلند پرداختند   

گــفــتــمــا ن و نشــســت کــه درادامــه                
اعتراضات گسترده از سـوي مـردم ،            
نــهــاد هــا ، تشــکــالت و ســنــديــکــا              

کاري و حرفه ايي و احـزاب چـپ             هاي
مـخـصـوصـا از آغـاز سـال             ( مخالف   

صورت گـرفـت ، چشـم انـداز            )   جاري  
تازه ايي از تحوال ت را درآ ينده هـلـنـد        

در واقع پاسـخـي        عرضه کرده است که   
تحت فشار  .   به نيا ز جامعه بوده است       

بــودن طــبــقــات کــم در آمــد ، عــدم                
اطميـنـان بـه آيـنـده و مـتـعـاقـب آ ن                      
نابساماني هاي اجتماعي که خـود در        

دولت نهفـتـه اسـت        بستر عملکرد اين    
مـقـا بلـه       جامعه را بر آن داشته که به         

آن بايستد و اين را ميتوان در جـاي          با  
 .جاي اين کشور کوچک ديد

 
در اين اثنا هـم فـدراسـيـون سـراسـري               

از يــک طــرف         پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي    
بواسطه مسئوليت و وظيفه ايي که در        

بر عهده دارد     قبا ل جنبش پناهندگي     

و از طرف ديگر جهت پاسخ بـه نـيـا ز              
اتحاد و همبستگي ، جهـت پـيـشـبـرد            
اهداف مشترک در همه اينگونه جلسـا       
ت و نشست ها ، کمپين ها و راهپيمـا   
يي ها حضور داشته و بـا هـمـکـا ري                
تنگا تنگ با ارگا ن هاي مربـوطـه بـه            

نيا ز پاسخ مـثـبـت داده اسـت و                  اين
همچنا ن با صال بت تا هنـگـامـي کـه             

ايجا ب ميکند به راه        ضرورت جنبش 
 .خود ادامه خواهد داد

 
اين نشست با ارائه گزارش هـر يـک از            
احزاب و سازمان هاي شرکـت کـنـنـده            
همراه بود و در ادامه به يک پـرسـش و             

محور گفتـگـوهـا      پاسخ تبديل شد که     
اصوال بر روي مـعـضـالت جـامـعـه و               
جنبـش پـنـاهـنـدگـي بـود هـر يـک از                    
شرکت کـنـنـدگـان بـه طـرح سـواالتـي                

 .پرداختند
 
فرشاد حسينـي نـيـز        در اين نشست        

جـنـبـش پـنـاهـنـدگـي و                در خصـوص  
معضل اسالم سياسي در اروپا و جهان       
و چگونگي شکل گيري و مقابله با آن         

 .با حاضرين به بحث گذاشت

  همبستگي و مسئوليت مشترک

 كيوان قديري

 واحـد    ٢٠٠٥ سپتامبـر     ٣٠روزجمعه  
فـدراسـيـون شـهـر زيـگـن در فضـائــي                 
دوستانه باحضورخانم مينا احدي دبير     
ــنــاهــنــدکــان           ســراســري فــدراســيــون پ
ايراني،آقاي وريا احمدي دبير کـمـيـتـه          

  -فدراسيون درآلمان،خانمها ناهيد
يحيائي و رگـيـتـا کـورشـنـرازطـرف               -

انــجــمــن فــرهــنــگــي و رفــاهــي شــهــر           
زيگن،دکتربلرز ازطرف سازمـان عـفـو        
بين الملل و بخش سـيـاسـي دانشـگـاه             
زيگن،آقاي پيترباردن خبـرنـگـاربـخـش        

 سياسي روزنامه زيگنا سايتونگ
خانم شهال خباززاده ازحزب کمونيست     
کــارگــري ، فــعــالــيــن فــدراســيــون از             
شهرهاي کلن و گيسن وفعالـيـن واحـد          

 .زيگن آغاز شد
 

جلسه با سخنـرانـي دبـيـرواحـد زيـگـن              
فرهاد مرادي در مورد وضعيت دشوار      
پناهندگي و چـگـونـگـي راه  انـدازي                
واحد زيگن بـزبـان فـارسـي و آلـمـانـي                

شروع شد، سپس مينـااحـدي درمـورد         
ــا و                  ــران و اروپ ــاســي اي اوضــاع ســي
موقعيت کلي وحساس پناهـنـدگـان و         
راه کارهاي جدي مشکالت پناهندگان    
و برنامه هـاي آتـي فـدراسـيـون بـزبـان                
فارسي و آلـمـانـي سـخـنـرانـي کـرد ،                   
سخنران بعدي وريا احمدي بود کـه در          
رابطه با قـوانـيـن جـديـد پـنـاهـنـدگـي                  
ودشواريهاي آن و طرح چـنـد کـيـس و              
چگونگي نجات انسانها از تنگنـاهـاي    

پناهـنـدگـي و        سخت و پيچيده قوانين 
ارائه راه کارهاي جديد بزبان فـارسـي و         
آلماني سخنراني کرد ، سـپـس نـاهـيـد            
يحيائي در مورد عملکردهاي انجـمـن       
فرهنگي و رفاهي شهرونحوه کمـک بـه         
پناهنـدگـان وهـمـکـاريـهـاي آتـي ايـن                

 .انجمن با فدراسيون سخنراني کرد 
 

ضمناَ آقاي بـاردن خـبـرنـگـارروزنـامـه            
زيگن با مينا احـدي و وريـا احـمـدي               
وفرهاد مرادي مصاحبه کرد و قرارشد      

متن ايـن مصـاحـبـه هـا در روزنـامـه                 
 .شهري درج شود

توسط ايرج زارع نيـز از جـلـسـه بـراي               
تلويزيون همبستگـي فـيـلـم بـرداري و             

 .گزارش تهيه شد
 

در پايان ضمـن ارزيـابـي مـثـبـت ايـن                
جلسه ، مينا احدي و وريا احـمـدي بـه            
سئواالت حاضرين پاسخ داده و بـاعـث        

    . دلگرمي آنان شدند
 

ــز                 ــي ــب ــام ــگــن ک ــن واحــد زي ــي ــال ــع ف
اعرابي،مرجان شهالئي،سـيـد حسـيـن        
شـــيـــرازي،بـــهـــروز صـــمـــيـــمـــي،رويـــا    

 اسکندري،
ــي            ــلــ ــي،عــ ــکــ ــالنــ ــک کــ ــامــ ــيــ ســ
حيدرسجادي،شهره حسن نژاد،سيمـيـن     
موسوي مفتخر،نيـلـوفـرحـريـقـي،لـيـال          

 باقري  نژاد

    گزارش افتتاح واحد فدراسيون در زيگن

 اكتبر فدراسيون   ٥روز چهارشنبه  
سراسري پناهندگان ايراني واحد    
سوييس با حضور تني چند از اعضا   
فدراسيون، يك ميز اطالعاتي و تجمع       
اعتراض آميزي در زوريخ روبروي     

فعالين    . گلوبوس برگزار كرد  
فدراسيون در اين روز با گفتگو و  
پخش اطالعيه، مردم را از جنايات     
.  جمهوري اسالمي مطلع كردند 

بسياري از مردم سوئيس از اين    
حركت فدراسيون استقبال كرده و     
مراتب همبستگي و همدردي خود را      
نسبت به مبارزت مردم در ايران و    

.  عليه جمهوري اسالمي ابراز داشتند     

 
فدراسيون سراسری پناهندگان     

 ايرانی واحد سوئيس   

   ٢٠٠٥    اكتبر٦  
   

تجمع اعتراضي و ميز اطالعاتي به مناسبت 
  روز جهاني عليه اعدام در سوئيس

دهم اکتبر روز جهاني عليه اعدام      
اعدام شنيعترين اقدام عيله  . است

حرمت و آزادي بشر است بايد لغو        
روز دهم اکتبر در سراسر جهان    . گردد

اين روز بنام روز عليه اعدام معرفي       
شده و در اين روز نيروهاي آزاديخواه    
سازمانهاي انساندوست و مترقي    

.  عليه اعدام گردهمايي و جلسه دارند  
حکم اعدام اقدامي غير انسانيست که      
بوسيله قانون اجرا ميشود و تحت نام    
دفاع از جامعه و امنيت انسانها اجرا       

قانوني است که آشکارا    . ميگردد 
حقوق فردي و حق حيات افراد را     
ازشان ميگيرد و اين قانون در     
جوامعي که قوانين غير انساني حکم        

 !بمناسبت روز جھانی علیه اعدام
اعدام قتل عمد است که بحکم قانون 

!اجرا ميگردد بايد فورا لغو شود   

 ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه   

 اسماعيل مولودي
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دولت انگليس جنگ تمام عـيـارش          
را عليه حق پناهـنـدگـي أغـاز کـرده             

اتخاذ تصميمات راست و ضد     .   است
پناهندگي از جانب دولت انگـلـيـس،        
جان دهها هزار پناهنـده و از جـملـه             
هزاران پناهنده ايرانـي کـه از اسـالم            
سياسي، استبداد، ناامني، تبعيض،    
بي حقوقي، زندان، شکنجه و اعـدام         
فرار کرده انـد را در مـعـرض خـطـر                 

 . جدي قرار داده است
 

در ماههاي اخير و در راستاي ايـن           
سياستهاي پناهنده ستيزي، تقاضاي    
پــنــاهــنــدگــي تــعــداد زيــادي از                 
پناهجويان ايـرانـي رد شـده اسـت و              

تـعـدادي   .   حکم ترک خاک گرفـتـه انـد        
زيادي در بالتکلـيـفـي مـطـلـق قـرار               
گرفته اند، تعدادي در بازداشتگاه در      
انتظار ديپورت هستند و متاسـفـانـه        

ــد                ــورت شــده ان ــپ ــم دي ــعــداي ه  . ت
فدرسيون سـراسـري    !   بايد کاري کرد    

پناهندگان ايراني در انـگـلـسـتـان در           
ــراض               ــن اعــت ــري ــت ــزرگ ــظــر دارد ب ن
پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي را عـلـيـه ايـن                    

شـرايـط غـيــر انسـانـي و در جـهــت                 
 . بهبود وضعيت أنان سازمان بدهد

 
اگر شما پـنـاهـجـوي هسـتـيـد کـه                   

 جواب ردي دريافت کرده ايد،
اگر شما پناهجـوي هسـتـيـد کـه در              

 بالتکليفي بسر مي برديد،
اگر شما پناهجوي هستيد که حکـم        

ترک خاک گرفته ايد و نمـي خـواهـيـد            
به جهنمي کـه از أن فـرار کـرده ايـد                 

 برگرديد،
اگر شما پناهجوي هسـتـيـد کـه کـه              

نمي خواهيد سير حوادث سـرنـوشـت        
 شما را تعيين کند،

اگر شما پناهجـوي هسـتـيـد کـه از               
 انتظار، صبر به تنگ أمده ايد،

اگر شما به سياستهاي پناهندگي و        
غير انساني دولت انگليس معتـرض      

 هستيد،
اگر شـمـا مـدافـع حـق پـنـاهـنـدگـي                  
هستيد و تعرض به حق پناهندگي را       
 تعرض به حقوق انساني مي دانيد،

اگر شما داشتن يک زندگي امـن و            
انساني را حق خود و هـمـه انسـانـهـا             

 مي دانيد،
 
هرکجاي انـگـلـسـتـان کـه هسـتـيـد                 

 اکتبر به لندن بيايـيـد، تـا      ٢٩شنبه،  
در يک اجتماع بزرگ و تـاريـخـي، بـا            
هم، متحد و متشکـل عـزم مـان را             
براي تغيير اين شرايط غيـر انسـانـي          
که به مـا تـحـمـيـل شـده اسـت جـزم                   

 . کنيم
 
فــدراســيــون در نــظــر دارد در مــاه             

نوامبـر تـحـصـنـي بـزرگ را عـلـيـه                  
قــوانــيــن ضــد پــنــاهــنــدگــي دولــت           

اجتماع بزرگ  .   انگليس سازمان دهد  
 اکتبـر در واقـع جـلـسـه             ٢٩لندن در   

سازمان دادن اين حرکت بزرگ اسـت        
و ســازمــان دادن تــحــصــن در گــرو             

 ٢٩شرکت وسـيـع شـمـا در جـلـسـه                 
 . اکتبر است

در اجــتــمــاع بــزرگ لــنــدن شــرکــت           
کنيد، خبر اين جلسه را به هرکس که        
مي شناسيد بدهيد،همه را به شرکت      
در اين جلسه مهـم وسـرنـوشـت سـاز             

 !تشويق کنيد

  
 اکتبر،      ٢٩شنبه،      -لندن    

 ١١:٣٠ساعت   
 WC1X 9EY Peel 

Centre, Percy 
Circus, 

 : نزديک ترين ايستگاه ترن                
 

 Kings Cross 
  

براي اطالعات بيشتر ميتوانيد با        
 شماره تلفن 

 و يا  07931866985 
 ايميل أدرس 

 ifiruk@yahoo.com  ،
 . تماس بگيريد  

 
   

فدراسيون         -همبستگي      
سراسري پناهندگان ايراني،                    

 انگليس    
 

 ۲۰۰۵ اکتبر       ۵ 
   

ــخــتــه از              ــري ــنــاهــجــوي گ هــزاران پ
جمهوري اسالمي در انگـلـسـتـان در          
وضعيت کامال بـد و غـيـر انسـانـي              

تقاضاي تعداد زيـادي    .   بسر مي برند  
از اين پناهجـويـان از جـانـب دولـت               
انگليس رد شده و حـکـم تـرک خـاک              

اين انسـانـهـا در شـرايـط           .   گرفته اند 
بسيار اسفناک مادي و معنـوي قـرار       
دارند و خطر ديپورت آنان را تـهـديـد           

سياستهاي دولت انـگـلـيـس       .   ميکند
در قبال پناهجـويـان ايـرانـي کـامـال             
  .غير مسئوالنه و غير انساني است

 :چه بايد کرد
بهترين شيوهاي مبارزه بـراي               · 

مقابله با سياستهاي پناهنده ستيزي     
ــوگــيــري از              ــيــس، جــل ــگــل دولــت ان
بازداشت و ديپورت پناهجويان ردي      
وايــجــاد تــغــيــيــر در جــهــت بــهــبــود         

 وضعيت پناهجويان، کدامند ؟
در جلسه گفت و شنـود بـا سـيـامـک              
امجدي، دبير فـدراسـيـون سـراسـري           
پناهنـدگـان ايـرانـي در انـگـلـسـتـان                
پيرامون اوضاع وخيم پناهندگـي در       
اين کشور و راه حل فدراسـيـون بـراي           

 !مقابله با آن، شرکت کنيد
 اکتبر،  ۲٢شنبه    -کاونتري  

  بعدازظهر۵ تا ۲ساعت 
                      St. Peter's 

C o m m u n i t y 
Centre                       Ch
arles street ,  Hil l 

fields, CV1 5NP   
جــهــت اطــالع، ايــن جــلــســات در              
شهرهاي لندن، نيوکاسل، براتـفـورد،      
هستينگ، ويگن، منچستر، شفيلـد     

 .و بيرمنگهام انجام شده است

ــر              ــشــت ــي ــراي کســب اطــالعــات ب ب
 مسـئـول     ،ميتوانيد با عطا رحمتيار   

برگزاري جلسه در کاونتري با شـمـاره      
يا با    07851304076تلفن  

دفتر فدراسيون در انگليس با شـمـاره     
 تلفن

ــاس     07931866985  ــمـ تـ
 .حاصل نماييد

فدراسيون         -همبستگي     
سراسري پناهندگان ايراني،                    

 انگليس    
 ۲۰۰۵ اکتبر      ۵

 همبستگى هفتگى

نشريه فدراسيون سراسرى 
 پناهندگان ايرانى

 
 يفرشاد حسين  : س ر د بـي ر 

 :پ س ت   ا ل ك ت ر و نـيـك ى 
ifir@ukonline.co.uk 

farshadhoseini@yahoo.com 

0031630414073:تلفن  

 0017345386165ف ا آـس 
 
 

 :س ا ي ت   ا يـنـت ر نـت ى 
www.hambastegi.org 

 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 
12Center frequency: 
12608MHzSymbol 

Rate 
19279FEC:2/3Polari

zation: horizontal 

 راديو همبستگى
 ه ر   ج مـع ه   س ا ع ت 

21 -21/15  

 طـو ل   مـو ج   ر ا د ي و 
   ٠ ٨ ٣ ١  مـتـر   ب ر ا ب ر   ب ا    ١ ٢

 آ ي لـو ه ر ت ز 
 

م س ئ و ل   پ خ ش   و   ت و ز ي ع   
 :ه م ب س ت گ ى   ه ف ت گ ى 

 ب ا ب ك   ش د ي د ي 
babakshadidi@yahoo.com 

ب ه   ه م ب س ت گ ي    

و   ف د ر ا س ي و ن   

ک م ک   م ا ل ي   

 !ک ن ي د 

 اوضاع وخيم پناهندگى در انگلستان و چگونگى مقابله با آن                      
جلسه سخنرانى سيامک امجدى در کاونترى و در ادامه سرى جلسات فدراسيون در شھـرهـاى 

  مختلف انگليس در رابطه با اوضاع وخيم پناهندگى در اين کشور

!در جلسه بزرگ فدراسيون در لندن شرکت کنيد  
  

پيش بسوى سازمان دادن بزرگترين اعتراض پناهندگان ايرانى، عليه  
  سياستھاى پناهنده پذيرى دولت انگليس


