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پناهندگي حق هر كسي است كه  از اسالم سياسي و استبداد و بي حقوقي ميگريزد                    

 نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

 
مالقات مينا احدي دبير 
فدراسيون با نمايندگان 

 ١٠دولت سويس در روز 
 فوريه

 
از سوي امنستي، سازمان عفو بين الـمـلـل ،        
سازمان انتگراسـيـون ، حـزب سـبـزسـويـس،               
ــار  و                       ــان  اُس ــازم ــس، س ــارســوي حــزب ک

ســوســيــالــيــســتــهــا از فــدراســيــون ســراســري         
پناهندگان ايراني در سوييس دعوت به عمـل        
آمــده اســت تــا بــراي مــبــارزه و جــلــوگــيــري              
ازتصويب  قوانين سخت وضـد پـنـاهـنـدگـي              
دولت حاکم بر سويس با اين احزاب همـکـاري        

 ּ کند
حزب  حاکم برسويس قوانين سختي را مـي           . 

خواهد بر عليه پناهندگان و مهاجرين مـقـيـم          
سوييس به رفراندوم بگذارد اگر ايـن قـوانـيـن             

در رفــرانــدوم ســال جــاري رأي بــيــاورد،                      
پناهندگان در کشـور سـويـس،  بـا مشـکـل                 

گـروهـهـاي    .   دوچنداني روبـرو خـواهـنـد شـد             
مدافع حقوق بشر از هم اکنـون بـه فـکـر ايـن                 
هستند، نگذارند اين قوانين به مـرحلـه اجـرا            

 .گذاشته شود 

 مقابله متحدانه با سياستهاي ضد پناهندگي دولت سوئيس          
 

دعوت چندين سازمان و عفو بين الملل، از فدراسيون سراسری پناهندگان       
 ايرانی براي مقابله با سياستهاي ضد پناهندگي دولت سوئيس    

پيام پشتيباني زنـدانـيـان       •
سياسي محکوم به اعدام بـه      

 کارگران شرکت واحد،  
 اقدام راننـده اتـوبـوس        •

کانادايي در اتاوا در      -ايراني
 دفاع از کارگران اعتصابي، 

تظاهراتها و اعتراضـات در       •
 سطح بين المللي، 

نامه هاي اعتراضي و پيامهاي      •
پشتيباني، اينها تازه آغاز کار     

 !است
مبارزه کارگران شرکت واحد و خـانـواده هـاي آنـهـا،                
شايسته بيشترين حمايت جهاني و داخـلـي در هـمـه              

  سطوح است
يام همبستگي زندانيان سياسي محکوم به اعدام بـه          
کارگران شرکت واحد، نـمـونـه بـرجسـتـه اي از ابـراز                   

اقدام رانـنـده    ּ   حمايت از مبارزات کارگران واحد بود     
اتوبوس در اتاوا که به همکاران و اتحاديه رانـنـدگـان            
در کانادا نامه نوشته و از آنها خـواهـان حـمـايـت از                  
اعتصابيون شده است، نمونـه ديـگـري از اقـدامـات               

 ּممکن در سطح جهاني است
در يک  هفته گذشته چندين تظاهرات در کشـورهـاي            

 

كنفرانس ساالنه فدراسيون در           

 گوتنبرگ سوئد برگزار شد         

4صفحه   
 

كاروان شركت در تظاهرات در 

 مقابل سازمان جهاني كار

)از زوريخ به ژنو(  
7صفحه   

!آيا اينجا نيز اوين است؟  

 علي سوري
8صفحه   

 كاگران و دولت مهرورزي

٢ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه     
 مينااحدي  

٢ادامه در صفحه   

 فراخوان به تظاهرات
در مقابل سازمان بين المللي کار در ژنو و دفاتر آن در                             

 کشورهاي مختلف        
  

در اعتراض به سرکوب کارگران اعتصابي و در اعتراض به                             
 بازداشت    

 منصور اسانلو دبير سنديکاي کارگران واحد و دستگيري هاي                              
 وسيع کارگران       

  
 برای اخراج نمايندگان جمهوری اسالمی و شوراهای اسالمی                           

 ) ILO( از سازمان بين المللی کار           

  صبح ١٠ فوريه از ساعت ١٠جمعه 

پناهندگي ،       
فدراسيون، و         
داستان نجات        

 انسانها  
مصاحبه شاهین احدپور 
با صالح گویلی عضو 

هیئت اجرائی فدراسیون 
پناهندگان ایرانی  در 

 آلمان

  ۵صفحه 
  ٣صفحه  
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با سركوب خونين انقالب و تحميل يك زندگي فوق ارتجاعي به مردم، دهها هزار انسان گريخته از دست جمهوري اسالمي تنها و بدون تشكـل راهـي              
متشكل كردن اين موج عظيم انساني حول مدرن ترين و انسـانـي تـريـن دسـت آوردهـاي               .   بسوي امنيت و آرامش در وراي مرزهاي ايران مي جستند    

، بشري، دفاع بي قيد و شرط از حق پناهندگي مردم ايران و قرار دادن اين مردم در كنار مبارزات انسان دوستانه و كارگري در غرب علـيـه راسـيـسـم                        
فاشيسم، نابرابري اجتماعي، ايجاد سازماني غيرحزبي و فرامحلي بدون نظر گرفتن مليت، مذهب، جنسيت و تعلق تشكيالتـي را بـه يـك ضـرورت                             

همه داستان زندگي مـا    : "   بقول او.   فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني پاسخ منصور حكمت به اين ضرورت بود        _   همبستگي.   فوري تبديل مي كرد   
  ."تغيير زندگي انسان است

در همين رابطه بـدنـبـال فـعـالـيـتـهـاي                
گسترده جهاني فدراسيون در دفـاع از          
حقوق پـنـاهـنـدگـان و بـدنـبـال گشـت                 
ســيــاســي اخــيــر مــيــنــا احــدي دبــيــر           
فدراسيون در کشور سـويـس و ايـجـاد            
ارتباط نزديکتر با عفـو بـيـن الـمـلـل،              
سازمانـهـاي مـتـعـدد مـدافـع حـقـوق                
انساني و عفو بين الملل از فدراسـيـون         
دعوت کرده است که بعنوان يک نـهـاد          
مهم و جهاني و معتبر مـدافـع حـقـوق            
پناهندگي با اين سازمانها هـمـکـاري         

 ּ کند
 

ــبــه            ــه در       ٣١امــروز ســه شــن ــوي  ژان
کنفرانس مطبوعاتي که از سـوي ايـن          
ســازمــانــهــا بــرگــزار شــد، مســول                
فــدراســيــون در ســويــس، احــمــد مــام          
محمدي نيز حضـور داشـت و بـا يـک                
روزنــامــه ســويســي مصــاحــبــه اي در         
مورد موقـعـيـت وخـيـم پـنـاهـنـدگـان                
ايـــرانـــي در ســـويـــس و اقـــدامـــات             

 ּ فدراسيون انجام داد
 

فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
در سويس در نظر دارد که به يک رشتـه          
اقدامـات هـمـاهـنـگ در مـقـابلـه بـا                  
سياستـهـاي ضـد پـنـاهـنـدگـي دولـت                

بهميـن دلـيـل روز        ּ   سويس دست بزند  
 فوريه، قرار است    ١٠جمعه هفته آينده    

هييتي به سرپرستي مينا احـدي دبـيـر        
فدراسيون نمايندگان دولت سـويـس را        

 ּ در شهر برن مالقات کنند
 

همچنيـن دبـيـر فـدراسـيـون سـراسـري               
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي در شــهــر بــرن             
سخنراني بـه زبـان فـارسـي در مـورد                
سياستهاي دولت سويـس و اقـدامـات          

 ּ فدراسيون خواهد داشت
  

فدراسیون سراسری پناهنـدگـان واحـد        
سوییس پناهندها را فرا مـیـخـوانـد         
تا بـا مـبـارزه عـلـیـه قـوانـیـن ضـد                     
پناهندگي دولت سـویـس، از حـقـوق            

 ּ حقه خود دفاع کنند
 

ما از همـه پـنـاهـنـدگـان در خـواسـت                 
میکنيم که جهت خنـثـی کـردن ایـن            
قوانین ضد بشـری و گـرفـتـن حـقـوق               
پناهندگی خود به فدراسیون سراسـری      

ضـمـنـاً    .   پناهندگان ایرانی بپیونـدنـد    
جزيیـات بـیـشـتـر در مـورد جـلـسـه                  
سخنراني مينا احدي دبير فدراسيون و      
هـمـچـنـيـن کـنـفـرانـس مـطـبـوعـاتــی                  
سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگـي و      
مصاحبه احمـد مـام مـحـمـدي دبـيـر               

فدراسيون سويس را در اطالعیه هـاي       
 ּبعدی به اطالع خواهيم رساند

  
فدراسيون       –همبستگي     

سراسري پناهندگان ايراني               
 واحد سويس        –
  ٢٠٠٦ ژانويه    ٣١

 به همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

مقابله متحدانه با سياستهاي ضد پناهندگي دولت 
 ... سوئيس 

 ا د ا م ه   ا ز   ص ف حـه   ا و ل 

 از   ۲۰۰۶ فوريه      ۲۸١روزچهارشنبه  
طرف همبستگي ـ فدراسيون سراسـري       
پناهندگـان ايـرانـي واحـد سـوئـيـس ا                
پيکتي در شهر بادن سـوئـيـس بـرگـزار            

ــت از                .   شــد ــاي ــم ــکــت در ح ــي ــن پ اي
اعتصاب کارگران و کارکـنـان شـرکـت          

يورش    واحد در تهران و در اعتراض به     
وحشيانه جمهوري اسالمي به کارگران     

وجـلـب حـمـايـت مـردم از                اعتصابـي 
خواست آزادي اسانلو وساير دسـتـگـيـر       

صـدهـا      در ايـن پـيـکـت        .   شدگان  بود  
نسخه از اطالعيه و تراكت  فدراسيـون         
و ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد پــخــش           

اخــبــار    گـردیــد، و در مـورد آخــريــن          
ــارزه  ــبـ ــوم و                 مـ ــجـ ــران و هـ ــارگـ کـ
وحشيانه نـيـرو هـاي سـرکـوب              يورش

بـا مـردم بـه بــحـث و گـفــتـگــو                    رژيـم 
ايــن حــرکــت مــورد       .     پــرداخــتــه شــد    

استقبال و حمايت قـابـل تـوجـه مـردم              
قرار گرفته و بسياري از رهگذاران  بـا           
فعالين فدراسيون  به بـحـث وگـفـتـگـو             
پرداختند وخواهان اطالعات بيشـتـري      

ايـران ،       در مورد وضـعـيـت سـيـاسـي          
ــيــه جــمــهــوري             مــبــارزات مــردم عــل

 . ايران شدند  اسالمي
 

ـ فدراسيون                همبستگي 
سراسری پناهندگان ايرانی                    

 واحد سوئيس        
 

 ٢٠٠٦ فوريه      ٢

تظاهرات در حمايت از کارگران شرکت واحد و محکوميت   
 جمهوری اسالمی درسوئيس  

 گزارش پيكت اعتراضى فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی  در شھر بادن

دومين شماره هـمـبـسـتـگـى 
ويژه آمپـيـن زنـدگـى بـه 
دور از ترس آمپين دفـاع 
از حق اقامت پناهجـويـان 
ايرانى در انگـلـسـتـان بـه 
سردبيرى سيامـك امـجـدى 

 .منتشر شد
 

همبستـگـى ويـژه آـمـپـيـن 
زندگى بـه دور از تـرس 
تا پايان اين آمپيـن هـر 

 .دوشنبه پخش ميشود
 

جھت دريافت  اين نشريـه 
 به سايت همبستگى 

 
ww.hambast

egi.org 
  

 مراجعه آرده يـا بـا مـا 
تماس بگيريد تا نشـريـه 

 .را برايتان ارسال آنيم
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 کشورهاي متعدد در ابراز همبستگي     
با کارگران واحد برپا شده و ميتـيـنـگ          

 فـوريـه در      ١٠بزرگ اعتراضي در روز     
ژنو و در مقابل دفتر سازمان جـهـانـي           
کار، يکـي ديـگـر از اقـدامـات مـهـم                 
جهاني است کـه بـايـد بـا بـيـشـتـريـن                   
حمايت و شرکت فعاالنـه مـردم روبـرو           

ما ميتوانيم روزها و هفته هـاي  ּ   شود
آتي را به روزهاي ابـراز حـمـايـت بـيـن               

ּ المللي با کارگران واحد تبديل کـنـيـم        
براي تحقق اين امر مـهـم بـهـر طـريـق               

 !ممکن اقدام کنيد
 

از هـمـه سـازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق                  
کارگران ، حقوق زنان و حقوق انسـانـي        
بخواهيد به کارگران شرکت واحد پـيـام        

اخراج ايـران از آي        ּ   همبستگي دهند 
ال او، سازمان جهاني کار را در سـطـح          
دنيا مطرح کـنـيـد و بـراي تـحـقـق آن                  
بکوشيد، از سازمانهاي بيـن الـمـلـلـي           

کارگري بخواهـيـد در پشـتـيـبـانـي از               
 ּ کارگران واحد کمک مالي جمع کنند

 آيــا نــمــيــتــوان يــک دقــيــقــه در ابــراز             
پشتيباني از کارگران واحد و کـارگـران        

آيا نميتـوان   ּ   ايران، کار را تعطيل کرد    
يک روز را در سـراسـر دنـيـا روز ابـراز                 
همبستگي با کارگران واحد اعالم کرد      
و در مقابل سفارتخانه هاي حـکـومـت      
در همه جا تجمع کـرد؟ آيـا نـمـيـتـوان                
کميته هاي همبـسـتـگـي بـا کـارگـران              
واحد را در همه محالت سازمان داد و        
براي کارگران و هـمـسـران و خـانـواده               
هاي آنها پيام هاي مداوم همبسـتـگـي         
فرستـاد، آيـا نـمـيـتـوان از زنـدانـهـاي                  
حکومت اسالمي، پيامهـاي بـيـشـتـر           

 ּ همبستگي براي کارگران ارسال کرد
 

همه اين اقدامات و ابتکاراتي فراتر از       
اينها امکان دارد و ما هـمـگـي بـايـد              
دست بـه دسـت هـم داده و جـنـبـشـي                   
متحدانه و هـمـبـسـتـه را در دفـاع از                 

مبارزات برحق کارگران شـرکـت واحـد         
 ּ  سازمان دهيم

 
در هــمــه جــا شــور و شــوق دفــاع از                 
مـبـارزات کـارکـران شـرکـت واحـد را                

اين فعالـيـتـهـا در عـيـن            ּ   دامن بزنيد 
حال يک راه حل انقالبي و مـتـمـدنـانـه              
براي کنار گذاشتن بختک سـيـاهـي بـه           
 ! اسم حکومت اسالمي در ايران است

نبرد سرنوشت سـاز کـارگـران شـرکـت             
واحد با حکومت اسالمي وارد مراحل      
جديدتري ميشود و فعاليتهاي مـا در         
سطح جهاني و ابراز پشتيبانـي هـا در           
ايران و در خـارج از ايـران بـايـد وارد                  

 ּ مراحل جديد تر و جديتري شود
 

اين امروز يک واقعيت است که کـمـتـر            
مبارزه اي در ايران، در چند سال اخير،        
تا اين حد توجه هـا را در دنـيـا و در                   
ايران به خود جلب کرده و کمتر مبـارزه         
اي تا اين حد با پشتيـبـانـي گـرم و بـا                 
 ּ حمايت عميق قلبها روبرو شده است

 

 کارگـر شـرکـت واحـد بـهـمـراه              ١٧٠٠
هزاران نفر خـانـواده هـا و وابسـتـگـان               
خود وارد يک مبارزه با حکومـت شـده          

لحظات اين مبارزه و اتفاقات در      ּ   اند
آن، با هيجان پيگيري مـيـشـود و هـر              
حرکت سرکوبگرانه حکومت اسـالمـي      
با موجي از نفرت و انزجار در همه جـا      

 ּ مواجه ميشود
 

اين مبارزه اي اسـت کـه در يـکـي از                 
لحظات سرنوشت ساز و مهم در ايـران         

درگيري لـفـظـي بـيـن         ּ   اتفاق مي افتد  
دولتهاي غربي و هييت حاکمه امريکا      
با حـکـومـت اسـالمـي وارد مـراحـل                
بسيار حساسي شده و ابـرهـاي تـنـش              
نــظــامــي و وارد شــدن ايــران در يــک               
سناريوي سياه تيره تـر شـده و  تـوجـه                

 ּ هاي زيادي را بخود جلب کرده است
همزمان با اين وقايع، مبارزه کـارگـران      
شرکت واحد، ابراز همبستگي بـا ايـن          
مبارزات و درگيري مردم با حکـومـت        
اسالمي، يکبـار ديـگـر بـه جـهـانـيـان                
نشــان مــيــدهــد کــه مــردم ايــران ايــن            

حکومت را نميخواهنـد و بـا يـک راه               
حل انقالبي تکليف ايـن حـکـومـت را            

 ּ ميخواهند روشن کنند
 

پيام ما به زندانيان سياسي درايران، به       
کارگران و به همه مردم در ايـران و بـه              
سازمانـهـاي جـهـانـي مـدافـع حـقـوق                 
انساني ايـنـسـت کـه در ايـن روزهـاي                
حساس و سـرنـوشـت سـاز،بـا جـنـبـش              
انقالبي مردم در ايران و بـا مـبـارزات             
سرنوشت ساز کـارگـران شـرکـت واحـد            
بهر طريق ممکن ابـراز هـمـبـسـتـگـي              

کمک کنيـد تـا ايـن مـبـارزه بـه                ּ کنيد
 ּ پيروزي برسد

 
زنده باد مبارزات کارکران    

 شرکت واحد
 

زنده باد همبستگي جهاني    
در دفاع از کارگران شرکت     

  واحد

کارزار دفاع از کارگران شرکت واحد را گسترش          

 ا د ا مـه   ا ز   صـفـح ه   ا و ل 

رفتـار سـرکـوبـگـرانـه و  بـيـشـرمـانـه                    
جمهوري با کارگران و کارکـنـان واحـد          
بحق با موجي از اعتراض بين الملـلـي         

دستگيـري مـنـصـور       .   روبرو شده است  
اسانلو دبـيـر سـنـديـکـاي کـارگـران و                 
کارکنان واحد و همچنين دسـتـگـيـري          
صدها کارگر شرکت واحد بايد شـديـدا        

منصور اسانلو و هـمـه        .   محکوم شود 
دستگيرشدگان بايد فورا و بدون قيد و        

 . شرط آزاد شوند

 
 هزار نفر از کـارگـران و کـارکـنـان              ۱۷

شرکت واحد تهران  خواسـتـار انـحـالل           
ــالمــي هســتــنــد            ــوراهــاي اس در .   ش

همبستگي با آنها و در اعـتـراض بـه              
حضــور شــوراهــاي اســالمــي بــعــنــوان       

در سازمـان بـيـن       "   نمايندگان کارگران " 
المللي کار، تظاهراتي در مقابل مـقـر         
مرکزي اين سازمان در ژنو و همچنين       

 در چنـد کشـور بـرپـا مـي            ILOدفاتر  

 .شود
 

نــمــايــنــدگــان جــمــهــوري اســالمــي و          
شوراهاي اسالمي بايد از سازمان بين      

شـوراهـاي   .   المللي کـار اخـراج شـونـد          
ارگـان هـاي     اسالمي و خـانـه کـارگـر            

جـمـهـوري اسـالمـي        دست سـاز رژيـم        
عليه كارگران  و اهـرم هـاي سـركـوب              

. كارگران مبارز و راديـكـال هسـتـنـد            
شوراهاي اسالمي و خـانـه کـارگـر در             

دستگيريهاي اخير فعالين سـنـديـکـا،         
کارگران فـعـال را      .   فعاالنه نقش داشند  

شناسائي و تحويل نيروهاي امـنـيـتـي         
شوراهاي اسالمي کار و خـانـه       .     دادند
 پرونده اي پر از جـنـايـت عـلـيـه               کارگر

ايــن نــهــادهــاي ضــد     .   كــارگــران دارنــد  
کاگري بايد منحل شوند و از مجـامـع          

!  بين المللي نيز بيرون انـداخـتـه شـونـد           
شــرم آور اســت کــه ايــنــهــا بــعــنــوان               
نمايندگان کارگران در آي ال او حضـور        

نمايندگان سنديـکـاي کـارگـري        .   دارند
شــرکــت واحــد بــايــد بــجــاي عــوامــل           
جمهوري اسالمي در آي ال او پذيرفـتـه        

 .شوند
 
تالش براي انحالل شوراهاي اسالمـي       

و  پــايــيــن کشــيــدن آنــهــا از کــرســي              
، در واقع حمـايـت      " نمايندگي کارگران " 

از تالش گسترده کارگـران ايـران بـراي           
ايجاد تشکلهاي واقعي و مسـتـقـل از          

بـا طـرح ايـن خـواسـت و              .   دولت است 
سازمان دادن اعتـراض بـيـن الـمـلـلـي              
براي تحقق آن، از حـق کـارگـران ايـران             
براي ايجاد تشکلهاي کارگري مستقل     

 .يزيماز دولت به دفاع برخ
 
 

تشکيالت خارج کشور حزب             
 کمونيست کارگري ايران          

 
 فوريه    ١ -۱۳۸۴ بهمن    ١٢

۲۰۰۶ 

 فراخوان به تظاهرات
  در مقابل سازمان بين المللي کار در ژنو و دفاتر آن در کشورهاي مختلف

  
 در اعتراض به سرکوب کارگران اعتصابى و در اعتراض به بازداشت

  منصور اسانلو دبير سنديکاي کارگران واحد و دستگيري هاي وسيع کارگران
  

 برای اخراج نمايندگان جمهوری اسالمی و شوراهای اسالمی
 )ILO( از سازمان بین المللی کار

 

  صبح ١٠ فوريه از ساعت ١٠جمعه 
 در مقابل سازمان بين المللي کار در ژنو
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 ژانــويــه فــدراســيــون       ٢٨روز شــنــبــه      
ــرانــي در              ــنــاهــنــدگــان اي ســراســري پ
گوتنبرگ سوئد کنفرانس ساليانه خـود     

کنفرانس ابتدا با اعـالم     .   را برگزار کرد  
يک دقيقه سکوت به ياد پـنـاهـجـويـان            
جانباخته در راه رسيدن به يـک زنـدگـي       
دور از ترس، کار خود را بـه شـرح زيـر              

 :آغاز نمود
ابــتــدا بــهــروز مــهــرآبــادي مســئــول          -

تشکيالت حزب کمونـيـسـت کـارگـري         
ايران در گوتنبرگ سـخـنـرانـي کـرد و              
ضمن اشاره اي کوتاه بـه تـأثـيـرگـذاري            
فدراسيون بـر زنـدگـي پـنـاهـجـويـان و                
قــدردانــي از مســئــولــيــن فــدراســيــون        
بخاطر دفاع بدون قيد و شـرطشـان از            
حقوق پناهجويان و آرزوي کنـفـرانسـي         
موفق، بخش بعدي بـحـث خـود را بـه              
سـرکـوب اعــتـصـاب بــرحـق کـارگــران             
شــرکــت واحــد اخــتــصــاص داد و از              
شرکت کنندگان در کنفرانس خـواسـت        
تا به هر شکل ممکن از خواسته هـاي          

 .کارگران شرکت واحد حمايت نمايند
در بخش بعدي، آئـيـنـنـامـه اي کـه                 -

براي چگونـگـي پـيـشـبـرد کـنـفـرانـس                
تنظيم شده بود قرائت گرديد و بند بنـد         

 .آن به تصويب کنفرانس رسيد
. سپس عبداهللا اسدي سخنراني کرد      -

او در سخنان خود بـه زنـدگـي سـخـت               
پناهجويان در سوئد اشاره نـمـود و در           
اين راستـا گـزارشـي از اسـاسـيـتـريـن                 
اقدامات فدراسيون براي ايجاد تغيـيـر       

در زنــدگــي پــنــاهــجــويــان را در دوره            
عـبـداهللا   .   گذشته به کنفرانس ارائه داد    

: اسدي در ادامه صحبتهاي خود گفـت      
اگر امروز براي اولين بـار و بـراي يـک              
دوره کــوتــاه شــاهــد آن هســتــيــم کــه              
پناهجوي مخفي در سوئد وجود ندارد      
و خـانـواده هـاي داراي فـرزنـد دسـتـه                 
دسته اقـامـت مـي گـيـرنـد، نـتـيـجـه                   
مبارزه بي وقفه اي بـود کـه بـه هـمـت                
دهها سازمان و نهاد دفـاع از حـقـوق              
پــنــاهــنــدگــي بــه ســرانــجــام رســيــد و           
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
در به سرانـجـام رسـانـدن ايـن مـبـارزه                
 .نقش کليدي و تعيين کننده اي داشت

بخش بـعـدي جـلـسـه نـيـز مـعـرفـي                   -
پالتفرم دور آتـي فـدراسـيـون بـود کـه                
عــبــداهللا اســدي بــعــنــوان دبــيــر ايــن            
سازمان پالتفرمي کـه در کـنـفـرانـس             
سراسري فدراسيون سوئد بـه تصـويـب          
رسيده بود را در جـزئـيـات مـعـرفـي و               
توجه شرکت کنندگـان و رهـبـري آتـي             
فدراسيون را به چـگـونـگـي اجـراي آن              

بـه دنـبـال آن پـيـامـي در               .   جلـب کـرد    
همبستگي با کارکـنـان شـرکـت واحـد           

عـالوه بـر     .   تنظيم و به تصويب رسـيـد       
اين قطعنانه اي نيـز در مـورد نـتـايـج               
اجراي قانون مـوقـت پـنـاهـنـدگـي در               

در ايــن   .   ســوئــد بــه تصــويــب رســيــد         
قطعنامه آمـده اسـت کـه فـدراسـيـون               
بيشترين اقدامات عملي را در دستـور       
ــه                      ــي ــل ــا ک ــذارد ت ــود مــي گ ــار خ ک

پناهجوياني که پس از اجـراي قـانـون            
موقت پناهندگي در اداره مـهـاجـرت           

 . ثبت نام کرده اند اقامت بگيرند
در بخش آخر کنفرانس نيـز گـفـت و              -

 دقيـقـه در مـورد        ٤٠شنودي به مدت  
نتايج تاکنوني اجراي قانون مـوقـت و          
دورنــمــاي آتــي آن صــورت گــرفــت و             
عــبــداهللا اســدي بــه ســؤاالت شــرکــت          

انـتـخـابـات بـراي        .   کنندگان پاسخ داد   
هيأت رهبري فـدراسـيـون نـيـز بـخـش              

 نـفـر از چـهـره         ٧ديگر کنفرانس بود که   
هاي محبوب و شناخته شده در مـيـان         
پناهجويان،  با ترکيـب زيـر انـتـخـاب             

 :شدند
پريسا ابهري، مجيد حـمـيـديـان، ژيـال           
ابوعليزاده، مژگان جـديـدي، عـبـداهللا          

محمد ناظري نيز بعنوان دبـيـر        .   اسدي
. فدراسيون گوتنبرگ انتـخـاب گـرديـد        

 نفر به  عضـويـت         ٨در طول کنفرانس      
بـه ايـن تـرتـيـب          .   فدراسيون در آمـدنـد    

کنفرانـس در مـيـان شـور و هـيـجـان                  
 .شرکت کنندگان به کار خود پايان داد

 
همبستگي ـ فدراسيون          

سراسري پناهندگان ايراني               
 در گوتنبرگ سوئد        

 ٢٠٠٦دوم فوريه     

 ! دوستان عزيز
 

سرکوب اعتصاب برحق شما از سـوي         
جانيان جمهوري اسالمي همزمان شـد       
با برگزاري کنفرانس ساليانه فدراسيون     

اخــبــار .   در شــهــر گــوتــنــبــرگ ســوئــد        
استقامت و پايداري شما و دفاعتان از       
اعتصاب براي رسيدن به خواسته هـاي       

کارگريتان در برابر نيروهاي سرکوبـگـر       
جمهوري اسالمي، کـنـفـرانـس مـا را             
تحت تأثير قرار داد و نفرت و انـزجـار            
پنـاهـجـويـان شـرکـت کـنـنـده در ايـن                   
کنـفـرانـس را از جـمـهـوري اسـالمـي                 

از ايــن رو شــرکــت         .   عــمــيــقــتــر کــرد    
کنندگان دراين کنـفـرانـس، جـمـهـوري           
اسالمي را بدليل سـرکـوب مـبـارزات           

شما و ضرب و شتم خانواده هايتان بـه          
شدت محکوم نموده و از خواسته هاي        
برحق شما به شرح زير اعـالم حـمـايـت            

 :مي نمايند
 
آزادي آقــاي اصــانــلــو و تــمــامــي            -١

کارگران و کـارکـنـان شـرکـت واحـد از               
 .زندان

 
بــه رســمــيــت شــنــاخــتــن انــعــقــاد           -٢

 .قراردادهاي دست جمعي
 
ــه               -٣ ــزايــش حــداقــل دســتــمــزد ب اف

 .پانصدهزار تومان
به رسميت شناختن تشکلهاي آزاد   -٤

 .کارگري

 
شرکت کـنـنـدگـان در ايـن کـنـفـرانـس                 
ضمن اعالم تنفر از جمهوري اسـالمـي     
به شما کـارگـران و کـارکـنـان شـرکـت                
واحد درود مـي فـرسـتـنـد و بـرايـتـان                  

 .ارزوي موفقيت مي نمايند
 

همبستگي ـ فدراسيون          
سراسري پناهندگان ايراني               

 واحد گوتنبرگ سوئد         
 

 ٢٠٠٦ ژانويه    ٢٨
 ١٣٨٤ بهمن    ٨

برگزاری کنفرانس ساالنه فدراسيون سراسری                      
 پناهندگان ايرانی در گوتنبرگ سوئد             

پيام کنفرانس فدراسيون سراسری پناهندگان ايرانی به کارگران                           
 شرکت واحد تهران        

پس از اجراي قانون موقت پناهـنـدگـي     
 در سـوئـد بـه      ۲۰۰۵ نوامبر ۱۵که از   

اجرا درآمده است، تا کنون از نزديک به        
 هزار نفري که بـعـد از اجـراي ايـن               ۲۴

قانون در اداره مهاجرت ثبت نـام کـرده        
 نفر از آنها موفق به گرفتن    ۵٤٠٠اند،  

بــيــشــتــريــن .   اجــازه اقــامــت شــده انــد       
کساني که اقامت گرفته اند از خانـواده      

 .هاي داراي فرزند ميباشند
 

 نفـر  ۵٤٠٠دادن اجازه اقامت به حدود  
انساني که سالهاست رنج عظـيـمـي را          
براي ديدن چنيـن روزي مـتـقـبـل شـده               
اند، طبعا براي همه ما يک مـوفـقـيـت            

اما اين بهيچوجـه    .   محسوب مي شود  
 هـزار    ۲۰نزديک بـه      .   پايان کار نيست  

انسان ديگر در انتظار جواب بسر مـي         
آنچه کـه   .   برند و وضع بالتکليفي دارند    

 هــزار انســان را        ۲۰مــوقــعــيــت ايــن      
ــر مــي ســازد عــدم امــکــان               دشــوارت
رسيدگي به پرونده هاي آنها تا قبـل از           

صــبــر و    .    اســت   ۲۰۰۶ مــارس      ۳۱
انتظار باز هم بيشتر و اين گمـان قـوي            
که از اين پس پرونده هاي بيشتري راي        
منفي خواهند گرفت، نگـرانـي زيـادي         
 .را در بين پناهجويان دامن زده است

 
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي        
در سوئد خواستار دادن اقامـت دسـتـه          
جمعي به کليه پناهندگان ثبت شده در        
نزد اداره مهاجرت پس از اجراي قانـون        

خانـواده هـاي     .   موقت پناهندگي است  
داراي فرزند و يا افراد مجرد همه بـايـد    
پس از گذرانـدن سـالـيـانـي سـخـت در                

ايــن .   ســوئــد اجــازه اقــامــت بــگــيــرنــد       
کوچکترين اقـدامـي اسـت کـه دولـت              
سـوئــد بــمـنــظــور جــبـران صـدمــات و             
لطماتي که در نتيجه نـحـوه پـذيـرش و           
سياست غير عادالنه پناهـنـده پـذيـري          
به اين انسانها وارد کـرده اسـت، بـايـد              

 .انجام دهد
 

با توجه به اين، فـدراسـيـون در سـوئـد               
بيشترين تالش خود را براي انـعـکـاس       
وضع نامطلوب اکثريـت عـظـيـمـي از            
پناهندگان که بيم آن مي رود مـطـابـق           
قانون جديد جـواب مـنـفـي بـگـيـرنـد،               

فـدراسـيـون از طـريـق          .   بکار مي گيرد  
اطــالع رســانــي و بــرگــزاري حــرکــات           
اعــتــراضــي تــالش خــواهــد کــرد کــه            
ــعــيــت ايــن دســتــه عــظــيــم از                 مــوق
پناهندگان را در فوکوس قرار دهـد تـا          

 اداره مهاجرت 
با درخواست اقامت آنها نيز مـوافـقـت         

 .کند
 

همبستگي، فدراسيون           
سراسري پناهندگان ايراني                

 واحد گوتنبرگ ـ سوئد          
 

٢٠٠٦ ژانويه    ٢٨  

قطعنامه در باره نتايج اجرای      
   سوئد   قانون موقت پناهندگی در    
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با سالم خدمت خوانندگان عزيز نشريه      
همبستـگـي، مـن شـاهـيـن احـدپـور،               
عضو همبستگي فدراسيون سـراسـري       

بـتـازگـي بـا       .   پناهندگان ايراني هستـم   
عنايت رفقاي باسابقه که هـمـيـشـه بـه            
جوانـانـي مـثـل مـن لـطـفـي بـيـدريـغ                    
ــا شــدن                 ــاعــث شــکــوف ــنــد و ب داشــت
استعدادهاي تازه پا به ميدان گذاشـتـه        
ــزارشــگــري              ــخــار گ ــت ــد، اف ــشــون ــي م
تلويزيوني همبستگي نصيبم گشتـه و       
مي خواهم از ايـن فـرصـت بـه دسـت                 
آمده نهايت استفاده را بکنم واز رفقاي       
عــزيــزم تشــکــر کــنــم و در ادامــه بــه              
پناهندگان عزيز اين مژده را بدهـم کـه          
از اين به بعد متن تمام مصاحبه هايـم         
را که احساس ميکنم مطالب مـهـمـي         
را براي پناهندگان در بر مـيـگـيـرد را             
براي اين نشـريـه جـهـت اطـالع شـمـا                 
عـزيـزان بـيـاورم امـيـدوارم کـه مــورد                

 .استفاده شما قرار بگيرد
 

در روزهاي گذشته جهت روشـن کـردن          
جوانب برخـي مسـائـل  پـنـاهـنـدگـي                 
تصميم به مصاحبه با شخصيتي آگـاه        
بنام صالح گويلي عضو هيئت اجرائي      
فدراسيون در آلمان گرفتـم کـه در ايـن             
مقاله سـعـي مـيـکـنـم نـکـاتـي را از                    
مصاحبه بـا ايشـان را بـراي شـمـا بـه                  

 .رشته تحرير در بياورم 
 

موقـعـيـت عـمـومـي           : شاهين احد پور  
پناهندگان و مشـخـصـا پـنـاهـنـدگـان              

 ايراني در آلمان چگونه است؟
 

عــمــومــا وضــعــيــت       :   صــالــح گــويــلــي  
پناهـنـدگـي تـغـيـيـر اسـاسـي کـرده و                    
قوانين تثبيت شده دولتهاي پناهـنـد ه         
پذير اساسا خاصيت و ضـرورت خـود           

ايـن بـر     .   را از نظر آنها از دسـت داده            
ميگردد به  داستان بلوک شرق و غـرب      

دوره اي از تاريخ  داسـتـان          .   و باالخره   

اين شکلي بود که کشورهاي غربي در        
ــه اصــطــالح               مــقــابــل  کشــورهــاي ب
سوسياليستي و ديکتـاتـوري  ادعـاي          
حقوق بشر و دمـکـراسـي و خـالـصـه                
انساندوستي داشتنـد و اگـر کسـي از             
اين   بلوک به عنوان پناهنده  به غـرب            
پناه مياورد ، او را قبول مـيـکـردنـد و             
کلي داستان تـبـلـيـغـي هـم بـه دنـبـال                   
داشت  که ما غربيها چـقـدر بـهـتـر از              
 آنها يعني کشوذهاي  شرقي هستييم   
و تا زماني که اين تـخـاصـم سـيـاسـي                
بين اين دو بلوک بـود پـنـاهـنـده حـقـي                
داشت و پـذيـرش پـنـاهـنـده در سـطـح                

و پناهنده هاي کـه      .   بسيار بااليي بود    
از  کشورهاي ايـران و يـا کشـورهـاي               
آفريقاي و يا هر نقطه از جـهـان وقـتـي              
درخواست پناهندگي مـيـکـردنـد  در            
اين چارت و چهارچوبه ميگنجيد ند و        
به اکثريت آنها پـنـاهـنـدگـي سـيـاسـي              

از  نـظـر مـن ايـن             .     تعلق ميگـرفـت      
وضعيت بود کـه کـه داسـتـانـي مـثـل                
پناهندگي و قـوانـيـن پـنـاهـنـدگـي در               
سطح بين المللي و سازمان حقوق بشر       

امـروز  ايـن شـرايـط            .     را بوجود آورد   
بلوک شرقي نـيـسـت تـا در           .   فرق کرده   

مقابله با او غرب ايسـتـادگـي کـنـد و              
خودش را مطرح کند و سـنـگ انسـان            

در .   بــه ســيــنــه بــزنــد    . .   دوســتــي را و       
حقيقت  آن دوره از تاريخ تـمـام شـده و              
کشــوري مــثــل آلــمــان خــودش را در            
رقابت  باهيچ  کشوري سوسياليسـتـي        

بنابر اين  اجباري نمى بينـد       .   نمي بيند 
که  هنوز طبق تعريف گذشته پناهنـده        

اينکه همه کس ميدانند و     .   پذير باشد   
ميگويند وضعيت خـيـلـي بـد شـده ،               
علت اصلي آن اين اسـت کـه دنـيـا در               
يــک رونــد ديــگــر اســت و دوبــاره بــاز              
تعريف ميشود   و متاسفانه شرايط و         
وضعيت عمومي پناهندگان متناسب    
با اين  در آلمان و در همه جـا  بسـيـار                
بد و اسفناک اسـت و از طـرف ديـگـر                 

خود دولت و سياست گزان پناهـنـدگـي      
مايلند که اين وضعيت بد پناهـنـدگـي         
را با سختگيري تـمـام  وجـود داشـتـه               
باشد تـا افـرادي کـه بـعـدا مـايـل بـه                     
درخواست پناهندگي از کشوري  مثـل    
آلمان هستند، با اطـالع از وضـعـيـت             
آشفته و نابسامـان فـعـلـي درخـواسـت             

. خود را در کشور ديگري دنبال کـنـنـد         
و هر کي پناهنده ها را بـه سـمـت اون               
يکي ديگر پرت ميکند و خودش را از        

 شر پناهنده  خالص ميکند 
بطور کلي  ابن زمينه اصـلـي شـرايـط             

الـبـتـه در      .   فعلي بد پناهندگي اسـت        
کنار اين خيـلـي چـيـزهـاي ديـگـه هـم                  
عمل ميکند ، مثـل رابـطـه کشـورهـا             

داليل غير قابل بودن وضعـيـت        . . .       و  
پــنــاهــنــدگــي در آلــمــان بــازتــاب ايــن          
وضعيت است   ولـي  بـاز درخـواسـت              
پناهندگي  نه مثل گذشته هست حتي       
مدتي است که پناهندگان را حـتـي بـا           
داشتن داليل قانع کننده رد ميکنند و       
روي هم رفته درصد قبولي درخـواسـت        
هاي پناهندگي در آلـمـان نـزديـک بـه               

 . صفر شده است
َ 

به نظر شما پـنـاهـنـده      :     شاهين احدپور 
به محض اينکه وارد آلـمـان مـيـشـود             

 بايد چه كار كندد ؟ 
 

پناهنده بـايـد قـبـل از           :   صالح گويلي   
اينکـه خـود را بـه ادارات خـارجـيـان                 
معرفي کند در صورت امکان خود را        
بــه يــکــي از مــراکــز مــا درآن کشــور             
معرفي کنـد و رهـنـمـودهـاي الزم را               
دريافت کند و با رفقاي ما مشاوره اي        

و بر اساس تجربه اين امر      .   داشته باشد 
ثــابــت شــده اســت کــه افــرادي کــه از              
مشاوره افراد زبده ما بر خـوردار شـده           
اند وضعيتي به مراتب بهتر از افـرادي         
که از اين امکان اسـتـفـاده نـکـرده انـد              

چـون پـنـاهـنـده در بـدو             .   پيداکرده انـد  

ورود متاسفانه به علت عدم آگـاهـي و          
درک درست از مسائل پـنـاهـنـدگـي و             
حتي بعـضـا عـدم آشـنـائـي بـا نـحـوه                   
صحبت و ارائـه داليـل در دادگـاه هـا              
دچار مشکالتي ميشود کـه از هـمـان           
روز اول باعـث سـالـهـا سـرگـردانـي او                
ميشود و متاسفانه بعضي از  پناهنده       
نيز از بدو بروز مشـکـالت تـا رسـيـدن           
پليس بـه دم مـنـزل آنـهـا و تـا حـکـم                       
اخراج صبر ميکند و ما را نخست در         
دقيقه نود از کار پناهندگي خـود آگـاه          
ــا وجــودي کــه                  مــيــکــنــد و حــتــي ب
فدراسيون ابزارهاي تـعـريـف شـدهـاي           
براي هر مرحله دارد ولي به علت کمي         
وقت کارآئي خود را از دست ميدهد و         

بـديـن   .   براي اجرا بسيار سخت ميشود    
جهت ما توصيه ميکنيم که پنـاهـنـده         
هر چه زودتر خود را به ما معرفي کند         

 .و با دوستان ما مشاوره کند
 

دربـاره فـدراسـيـون       :     شاهـيـن احـدپـور      
صحبت کرديـم، لـطـفـا يـک تـوضـيـح                

 اجمالي در مورد فدراسيون بدهيد؟ 
 

 ســال   ١٧حــدود           :     صــالــح گــويــلــي  
پــيــش، حــزب کــمــونــيــســت ايــران در          
آنموقع، وحزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
ــون                ــدراســي ــران در حــال حــاضــر ف اي
پناهندگان ايراني را که در واقع ادامـه         
ايده منصور حکمت بود تشـکـيـل داد          
با اين ضرورت که پناهندگان نيز بـايـد         
براي احقاق حقوق از دست رفـتـه خـود           
تشکيالتي داشته باشند که بتوانند بـه       
وسيله آن بطور دسته جمعي و سازمـان        

. يافته مبارزات خود را هدايت کـنـنـد         
در آن موقع تـعـدادي از انـقـالبـيـون و                
يکي از مسئولين اصلي آن بنام غـالم         
کشاورز که متاسفانه حـدود يـک سـال           
بــعــد بــه دســت تــيــم تــرور جــمــهــوري            
اسالمي در قبرس به قتل رسـيـد پـايـه            

در واقــع   .   گــذاران فــدراســيــون بــودنــد      

فـدراسـيـون مـانـنـد ظـرفـي اسـت کـه                   
تمامي پناهندگان ميتواننـد در آن از          
هر طيف و هر قشـري حضـور داشـتـه              
باشـنـد و دسـتـه جـمـعـي بـه مـبـارزه                     

و تـاکـنـون ايـن فـدراسـيـون              .   بپردازند
و .   باعث نجات جان بسياري شده است     

کسي نمتواند تـاريـخ پـنـاهـنـدگـي را               
بنويسد بدون آنکهه بـه  نـقـش مـوثـر                 
شوراي پناهنـدگـان ايـرانـي و بـعـدهـا               
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
را مثل يک نمونه بارز و برجسته اشـار           

ايــن حــرف مــن آن را جــلــو             .   نــکــنــد   
چشمان دنيا ادعا ميـکـنـم  کـه بـدون               
 فدراسيون وضعيت به مراتب بدتر بود 

 
فرق بزرگ اين جريان      :     شاهين احدپور 

با ساير جريـانـات بـعـضـا بـزرگ بـيـن                 
المللي در راديکـال و سـازش نـاپـذيـر               

جريانات ديگر اکثـرا در      .   بودنش است 
پي سـازش و حـركـت الكـپـشـتـي بـا                   
اتكاى قوانـيـن دسـت و پـاگـيـر بـيـن                   
المللى اند ولي فدراسيون هـمـيـشـه در           

. پي تـحـوالتـي بـنـيـاديـن بـوده اسـت                 
ميخواستم بدونم نقش خـود پـنـاهـنـده           
در در پـروسـه پـنــاهـنـدگـي و ايـجــاد                  

 تغييرات چيست؟
سوال خوبي را پرسيديد     :   صالح گويلي 

چون به نظر من تنها اهـرم ذيصـالح و            
ــراي                  ــارزه ب ــب ــهــت م ــد در ج ــارآم ک
پناهندگان خود پناهندگان هستـنـد و         
ــگــر جــهــت                    ــراد دي ــوان  از اف ــت مــي
پشتيباني از  اين مبارزه انتظار داشت       
اما مشکل مشـکـل کسـي اسـت کـه              
حقوقش پـايـمـال مـيـشـود و خـودش                

ظلم و ستم هست ،  سـخـتـي            .   نيست  
هست ، پـنـاهـنـدهـا  را در بـدتـريـن                     
شرايط زيستي  قرار ميدهنـد ، فشـار        
هست  و مشقت و دردسر هست  ولـي           
حضور خود پناهنده بسـيـار کـم رنـگ          
است و بدينجهت من اعتقاد دارم کـه          
پناهنده ميبايستي بيش از پـيـش در           

بطور مثال  .   صحنه حضور داشته باشد   
در شـهـر     ٢٠٠۵ دسـامـبـر        ٨اگر روز    

کارلسروهه در جلوي ساختمـان مـحـل         
برگزاري جلسه وزراي داخله آلـمـان کـه          

 ٢٠٢٠٠٠براي روشن شدن تـکـلـيـف          
پناهجوي با اقامـت تـحـمـلـي بـرگـزار              

 پناهندگي ، فدراسيون، و داستان نجات انسانها 
مصاحبه شاهین احدپور با صالح گویلی عضو هیئت اجرائی فدراسیون پناهندگان 

 ایرانی  در آلمان

 پناهندگى حق هر آسى است آه از استبداد و اسالم سياسى و بى حقوقى ميگريزد
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و بدين جـهـت مـن اعـتـقـاد دارم کـه                   
پناهنده ميبايستي بيش از پـيـش در           

بطور مثال  .   صحنه حضور داشته باشد   
در شـهـر     ٢٠٠۵ دسـامـبـر        ٨اگر روز    

کارلسروهه در جلوي ساختمـان مـحـل         
برگزاري جلسه وزراي داخله آلـمـان کـه          

 ٢٠٢٠٠٠براي روشن شدن تـکـلـيـف          
پناهجوي با اقامـت تـحـمـلـي بـرگـزار              
شده بود، بجاي چنـد صـد نـفـر، چـنـد                
هزار نفر شرکت مي جسـتـنـد مـيـشـد             

 .نتايج آن بسيار اميدواركننده تر بود
 
چــرا بــرخــي از        :   شــاهــيــن احــد پــور       

پناهندگان با وجود برخورداري از يـک         
امنيت نسبـي و زنـدگـي طـوالنـي در               
خارج از کشور، هنوز از هـمـکـاري بـا            

 جريانات سياسي سرباز ميزنندد؟
 

 اول بايد  اين را بررسـي        : صالح گويلي   
کنييم که   اين جريانات در زندگي اين         
مردم که شما ميگوئيد  چـه تـاثـيـري              

و چـقـدر ظـرف مـبـارزه و              .   داشته انـد  
بيانـگـر خـواسـتـهـاي عـمـومـي آنـهـا                  
هستند و چقدر اجتـمـاعـي نسـبـت بـه              

ايـن يـک سـر        .   آنها عـمـل کـرده انـد               
قضيه است  البته اينطوري نيست مـن        
گله کنم دور ما هميشه پر بوده  اينکـه          
من ناراضي هستم به اين دلـيـل اسـت           
که ما مشخصا ظرفيت و گـنـجـايـش            
بيشتر از اينها  داريـم کـه  اسـتـفـاده                  

 نکرده ايم 
دوم اينکه   تا بوده، ايـران کشـوري بـا              
حکومت هاي ديکتاتوري بوده است و       
به همين جهت، کلمه اي بنام تحـزب و          
فعاليت سياسي در بيت مـا ايـرانـيـان            

. اجـازه داده نشــده و   غــريــبـه اســت                
فعاليت سياسي، گرايش بـه ايـن و آن              
حزب و  فعـالـيـت سـيـاسـي کـردن  و                   
عضويت در يـک حـزب  مـتـاسـفـانـه                  
هنوزدر ايران نـهـاديـنـه نشـده اسـت و               

منظور اين  نـيـسـت کـه        . ممنوع بوده  
. هيچکس طرفدار هيج  حزبي نيست        

من عمومي تر صحـبـت مـيـکـنـم  و                
بهتره بگوييم کار با سازمان سـيـاسـي          
در پرونده يک پناهنده  خوب اسـت يـا            

.     .  نه تأثير بد دارد  يا چگـونـه اسـت              
من بارها با پناهندگاني برخورد کـرده        
ام که اعتقاد به آثار سوء و ضـرر کـار              
سياسـي در خـارج از کشـور بـر روي                 

در .   پرونده پناهندگيـشـان داشـتـه انـد          
حالي کـه کـار سـيـاسـي در خـارج از                  
کشوربه قدري نهادينه شـده اسـت کـه            
امروزه جزوي از فرهنـگ ايـن جـوامـع           

وقتي شـخـصـي بـا ادعـاي           .   شده است 
فــعــالــيــت ســيــاســي پــاي درخــواســت         
پناهندگي ميرود و مـيـگـويـد مـن از             

مخالفت با جمهوري اسالمي آمـده ام           
ميبايستي اين فعاليت را نيز در خارج       

اين کار نه تـنـهـا        .   از کشور ادامه دهد   
اثر سوءي برپرونده پناهندگي شـخـص        
متقاضي ندارد بلکه بر عکس بـاعـث         

 . تحکيم آن ميشود
 

 شـايـد هـم از عـلـل              : شاهين احد پـور   
ــرخــي از                  ــکــاري ب ــم ــگــر عــدم ه دي
پنـاهـنـدگـان بـا جـريـانـات سـيـاسـي،                  
تداعي شدن شکنجه، زنـدان، اعـدام و         
ترور است زماني که از کلمه سـيـاسـت          

در حالي کـه هـمـيـن         .   صحبت ميشود 
کلمه براي خارجيان تداعي سـاخـتـمـان         
سازي و جـاده سـازي و شـهـر سـازي                  

 !ميکند
 

چـون در    !   بلـه دقـيـقـا        :   صالح گـويـلـي    
ايران، تعريف بسيار مشخص و کامال      

. محدودي از کار سياسي وجود دارد          
يا با جمهوري اسالمي و يـا هـر کـس              
ديگر با هر نيت و مـرام سـيـاسـي سـر               
کوب شده  و عدول از آنها براي شخص         
خاطي باعث ايـجـاد خـطـرات زيـادي             

 .مانند شکنجه و اعدام ميشود
 

   لطفا از باب عمـلـي         : شاهين احد پور  
فعاليتهاي فد راسـيـون نـيـز صـحـبـت              

خوب بطور مثال مي تـوانـم بـه           .   کنيد
زهرا کاملي  اشاره کنم که از ديـپـورت    

خـواهشـا   .   او به ايران جـلـوگـيـري شـد           
نــمــونــه هــاي ديــگــري از ايــن دســت             

 ! اقدامات را ذکر کنيد
 

بابک آطاهريان و تعـداد   :   صالح گويلي 
زيادند متاسفانه اغلـب بـخـاطـر عـدم            
اطالع رساني بموقع پناهنده از وضـع         
جاريش به فدراسيون و نزديک شـدن بـه          

. دقيقه نود، کار ما سخـتـر مـيـشـود              
من نميـدونـم در اصـل چـقـدر از ايـن                  
انسانها را به کشـورهـايشـان ديـپـورت          

دولت سعي مـيـکـنـد خـيـلـي             .   کردند  

مخفي عمل کند  ولي آنجا وقـتـي کـه            
ما در جريان قرار بگيريم داستـان فـرق          

بيشتر، بيرون آوردن پـنـاهـده        .   ميکند  
از فرودگاه و جلوگيري از اخـراج او بـه            
ايــران اســت بــه ايــن صــورت کــه بــا                
برگزاري کمپين هـاي بـزرگ و اطـالع            
رساني هاي بسـيـار سـريـع بـه مـراکـز                
درگير با اخراج پنـاهـنـده و نـهـادهـاي              
انساندوست وارد پروسه عملي ميشود     
و تا کنـون نـيـز بسـيـار مـوفـق عـمـل                   

در موارد بسيار زيـاد ديـگـري         .   کرديم
نيز ما توانسته ايم با عکس العمل بـه          
موقع باعـث حـفـظ حـقـوق پـنـاهـنـده                 

بطور مثال باعث رهـائـي تـنـي          .   شويم
چند از  زنان ايراني   از دسـت پـلـيـس               
آلمان شويم، زمـانـي کـه آنـان بـه زور                 
وادار به انداخـتـن عـکـس بـا حـجـاب                
اسالمي ميشدند که اغلب مـنـجـر بـه           
درگيري هاي شديدي بين پليس و زنان       

از اين دست اقدامـات     .   پناهنده ميشد 
بسيارند و در يک مصاحبه نميتوان بـه         

نـه فـقـط در        .   تمامي آنها اشـاره کـرد       
آلمـان بـلـکـه در خـيـلـي از کشـورهـا                    
فدراسيون و فعـالـيـن او بـراي نـجـات                
انسانها جنگيدند و موفق هم ميشدند       
حتي يادم هست که فدراسيون توانست      
بــا بــرگــزاري کــمــپــيــن هــاي بــزرگ و            
سراسري در اقسا نقـاط دنـيـا، بـاعـث             

 پناهنده ايراني بشـود کـه         ٢۵٠آزادي  
در شــهــر وان تــرکــيــه بــراي بــازپــس               

. فرستادن  به ايران نگهداري ميـشـدنـد       
از اين نوع فعاليت ها نيز در بـيـشـتـر              
کشورهاي پناهنـده پـذيـر داشـتـه ايـم              
حتي در پاکستان  در  هـنـدو يـونـان                 

 ....و 
 

آيا شما با نـهـادهـاي        : شاهين احد پور  
ديگر پناهندگي و سـازمـانـهـاي بـيـن             
المللي ديگر انسـانـدوسـت هـمـکـاري            

 ميکنيد؟
 

بله مـا در مـواردهـاي            :  صالح گويلي 

مشخص آنها کنار ما بودن  توانستيـم        
از اين سازمان ها کمک بگيريم و حـقـا          

و بدون وجـود    .   که به ما کمک کرده اند       
سازمانهاي انساندوست و مترقـي مـه        

مـن  .   پيشرفـت کـمـي مـيـداشـتـيـيـم                
فراموش نمکنم که سازمانهاي آلمانـي      
شبها در مـحـل خـواب پـنـاهـنـدگـان                 
نــگــهــبــانــى مــي دادنــد تــا از طــرف             
راسيتهاي آلماني به پنـاهـنـد آسـيـبـي            

 نرسد 
 

ممنون از وقتي که براي مصـاحـبـه در        
 !اختيار من قرار داديد

 
من هم از شـمـا بـراي ايـن مصـاحـبـه                  

و از تمامي پناهندگـان    .   تشکر ميکنم 
که مشکل دارند  دعوت ميـکـنـم کـه            
هر چه زودتر خود را به يکي از مـراکـز        

 .      ما معرفي کنند
 
 

بـه مــنـظــور شـركــت در تــظــاهــرات             
ــران              ــارگ ــه ســرکــوب ک ــراض ب اعــت
اعتـصـابـي و  بـازداشـت مـنـصـور                 
اسانلو دبير سنديکاي کارگران واحـد      
و دستگيـري هـاي وسـيـع کـارگـران              
شركت واحد و همچنين بـراي اخـراج         
نمـايـنـدگـان جـمـهـوري اسـالمـي و                
شوراهاي اسالمي از سـازمـان بـيـن           

هـمـبـسـتـگـي       )   ILO( المللـي کـار    
فــدراســيــون ســراســري پــنــاهــنــدگــان      
ايراني واحد سوئيس به همـراه حـزب         
كمونيـسـت كـارگـري ايـران در ايـن               

 . تظاهرات فعاالنه شركت ميجويد
  

بــه مــنــظــور تســهــيــل امــر انــتــقــال          
عالقمندان به شركت در تـظـاهـرات          

 فـوريـه در مـقـابـل            ١٠روز جـمـعـه       

ــو،                 ــار در ژن ــي ك ــان ــه ســازمــان ج
همـبـسـتـگـي فـدراسـيـون سـراسـري               
پناهندگـان ايـرانـي از شـهـر زوريـخ               
كارواني را به سمت ژنو سازمان داده       

 . است
 

ما كليه پناهندگان و پناهـجـويـان و          
ايــرانــيــان مــقــيــم ســوئــيــس را فــرا            
ــه ايــن كــاروان                ــيــم كــه ب مــيــخــوان

 .اعتراضي ، بپيوندند
 

 فـوريـه راس       ١٠كاروان روز جمـعـه       
 دقيقه صبـح از شـهـر          ٧,٣٠ساعت  

 . زوريخ آماده حركت ميباشد
لطفا جهت كسب اطالعات بـيـشـتـر         
 :با اين شماره تلفن ها تماس بگيريد

 

0794233869 
0786662935 
0786912974 
0788104457 

 
ــظــاهــرات            ــر  ( آدرس مــحــل ت ــت دف

 :در ژنو) سازمان جهاني كار
 

adress:International 
lebour office reute 
des mor i l lons 4  

Genevra 1211 
 

فدراسيون سراسري      
پناهندگان ايراني واحد      

 سوئيس  

كاروان شركت در تظاهرات در مقابل                   
 سازمان جهاني كار         

 
 )از زوريخ به ژنو         (
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اعتصاب کارگران شرکت واحد شوکـي      
شد بر سياست دولت مـهـرورزي اقـاي           

او که در تبلـيـغـات خـود          . احمدي نژاد   
قبل از بـه کـرسـي نشـسـتـن ؛ريـاسـت                 
جمهوري بارهاعنوان کرد ه بود حـقـوق        

امـا  .   همه  مردم را محترم مي شمـارد       
اکنون با کمک بسـيـجـيـان و جـانـيـان                 
حــزب اهللا بــه جــان کــارگــران اُفــتــاده             

اعتصاب کارگران و کـارکـنـان         .   است  
شرکت واحد بيش از بـيـش مـقـامـات             

. دولــتــي  را هــراســان کــرده اســت                  
اعتصاب که حق اوليه هـمـه کـارگـران            
ــران و در دولــت                     اســت ؛ امــا در اي
مهرورزي اکنون به شدت سرکوب مـي       

احمدي نـژاد کـه بـه قـول آقـاي               .   شود  
مشکيني فرشته هاي آسـمـانـي بـه او              
رأي دادنــد و بــه کــمــک امــام زمــان                
صندلي رياست جـمـهـوري را تصـرف            
نمود اکنون با کمک همان فرشته ها ي         
آسماني و با صدور فتوا از طـرف امـام      

زمان ؛کـارگـران و قشـر زحـمـت کـش                
جامعه را به سياه چالها  ميـفـرسـتـد و         
براي آزادي آنها گقته انـد کـه بـايـد از                
اداره اماکـن تـوبـه نـامـه بـيـاورنـد تـا                   

. بتوانند دوباره به سـر کـار بـرگـردنـد                
احمدي نژاد که بعداز خفت و خـواري،          
دوم خرداديها به قدرت نشست دقـيـقـاً         
افکار پوسيده خميني را دارد اجرا مي       

افکار سالهاي اول انقـالب ؛ کـه       .   کند  
با به دست گرفـتـن قـدرت ،جـمـهـوري              
اسالمي همه مخالفان رااعـدام يـا بـه            
ســيــاه چــالــهــاي جــمــهــوري اســالمــي         

آن زمـان احـمـدي نـژاد جـزء              .   فرستاد
دانشجويان پيرو خط امام بود خـودش       
شخصاً از خميني دستـور اجـراي ايـن            
جنايات را مي گرفـت امـا اکـنـون بـا               
تجـربـه از آن دوران کـه بـدسـت آورده                  
است فرمان سرکوب را بـراي کـارگـران          

و با شدت بيشـتـر بـه         .   صادر مي کند    
تا شايد بتواند   .   جان مردم اُفتاده است     

براي چنـد صـبـاحـي ديـگـر بـا زور و                   
زنداني کردن مـخـالـفـان حـکـومـت را              

او بـا سـرکـوب کـارگـران و              .   نگهـدارد 
شکستن اعتصابکارگران و کـارکـنـان         
شــرکــت واحــد مــي خــواهــد رعــب و             
وحشــت را دوبــاره بــه جــامــعــه ايــران            
برگرداند تا کسي جرأت نکند در برابـر        
حق خود کوچکترين اعتراضي داشـتـه        

 .باشد
 

 اما اکنون مانند سالهاي اول انـقـالب         
نيست چون آن زمان حـکـومـت اعـدام            
مي کـرد ؛ بـه زنـدان مـي انـداخـت ،                    
امکانات و، وسايـل ارتـبـاط جـمـعـي             
ــا                ــنــد ت ــداشــت مــثــل امــروز وجــود ن
اعــتــراضــات را بــه گــوش جــهــانــيــان          

ــنــد      ــرســان ــا پــيــش رفــت          .   ب امــروز ب
ارتباطات و وجود کانالهـاي مـاهـواره         
اي ، اينترنت اخبارها در آن واحـد بـه              

و احزابـي  .  تمام دنيا مخابره مي گردد  
مثل حزب کمونيست کارگري ايـران و        
فعاالني که در اين حزب کار مي کنند        
جهانيان را از وضعيت اين عزيزان آگاه       

و افکار عمـومـي را بـراي          .   مي کنند   
مبارزه بيشتر اماده مـي کـنـنـد و راه              
مـبـارزه را بـه مـردم يـاد آوري  مـي                     

هر چند اخبار اين اعتصابـهـا       .   نمايند  
در ايران سانسور مي شود امـا اطـالع          
رساني از طريق تلفن و اينتـرنـت هـمـه            

. مردم را از وضعيت آگاه ساخته است        
چون اعتصاب زماني به پـيـروزي مـي          

اگـر مـردم از       .   رسد که عـلـنـي شـود            
اعتصاب بي خبر باشند دولـت هـرگـز           
سر خم نمي کند و بدون هيچ اعتنـايـي          
و با زور اعتصاب را به شکست تبديل        

هـمـان کـاسـه و         « دوبـاره    .   مي کـنـد      
زمــانــي . خــواهــد بــود      »   هــمــان آش   

اعتصابات به پـيـروزي مـي رسـد کـه              
حمايت همه جانبه را داشـتـه بـاشـد از             
جمله مي توان خانواده اعتصـابـيـون ،          
دوستان ، و آشنايان به صحنه بيايند و        

اکـنـون   .   به جمع اعتصابيون بپيوندند      
وقــت آن رســيــده اســت کــه کــارگــران             
کارخانه ها ، و مـردم بـه خـيـابـان هـا                 

بيـايـنـد و از کـارگـران شـرکـت واحـد                   
چنـيـن اعـتـصـابـي در           .   حمايت کنند   

پــنــجــاه ســال گــذشــتــه، ايــن چــنــيــن             
هماهنگ، در جنبش کارگري در ايـران    

اين نشان دهـنـده   .   بي سابقه بوده است     
اين است که جنبش کارگري به صحنـه        

چـون کـار     . سياسي تبديل گشته است      
دسته جمعي بـوده  اسـت  حـکـومـت                
ايران نمي تواند هفـده هـزار کـارگـر را              

کـارگـران بـاهـم       .   زنداني يا اعدام کند      
متحد هستند با هم اين کار را شـروع           
کردند اگر اين چنين ادامه پـيـدا کـنـد             
حتماًحتماً پيروزي بزرگـي در انـتـظـار           

ايـن راه، را بـراي         .   آنها خـواهـد بـود          
. کارگران ديگر هـمـوار خـواهـد کـرد               

سال گذشته کارگران نساجي کردسـتـان    
با اتحاد و همبستگي به چنين پيروزي       
دست يافتند و امـروز کـارگـران وکـار             

سـر انـجـام ادامـه         .   کنان شرکت واحد    
اعتصابات نابودي جمهوري اسـالمـي       

  ...و.را به دنبال خواهد داشت

 کارگران و دولت مهرورزی 

هزاران پناهجوي گريخته از جـمـهـوري        
اسالمي درهلند در وضعيت کامال بـد     

تقـاضـاي   .   و غير انساني بسر مي برند     
تعداد زيادي از ايـن پـنـاهـجـويـان از                
جانب دولت هلند رد شده و حکـم تـرک      

اين انسانها در شرايط    .   خاک گرفته اند  
بسيار اسفناک مادي و مـعـنـوي قـرار            
دارند و خطر ديپورت آنـان را تـهـديـد              

سياستهاي دولـت هـلـنـد در           .   ميکند
قبال پناهجويان ايـرانـي کـامـال غـيـر             

از    . مسئوالنه و غير انسـانـي اسـت         
سوي ديگر جنـبـش پـنـاهـنـدگـي يـك               
نيـروي عـظـيـطـي را از مـردم انسـان                  

. دوست هـلـنـدي در كـنـار خـود دارد               
موقعيت دولت و وزارت دادگستري به      
دنبال رسوايي هاي اخـيـر بـه مـراتـب               

 . شكننده تر شده است

در ايــن شــرايــط مــا پــنــاهــجــويــان و            
 پناهندگان ايراني چه بايد بكنيم؟

  
آيا بايد دست رو دست گـذاشـت                 · 

و نظاره گر باشيم که قوانـيـن راسـت و             
ضد پناهندگي دولت هلند يکـي بـعـد          

ديگري به اجرا در بيايـد و زنـدگـي               از
همه پناهجويان را در مـعـرض خـطـر             

 قرار بدهد؟
آيا بايد دست رو دست گـذاشـت                 · 

و نظاره گر باشيم که آينده مان را سـيـر      
 حوادث تعيين کند؟

آيا اعـتـراضـات فـردي مـانـنـد                      · 
خودزني، اعتصاب غذا، لـب دوزي و          
غيره، چاره برون رفـت از ايـن شـرايـط              

 غير انساني است؟ 
آيا پايان دادن به اين وضـعـيـت                   · 

 از نظر قانوني ميسر است؟ 
آيا اعتراض متحد و متـشـکـل                 · 

عليه سياستهاي ضد پناهندگي دولت     
 هلند ميتواند کارساز باشد؟ 

 
بهترين شيوهـاي مـبـارزه بـراي                  · 

مقابله با سياستهاي پناهنده سـتـيـزي        
دولت هلند، جلوگيري از بـازداشـت و           
ديــپــورت پــنــاهــجــويــان ردي وايــجــاد       
تـغـيـيـر در جـهـت بـهـبـود وضـعـيـت                     

 پناهجويان، کدامند ؟
  

در جـــلـــســـه گـــفـــت و شـــنـــود بـــا                 
ــن   ــي ــول ــون ســراســري          مســئ ــي ــدراس ف

پناهندگان ايراني درهـلـنـد پـيـرامـون            
اوضاع وخيم پناهندگي در اين کشـور        
و راه حل فدراسيون براي مقابله بـا آن،        

 !شرکت کنيد
 فوريه ، از ساعت         ۵يكشنبه    
  بعدازظهر     ٤

 آمسفرد    
leusden 

larikslaan 10   
• * * * * 
•  

تور سخنـرانـي در هـلـنـد بـخـشـي از                   
فعاليت هاي واحد فدراسيون در هلـنـد        
به منظور آمـاده سـازي و تـدارك يـك               
اعتراض وسيع و قدرتمند و سـازمـان          
يافته از جانب پناهجـويـان ايـرانـي در            

دوستاني كه مايـل انـد     .   هلند ميباشد 
در شهرها و كمپ هاي محـل اقـامـت           
شان اين سخنراني ها انجام گيرد لطفا       

 .با ما تماس بگيريد

 
جهت اطالع، اين جلسات در شهرهاي      
 . ديگر هلند نيز ادامه پيدا خواهد کرد

 
براي کسب اطالعات بيشتر در رابـطـه        
با اين جلسات مـيـتـوانـيـد بـا پـريسـا                
پوينده دبير فدراسيون در هلند تـمـاس      

 :بگيريد
 

  ٠٦٤٦٦١٤١٤٧: تلفن تماس
  

فدراسيون      -همبستگي    
  سراسري پناهندگان ايراني             

 واحد هلند      
 

  ٢٠٠٦ ژانويه    ٢٨

 اوضاع پناهندگي در هلند دورنما و وظايف                 تور سخنراني در هلند پيرامون             
 :سخنرانان

 دبير فدراسيون در هلند: پريسا پوينده
 دبير فدراسيون در فريزلند: كيوان قديري

 پيمان نجفی هخاشايی  



2006 فوريه  3  8 ٢٢٣همبستگى هفتگى    

 

 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 
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 

در حال حاضر فشـارهـاي مـوجـود و           
اختناق حاکم بر روح جامعه ايران بـر         
هر نگاه واقع بين و حـقـيـقـت نـگـري              
پوشيده نبوده و اين نکته  نيـز روشـن          
و مبرهن است که زندگي در فضـاي          
بسته و خطوط  محدودي کـه امـروز          
بر متفکر ، انديشمند  و جوان ايراني        
تحميل گرديـده اسـت تـا چـه انـدازه               
دشــوار و مــنــتــهــي بــه عــواقــب  و              
پيامدهاي  وخيم  و نـاگـوار خـواهـد              

 .شد
 

فضايي که در آن ، رفتار و گـفـتـار و              
خــط مشــي  ســيــاســي افــراطــيــون            
اسالمي  بعنوان حجت و حتي فـراتـر         
از قــانــون اســاســي شــمــرده شــده  و             
ميبايست به حکم  واليـت مـطـلـقـه             
فقيه با چشم  و گوشي بسته  و زباني          
آرام  و بصورتي کـورکـورانـه و فـقـط              
بعنوان يک مقلد  و نـه  يـک انسـان                 
باشعور و  صـاحـب عـقـيـده ، ذوب                

 .واليت شد
 

آنجايي که صدا را با سـالح  پـاسـخ              
گفتـه  و انـديشـه انسـانـهـا را آفـت                    
حکومت واليي و اسالمي حاکم مـي   

 .پندارند
 

حــکــومــتــي کــه حــکــمــرانــان آن از            
رويارويي  با منطق و قلم عاجز بـوده          
و نداي انديشه را با شکنجه ، زنـدان           
و اعدام و حتـي در مـواردي فـتـواي              

 .علني ترور پاسخ مي گويند
 

اکنون و در چنين شرايطي  و با توجه         
بـه  تصـرف اکــثـريــت کـرســي هــاي                
ــيــز کــرســي ريــاســت               ــمــان و ن پــارل
جمهوري توسط  راديکال ترين بخش      
جناح حـاکـم ، فضـاي سـيـاسـي  و                   
اجتماعي درون کشـور بـيـش از هـر             
زمان ديگري آبستن حوادث ناگوار و      
سرکوبگرانه ناشي از تـنـدروي هـاي           
اسالم گرايان افراطـي رژيـم حـاکـم ،             
برعليه منتـقـديـن ، مـعـتـرضـيـن ،                
اقليتهاي ديني و قوميتهـاي سـاکـن         

 .در ايران ميباشد

 
در حقيقت وضعيت کـنـونـي ايـران ،            
شرايط را براي اين افراد به گـونـه اي           
رقـم زده اسـت کـه مــانـدن و ادامــه                 
زندگي در کشـور نـوعـي خـودكشـي            
محسوب شده و چاره اي جـز فـرار و             
ترك سرزمين مادري را  پـيـش روي          

 .ايشان باقي  نميگذارد
 
فرار و در خواست کمک از دولتهـا و           

جوامعي که هماره شعار حـمـايـت از          
حقوق بشر  و به رسـمـيـت شـنـاخـتـن            
آزادي افراد را سر داده و بسـيـاري از        
ــامــه هــاي                ــن ــطــع ــاهــدات و ق مــع
بينالمللي در اين  خصوص را تهيه و        

 .تصويب  نموده اند
 
اما به راسـتـي ايـن چـنـيـن بـوده و                    

همانگونه که اعالم ميشود  بـا يـک            
 فرد پناهجو برخورد ميگردد ؟

 
پناهجويـي کـه بـدلـيـل مشـکـالت               

عقيدتي و تهديدات جاني و پـس از           
تحمل مشقات فراوان به اميد کـمـک         
از ســوي ايــن کشــورهــا ، خــانــه و                
کاشانه خود را ترک  گـفـتـه ، حـتـي                 
فکرايـن مـوضـوع را از ذهـن خـود                
عبور نمي دهد كه پس از تـقـاضـاي            
پناهندگي بارها  و بارها  و به نحوي         
نــاشــايســت  و حــتــي در مــواردي              
بصورت عريان مورد بازرسـي بـدنـي         
قرار گيرد ، روزهـا و هـفـتـه هـا در                  
سلول انفرادي و ايزوله  و پـس از آن              
در زندانهـاي مـوسـوم بـه کـمـپـهـاي                
بسته نگهداري شود ، بـعـضـا بـراي             
جابجايي ايشان به دادگاه و يا مراکـز        
مصاحبه به دستانش دستبنـد زده و         
در نــهــايــت چــه در ايــن ايــام و چــه                
زمانيکه  باالخره به کمپ باز منتقـل       
ميگردد ، به بـهـانـهـهـاي مـخـتـلـف               
ازجمله دستگيري قاچـاقـچـيـان ﴿کـه           
هيچ ارتباطي به مشـكـل پـنـاهـجـو             
ندارد﴾ ، گاه و بيگاه و بـدون اطـالع              
قبلي بسراغ او آمده و تحت بدترين و        
شديدترين فشارهاي روحي و روانـي          
از او بازجويي کرده و ازهمه جـالـبـتـر           

اينکه او راعلنأ  و بي پرده به گروگان         
بردن ، حـبـس و بسـيـاري مسـايـل                 
ديگر تهديد نموده و با الفاظي خاص       
و نامتناسب و حرکاتي مخصوص و       
آزاردهنده مورد تحقير و توهين قـرار   

 .دهند
 

آيا در واقع در اينجـا نـيـز ابـزار کـار             
اين دوستان براي كسب اطـالعـات ،         
تهديد و تحقير و تـوهـيـن آنـهـم  در                
جوي مسمـوم و تـحـت شـديـدتـريـن               

 فشارهاي روحي و رواني است ؟
 
 آيا اينجا نيز اوين است ؟؟؟ 

 
آيــا در قــرن بــيــســت و يــکــم و در                  
روزگــاريــکــه حــتــي نــقــض حــقــوق            
حيوانات باعث  برپايي  جـلـسـات ،            
تاسيـس سـازمـانـهـاي مـخـتـلـف و                 
تصويب قوانين و پيش بيني بـودجـه         
هاي مخصوص مـيـگـردد ، چـنـيـن             

 اعمالي  جايگاهي دارد؟
 

براستي نام اين بازي خطرنـاک را چـه           
بايد نهاد و تاثيرات منفي ايـنـگـونـه           
برخوردها و اثرات و لطـمـات شـديـد           
روحــي وارده بــه ايــن انســانــهــا  را               

 چگونه ميتوان جبران نمود ؟
 

چگونه ميتوان اين قبيل رفتـارهـا را         
در مــتــن يــک جــامــعــه مــدنــي و                 

 دموکراتيک اروپايي تحليل کرد ؟
 

متأسفانه اينها حقايقي تلخ و مهلک       
، اما در حال رخداد مـيـبـاشـنـد کـه               
قطعا از چشم بسياري روشنفکـران ،        
حاميان حقوق بشـر ، سـازمـانـهـاي             
حمايت کننده از پناهندگان ، مـردم          
ــوعــدوســت و شــايــد بــرخــي از                   ن
مسئولين و مـقـامـات دولـتـي ايـن              

 .کشورها مخفي مانده است
 
حقايقي کـه اکـثـر پـنـاهـنـدگـان بـا                   

قسمتي و يا کل آن بـرخـورد کـرده و              
پس ازآن نيز بدون سرنوشت ماهها و         
سالهاي زيادي ازعمرگرانبهـاي خـود       
را درکمپهاي پناهندگي سپري نـمـوه        
و درآخرنيزممکن است ايشان را پـس      
از مدتها انتـظـار بـه کشـورمـبـدأ و               
درحقيقت همانجـا�ـي کـه بـلـحـاظ            
مشکالت عديـده خـود مـجـبـور بـه              

 ترك آنجا شده است بازگردانند  
 

باشد که جوامع و دولتهاي پنـاهـنـده         
پذير و بالطـبـع کـلـيـه افـراديـکـه بـه                  
نــحــوي مــرتــبــط  بــا پــنــاهــجــو ﴿              
خصوصـأ پـنـاهـجـوي ايـرانـي ﴾  و                   
پروسه  پناهندگي وي مـيـبـاشـنـد ،             
رعايت حداقـل مسـايـل حـقـوقـي و              
انساني و اخالقي را مالک عمـلـکـرد         
و گفتار خويش قرار داده و بـا اجـراي         
صحيح اين امور ، آنها را از جـنـبـه              
شعارگـونـه ، تـبـلـيـغـاتـي و صـرفـا                   
فيگورهاي  بين الملي خارج نموده و        

  .جامه عمل بپوشاند

 آيا اينجا نيزاوين است ؟؟؟ 
  علي سوري

  ٤ فوريه ساعت       ١٠جمعه   
 بعدازظهر    
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در اين جلسه مـيـنـا احـدي گـزارش              

مذاكره بـا اداره پـنـاهـنـدگـي را بـه                  
اطالع پناهجويان حاضرين رسانده و     
پــيــرامــون اوضــاع پــنــاهــنــدگــي در         
سوئيـس و راهـهـاي مـقـابلـه بـا آن                  

 .سخنراني خواهد كرد
همبستگي ـ فدراسيون          

سراسري پناهندگان           
 ايراني واحد سوئيس           

سخنراني مينا احدي پيرامون نتايج مذاكرات                                         
 با اداره پناهندگي سوئيس                       


