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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

 "زندگى به دور از ترس" کمپين ٨اطالعيه شماره  
 

 !تحصن در راه است، به ما بپيونديد
  مارس در لندن  ٢٩ تا ٢٧ –دوشنبه الی چھارشنبه 

نتايج انتخابات شـهـرداريـهـا در هـلـنـد پـرده از يـك                       
. واقعيت پرجوش و خروشي در جامعه هلنـد بـرداشـت           
 ٧در انتخابات شهرداريها در هلند كه روز سه شـنـبـه               

مارس انجام گرفت احزاب ائتالفي دولتي با افت آرا و           
در مقابل حزب كارگر   .   شكست سنگيني مواجه شدند   

و براي اولين بار حزب سوسياليست هلند موفق شدنـد          
بيشترين كرسي ها را در شهـرداريـهـاي هـلـنـد كسـب                 

شهر روتردام كه در دور قبل پيم فورتايـن يـكـي             .   كنند
از چهره هاي راسيست اروپا را به كرسي نشاند در ايـن             

 . دوره همان حزب را با شدت بيشتري به زير كشاند
 

شكست احزاب راست دولـتـي در هـلـنـد الـبـتـه امـر                      
مردم هـلـنـد طـي ايـن سـه              .   غيرقابل منتظره اي نبود   

سال حاكميت احزاب راست، هر زمان كه امكـان بـروز            
نظرات علني داشتند مخالفت خود را با سياست هاي         

قبل از انتخابات شهرداريها در .   اين احزب نشان دادند   
سال گذشته همه پرسي بـراي پـذيـرش قـانـون اسـاسـي                 

اروپا كه توسـط احـزاب حـاكـم           

 

٢ادامه در صفحه              

شكست سنگين 
 راست در هلند

 
 

٣ادامه در صفحه   

 

  ٢ادامه در صفحه  

 دو گام تعرض يك گام عقب نشيني      
 

 فردونك زير فشار افكار عمومي عقب نشست              
٤صفحه   

 

كارنامه درخشان واحد 
 فرانكفورت

هيچ پناهجويى را نگذاشتيم از 
 فرنكفورت اخراج آنند

نامه سرگشاده سازمان ديده بان   
حقوق بشر به وزير مهاجرت هلند    
در اعتراض به اخراج پناهجويان  

 ايراني به ايران

عليه اخراج و در دفاع از حق                        
 پناهندگي      

فراخوان به تظاهرات در  شھر له مر 
)lemmer (هلند  

 
 ٤ص ف ح ه   

با فدراسيون در ماهي کـه گـذشـت يـک  مـاه                  
فعاليت بي وقفه و شور انـگـيـز بـراي بـدسـت                  
آوردن حق پناهندگي در انگليس را پشت سـر           
گذاشته ايم  و  به تحصني که وعده داده بوديم           

دراين روزها با بسـيـاري از         .   نزديک مي شويم  
پناهجويان در  شهرهاي مختلف تماس گرفته       
ايم و در چند شهر حضور يافته با پناهـجـويـان     

بسيارى مصم اند تا حـق       .   به بحث نشسته ايم   
مشــروع و بــي بــرگشــت خــود را از دولــت                   

اميـد در دل تـک تـک            .   انگليس مطالبه کنند  
 . پناهجويان براي تغيير اوضاع موج مي زند

 
زندگى بـه دور از        " فدراسيون در ادامه کمپين     

و فعاليتهاى خود همانطور کـه  اعـالم         "   ترس
کرده بود در لندن تحـصـنـي را سـازمـان داده                

اين تحصن مي تواند هـمـه را مـتـوجـه              .   است
همه بايد  .   اوضاع وخيم پناهجويان ايراني کند    

بدانند که ما مصمميم تا از حق خود قاطعانـه      

ما در دل اين کـارزار وسـيـعـا بـه               .   دفاع کنيم 
مــردم نشــان داده ايــم کــه در ايــران تــحــت                   
حاکميت سيـاه جـمـهـوري اسـالمـي چـه مـي                  
گذرد؛ نشان داده ايم کـه قـربـانـيـان خـامـوش                 
سياستهاي ضد پناهنـدگـي دولـت انـگـلـيـس              
نيستيم و باز هم واقعيات موجود در ايـران و           
پايمال شدن خواسته هاي  مردم درايران را بـه            
مردم نشان خواهيم داد  و مـى گـويـيـم اگـر                    
دولت انگليس براي حفظ منافع خود چشم بـر     

۵صفحه  ٦صفحه    

  پناهجوى آفريقايي قرباني مرزهاي اروپا شدند                    ٦٢
 پناهجوى آفريقايى در مسير موريتانى و جزاير قنارى اسپانيا در دريا ٤۵

  . تن ناپديد شده اند١٧غرق شده و 

روز گذشته سازمان صلـيـب سـرخ جـهـانـي              
شعبه موريـتـانـي در غـرب آفـريـقـا اعـالم                  
داشت كه بر اثر برخـورد دو كشـتـي چـوبـي                

 ١٧ پناهجو در دريا غرق شده و          ٤۵تعداد  
 . تن ديگر ناپديد شده اند

 
به گفته مسئول اين سازمان تاكـنـون تـنـهـا             

 نفر از پناهجويان آفريقايـي     ٢٦موفق شدند   
كليه ايـن افـراد بـه        .   را از مرگ نجات دهند    

  .موريتاني بازگردنده شده اند
 

اين نه اولين و نه آخرين باري است كه دههـا           
نفر يـك جـا تـوسـط آبـهـاي دريـا بـلـعـيـده                        

اين افراد نيز نه سرمايه دار بودنـد        .   ميشوند

و نه افراد شرور، نه تـروريسـت بـودنـد و نـه                 
تبهكار، انسان هاي شريفي بودند كه تـنـهـا       
سرمايه شان يعـنـي جـان و زنـدگـيـشـان را                  
برادشته تا در جايي ديـگـر در سـرزمـيـنـي                

جـنـگ،    ناامني،    بدور از سايه شوم مرگ،      
ايــدز، فــقــر و گــرســنــگــي بــه يــك زنــدگــي              

 . شرافتمندانه و انساني ادامه دهند

 فرشاد حسينى
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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

و مى گوييم اگر دولت انگـلـيـس بـراي            
حفظ منافع خود چشم بر نقض حـقـوق         
مدني در ايران بسته است، انتظـار مـا          
از مردم شريف انگليس اين اسـت کـه            
ما را در مبـارزه مـان يـاري دهـنـد و                 

 . تنهايمان نگذارند
 

ما ياد گرفته ايم که با اتحاد و مبـارزه          
خود خواسته هـاي انسـانـي و بـر حـق                

دولـت  .   خود را به دولتها تحميل کنيـم      
انگليس نيز همچون همه دول اروپـايـي        
بايد در مقـابـل مـبـارزه مـتـحـدانـه و                 
مطالبات روشن و انسـانـي مـا عـقـب             

بـايـد صـحـنـه هـاي اعـدام              .   بنشـيـنـد   
نوجوانان و جوانان که دائـمـا در ايـران            
جريان دارد را در مـقـابـل ايـن دولـت                

بگيريم و بگويم از ناديده گـرفـتـن ايـن            
مردم انگلـيـس    .   همه جنايت شرم کنند   

مي توانند در کنار مـا بـاشـنـد فـقـط               
بايد حضور ما را در مـيـدان مـبـارزه              

همانطور کـه هـفـتـه گـذشـتـه              .   ببينند
 نـفـر در بـلـژيـک در              ١٠٠٠٠بيش از    

دفاع از حـق اقـامـت پـنـاهـجـويـان و                  
کارگران مهاجر بـي مـدرک دسـت بـه              
راهپيمـائـي بـاشـکـوهـي زدنـد و بـاز                 
همانطور که مي دانيد در کمتر از يـک          
سال مبارزه مـتـحـد دولـت سـوئـد بـا                 

 پناهجويي که مـخـفـي      ٨٦٠٠اقامت  
زندگي مي کردند موافـقـت کـرد، مـا            
هم مي توانيم شاهد هميـن دسـتـاورده         

 .ها در انگليس باشيم
 

  -همانطور که اشاره شد همبـسـتـگـى           
فدراسيون سراسرى پناهندگان ايـرانـى       
در انگليس در ادامه کمپـيـن خـود در            

ايــن کشــور و بــمــنــظــور فشــار آوردن            
بيشتر به دولت انگليس بـراى تـغـيـيـر            
سياست ضد پناهندگى اش نسبـت بـه         

 روزه   ۳پناهجويان ايرانى يک تحـصـن        
 تا ۲۷دوشنبه  ( را در هفته آخر مارس      

در لــنــدن   )    مــارس  ۲۹چــهــارشــنــبــه    
براي پـيـوسـتـن بـه         .   سازمان داده است  

اين تحصن ضروري است که فـرم ويـژه           
شرکت در تحصن را پرکرده و همراه بـا          
يک کپى از کيس خود و جواب رديتـان         

ما بـايـد از       .   سريعا بدست ما برسانيد   
قبل بدانيم چه تعداد از پناهجويـان در         
اين تحصن جمع مي شوند و بـراى چـه          

همـچـنـيـن     .   تعدادى بايد تدارک ببينيم   
در روزهاي تحصن تالش مى شود  بـا          
مسئولين اداره مهاجـرت بـه بـحـث و             

در ايـن مـذاکـره        .     مذاکره بـنـشـيـنـيـم       
عـالوه بــر بــحــث عــمــومــى در مــورد            

اوضاع سياسي ايران و داليل گريخـتـن     
پناهـجـويـان از ايـران، مشـخـصـا در                
رابطه با وضعـيـت پـنـاهـنـدگـى تـمـام                
پناهجويانى که در تحصن شرکت کرده      
اند صحبت مي شود و ليست تـمـامـى         
اين افراد و خـالـصـه اى از کـيـس و                   
داليل ردى هوم آفيس را کـه از قـبـل               
آماده شده است در اختـيـار مسـولـيـن            

بـه  .   اداره مهاجرت قرار خواهد گـرفـت       
همين دليـل ضـرورى اسـت کـه  يـک                 
نسخه ازهمه مدارکي کـه در اخـتـيـار             
داريــد و بــه اضــافــه فــرم شــرکــت در               

. تحصن را سريعا بدست ما بـرسـانـيـد         
براى اطالعات بيشتـر در ايـن رابـطـه             
مى توانيد با سيامک امـجـدى، دبـيـر           
فدراسيون و هماهنگ کننده کمپين بـا      

 07946752534شماره تلفـن     
يـــا از طـــريـــق ايـــمـــيـــل آدرس                      
ifiruk@yahoo.com 

 . تماس بگيريد 
 

تحصن ما در روزهـاي دوشـنـبـه الـي              
 مـارس در      ٢٩ تـا      ٢٧  –چهارشنيـه    

فدراسيون هـمـه    .   لندن  شروع مي شود    
شما که پناهندگي و دست يـافـتـن بـه              
يک زندگي بـدور از تـرس راحـق هـمـه                
پناهجويان ايراني ميدانند را  فرا مـي         
خواند  به  صف مبارزه ما بپيونديـد و      

 ! در اين تحصن وسيعا شرکت کنيد
 

فدراسيون       –همبستگي     
سراسري پناهندگان           

 واحد انگليس        -ايراني   
 

 ٢٠٠٦ مارس    ٢

 ...تحصن در راه است 
 ادامه از صفحه اول                

اما جهان امروز و مصائـب و بـاليـاي            
طــبــيــعــي و انســانــي اش نــيــز بــطــور           

. غيرمنصافانه ايي تقسيم شـده اسـت        
سهم مردم آفريقا از قدرت غـول آسـاي          
تكنولوژي توليد ثـروت و رفـاه تـنـهـا              
مصائب و بالياي طبيـعـي و انسـانـي            

مردم اين خطه محكوم شده انـد       .   است

كه در آتـش جـنـگ، در زيـر چـنـگـال                  
زمــخــت گــرســنــگــي و در زيــر الشــه            
سنگين و مرگ زاي ايدز تنها با مـرگ    

كسي حق فـرار از      .   دست و پنجه كنند  
ديـوارهـاي   .   اين سرنوشت شوم را ندارد    

بــلــنــد دژ اروپــا بــه آنــهــا خــوش آمــد             
همه جا حـتـي در فـرار نـيـز            .   نميگويد

ايـن نـقـشـه       .   مرگ در كمين شان اسـت   

جهاني است كـه نـظـم نـويـن جـهـانـي                  
نقشه اي كـه    .   سرمايه ايجاد كرده است   

سهم جنـگ و مـرارت و بـدبـخـتـي و                  
فالكت را عـده اي ديـگـر بـايـد يـدك                   

كسانيكه كه بايد تا ابد كـارگـر        .   كشند
يــا بــردگــان خــامــوش و ارزان آنــهــا               

 .محسوب شوند
اين منطق دنياي وارونه جهان سرمايـه       
داري است كه چنين فجايعي را ايـجـاد      

عـامـل مسـتـقـيـم يـا غـيـر                .   ميكـنـد  

مستقيم هر مرگي از مردم عـاصـي و        
فراري از جهنم هاي ساخت بشـر، ايـن           

نظامي كه درآن مـرزهـا از        .   نظام است 
جان و زندگي انسان ها ارزش بيشتـري        

 . دارد
  

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        
پناهندگان ايراني ضمن ابراز تاسف از       
اين اينگونه فجايع دلخراش بـه كـلـيـه            
بازماندگان و دوستان و فـامـيـل هـاي            

قربنيان ايـن واقـعـه دردنـاك تسـلـيـت               
 .ميگويد

  
به اميد رخ بركندن دنيا از مرزها و از          

 چنين فجايع دردناكي
  

همبستگي ـ فدراسيون          
 سراسري پناهندگان ايراني             

 
 ٢٠٠٦ مارس   ٧

  پناهجوي آفريقايي قرباني مرزهاي اروپا شدند  ٦٢

 ادامه از صفحه اول 

 مـاه مـارس بـه دعـوت             ۴   روز شنبـه  
فـدراسـيـون سـراسـري        –همـبـسـتـگـي        

پنـاهـنـدگـان ايـرانـي در مـرکـز شـهـر                   
گيسن، ميتينگ اعتراضي بزرگي بـر       

در اين ميتينگ که با استقـبـال        . پا شد 
ــي از مــردم آلــمــان و                      ــمــع بــزرگ ج

پناهجويان مواجه شد، تظاهرکنندگان    
ــا و                    ــاره ــع ــن ش ــت ــا در دســت داش ب
پالکاردهاي متعدد، بـه سـيـاسـتـهـاي           
ضد پناهندگي دولت آلـمـان اعـتـراض          
کــرده و خــواهــان آزادي فــوري بــهــزاد           

 . صمدي شدند

 ساله ، توسط پليـس      ۳۴بهزاد صمدي   
آلمان دسـتـگـيـر شـده و در حـالـيـکـه                   
يکساعت قبل از ديـپـورت بـه ايـران،             
خودسوزي کرده و حالش وخـيـم بـوده،           
رفتار دولت و پليس آلمان با وي غـيـر            

. انسانـي و کـامـال خشـن بـوده اسـت                

اکنون بهزاد کماکان در زنـدان اسـت و           
 . وضع جسمي او نيز وخيم است

برادر بهزاد و همچنـيـن وريـا احـمـدي              
دبير فدراسيون در آلمان طي گفتگو بـا        
راديو فردا اعـالم کـرده انـد کـه بـراي                 
آزادي بهزاد و لغـو حـکـم ديـپـورت او               
اقــدامــات مــتــعــددي را در دســتــور            

 . گذاشته اند
فعالـيـت بـراي آزادي بـهـزاد صـمـدي                

ــه دارد    ــزرگ           .   ادام ــنــگ ب ــي ــت ــي و م
فدراسيون در شهر گيسن تنهـا نـمـونـه           

اي از اين اعتراضات بـه دولـت آلـمـان             
ما از همگان دعوت ميـکـنـيـم         .   است

که براي نجات بـهـزاد صـمـدي بـا مـا                
 . همکاري کنند

  
فدراسيون       –همبستگي     

سراسري پناهندگان ايراني               
 واحد گيسن     –

 
 ۲۰۰۶ مارس    ۶

تظاهرات بزرگ اعتراضي در مرکز شهر گيسن                      
 در اعتراض به حکم ديپورت بهزاد صمدي                   
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بشدت مورد حمايت قرار گرفته بود از       
. ســوي مــردم پــاســخ مــنــفــي گــرفــت          

همچنين مردم بـه اشـكـال مـخـلـتـف               
اعتراضات خود را نسبت به سـيـاسـت         
هاي اولترا ليبرالـي و سـيـاسـت هـاي              
راســـت مـــدل تـــاچـــريســـتـــي را بـــا              
تظاهراتهاي چند هزار نفره به نـمـايـش          

از كمپين ها و اعـتـرضـات          .   گذاشتند
پراكـنـده امـا گسـتـرده عـلـيـه اخـراج                  
پناهندگان از هلند تـا كـمـپـيـن هـا و                
اعتراضات اتحاديه هاي كـارگـري در         
ــا            ــزدهـ ــمـ ــتـ ــرايـــط دسـ خصـــوص شـ

بـه عـبـارتـي نـه          .   بازنشستگي و غيـره   
تنها افول و شكست انتخاباتي راسـت         
بلكه حتي عروج و رشد آن در هـلـنـد،             
حاصل روندهاي ديرپاتر و بنيادي تري      
هستند كه به انكشاف سـرمـايـه داري          
در دوران پس از جنگ سـرد ، بـحـران              
سرمايه داري و گسترش دامنه تعـرض     
سرمايه به حقوق و رفاهـيـات اسـاسـي            

عواملـي كـه     .   جامعه، مربوط ميشود  
عمال باعث رشـد وسـيـع نـارضـايـتـي               
هاي اجتماعي شده و يكي از مـحـمـل          
هاي بيان اين نارضايـتـي هـا، پـروسـه             

 . هاي انتخاباتي است
 

داليل و زمينه هاي عروج 
 و افول راست در هلند

 
هلند بيـش از يـك دهـه اسـت كـه بـا                    

. بحران اقتصادي مـزمـنـي روبـروسـت         
اين بحران در ادامه سازماندهي نـويـن         
تقـسـيـم كـار جـهـانـي و دسـت يـابـي                     
سرمايـه داري جـهـانـي بـه يـك بـازار                  
جهاني وسـيـع و گسـتـرده در پـس از                 

بـديـن سـان      .   فروپاشي بلوك شرق است   
سرمايه به دنبال تـامـيـن كسـب سـود              
هرچه بيشتر چشم به بازارهـاي تـولـيـد           
ارزانتر در كشورهاي رها شده از حـوزه       

بـراي  .   اقتـصـاد بـلـوك شـرق مـيـدوزد             
سرمايه مهمترين مسئله توليد بيشتـر      
با هزينه و دستمزد بـه مـراتـب كـمـتـر               

اين امر دو را حل را در مـقـابـل            .   است
يا بايد واحدهـاي  .  سرمايه قرار ميدهد 

توليـديـش را بـه مـنـاطـق كـار ارزان                   
يا بايد سطـح تـوقـعـات و          .   انتقال دهد 

دستمزدها و هزينه هاي اجتـمـاعـي را          
ايـن سـيـاسـت عـمـال بـه              . كاهش دهد 

بــيــكــار ســازي هــاي وســيــع و رشــد              
در هـلـنـد در        .   بيكاري منجـر گـرديـد      

راستاي همين سياست طـي يـك دهـه            
ميزان اشتـغـال بـطـور مـداوم كـاهـش               
يافته و نـرخ دسـتـمـزدهـا ثـابـت و بـه                   
نسبت تـورم شـديـدا نـزول پـيـدا كـرده                 

كاهش درآمدها نرخ فقر را بـاال        .   است
برده و در مجموع يك فضا و مـحـيـط             
عدم امنيت اجتماعي را بطور گسترده      

 . اي در جامعه ايجاد ميكند
بــر مــتــن ايــن شــرايــط  اقــتــصــادي               
اجتمـاعـي مـعـيـن ، آلـتـرنـاتـيـوهـاي                  
مختلف در قالب رشد و افـول احـزاب          
سيـاسـي  و سـيـاسـت هـا و بـرنـامـه                      
اقتصادي اجتـمـاعـي  جـديـد احـزاب               

احـزاب  .   مورد تجربه قـرار مـيـگـيـرنـد          
راست هلند نيز در مـتـن ايـن شـرايـط              

 . عروج كردند
 

هزيمت سوسيال 
 دمكراسي و ظهور راست

 
 حزب كارگر هلنـد بـعـنـوان نـمـايـنـده               
سوسيال دمكراسي در هلند بـه دنـبـال          
چند دوره حاكميت با مواجـه شـدن بـه            
اين شرايط عمال سياست مانـتـوريسـم        
يا كاهش دخالت دولت در اقتـصـاد را          

حزب كارگر براي مقـابلـه      .   پيشه گرفت 
با بحران اقتصادي پايه ها و زيـربـنـاي            
تعرض به حقوق اجتماعي دستـمـزدهـا        
را فراهم كرد و خود عمال پيشتاز ايـن          

حاصل چند دوره متوالي    .   سياست شد 
حاكميت حزب كارگر تورم بـاال، رشـد          
بيكاري و كاهش سطح استانـداردهـاي       

ايـن امـر عـمـال         .   زندگي در هلند بـود     
اعتبار حزب كارگـر را چـه در سـطـح               
طبقه كارگر و اتحاديه هاي كارگـري و         
چه در سطح كل جامعه بشدت كاهـش        

در مقـابـل راسـت بـا شـعـارهـاي              .   داد
تبليـغـاتـي تـالش مـيـكـرد كـه آرا و                   
سمپاتي هواداران حـزب كـارگـر را بـه             

 . خود جلب كند
در انــتــخــابــات شــهــرداريــهــا در ســال          

 و سپس در انتخابات پارلماني      ٢٠٠٢
 احـزاب راسـت يـكـي           ٢٠٠٣در سال    

پس از ديگري كرسي هاي حزب كارگر       
و حزب كارگر يكي از   .   را اشغال كردند  

سنگين ترين شـكـسـت هـاي خـود را              

بعبارتي راسـت در بـطـن          .     تجربه كرد 
ــوســيــال                    ــتــرونــي و بــن بســت س س
دمكراسي در هلند و هـمـزمـان  يـك               
نــارضــايــتــي عــمــومــي و گســتــرده از         
سياستهاي حـزب كـارگـر و در نـبـود                
آلترتيوهاي كارسازتر چپ مـوفـق شـد         

. به پارلمان و قـدرت دولـتـي راه يـابـد              
بدين ترتيب براي نخستين بار طـي دو         
دهه احزاب دمكرات مسيحي، حـزب       
ليبرال و حزب پـيـم فـورتـايـن بـعـنـوان                
پيشگـامـان و راديـكـالـتـريـن احـزاب               
راست اروپا توانستند با هـم دولـت را            

حزب كارگر در بـحـران       .   تشكيل دهند 
دروني قرار گرفت و رهبر آن اسـتـعـفـا             

 . داد
 

 راست در قدرت
 

احزاب راست دولتي بالفـاصـلـه بـا بـه             
قدرت رسيدن شان موجي از تعرضـات       
را به حقوق اجتمـاعـي، رفـاهـيـات  و               
دســتــمــزدهــا و شــرايــط كــار حــقــوق            
بازنشستگي و خـدمـات درمـانـي از             
يكسو و حقوق پـنـاهـنـدگـي از سـوي               

ميزان اين تعرضات   .   ديگر آغاز كردند  
راسـت در    .   در تاريخ هلند بيسابقه بود    

هلند عمال داشت نـقـش تـاچـريسـم و              
ريگـانـيـسـم را در عـرصـه اقـتـصـاد،                  
تامين اجتماعي سياست پناهندگي و      

با شـروع   .   سياست خارجي ايفا ميكرد   
اين تـعـرضـات سـنـگـربـنـدي مـردم و                 
كارگران در تقابل بـا آن شـروع شـد و                
هلند دستخوش مبارزات گسـتـرده اي       
عليه راست در جبهـه هـاي مـخـتـلـف              

احزاب دولتي روز به روز بيشتر با       .   شد
. اعتراضات مردمي موجه مـيـشـدنـد        

در عين حال راست نيز نه تـنـهـا قـادر              
نبود كه بحران اقتصادي و بيكاريهـاي       
وسيع را تخفيف دهـد بـلـكـه خـود در               
تشديد آن و در تحميل يك فـقـر وسـيـع        
به اقشار آسيـب پـذيـر جـامـعـه نـقـش                 

 . عمده ايفا كرد
يك وجه علني و آشـكـار اعـتـراض بـه              
راست در همه پرسي مربوط به قـانـون          

در .   اساسـي اروپـا خـود را نشـان داد              
حليكه دولت هـلـنـد بـراي جـلـب آراي               
موافق مردم تالش واسيـعـي بـه خـرج            
داده و كمپين تبليغاتي گسترده اي  بـه       
راه انداخته بود امـا مـردم بـا تـجـربـه                 
مشخـص از عـمـلـكـرد اقـتـصـادي و                 

اجتماعي اين احزاب پاسخ قاطعي بـه        
 . راست دادند

. عرصه ديگر مسئله پناهـنـدگـي بـود         
سياست اخراج سازيهـاي وسـيـع وزيـر            
مهاجرت با اعتراض و مـقـاومـت كـم          

و .   نظير مردم هلند مـواجـه شـده بـود            
عمال مردم در راستاي اين اعتراضات       
نشان دادند كه از سياست هـاي دولـت          
حمايت نكرده و در مقابل آن اعـتـراض        

 .سازماندهي ميكنند
 

شكست آلترناتيوهاي 
 بورژواي در هلند

 
انتخابات شهرداريها و كـاهـش شـديـد         
آراي احزاب راست حاكم در هلند تنهـا        
نمايشي از اعتـراض بـه سـيـاسـتـهـاي              

اگـر چـه در ايـن          .   احزاب راسـت نـبـود      
انتخابات به دليـل فـقـدان آلـتـرنـاتـيـو               
حكومتي و دولتي مـجـددا سـوسـيـال            
دمكراسي از جناح راسـت و چـپ اش          

اما ايـن    .   آراي زيادي را از آن خود كرد      
انتخابات را نميتوان به حساب اعتماد      
و باور مردم به سوسيال دمكراسـي در         

در تــحــلــيــل نــهــايــي      .   هــلــنــد دانســت  
شكست انتخاباتي راست به معني رد       
هر گونه آلترناتيو بورژوايي بـراي اداره        
جامعه و رفع مشكالت اقـتـصـادي و           

 ٣همين مردم   .   اجتماعي جامعه است  
سال قـبـل در يـك فـاصـلـه كـمـتـر از                      

يـك بـار     (    بار انتخابات     ٣يكساله در   
در انتخابات شهرداريهـا و دو بـار در             

عمال بي اعتمـادي    )   انتخابات پارلمان 
خـود رابــه حــزب كــارگــر و ســوســيــال            

حـزب كـارگـر      .   دمكراسي نشان دادنـد   
خود پس از انتخابات دور قبـل اعـالم           
كرده بود كـه خـود را بـراي چـنـد دور                  
آينده آماده ميكند كه به قدرت دسـت          

باور و انتظار ايـنـكـه ايـن حـزب             .   يابد
 سال بعد بيشترين را را از آن          ٣بتواند  

خود كند براي خود حزب كارگر و تمام        
احزاب سياسي غيـر مـعـقـول و غـيـر                

در واقع مردم هـلـنـد       .   واقعي مي نمود  
در طي سه سال گذشته عمال دست رد         
محكمي به سينه كليه آلتـرنـاتـيـوهـاي          
ــال                 ــا ســوســي ــي از راســت ت ــورژاوي ب

و نشـان دادنـد كـه          .   دمكـراسـي زدنـد     
انتخابات في نفـسـه و تـمـام و كـمـال                 
آمال و آرزوهاي آنها را بيـان نـكـرده و             

 . نميكند

مردم هلند خواهان تغييرات اجتماعي     
. ريشه دار تر و اساسـي تـري هسـتـنـد             

براي بخش وسيعي از مـردم جـامـعـه             
مشخص شده  كه هيچكدام از احـزاب        
دولتي و پـارلـمـانـي مـنـافـع آنـهـا را                    

در واقع سـيـسـتـم       .   نمايندگي نميكنند 
اجتماعي اقـتـصـادي و سـاخـتـارهـاي             
سياسي اداري حاكم در جامعـه عـمـال          
مانع اين است كه منافع و خـواسـت و          
مطالبـات راديـكـال و عـمـيـق مـردم                
بــتــوانــد بــه درســتــي تــوســط احــزاب           

در عيـن حـال      .   سياسي نمايندگي شود  
هيچكدام از احزاب دولتي و پارلمـانـي        
هلند نيز اين تـمـايـل و گـرايـش بـراي                
تغييرات اقتصادي اجتماعي ريشه اي     
و راديكال در بنيادهـاي ايـن نـظـام را              

تمام اين احزاب در چهار چـوب       .   ندارند
اين سيستم و ساختارها خواهان انـدك        
تغييرات يا رفرمهاي قابل تـحـقـق در           

كسـي  .   بطن اين مناسبات ميـبـاشـنـد       
نميخواهد معضل بـيـكـاري را بـطـور            

چرا كه ريشه در تـار  .  ريشه اي حل كند 
. و پود خود نظام سرمـايـه داري اسـت           

ــاه              ــمــيــخــواهــد مــعــضــل رف كســي ن
اجتماعي، تامين اجتماعي، بهداشـت     
و خدمات درماني را بطور ريشه اي و      
دائمي حل كند چرا كه اين نـظـام قـادر            
نيست به اين معضالت، پـاسـخ ريشـه          

كســي مــايــل نــيــســت بــه        .   اي بــدهــد  
معضل پناهنـدگـي و مـهـاجـرت يـك              
پاسخ ريشه اي و انساني بدهدـ چرا كـه      

و .   پاسخ در توان اين سيسـتـم نـيـسـت           
هيچ حزبي نـيـسـت كـه بـخـواهـد ايـن                 

. سيستم و اين مناسبات را تغيير دهد     
از اين رو هيچكدام از ايـن احـزاب در             
واقع بيانگر منافع واقعـي و حـقـيـقـي             
مردم نبوده و تنها بيان شكل اعتراض       

 . مردم ميباشند
 

واقعيات جاري جامعه هلنـد بـيـش از         
هــر زمــان بــر ضــرورت و حضــور                   

جامـعـه   . كمونيسم را پيش رو ميكشد 
براي رسيدن به مطالبات و تـمـايـالت           
ريشه اي و عميق خود بـه كـمـونـيـسـم               
نياز دارد و به حزبي كـه بـتـوانـد آن را                

برايش سـازمـانـدهـي       .     نمايندگي كند 
كند و بـه نـيـرويـي بـراي تـحـقـق ايـن                     
مطالبات و آرزوهاي فرو خورده تبديـل    

هلند به يك نيرو و جنبش تحزب     .   شود
 . يافته كمونيسم كارگري نياز دارد

شكست سنگين راست     
 در هلند  

 ادامه از صفحه اول
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هفته گذشته خانم ريتـا فـردونـك وزيـر            
امور مهاجرت و تابعيـت هـلـنـد طـي             
نامه اي اعـالم داشـت كـه بـه تـوقـف                  
موقت اخراج پناهجويان هجنسـگـراي      

 اعـالم    ٢٠٠۵ايراني كه از سپتامـبـر        
شده بود، خاتمه داده و اكنون ميتـوانـد         
پناهجويان همجنسگراي ايراني را بـه        

خـانـم   .   جمهوري اسالمي بـازگـردانـنـد       
فردونك در نـامـه هـفـتـه پـيـش خـود                   
متذكر شده بود كه هيـچ گـونـه مـدرك           
مــعــتــبــري دال بــر تــعــقــيــب و آزار و              
مجازات همـجـنـسـگـرايـان بـه صـرف              
هــمــجــنــســگــرايــي در ايــران مــوجــود         

وي در خصــوص اعــدام دو          .   نــيــســت
كـه در جـوالي        نوجوان همجـنـسـگـرا        

 در مشهـد اعـدام شـدنـد،         ٢٠٠۵سال  
در واقع اظهارات دادستاني جـمـهـوري        
اسالمي را تكرار كرده و اعالم كرد كـه    
طبق گزارشات مستندي كـه دريـافـت          
كـرده انـد ايـن دو نـوجـوان بـه صـرف                    
همجنسگرايي اعدام نشده بلكه دلـيـل       
اصلي اعدام آنها دزدي و سرقت و آدم          

 !! ربايي و تجاوز بوده است
  

همچنين در اين نامه اشـاره شـده بـود           
كه هلند ميتواند پناهجويان مسيحـي      

ايراني را نيز به ايران بـازگـردانـد، چـرا             
كه اين افراد نيز با بازگشت بـه ايـران،            

 !!!!خطري تهديدشان نخواهد كرد
  

نامه خانم ريتا فردونك جامعه هلند را       
شوكه كرده و با واكنش تند و اعتراض        
آميز كل جامعه هلند، سـازمـان هـاي          
مدافع حقوق انساني و پـنـاهـنـدگـي و            

تـعـداد   .   احزاب پارلمانـي مـواجـه شـد         
زيادي از نمايندگان احزاب پـارلـمـانـي          
خواهان بحث و تصميم گـيـري نـهـايـي         

 . در اين خصوص در پارلمان شدند
  

در سطح بين المللي نيز ايـن تصـمـيـم             
وزيـر مـهــاجــرت هــلــنـد بــا اعــتــراض            

سازمانهـاي هـمـجـنـسـگـرايـان            وسيع  
از  جهان و سازمانهاي حـقـوق بشـري            

جمله سازمـان ديـده بـان حـقـوق بشـر                
ــن        .   مــواجــه شــد     ــگــي ــم ــان ســه طــوف

اعتراضاتي كه به سمت خانم فـردونـك         
هجـوم آورد وي را وادار سـاخـت كـه                 
كمتر از يك هفته يـك عـقـب نشـيـنـي               

 مـارس اعـالم       ٦كرده و روز دوشنـبـه        
كـــنـــد كـــه اخـــراج پـــنـــاهـــجـــويـــان            
همجنسگراي ايرانـي را تـا مشـخـص            
شدن نتيجه بحـث و تصـمـيـم نـهـايـي                

وي .   پارلمان هلند متوقف خواهد كـرد     
در نامه ديـگـري اعـالم داشـت كـلـيـه                
پناهجويان همجنسـگـراي ايـرانـي كـه           
پرونده بسـتـه بـاشـنـد فـعـال بـه ايـران                    

 . ديپورت نخواهند شد
  

 ٧اما در عـيـن حـال روز سـه شـنـبـه                    
ــان              ــاهــجــوي ــن مــارس در خصــوص پ
مســيــحــي ايــرانــي اعــالم داشــت كــه          
مطلقا هيچ دليـلـي بـراي عـدم اخـراج              
پناهجويان مسيـحـي بـه ايـران وجـود             
نداشتـه و تـا زمـان تصـمـيـم نـهـايـي                    
پـارلـمــان هـلــنـد اخــراج پـنــاهـجـويــان              

. مسحيي ايراني را انجام خـواهـد داد         
اين درحاليست كه با اين تصميم وزيـر         
مهاجرت نيز مخالفت شديدي شـده و         
بسياري از نمايندگان پارلمان خـواهـان       
متوقف شدن كليه اخراج پنـاهـجـويـان         
ايراني تا نتيجه بحث و تصميم گـيـري          

 . نهايي در پارلمان شدند
  

خــانــم فــردونــك بــا دوگــام بــزرگ بــه              
امـا  .   پناهجويان ايـرانـي تـعـرض كـرد          

فشار داخلي و بين المللي يـك گـام او            
وادار شـد تـا      را به عقب راند و يك بار        

در مقابل ديدگان و افـكـار عـمـومـي              
خانـم  .   هلند تصميم خود را پس بگيرد     

فردونك زماني پرچم تعرض و شمشـيـر        
اخــراج بــه ايــران را بــر فــراز ســر                       
پناهجويان ايـرانـي قـرار مـيـدهـد كـه               
اعتراض به بي حـقـوقـي اعـتـراض بـه              

نقض حقوق بشر و اعدامهاي بي رويـه       
و وقفه ناپذير در ايران به يك سياست و         

اظهر من الشمس جهاني تبـديـل        رويه  
ديگر كمتر كسي اسـت كـه        .   شده است 

نــدانــد زنــدگــي در جــهــنــم جــمــهــوري          
ديـگـر   .   اسالمي چه معنايـي مـيـدهـد        

كــمــتــر كســي اســت كــه بــتــوانــد بــا               
توضيحـات خـانـم فـردونـك از اخـراج               
پناهجويان ايراني اقناع شده و آب در         

 . دلش تكان نخورد
  

اما سياستي كه خانم فردونك در قـبـال        
پناهجويان ايراني اتخاذ ميكـنـد روي        
ديگر سياست تعرض عنان گسـيـخـتـه         
احمدي نژاد و تـالش مـزبـوحـانـه ايـن               
تيمسار اويسـي جـمـهـوري اسـالمـي،            
براي سركوب هر چه بـيـشـتـر جـنـبـش               
انقالبي مردم براي سرنگوني جمهـوري      

در عالم سـيـاسـت ايـن         .   اسالمي است 
در دو   .   دو، يك نقش را ايفا ميـكـنـنـد         

جـغـرافـيـاي مـخـتـلـف و بـا دو رويــه                    
 . متفاوت

  
تــعــرض وزيــر مــهــاجــرت هــلــنــد بــه            
پناهجويان ايرانـي را بـايـد قـاطـعـانـه               

در هــر كــمــپ و شــهــر و            .   پــاســخ داد  
بـر سـردسـتـگـيـري         .   روستايي در هلند  

بـايـد در     .   اخراج هر تك پناهجـويـي      و  
هر گوشه اين سرزمين جبهه هاي نبـرد     
جديـدي بـاز كـرد و تـعـرض آشـكـارا                  
غيرانساني وزارت مهاجرت هـلـنـد را         

كمپ به كمپ، و شهر به شهر به عـقـب           
اگــر هــمــيــن امــروز مــتــحــد و            .   رانــد

متشكـل شـويـم ايـن شـمـشـيـر فـرود                  
اگر همين امـروز بـه يـك           .   خواهد آمد 

مبارزه نقـشـه مـنـد عـلـيـه هـر گـونـه                    
دستگيري و اخراج نپردازيم، پروازهاي     
اخراج به ايران به حـركـت در خـواهـنـد              

و نفر بـعـدي يـكـي از خـود مـا                  .   آمد
خواهد بود كه زير تيغ گيوتـيـن اخـراج           

 .خانم فردونك ميرود
  

هــمــيــن امــروز، هــمــيــن االن، در                  
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
متحد شويد و مبارزات خود را شـروع        

زير جـنـجـال ايـن         پارلمان هلند   .   كنيد
نبردهاي خياباني ما، ميتوانـد عـقـب         
نشيني فاحش و كاملي را به فـردونـك          

ما مردم را در كنار خـود       .   تحميل كند 
جـامـعـه    .   و در حمايـت از خـود داريـم          

هلند از هر تك مبارزه امـان حـمـايـت             
پس بياييد دست در دست هـم  .  ميكند

و در صفوف بهم فشرده هـمـبـسـتـگـي             
 .پاسخ تعرض خانم فردونك را بدهيم

  
فدراسيون     -همبستگي   

سراسري پناهندگان     
 ايراني ـ واحد هلند     
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 دو گام تعرض يك گام عقب نشيني
 فردونك زير فشار افكار عمومي عقب نشست

 

شمشير آهيـخـتـه اخـراج بـر فـراز سـر                 
بســيــاري از پــنــاهــجــويــان در كــمــپ           

. پناهندگي له مر فـراخـتـه شـده اسـت           
قرار است تعدادي از پناهجويان ظـرف       

 . هفته آينده از اين كمپ اخراج شوند
در اعتراض به اخراج پناهندگـان و در          
دفاع از حق انسان پـنـاهـنـدگـي عـلـي              
كهنها فعال همبستگـي ــ فـدراسـيـون            

سراسري پناهندگان ايـرانـي در هـلـنـد            
تـظــاهـرات اعـتــراضـي سـازمــان داده            

اين تـظـاهـرات مـورد حـمـايـت             .   است
بسياري از پنـاهـجـويـان ايـن كـمـپ و                
تعدادي از سازمان هاي مدافع حـقـوق         

. پناهندگي در هلند قرار گرفـتـه اسـت         
رسانه هاي گروهي هلـنـد نـيـز از ايـن               
آكسيون اعتراضي اطالع يافته و قـرار       

است براي تهيه گزارش و خبر به محـل        
همچنين با مقامات   .   تظاهرات بيايند 

شــهــرداري شــهــر لــه مــر نــيــز وقــت               
ماالقات و بحث و مذاكره گرفتـه شـده          

 .است
 

سه : زمان اين تظاهرات

 مارس از ١٤شنبه 
  بعد ازظهر٤ساعت 

 
: مكان اين تظاهرات

تجمع در مقابل كمپ له 
مر و راهپيمايي به 

 سمت شهرداري له مر 
 

:   تلفن تماس با عله كهنها           
٠٦١۵٣۵٨٢١٧ 

 
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        

پناهندگان ايراني واحـد هـلـنـد كـلـيـه              
پناهـجـويـان و پـنـاهـنـدگـان و مـردم                  
شريف و آزاديخواه هلند را به حـمـايـت          
از اين آكسيون در خنثي نمودن اخـراج         
پناهجـويـان و دفـاع از حـق انسـانـي                 

 پناهندگي فرا ميخواند
 

همبستگي فدراسيون          
سراسري پناهندگان ايراني               

 واحد هلند      
 

 ٢٠٠٦ مارس   ١٠

 عليه اخراج و در دفاع از حق پناهندگي
  هلند) lemmer(فراخوان به تظاهرات در  شھر له مر 

تنھا آمتر از يك هفته تصميم اخراج پناهجويان 
اما هنوز هواى اخراج . همجنسگرا پس گرفته شد

 !پناهجويان ايرانى را در سر دارد
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وزيـر  :   خانم فـردونـك    
 مهاجرت و تابعيت
 وزير دادگستري

 
 خانم فردونك ، وزير عزيز

 
از طرف ديدبان حقوق بشـر، مـن ايـن             
نــامــه اعــتــراض آمــيــز را بــه طــرح                
پيشنهـادي شـمـا مـبـنـي بـه مـهـلـت                   
قــانــونــي بــراي اخــراج پــنــاهــنــدگــان            
همجنسگرايان ايراني مي نويسم و بـا        
تمام قدرت نسبت به رويكرد واقعي بـه      
از ســر گــيــري اخــراج پــنــاهــنــدگــان              
همجنسگـرا بـه ايـران اعـتـراض مـي               

 .كنم
بنيان و اساس طرح پيشـنـهـادي شـمـا            

 ٢٨همانگونه كـه در نـامـه شـمـا در                 
 به پارلـمـان، مـنـعـكـس           ٢٠٠٦فوريه  

شده ، نشانگر سوءتفاهـم عـمـيـقـي از           
وضــعــيــت رفــتــارهــاي  حــقــوقــي                 

اخـراج  .   همجنسگرايـان  ايـرنـي اسـت          
همو، لزبين، و همجنسگرايان پناهنـده   
ايراني به ايران، بـي حـرمـتـي آشـكـار               
دولت هـلـنـد بـه رونـد وظـايـف خـود                   
نســبــت بــه افــراديســت كــه در كشــور           
خودشان با شـكـنـجـه و اعـدام روبـرو                

 . هستند
ما مخصوصـأ نـظـر شـمـا را بـه ايـن                   
مورد مهم جلب مي كنيم كـه ديـدبـان           
حــقــوق بشــر در يــافــتــه هــاي خــود                
مــخــصــوصــأ در مــوارد مشــخــصــي         
آشكار نمود كه اين ادعـاي نـادرسـتـي           
ــراي                   ــي ب ــون ــان ــاي ق ــره ــف ــي ــه از ك ك
همجنسگرايـان ايـرانـي وجـود دارد ،             

 .بايستي زدوده شود 
مبناي ادعاي شـمـا در نـامـه تـان بـر                
اساس تـحـقـيـقـاتـي اسـت كـه وزارت                 
خارجه انجام داده و شما هـمـچـنـان بـر             
اين ادعا مانده ايد كه در آنـجـا هـيـچ               
موردي از اعدام كه زمينه و اساس آن          

بر پايه صرف عمـل هـمـجـنـسـگـرايـي              
باشد وجـود نـداشـتـه ودر كـل عـمـل                  
همجنسگرايي در جامعه توسط هـيـچ       
كدام از همجنسگرايان چه مـرد و چـه            
زن بـطـور كـامـل غـيـرمـمـكـن نشــده                  

هرچند كه آنها بايد نگران علـنـي        . است
 .شدن روابط خود باشند

در اين استناد شما همه را دريك بخش        
بزرگ  عموميـت داديـد در حـالـيـكـه               
ابتدايي ترين بيان علت را  مي توان به         

جـوالي  ١٩دو جواني اشاره كرد كـه در        
در شهر مشهد به جـرم لـوات و فسـاد               
به دار آويخته شدند ، سپس جـزيـيـات            
بيشتري گزارش شده  كه افـراد نـابـالـغ            

افـراد  .   بيشتـري مـحـكـوم گشـتـه انـد             
نامعلومي كه تعدادي از آنان پناهـنـده        
هستند با در نظـر گـرفـتـن مصـوبـات              
قانوني كه غير مسئوالنه و نا معـتـبـر           
هست بـه كـيـفـر آنـان رسـيـدگـي مـي                   

ايران در مـنـطـقـه از ايـن نـظـر                .   شود  
ــه                  ــحــمــيــل كــردن آن ب خشــونــت و ت
همجنسگرايان  بسيار برجسته هسـت       
و  اگر چه فعاليت هاي جنسـي مـردان           
مجازات اعدام در بر نـخـواهـد داشـت           

 از قـانـون مـجـازات           ١١١در ماده    (   
اسالمي آمده است كه عمـل لـواط يـا            
رابطه جنـسـى بـيـن مـردان مـجـازات               

 )  مرگ به همراه دارد
 هـر كـدام از       ١٢١-١٢٢مطابق ماده  

رابـطـه جـنـسـى        ( طرفين كه تفخـيـض       
انجام دهـنـد تـا يـكـصـد            )   بدون دخول 

ضربه شالق براي آنان در نـظـر گـرفـت              
خــواهــد شــدو بــراي چــهــارمــيــن بــار            
مجازات اعدام در مـورد آنـان اعـمـال            

 .مي شود
قناون مـجـازات اسـالمـى         ١٢٣ ماده  

اگر دو مرد بدون هيچ گونه      :   "   ميگويد
واجـبــاتــي بــا هـم ديــگـر در زيـر يــك                 
پوششي لخت دراز بكـشـنـد و بـا هـم               
ديگر هيچ گونـه خـويشـاونـدي خـونـي             

 ضربه شالق دريـافـت     ٩٩نداشته باشند 
 ١٢٧ تا    ١٣٤ودر ماده   .   خواهند كرد 

 ١٠٠براي اعمـال جـنـسـي زنـان هـم                
ضربه شالق برايشان در نظر گرفته شده       
است و اگر چنانچه چندين بار به عـمـل      
اقدام كنند محكوم به اعدام خـواهـنـد          

مطابق قوانين اسالمـي و سـنـت          .   شد
قرآن كه مجازات كيـفـري ايـران بـه آن              
رجوع مي كند ، فـحـشـا بـايسـتـي بـا                
مدرك  رسـيـدگـي شـود و اگـر كسـي                 
چهار بار به اين كار ادامـه دهـد و يـا                
چهار نفر مردعادل گواهـي دهـنـد كـه            
شاهد اين عمل بودند مجازات اعـدام         

 . ديافت خواهند كرد
قضــات مــمــكــن اســت كــه بــراي                   
محكوميت به ايـن ارجـاع كـنـنـد كـه               
بررسي عمل  فحشا در حيطه شناخـت        

 .قضات هست 
اقدام به عمل شكنجـه در ايـران رايـج             
اســت و شــكــنــجــه كــردن افــراد بــراي            
گرفتن اقرار يكي از شيوه هاي متداول       

 . است
همانطور كه خوب مي دانيم آيـت اهللا          
خميني ميگفت كه  هـمـجـنـسـگـراهـا            
فاسد كننده جامعه هستند و بايـد كـه          
ريشه شان را در جـامـعـه  كـنـد چـون                  
اينان تخم بد جـنـسـي را در جـامـعـه                 

در آن زمـان آيـت         .   گسترش مى دهند  
اهللا مــوســوي اردبــيــلــي ، رئــس قــوه             

 در   ١٩٩٠قضــائــيــه وقــت در ســال            
اســالم بــراي   : " دانشــگــاه تــهــران گــفــت     

همجنسگراها ، چـه مـرد و يـا زن ،                  
مجازات سنـگـيـنـي در نـظـر گـرفـتـه                 

ــا              .   اســت ــيــد كــه در اســالم ب مــيــدان
همجنس گراها چطور رفتار مـي شـود        
؟ بعد از اينكه مبـنـاي شـريـعـيـت در               
مورد آنها ثابت شـد بـا آنـان بـرخـورد                
خواهد شد و آنها بايستي كه ايسـتـاده          
اش نگه دارند وبا شمشـيـر دو قـطـعـه              
اش كنند و آنان بايستي كه گردنـش را        

ببرند و يـا كـه سـرش را از تـن جـدا                      
تا جايي كه او به زميـن بـيـفـتـد           .   كنند

بي بي سي بيست و يـكـم مـه سـال                (   
١٩٩٠.( 

در يك چنين محيطي ، اين مي تـوانـد          
كه قابـل تصـديـق و دلـيـل بـاشـد كـه                    
مجازات مرگ بـراي عـمـل لـواط در              
ايران فقط يك مجازات بر روي كـاغـذ           
نيست بلكه اين عـمـل بـا اعـمـال زور               
انجام مي گيرد وايـران بـاالتـريـن نـرخ             

و دولـت    .   اعدام در جهان را دارا هست     
معموأل گزارشات خبري را در اين بـاره        
تحت كنترل خويش قـرار مـي دهـد و              
بهمين خاطر تائيد ميزان اعدام ها در        
رابطه با لواط امري است كـه در واقـع            

بهر حال طـبـق گـزارش        .   ناممكن است 
 ١٣٨٣ اسفند   ٢۵روزنامه اعتماد در    

  دو  مـرد را    ٢٠٠٥مارس ١۵برابر با  
بخاطر اعمال همجنسگرايي به جـوخـه       
اعدام فرستادند، بعد از اينكه هـمـسـر         
يكي از آن دو مرد يك نوار ويـدويـي را         
در رابطه به اعمال همجنسگرايى آنـان         

وضع مشـابـه ديـگـري در          .   كشف كرد 
 بـه وجـود       ٢٠٠٥  نـوامـبـر سـال           ١٣
روزنامه كيهان ، روزنامه رسـمـي       .   آمد

و يوميه تهران، گزارش داد كـه دولـت           
ايران دو مرد را با نام هاي مـخـتـار ن              
بيست و چهار ساله  و علي آ بيسـت و            
پنج ساله  در مال عام در ميدان شهيد         
باهنر در يكي از شـهـر هـاي شـمـالـي               
گرگـان بـدار آويـخـت و دولـت اعـالم                 
داشت كه ايـن دو مـرد بـخـاطـر جـرم                  
لــواط بــه مــجــازات اعــدام مــحــكــوم          

و ديگر گزارشات حـاكـي از آن           .   شدند
است كه پليس افراد را به جـرم اعـمـال            
همجنسگرايي به زيـر شـكـنـجـه بـرده              

 .  است
 در شـهـر       ٢٠٠٣ در سپتـامـبـر سـال          

شيراز ، پليس يك گروه از مردان را كـه        
در يك محفل خصوصي گرد هم آمـده         

 بودند ، دستگير كرد 
يكي از آنان را براي مدت چند روز در           

طـبـق اظـهـرات       .   بازداشت نگه داشت    
امير يكي از افردي كه باز داشت شـده          
بـود ، و ديـدبــان حــقـوق بشـر بـا وي                    
مصاحبه داشته، بعد از اينكه پـلـيـس          
او را شكـنـجـه كـرد تـا وي بـه عـمـل                     

دادگـاه قضـايـي       .   خويش  اقـرار كـنـد         
پنج نفر ديـگـر از افـردي كـه در ايـن                   
اجــتــمــاع شــركــت داشــتــنــد بــه جــرم            
مشاركت در فساد و فحشـا مـحـكـوم           

 مـأمـوريـن    ٢٠٠٤در ژوئن سال  .     كرد
پليس مخفي در شيراز بـه خـانـه ايـي              
حمله برده و اشـخـاصـي كـه را كـه در                 
حال چت كردن با اينترنت بود دستگير        
كردند امير دوبـاره دسـتـگـيـر و بـراي               

بـر  .   چند هفته در باز داشـت بسـر بـرد            
طبق اين گزارش در اين زمان پليس او        

و .     را تحت شكنـجـه قـرار داده اسـت            
 ضـربـه     ١٧٥مقامات قضايي او را به      

شالق محكـوم كـردنـد بـه دنـبـال ايـن                 
دستگيريها مأمورين مخفي  رسـمـي          

و به طـور دوره ايـي       .   او را مي پاييدند   
بازداشتـش مـي كـردنـد و از جـوالي                

 تا زماني كه او از كشـور فـرار       ٢٠٠٥
كرد ، پلـيـس هـمـواره او را بـه مـرگ                   

 .تهديد مي كرد
ديدبان حقوق بشر با همجنسگرايـان و        
همو ها و لزبين ها چندين بـار چـه در              
داخل و چه درخارج از ايران ارتـبـاط و           
مصاحبه كرده است و آنان تأييد كردند       
كه در موارد زيادي در داخل پليس بـه          
آنـان يـورش بـرده و داغ نـنـگ زده و                    

 . مورد خشونت قرار داده است
 بنام پاكسازي جامـعـه ، تـحـقـيـقـات              
رسمي با عنوان انحراف هاي رفـتـاري         
گسترده در ايران با همسايگان و حـتـي       
با خانواده ها  براي حمايت از سياسـت         

 .دولت در باره اين امر انجام شد 

نامه سرگشاده سازمان ديده بان حقوق بشر به وزير مهاجرت هلند  
 در اعتراض به اخراج پناهجويان ايراني به ايران

 پناهندگى حق هر آسى است آه از استبداد و اسالم سياسى و بى حقوقى ميگريزد

 ترجمه از كيوان قديري

 ادامه در صفحه بعد



2006 مارس10  6 ٢٢٩همبستگى هفتگى    

سال گذشته سال بسيـار     
پرکاري براي مـا در       
فرانکفورت بود سالي که    

 پر از موفقيت هم بود
 

سالي که عالرغم فشـارهـاي دولـت و            
سياستهاي ضد انسانـي کـه در قـبـال             
پـنـاهـجـويــان اتـخـاذ کــرده بـودنـد بــا                 
تالشـهـايـي کـه فـعـالـيـن فـدراسـيـون                  
داشتند توانستي موفقيت هاي زيـادي      
بدست آورديم و توانستـيـم بـه زنـدگـي             

 اين انسانها رنگ شادي بزنيم 
سال گذشته با تالش براي نجات زهـرا         
کاملي در فـرودگـاه فـرانـکـفـورت تـا                
نجات احمد  کاطاهري شروع و ادامـه         

 پيدا کرد  
زهـرا کـامـلــي بـعـد از آزادي  مــورد                  
استقبال قرار گرفت و دسته گلي زيـبـا          

 از طرف فدراسيون هديه گرفت 
 
 مورد مالقات با پناهجوياني کـه        ۱۱

به محض رسيدن به آلمان در فـرودگـاه        
دستگير شده بودند و خوشبختـانـه هـر        

 مورد تـوانسـتـنـد اجـازه ورود بـه               ۱۱
 خاک آلمان بگيرند 

 
 پرونده  بسته را توانستيم با تـالش     ۲۵

دوباره به جريان انـداخـتـه و اکـثـرا بـا                  
 موفقيت روبرو شدند

 مـورد    ۱۵۰در سال گذشته بيشتر از        
 مشاوره داشتيم  

 جشن و ديسکـوي بـزرگ و          ۸برگزاري  
پر سرو صدا  که بـا اسـتـقـبـال بسـيـار                 

 زيادي روبرو شده است 
 

و اما در سال گذشته بيشترين در صـد         

قبولي را  در شرايطي بسيار دشوار در        
 ۱شرايطي که در صد  قبولي بـه زيـر              

در صد رسيـده بـود داشـتـيـم  ضـمـن                  
تبريـک بـه تـک تـک ايـن دوسـتـان بـه                     

 معرفي آنها ميپردازم
سمين پور وطن ، زهرا قايـق پـيـشـه ،              
نوشين براواران ، شمسي ذاکري ، هاله       
جمدار،  فريبا پروا نيا ، پوران صـابـري          

 پور
فرانک ، کلثوم خـوشـبـخـت ، مـهـوش              
طوسي ، مهسا گـوهـرنـژاد، مـيـنـا ،               
ــگــار راديــو              ــوي خــبــرن مــجــيــد غــزن
همبستگي و همچنين محمد عدلـو ،        
داود احمدي ، وحيد پور ساکت ، بابـک     
حاج سيد جوادي ، ناصر نبوي ، عـلـي          
اکبري ، امير اکبري ، آنا قـلـي زاده ،              

 پوران خاني

 كارنامه درخشان واحد فرانكفورت
 

 هيچ پناهجويى را نگذاشتيم از فرنكفورت اخراج آنند
 گزارش از شهناز مرتب

 
ديـدبـان حـقـوق بشـر عـمـيـقـا نـگــران                   
باورداشت ها و  پنداشت هاي شماست       
كه معتقديد چنانچه همجـنـسـگـرايـان         
گرايش جـنـسـى خـود را در جـامـعـه                  
مخفي نگهدارند در امان خواهند بـود        
وخطر دستگيري و شـكـنـجـه آنـهـا را               

اين بازتاب فـرضـيـات      .  تهديد نميكند 
فقـط  "   شما در نامه شما بود كه گفتيد  

زماني كه مسييحيان  و مسـلـمـانـان             
تازه گرويده به اسالم  با ايمان قـوى بـه            
فعاليت هاي خود ادامه دهند مـمـكـن      
اســت مــورد تــوجــه مــقــامــات  قــرار            

هر دوي انان چـه  مـعـتـقـديـن           . .   گيرند
مــذهــبــي وچــه آنــانــي كــه گــرايشــات          
جنسي دارند اين را پنهان نمي كنند و         
احســاس مــي كــنــنــد كــه يــك انســان           

هيچ كدامشان انتظار نـدارنـد      .   هستند
كه به آنان دستور داده شـود كـه فـقـط               

. يك زنـدگـي سـاده را دنـبـال كـنـيـد                    
اينگونه سكوت نه تـنـهـا كسـي را از              
تعقيب و آزار در امـان نـگـه نـمـيـدارد               
بــلــكــه خــود نــوعــي تــعــقــيــب و آزار             

اين براي يك مقام .     محسوب ميشود   
عاليرتبه دولت هلند بسـيـار شـرم آور            
است كه بر چنين طرز تـفـكـري صـحـه             
گذاشته و سكوت كساني كه بـه دلـيـل           
تهديد به مرگ از صحبت كردن هـراس      

 .دارند را آزادى بنامد
 مسلمأ شمـا بـا اطـالع هسـتـيـد كـه                 
تعهد اساسي اين است كه كشور هلنـد        
نبايد پناهـنـدگـان را بـه كشـوري بـاز                
گرداند كه در آنجا شكنـجـه واقـعـي و             

كنوانسيون .   اعدام در انتظار آنان است    
حقوق بشر اتحاديه اروپـا اعـالم كـرده           
كه هلند نبايد پناهندگاني كه در خطـر        
شكنجه و شرايط غير انساني و تهديد       
به مجازات  هستند به كشورشـان بـاز          

دادگاه اتحـاديـه اروپـا بـطـور           .   گرداند  
 : خاصي به دولت هلند ياد آور شد كه

اخراج هر خارجي تـوسـط قـراردهـاي       "   
دولتي ممكن است كه ناشـي از مـاده           

 باشد و از اين رو اگـر شـخـص يـاد                 ٣
شده مورد مؤاخذه قرار گيرد طبق بنـد        

 مسئوليت آن با كشوري است كه بـر         ٣
اســاس  كــنــوانســيــون مــتــعــهــد شــده          

 " .است
 بـه تـفـصـيـل وظـايـف              ٣در اين ماده     

مشخص شـده و آمـده اسـت كـه هـر                  
شخصي كه در صـورت اخـراج مـورد             
باز خواست قرار گيرد نبايد كـه بـه آن             

 ..كشورباز پس فرستاده شود
 ٣دادگاه بنا به درخواست  طبق مـاده          

براي  اخـراج شـخـص اريـتـره ايـي كـه                 
نقض آشكارقوانين  توسط دولت هلند      

 بوده در دستور كار 
ــود ــا ضــمــانــت هــاي           .     ب دادگــاه اروپ

ديپلماتيك براي روند كـار دارد و ايـن            
ضمانت نميتواند توجيه پذير باشد كـه        
باز پس فرستادن افراد به كشور هـايـي         
كه شكنجه در آنجا حالتي بومي و يـا       
خيلي سرسختانه و غير قـابـل تـحـمـل            

مالحظه شود بـه     .   (   هست انجام گيرد  
رأي دادگاه بريتانيا در پانزدهم نوامبـر       

١٩٩٦  .( 
همانطوري كه شما مي دانيد هلند نيز       
طرفـدار كـنـوانسـيـون سـازمـان مـلـل                
متحـد عـلـيـه شـكـنـجـه  هسـت كـه                     

 امده است و هيـچ      ٣مشخصأ در ماده    

دولتي نـمـي تـوانـد بـزور افـراد را بـه                   
كشوري باز پس بفرستـد كـه در آنـجـا              

هــم چــنــيــن    .   شــكــنــجــه رايــج هســت      
شايسته است كه مقامات مسـئـول ان         
را مـطـابـق مـالحـظـات و امـكـانـات                  
موجود خود بكار گـرفـتـه و آن را بـه                 

 . اجرا در آورند
ســرانــجــام ايــنــكــه مــا مــيــخــواهــيــم          
كميسيون عالي سازمان ملل مـتـحـد         
را فرا بخوانيم  بـراي فـوريـت بـخـشـي               
دولت ها در جهت  پـنـاهـنـدگـانـي كـه               
مكررا در معرض شكـنـجـه و آزار بـه              
خاطر گـرايشـات جـنـسـي شـان قـرار                
گرفته و بايستـي كـه در كـنـوانسـيـون               

 ١٩٦٧ و در پــروتــكــل         ١٩٥١ســال   
 .كنوانسيون پناهندگان باز گو شود

اين مستلزم آن است كه هـيـچ دولـتـي             
تحت هيچ شـرايـطـي نـبـايسـتـي بـزور               
پناهنده ايي را به جايي باز گردانـد كـه      
در آنجا زندگيـش و يـا آزاديـش   بـه                   
سبب نژاد ، مذهب ، مـلـيـت، عضـو              
احزاب اجتماعي و يا  سيـاسـي مـورد           

كـمـيـسـاريـاي      .   تهديد قرار مـي گـيـرد       

عالي پناهندگان سازمان ملل متـحـد        
اشخاصـي كـه بـه        "   اعالن داشته است    

صورت غير انساني مورد تهديد قـرار        
مي گيرند و يا تبعيض جـدي بـخـاطـر            
گرايشات همجنسگرايانه شان هستنـد     
و دولت هايي كه نمي خواهند از آنـان           
حفاظت و حمايت كنند ، بـايسـتـي بـه            

 .عنوان پناهنده بحساب آيند
 )UNHCR/pl /Q&A-
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ما به شما فوريت اين امراخـالقـي  را            
توصيه كرده و نكات فوق الذكـر را بـه            
شــمــا يــاد آور شــده كــه از طــرح                       

 پيشنهادي تان صرف نظر 
 كنيد

 ارادتمند   اسكات النگ            
 

   مدير برنامه حقوق  لزبين               
، همو، بي سكسوئل ها            

وتران سكسوئل ها ديد بان               
    حقوق بشر     

فعالين ايراني دفاع از حـقـوق بشـر در         
ــي طــي                 ــال ــكــاي شــم ــا و آمــري اروپ

 مـارس بـا       ١٣فراخواني روز دوشنبه     
هدف افشاي مستمـر حـقـوق بشـر در             

و محكوميت جمهوري اسالمي     ايران  
در مجامع بين المللي در مقابل دفتـر        
سازمان ملل در ژنو تجمع اعـتـراضـي         

 .برقرار ميكند
 

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهندگان ايراني واحد سوئيس نيز از       
اين تجمع اعتراضي حـمـايـت كـرده و            
كليه پناهجويان و پناهندگـان ايـرانـي         
را فرا ميخواند كه در اين تجمع بـطـور          
گســتــرده و فــعــال شــركــت جســتــه و             
خــواهــان مــحــكــومــيــت جــمــهــوري          
اسالمي در نزد مجامع بيـن الـمـلـلـي            

 .شوند

  
زمان اين تجمع 

دوشنبه : اعتراضي
 مارس از ساعت ١٣

  بعدازظهر٢
 

روبروي مقر : مكان
سازمان ملل در ژنو 

 Place des 
Nations 

  
همبستگي فدراسيون      
سراسري پناهندگان     

ايراني ــ واحد    
 سوئيس 

 
 ٢٠٠٦ مارس  ٦

تجمع اعتراضی         فراخوان به     
در مقابل دفتر اروپايی          

 سازمان ملل متحد در ژنو            
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در زير عکسي که در صفحه اول يـکـي        
از بخشهاي روزنامه آمده گـفـتـه شـده            

  : آپارتايد جنسـي را مـتـوقـف کـنـيـد              
فريده آرمان ساکن مالمو بـراي حـقـوق          
زنان و کودکان مبارزه مـي کـنـد و او              
انقالب عليه شاه و حـاکـم شـدن رژيـم              

 .اسالمي در ايران را تجربه کرده
موقع اين است که سوئد بيـدار شـود          "   

و مــدارس مــذهـبــي و حـجــاب بــراي             
کــودکــان و ازدواجــهــاي اجــبــاري را             

 ."متوقف کند
 

در صـفـحـه ديـگـر بـه هـمـراه عـکـس                    
 بزرگي از فريده اين عنوان آمد، 

فريده آرمان انـقـالب ايـران را تـجـربـه               
و حاال او مي خواهد که دنيـايـي             کرده

غــرب در مــقــابــل آپــارتــايــد جــنــســي         
 .واکنش نشان دهد

رفتـاري کـه بـا زنـان و کـودکـان در                   "   
کشورهاي اسالمي ميشود را محکوم     
ميکنيم، اين رفتار تحقير آميز توسط      
اسالمي هاي متعصب در هـمـيـن جـا           

 . "هم وجود دارد
يــک زن پــرحــرارت و بــاانــگــيــزه کــه               
خبرنگار روزنامه را در مـحـل لـوکـال            
فدراسيون پناهندگان ايـرانـي بـه خـود           

 سـال در     ۳۰او نزريک   .   جلب کرده بود    
باريکارد براي آزادي و برابـري مـبـارزه          

 موقعي که  ۱۹۷۸کرده است ، از سال      
در تـهـران زنـدگـي مـيـکـرد بـا ديــدن                   
فاصله طـبـقـاتـي و بـي عـدالـتـي بـه                    

در ادامـه    . . . . . . .   مبارزه رو مـي آورد       
مقاله به چگونگي شروع فـعـالـيـت در           
زمان شاه و در زمان جمهوري اسالمي       
" به تفصيل ميـپـردازد و مـيـنـويسـد               

وقتي شاه سرنگون ميشود و خـمـيـنـي          
به قدرت ميرسد بـه جـاي رسـيـدن بـه                
آزادي يک حکومت سرکوبگر بر مـردم        

مبارزه ادامـه يـافـت و         .   حاکم ميشود 
حــزب کــمــونــيــســت تشــکــيــل شــد و           
فعاليت سازمانها و تظاهراتها و حتـي       

 .بعضي اديان غير قانوني شدند
در اين زمـان هـمـسـر فـريـده بـه اسـم                    
مهدي که او هم فعال بود دسـتـگـيـر و             

او .    در اوين اعـدام شـد       ۱۹۸۲بعد در   
در اين زمان به کردستان ميرود  و بـه             
مبارزه براي آزادي ادامه ميدهد، بـعـد        

در . . . . .   از چند سال به سوئـد مـي آيـد           
ادامه مطلب به  آشنايي فريده با غـالم         
کشاورز و ازدواج   او و اينکه غالم در           

 در قبرس توسط مـزدوران     ۱۹۸۹سال  
جمهوري اسالمي به قتل رسـيـد، مـي          

 .  پردازد
سپس به اين اشاره مي کند کـه فـريـده            
ــدمــنــد ،                 ــان مــق در تشــکــل کــودک
فدراسيون پناهندگان ايراني ، کـمـيـتـه         
دفــاع از حــقــوق زنــان ايــران و چــنــد               

 .سازمان ديگر عضو است 
زندگي من ايـن اسـت       "   فريده مي گويد  

که تالش کـنـم اطـالعـات  در مـورد                
وضعيت در ايران و سـايـر کشـورهـاي            
اسالمي و  بيش از هر چـيـز فشـار بـه               
کودکان و زنان را به مردم غرب بـدهـم           
و بکوشم که مـردم بـه ايـن وضـعـيـت                 
واکنش و عکس العمل نشان دهند، و        
اين تـوهـيـن بـه بشـريـت را مـتـوقـف                   

 ."کنند
فريده آرمان اغلب در مـيـدان شـهـر و              
محالت مختلف مي ايستد و  امضـا         
جمع ميکند، تظاهرات بـراي مسـائـل         
پناهندگي، علـيـه اعـدام در ايـران، و              

 .مسائل ديگر سازمان مي دهد
حتي  بچه هـا هـم  در جـمـهـوري                "   -

اسالمي به شکنجه و اعـدام مـحـکـوم           
ميشوند، وقـتـي کـه از ايـن قـوانـيـن                  

بـچـه هـا و        .   سخت سرپيچي ميکنـنـد    
زنــان جــز مــايــمــلــک مــرد مــحــســوب         

ايـن  .   ميشوند و هيچ حـقـوقـي نـدارنـد          

نگرش کهنه است که عامل قـتـلـهـاي           
کار کودکان و بـچـه      .   ناموسي نيز است  

هاي خياباني بـه يـک جـامـعـه مـدرن                
 ."متعلق نيست

 
 بنيادهاي فرهنگي

    
فريده نگران اين است که اين فـرهـنـگ          
کهنه به غرب مي آيد و در خـيـلـي از               

" نسبيت فرهنگـي    "کشورها به عنوان  
براي هـمـيـن     .   مورد قبول قرار ميگيرد   

فريده تالش دارد که سوئدي ها بـيـدار           
او مـي    .   شوند و اين را قـبـول نـکـنـنـد            

خواهد براي محدود کردن اين فرهنگ      
کهنه بايد حجاب براي کودکان ممنوع      

 .شود و مدارس مذهبي بسته شوند
من هرگز نمي پذيرم که کشوري به         "   -

وســيلــه مــذهــبــيــون اداره شــود، کــه            
آپارتايد جنسي را مجـاز مـيـدانـنـد و             
حقوق انساني را زير پا ميگذارد، براي       
ــورد                   ــث در مـ ــحـ ــن بـ ــن ايـ ــيـ ــمـ هـ
کاريکاتورهاي محمد هـم مسـخـره و           
بي معنا است، آزاري بيان يـعـنـي کـه             
ميتوان هر چيـزي را بـه طـنـز گـرفـت                 

 "حتي محمد را
بعد از خشونت ها   و نـاآرامـي هـايـي             
که از طرف گروهـاي افـراطـي در ايـن              
اواخر اتفاق افتاده، فريده آرمان امـيـد          
وار است که غربي هـا بـهـتـر مـتـوجـه                
شوند که چقدر زندگي کردن  تحت يـک         

 .حکومت اسالمي سخت است
 

مي بايست از اين کمپ            

 حمايت کرد      
 

فريده معتقد است کـه غـرب بـايـد از               
کمپ براي دموکراسي در اين کشورها       
حمايت کنـد بـجـاي ايـنـکـه از آزادي                
هــايــي کــه دارنــد مــعــذرت خــواهــي            

 .بکنند
 

چيزي که به فريده امـيـد ادامـه تـالش             
اعتراضي اش  براي تغيير در ايـران و          
ســايــر کشــورهــا مــيــدهــد، جــوانــانــي        
هستند که نـمـي تـوان مـتـوقـف شـان                
کرد،  آنها پشت کامپيوتـر و انـتـرنـت             
مي نشينند و به تـلـويـزيـونـهـاي بـيـن                
المللي نگاه ميکننـد و مـزه آزادي را             

 مي چشنند
من معتقدم که جوانان در ادامه ايـن         "   

مذهب سختگير و محـدود کـنـنـده را            
اين اميد به من نيرو براي      .   نمي پذيرند 

 ."ادامه مبارزه ميدهد
 

کـه قـرار بـود عـکـس            ( در زير عکس    
فريده و عکس منصور حکمت باشد و       
لي اشتبـاهـا فـقـط عـکـس فـريـده را                  

توضيحي نوشته شده   )     انتخاب کردند 
 .که اين چنين است

 
فـريـده آرمـان بــا عـکــسـي از مـنـبــع                  
الــهــامــش، مــنــصــور حــکــمــت، کــه           
بنيانگذار چندين سازمان براي حـقـوق        
ــران و عــراق  اســت                   ــي در اي  انســان

 ) اشتباها فقط عراق را  نوشته(

 آپارتايد جنسي را متوقف كنيد 

 فـــوریـــه در روزنـــامـــه ۵ تـــرجـــمـــه خـــالـــصـــه ای از مـــطـــلـــبـــی  کـــه بـــه تـــاریـــخ 
Skånskadagbladet منتشر شده و مصاحبه ای طوالنی با فریده آرمان در آن 

 .به چاپ رسیده است را در زیر میخوانید

در حاليکه حکومت آلمان، در پارلمـان     
خــود، روزي را بــه بــحــث کشــاف در              
مــورد احــمــدي نــژاد و دفــاعــش از               
فــاشــيــســم اخــتــصــاص مــيــدهــد، بــا         
بيرحمي تمام پناهجويان ايرانـي را بـه          
آغوش حکومتي پرتاب ميکند که جز      
اعدام و شالق و شـکـنـجـه و کشـتـار                 

. چيزي در پرونده آن ثـبـت نشـده اسـت            
حکومت اسالمي رسما و عـلـنـا يـک             
حکومت فاشيـسـت اسـت و بـايـد در               
سطح بين الـمـلـلـي بـا انـزوا و نـفـرت                    

 . عمومي روبرو شود

اما دولت آلمـان و اداره خـارجـيـان آن               
پناهجـويـانـي اسـت          مشغول جنگ با  

که از جهنم حـکـومـت اسـالمـي فـرار              
    .کرده اند

 ۳۴بهزاد صمدي پـنـاهـجـوي ايـرانـي             
ساله، عضو حزب کمونيست کـارگـري       

را در حاليکه براي تمديد اقامت         ايران
خود به اداره خارجيان شهر گيسن رفته       
بــود، دســتــگــيــر و فــورا روانــه زنــدان            
ديــپــورت در فــرودگــاه فــرانــکــفــورت          

متاسـفـانـه بـهـزاد در شـرايـط              .   کردند
استيصال کامل، به خـودسـوزي دسـت         

او بدن خود را بـه آتـش کشـيـد و                 .   زد
 . سپس روانه بيمارستان شد

در بيمـارسـتـان، فـقـط يـک روز از او                  
مراقبت کردند و سپس در حاليکـه در         
برانکارد حملش ميکردند، به دستهاي     
سوختـه او دسـتـبـنـد زده و هـمـچـون                   
مرتکبين به جرائم سنگين او را روانـه          

 . دادگاه کردند
اکــنــون بــهــزاد صــمــدي عضــو حــزب          
کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران، بـعـد از                  
پروسه دادگاه در بيـمـارسـتـان بسـتـري            

خــطــر ديــپــورت او را تــهــديــد          .   اســت
 . ميکند

فعالين فدراسيون و حزب کـمـونـيـسـت          
و دوستان بهزاد امـا در ايـن            کارگري  

. سه روز همه جا او را همراهـي کـردنـد       

در مقابل فرودگاه فرانکفـورت تـجـمـع          
کرده و به رفتار دولت آلمـان اعـتـراض            

در جــريــان انــتــقــال بــهــزاد از          .   کــردنــد
بيمارستان بـه دادگـاه ده مـاشـيـن از                 
دوستان و مدافعين اقامت براي بـهـزاد     
صمدي، آمبوالنسـي را کـه بـهـزاد را              
انتقال ميداد، همراهي ميکردنـد و از         
اين صحنه ابراز همبستگي، روزنـامـه        
فرانکفورتر روند شاو گزارش مفصـلـي       

 . همراه با عکس چاپ کرده است
خبر دستگيري و خطر ديپـورت بـهـزاد          
فورا به رسانه هـا گـزارش داده شـد و                
رفتار غير انساني دولت آلمان با بهـزاد      
صــمــدي در چــنــد روزنــامــه آلــمــانــي           

 –انعکاس پيدا کرد و هـمـبـسـتـگـي               
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       

 مـاه    ۴در شهر گيسـن امـروز شـنـبـه              
مــارس يــک مــيــتــيــنــگ اعــتــراضــي         

 . فراخوان داده است
از طــرف هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون           
سراسري پناهـنـدگـان ايـرانـي و حـزب              

ايـران، بـه رفـتـار            کمونيست کـارگـري   
غير انساني دولت آلمان اعتراض کرده      

اين رفـتـار غـيـر انسـانـي،                و معتقدم 
ــا در                    ــاه اروپ ــطــح دادگ ــد در س ــاي ب

. استراسبورگ مورد بررسي قرار گيـرد     
بايد کاري کرد که اين رفـتـار تـحـقـيـر               
آميز و غير انساني با پناهجويان فـورا        

 . خاتمه داده شود
بهزاد صـمـدي بـايـد فـورا بـه عـنـوان                   
پناهنده سياسي به رسميـت شـنـاخـتـه           

 . شود

بهزاد صمدي به چه جرمي، چنين 
 شکنجه ميشود؟



2006 مارس10 8 ٢٢٩همبستگى 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 

شيوه ي عمل جمهوري اسـالمـي بـر           
رژيـم هـمـواره      .   کسي پوشيده نيـسـت    

اعتراض هـاي مـردمـي درون ايـران            
امــروز را  تــحــت الشــعــاع حــوادث           

چـنـان کـه      .   خارجـي قـرار مـي دهـد          
ــر                ــهــادن ب ــراي ســرپــوش ن اخــيــراً ب
اعتراض هاي وسيع کارکنان شـرکـت       
واحد، بحث کاريکاتورهـاي مـحـمـد         

شـمـار رو     .   در صدر اخبار قرار گرفت 
به افزايش اعدام ها، تشديد فشار بـر        
زندانيان سياسي، اعتراضات جهاني    
به ادامه ي فعاليت هـاي هسـتـه اي             
ايران، و مشـکـالت طـاقـت فـرسـاي             
اقتصادي مردم همه و همه بـه پشـت          

 . پرده ي چاپ کاريکاتورها رفتند
 

رژيم اسالمي که بـقـايـش بـا بـحـران              
سازي عجين شده، از فرصت بـدسـت        

پس .   آمده نهايت استفاده را مي کند     
از گذشت حدود چـهـارمـاه از اولـيـن             
مورد چاپ کاريکاتـورهـاي کـذايـي،        
حرکات اعتراضي سازمان يافتـه اي       
در ايران و  ديگر کشورهاي مسلمـان         

هـدف از    .   ازجمله سوريه به راه افـتـاد      
اين  اعتراض ها ي برنامه ريزي شـده     
و ايجاد جو خشونت، چنگ و دنـدان         
نشان دادن به آمريکا و مـتـحـدانـش            
در مورد برنامه هاي هستـه اي مـي           

بر هيچ کس پوشيده نيست کـه  .   باشد
رژيم اسالمي دستيابي به تکنولـوژي    
هسته اي را ضامن بـقـاي خـود مـي           
داند و ايجاد بحـران و جـوسـازي هـا             
فقط و فقط به مـنـظـور خـريـد وقـت               

براي رسيدن هرچه سريـع تـر بـه ايـن              
رژيم اسـالمـي     .   هدف شوم مي باشد   

از هيچ  کـوشـشـي در ايـن زمـيـنـه                   
ايجاد و ادامـه      :   فروگذار نکرده است  

. . .   . ي بحران در فلسطين و لبنان و       
چرا که هرچه مـنـطـقـه نـاامـن تـر و                  
نابسامان تر باشد، عـمـر حـاکـمـيـت            

 .استبداد اسالمي دراز تر مي شود
 

دستيابي رژيم به سالح هسته اي بـه          
طور قطع عرصه را بر مردم تنگ تـر         

راه حـل هـايـي کـه از             .   خواهـد کـرد    
طرف آمريکا و متحدانش پيشنـهـاد       
مي شود نيز، با تـوجـه بـه مـاهـيـت               

. نظام، جز به ضرر مردم نخواهد بـود       
چرا که رژيم پـيـش تـر تـحـريـم هـاي                 
اقتصادي را تجربه کرده و بـه وضـوح        
مي داند که روزنه هايي براي ارتـزاق         

بار تـحـريـم را مـردم           .   خواهند يافت 
بايد به دوش بکشند، و حاکمـان بـاز          
بــا مســتــمــســک قــرار دادن شــرايــط          
تحريم، به سـرکـوب بـيـش از پـيـش                
اعــتــراض هــاي مــردمــي خــواهــنــد        

در واقع تحـريـم اقـتـصـادي        .  پرداخت
 .خود يک سالح کشتار جمعي است

 
تهديد به حمله ي نظامي نيـز چـيـزي           
جز همين نتيجه را بـه بـار نـخـواهـد               

دعواي ايران و ساير قدرت هـا،  .  آورد
دعواي منـافـع آنـهـاسـت نـه حـقـوق                

 .مردم و منافع شان
 

ــن               ــري ــت ــزرگ ــوان ب ــه عــن ــکــا ب آمــري

توليـدکـنـنـده ي سـالح ، سـودهـاي                
کالني را ازاين طريق عايد خود کرده       
است و خـود اولـيـن قـدرت جـهـانـي                
است که سالح اتـمـي را بـکـار بـرده                

بارها و بارها مردم بيگنـاه در        .   است
گوشه و کنار جهـان بـه بـهـانـه هـاي                
گـــونـــاگـــون تـــوســـط ســـالح هـــاي          

از .   آمريـکـايـي قـتـل عـام شـده انـد                
بمباران هاي هيروشيما و نـاکـازاکـي         
گرفته تا استفاده از فسـفـرسـفـيـد در            

 .فلوجه
 

آمريکا پيام آور صلح و دمـوکـراسـي         
. براي مردم جـهـان و ايـران نـيـسـت                

آمريکا فقط به دنبـال حـفـظ تـعـادل             
سياسي منطقه است و مـي خـواهـد           
پروژه ي اسـتـقـرار اسـالم لـيـبـرال را                 

اسـالمـي   .   درخاورميانه مستقر کنـد   
از گونه ديـگـر حـاکـم بـر زنـدگـي و                   

بـه  .   قوانين ايران و ايـرانـي هـا شـود            
ــل عــام،               ــت ــت، ق ــي خشــون ــارت عــب
قصاص، بي حقوقي و کشتار انسـان        
ها به دليل داشتن عقيده ي مخـالـف       

 . اسالم به رسميت شناخته شود
 

البته چـنـيـن بـه نـظـر مـي آيـد کـه                      
آمــريــکــا بــه عــلــت غــوطــه وري در           
گــردابــي کــه  بــه وســعــت عــراق تــا             
افغانستان براي خود سـاخـتـه، فـکـر            
حمله به ايران را بـه مـخـيلـه اش راه                

اما به هـرحـال بـرمـاسـت کـه              .   ندهد
پـرده از واقـعـيــت ايــن جـدال اتـمــي                

هدف رژيم اسالمي رسـيـدن       .   برداريم

به سالح اتمي بـه مـنـظـور تـثـبـيـت                 
قدرت و تداوم حاکميت در مـنـطـقـه            
است و هدف آمريکا استقرار نـوعـي         
از دموکراسي است کـه دمـوکـراسـي          
شرقي نامگذاري شده است و درواقـع       

 . حاکميت اسالم را تقويت مي کند
 

اين دمـوکـراسـي اهـدايـي از طـرف               
آمريکا مي تواند بـاعـث بـه تـأخـيـر              
ــراري يــک حــکــومــت              ــرق ــادن ب ــت اف
سوسيال دموکرات براي چندين سـال       
ديگر شود و عمالً ايران را که اکـنـون          
بــا بــه روي کــار آمــدن حــمــاس در               
فلسطين و قدرت يافتن شيـعـيـان در        
عراق حاميان بـيـشـتـري درمـنـطـقـه             

. دارد، قدر قدرت تر خواهـد سـاخـت         
پس اعالم جنگ و تـهـديـد نـظـامـي             
آمريکا جز اعمال فشارهاي سنگـيـن       
و تيره و تـارتـر شـدن اوضـاع مـردم                 

 .ايران، چيزي در پي نخواهد داشت
در اين برهه بـايـد يـک صـدا و قـوي                 
اعتراض مان را به گـوش جـهـانـيـان             

بايد رژيم اسالمي بساطـش     .   برسانيم
تا مـردم ايـران و         .   را از ايران برچيند   

منطقه به آرامش برسند و اين ميسر       
نخواهد شد جـز بـا تشـکّـل يـافـتـن                 
مــبــارزات مــردمــي و هــم صــدايــي          
اپــوزيســيــون در داخــل و خــارج از             

تــحــمــل رژيــم اســالمــي بــي       .   کشــور
سالح اتمي، يا با سالح اتـمـي بـراي            

. مردم ايران بيش ازاين ميسر نيسـت      
ما در آرزوي ايرانـي آزاد و جـهـانـي               

  .بدون سالح هستيم

 جمهوری اسالمی، ترفندها و بحران ها
 شهميرا قرايی

 ! بپيونديد“ زندگى به دور از ترس”به کارزار 

اگر شمـا پـنـاهـجـوي هسـتـيـد کـه جـواب ردي                      
 دريافت کرده ايد،

اگر شما پناهجوي هستيد که در بـالتـکـلـيـفـي                
 بسر مي برديد،

اگر شما پناهجوي هستيد که حـکـم تـرک خـاک               
گرفته ايد و نمي خواهيد به جهنمي که از آن فـرار        

 کرده ايد برگرديد،
اگر شما پناهجوي هستيد که که نمي خـواهـيـد             

 سير حوادث سرنوشت شما را تعيين کند،
اگر شما پناهجوي هستيد که از انتظار، صبر بـه     

 تنگ آمده ايد،
اگر شما به سياستهاي پناهندگي و غير انسـانـي          

 دولت انگليس معترض هستيد،
اگر شما مدافع حق پناهندگي هستيد و تـعـرض           
به حق پناهندگي را تعرض به حقوق انساني مـي     

 دانيد

و اگر شما داشتن يک زندگي امـن و انسـانـي را                 
 حق خود و همه انسانها مي دانيد،

 
" زندگي به دور از تـرس     " از کمپين 

براي گرفتن حق اقامت پناهجويان     
ايراني در انگليس وسيعا حمايـت      

 !کنيد


