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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

توجه شما را به نکـاتـي در ايـن رابـطـه                !   دوستان عزيز 
 .جلب مي کنم

 سـال و شـايـد هـم             ٧ تـا      ٣هر کدام از شـمـا بـيـن             -
بيشتراست که در سوئد با مشکل پناهندگي دسـت و            
پنجه نرم مي کنـيـد و هـر کـدام نـيـز بـراي يـک دوره                          

سـالـهـاي    .   طوالني به زندگي مـخـفـي وادار شـده ايـد               
زيادي از عمر مفيد خود را با تـرس و اضـطـراب  در                   

در اين چـنـد سـال ازرفـتـن بـه                .   اين کشور گذرانده ايد   
مدرسه و از داشتن يک زندگي نرمال و انساني محـروم           
بوده ايد و فرزندان بسـيـاري از شـمـا دچـار صـدمـات                    

 .شديد روحي و رواني گرديده اند
 ١۵باالخره بر اثر يک مـبـارزه سـخـت و طـوالنـي از                      

 هزاران پناهجوي مخفي و غيرقانونـي،  ٢٠٠۵نوامبر  
امکان يافتند که يکبار ديـگـر        

 

سخنی کوتاه با         
پناهجويانی که در سوئد،            

مشمول قانون موقت            
 پناهندگی شده اند          

۵ادامه در صفحه   

 

  ٣ادامه در صفحه  

نصب ردياب هاى الکترونيکي      
روي پناهجويان، تعرض به مقام و      

 شان انساني است    
٢صفحه   

 :  مارس كلن  ٨كنفرانس   
طوفاني بزرگ از يك      

 سالن كوچك    

با اعتراض و همبستگي كابوس                      
اخراج را بر فراز شهر له مر هلند                          

 برداشتيم       

 من قبول شدم 
 ...شما هم ميتوانيد

 
 
 ٤ص ف ح ه   

نوروز، آغاز سالي نو، فصلي نو و حياتي نو در طبيعت و زنـدگـي      
ـاتـي                .   انساني است  ـق طبيعت، آنجا كه در سيطره سيـاسـي و طـب

گامهاي عبورش از فصـل     . انسانها قرار ندارد، چهره اي زيبا دارد    
منطق طبـيـعـت       . سرما و يخ بندان شورانگيزو شادي آفرين است   

در طبيـعـت زنـدگـي           . وراي منطق حيات اجتماعي انسانهاست    
ـا هـزار و            .   انسانها، قانونمنديهاي ديگري حاكم اسـت      ـا ب ـه انسـان

قيد و بند ساختگي به طبقات و نژاد و ملـيـت و مـذهـب و                       يك
هدف از اين تقسيم بنديها نيز به بردگي       .   جنسيت تقسيم ميشوند  

ـيـري از                      كشاندن و بهره كشي از شيرازه جان و زندگـي بـخـش كـث
 .انسانهاي ديگر است

در طبيعت نوروز آغاز فصل پرواز آزادانه پرستوهاي مهاجر بـراي      
 .زندگي بهتر است

در زندگي انسانها مهاجرت و جابجايي و گريز از شعله هاي آتـش       
جنگ و خون ريزي و استبداد و بي حقوقي خود پرمشقت بارترين          

 .و خطرناك ترين پروسه هاست
نوروز با تمام شكوه و ابهت طبيعي اش، فـارق از دغـدغـه هـاي                   

فرشهايش را ميگستراند تا هر كس از . زندگي انساني فرا ميرسد
ميتوان به استقبال اين .   آن عبور كرده و از ثروت بيكرانش بهره برد        

ـا و                  .   نويد روح بخش طبيعت رفـت       ـه ـي ـاي ـب ـوان مـنـطـق زي ـت مـي
ـده     .   لطافتهاي طبيعت را در زندگي انساني حاكم كرد    ميتـوان درن

خويي ها و خشونت هاي بيكران حاكم بر زندگي انسانها را به دور       
ـدو                       ـا نـور امـي ـه افكند و همراه با طبيعت بر اعـمـاق جـان انسـان

ـاقـي بسـت بـراي              .   تاباند   خوشبختي ـث ميتوان در هر نـوروز، مـي
ـر             ـت ـه ـوان هـر روز،            . برخوردار شدن از يك زندگي و دنيـاي ب ـت مـي
 .نوروزي ديگر در دشت بيكران زندگي كاشت

ـد                    ـه      ١٣٨۵همبستگي هفـتـگـي فـررسـيـدن سـال جـدي ـه هـم ب
ـه و                         ـت ـريـك گـف ـاهـجـويـان تـب خوانندگان و همه پناهندگـان و پـن
اميدواريم سال جديد سالي سرشار از مـوفـقـيـت هـاي درخشـان                  
 .تاريخي در جنبش دفاع از حقوق انساني در سراسر جهان باشد

٤صفحه  ٧صفحه    

  ماه مقاومت و مبارزه قفل هاي زندان اداره مهاجرت ژاپن شكسته شد و                                                 ١٨پس از     

 جمال صابري آزاد شد

طبق خبري كه امروز از فـعـالـيـن ژاپـنـي                
دريـافـت   "   كمـپـيـن جـمـال را آزاد كـنـيـد                " 

 ١٢كرديم، جمال صابـري روز يـكـشـنـبـه               
از زندان اداره مهاجرت ژاپـن آزاد          مارس  

جمال با استقبال فعالين كمپـن دفـاع         .   شد
از حق پناهندگي اش بار ديگر قـفـل هـاي            

درب زنــدان را بــا مــقــاومــت و مــبــارزات             
پيگير خود، سازمان ها و نهادهاي مـدافـع          

حقوق پناهندگـي و فـعـالـيـتـهـاي پـيـگـيـر                   
فدراسيون در ژاپن شكاند، و پـرنـده كـوچـك            

 . آزادي را در آغوش كشيد
 سـپـتـامـبـر سـال           ٢٢جمال صـابـري روز         

پـلـيـس ضـد         در جـريـان تـعـرض            ٢٠٠٤
ژاپن، به تحـصـنـي كـه جـمـال در                شورش  

دفــاع از حــق پــنــاهــنــدگــي تــعــدادي از               
پناهجويان كرد تركيه سازمان داده بود در       

  .شهر توكيو دستگير شد

 عبداله اسدى
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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

 مارس وزير مهاجـرت  ١٣روز دوشنبه   
پرده از  "   توني مك نالتي  " بريتانيا آقاي   

تــكــان دهــنــده تــريــن تــعــرضــات بــه             
پناهجويان برداشت و اعـالم كـرد كـه            
دولت بريتانيا تصميم دارد به مـنـظـور         
رديابي و کنترل  پناهـجـويـان ردي در            
اين کشور از ردياب هاي الكترونيكـي       

براساس اظهارات وزيـر     .   استفاده  كند  
مهاجرت بريتانيا اين پـروژه عـمـال از           

 در شــهــرهــاي     ٢٠٠۵مــاه دســامــبــر     
ليورپول و كرايدون بطور آزمـايشـي بـه          
مرحله اجرا گذاشته شده و تا كنـون بـه           

ــنــاهــجــو ايــن رديــاب هــاي              ١۵٠  پ
آقـاي  .   الكترونيكي نصـب شـده اسـت         

وزيـر ايـن طـرح آزمـايشـي را مـوفـق                  
ارزيابي كرده و اعـالم كـرده اسـت كـه               
ميخـواهـنـد در سـطـح كشـور نصـب                
ــيــكــي را در              رديــاب هــاي الــكــتــرون
خصوص كليه متقاضيان پناهندگي و     
كليه پنـاهـجـويـان بـه جـز كسـانـيـكـه                  
قربانيان شـكـنـجـه هسـتـنـد و يـا در                   
مسير راه دچار صـدمـه شـده انـد، بـه                

به گفته وزير مـهـاجـرت       .   اجرا در آورند  
بريتانيا هدف از نصـب رديـاب هـاي              
الكترونـيـكـي، کـنـتـرل بـيـشـتـر اداره                 
مهاجرت روي پناهجويـان و كشـف و           
دستگيري فوري پناهجوياني است كـه      
حکم ترک خاک دريافت مـي کـنـنـد و              
پرونده پناهندگي آنها در كشور بسـتـه         

 .  مي شود
 

به دنبال اين اظهارات و در ادامـه ايـن           
كمپين ضد پناهندگي وزير مهاجـرت،      

مـارس  ١٤روز بعد يعنـي سـه شـنـبـه              
كمـيـتـه اي از نـمـايـنـدگـان پـارلـمـان                    
بريتانيا به سـرپـرسـتـي يـك نـمـايـنـده                 
محافظه كار، گزارشي را در خصـوص        

وضعيـت پـنـاهـجـويـان در بـريـتـانـيـا                  
در ايــن گــزارش بــه         .   انــتــشــار دادنــد   

تفصيل در خصوص پناهجويان پرونده     
بسته در بريتانيا صحبت شده و ضـمـن      
ابــراز نــگـــرانـــي از مـــيــزان بـــاالي                
پناهجويان پرونده بسته در بـريـتـانـيـا،          

اداره ( از اقدامات تاكنوني هوم آفيس       
در خصوص اخـراج    )   مهاجرت بريتانيا 

وســيــع و گســتــرده و فــوري ايــن                     
پناهجويان از بـريـتـانـيـا انـتـقـاد شـده                

در اين گزارش قيد شده است كـه  .   است
ــيـــن       ــا         ١۵۵٠٠٠بـ  ٢٨٣٠٠٠ تـ

پناهجوي پرونده بسـتـه در وضـعـيـت             
مبهم و ناروشني در بريتـانـيـا زنـدگـي            

اين كميته از اداره مهـاجـرت   .  ميكنند
بريتانيا خواستـه اسـت كـه اقـدامـات              
سخت گيـرانـه تـر و شـديـدتـري را در                  
جهت تسهيل و تسريع در امـر اخـراج           

كـمـيـتـه     .   پناهجويان در پيش بـگـيـرد       
بعنوان آلترنـاتـيـو، خـواهـان اسـتـفـاده              
وسيعتر از ردياب هاي الكترونيكـي و        
بازداشت پناهجويان پرونده بسته شـده       

ــت ــاده از             .   اســ ــفــ ــتــ ــان اســ ــكــ امــ
بازداشتـگـاهـهـا بـه دلـيـل بـاال بـودن                  

 ٨٠(   هزينه ايـجـاد چـنـيـن مـراكـزي               
توسط پارلمان رد شـده       )   ميليون پوند 

اســت امــا در خصــوص اســتــفــاده از            
ردياب هاي الكتـرونـيـكـي مـخـالـفـت             
اساسي توسط نمايندگان پارلمان طرح     

 . نشده است
 

اســـتـــفـــاده و نصـــب رديـــاب هـــاي              
الكترونيكي در قرن بيـسـت و يـكـم و              
توسط يك دولت مدعي حـقـوق بشـر،            
روي انسانها آن هم كسـانـي كـه تـنـهـا             

تالش براي دستيابي به يـک      "   جرم شان " 
زنگي امن و به دور از ترس بوده است،         

نشان دهنده اوج سقوط بـه قـهـقـرايـي             
است كه نظام سـرمـايـه داري كـنـونـي              

فـراريـان از     .   بسمت آن شيرجه مـيـزنـد       
بمباران، جنگ، استبداد، بي حقوقـي،      
تــبــعــيــض، اعــدام و زنــدان، مــجــرم             
نيستند و نبايد به مانند مجرم با آنـهـا     

ايـن حـق آنـهـا اسـت کـه               .   رفتـار کـرد    
بتوانند در گـوشـه اي از دنـيـا، بـدون                 
ترس از دستگيري و زندان و حکـومـت         

ايـن  .   مذهبي و پليسي زنـدگـي کـنـنـد         
حق کودکان آنان اسـت کـه در آرامـش           

  .زندگي کنند
ــعــرضــي وزارت مــهــاجــرت              ــدام ت اق

كـه بـا چـاشـنـي           )   هوم آفيس ( بريتانيا  
گزارش كميته پـارلـمـانـي هـمـراه شـده              
است، يورشـي بـي سـابـقـه بـه حـقـوق                  
پناهندگي و توهيني آشکار بـه انسـان         

قرن بيست و يكم، نه تنها در بريتـانـيـا          
 .بلكه در سراسر جهان است

 
 

پناهجويان، پناهندگان،              
 مردم شريف بريتانيا           

 
اســـتـــفـــاده و نصـــب رديـــاب هـــاي              
الكترونيكي بر روي پنـاهـجـويـان يـک            
عمل غير انساني و تعرضي آشـكـار و          
عنان گسيخته به حرمت و جـايـگـاه و          

در مـقـابـل ايـن         !   مقام انسـانـي اسـت       
تعرض دولت بريتانيا، بايـد قـاطـعـانـه           

بايد حول اثبـات انسـان بـودن          !   ايستاد
دسـت  .   پناهجو، جامعه را قطبي كـرد      

در دست هم و با يك هـمـبـسـتـگـي بـا                
شكوه انساني، اين تعرض به انسـان و          

نـگـذاريـم    .   انسانيت را در هم بشكنـيـم      
سرنوشت فرادي ما و شـمـا را چـنـيـن               

. سياستهاي ضد انساني تعيـيـن كـنـد         
: بيائيد با هم و هم صدا فرياد بر آوريـم         

نمگيذاريم به بشريت و  به مقام و شـان       
انســانــي تــعــرض كــنــيــد، بــگــوئــيــم            
پناهندگي جرم نيست و پناهجو مجرم      
نيست، بگوئيم پـنـاهـنـدگـي يـک حـق              
انساني است، حق هر كس كه از اسـالم         
ســيــاســي، اســتــبــداد و بــي حــقــوقــي           

 . ميگريزد
 

فدراسيون       –همبستگي     
سراسري پناهندگان           
 ايراني، واحد انگليس           

 ٢٠٠٦ مارس    ۱۶
 

 نصب ردياب هاي الکترونيکي روي پناهجويان، تعرض به مقام و شان انساني است     
 ! در مقابل اين سياست بغايت غير انسانى، بايد قاطعانه ايستاد

همانطور که مطلع شده ايد، همبـسـتـگـي        
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي          -

در انگليس در ادامه کمپين خود در ايـن       
کشور و بمنظور فشار آوردن بـيـشـتـر بـه               
دولت انگليس براي تغيير سـيـاسـت ضـد           
پناهندگي اش نسـبـت بـه پـنـاهـجـويـان                 

 روزه  را در هـفـتـه            ۳ايراني، يک تحصن    
 تا چـهـارشـنـبـه         ۲۷دوشنبه  ( آخر مارس   

در لندن  و در مقابل پارلمان )  مارس۲۹
 .سازمان داده است

با حضـور وسـيـع و فـعـال خـود در ايـن                     
تحصن ، صداي اعتراض  حـق طـلـبـانـه               
خود را هر چه قدرتمنـد تـر و رسـاتـر در                  

تاالرها و سالنهاي  پارلـمـان و در اطـاق             
 . کابينه دولت انگليس طنين انداز کنيم

 
اين تحصن، اعتراض همه شما قربـانـيـان         
حاکميت سياه رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي             

اين تحصن، اعتراض هـمـه آنـهـاي          .   است
است که از  بالتکليفي، نا امني ، تحقيـر          
روزمره  و  جواب منفي شنيـدن  خسـتـه              

ايـــن تــحــصـــن، اعــتـــراض          .   شــده انــد     
پناهجوياني که فقط حکم ديپورت گرفته      
اند يا جواب ردي گـرفـتـه انـد و  يـا در                     

ايـن  !   بالتکليفي زندگي مي کنند نيـسـت      
تحصن، اعتراض همه پناهجويان ايـرانـي       

به قوانين ضد پناهندگي دولت انگـلـيـس         
اين تحصن، تحصن هـمـه آنـهـاي           .     است

است که داشتن يک زندگي بهتر، انسـانـي         
تر و به دور از ترس را حق خـود  و هـمـه                

 .مي دانند
 

خبر اين حرکت تاريخي را به هر کس کـه           
مي شناسيد برسانيد و آنها را به شـرکـت           

 . در تحصن تشويق کنيد
 

ديدار ما روز دوشنبه ساعـت      
 صبح در مقابل پارلمان در       ۸

 لندن

 سه روزتحصن در لندن
 در اعتراض به قوانين ضد پناهندگي دولت انگليس                         

  مارس در مقابل پارلمان ۲۹ -۲۷
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تجـمـع اعـتـراضـي در مـقـابـل دفـتـر                   
سازمان ملل در ژنو با حضور تعـدادي        
از قربانيان نقض حقوق بشـر در ايـران            

 . در ژنو سويئس بر گزار شد
ايـن تــجـمــع بــا حــمـايــت بســيـاري از               
فــعــالــيــن ســيــاســي خــارج از کشــور،          
قربانيان نقض حقوق بشر، فـدراسـيـون         
سـراســري پــنـاهــنـدگــان ايــرانـي واحــد           
سوييس ؛ گروههاي آزاديـخـواه و چـپ           
در سويـيـس ، سـوئـد؛ ايـتـالـيـا و در                    

 .سرمايشديد در ژنو برگزار شد
در اين مراسم ابتـدا بـيـانـيـه فـعـالـيـن                 
ايراني دفاع از حقوق بشر خـوانـده شـد           
در اين بيانيه بـا تـأکـيـد بـر مـحـکـوم                  
کردن رِژيم جمهوري اسالمـي بـخـاطـر          
نــقــض دائــمــي حــقــوق بشــر در ايــران            
خواهان تعيين نـاظـر ويـژه اي دائـمـي              
براي نظارت بر وضعيت حقوق بشر در        
ايران توسط کـمـيـسـيـون حـقـوق بشـر               

 .سازمان ملل در داخل ايران شد
همچنين تعدادي از خانواده قـربـانـيـان         
قتلهاي زنجيره اي و اعـدامـهـاي خـود           
سرانه توسط جمهوري اسالمي حضـور     

سپـس تـعـدادي از اعضـاي           .   داشتند  
خانواده  قـربـانـيـان، گـوشـه هـايـي از                  
جنايت رژيم و نحوه اعدام شـدن افـراد           
خانواده اشان را براي حاضـريـن بـازگـو          

 . کردند
ســپــس آقــاي کــلــودريــمــونــد رئــيــس            

اتحاديه  سنديکاهاي کارگري سوئيس     
بخش ژنو با حمايت از کارگران ايران و        
محکوم کردن رژيم ايران نحوه بـرخـورد        
با کارکنان ورانندگان شـرکـت واحـد ؛            
نقض حقوق بشر در ايران را مـحـکـوم            
کرد و از اين حرکت اعتراضي حمايـت         

 .کرد
 

در آخـر آقـاي فــرشـاد نـوري مسـئــول                
دفتري کانتون سـولـوتـرن  فـدراسـيـون             
سراسري پناهندگان ايراني در سوئيـس    
که تعدادي از اقوام و فـامـيـل خـود را              
در زندانهاي رژيـم از دسـت داده و از               
سرنوشت تعدادي هـنـوز اطـالعـي در           

 ٢٧دست نيست با تاكيـد بـر ايـنـکـه               
سال در ايران زندگي کرده و نشـانـي از            
حقوق بشر نديده، آرزوي بر چيـده شـدن          

 .رژيم جمهوري اسالمي كرد
در جــريــان ايــن مــراســم هــمــچــنــيــن            

دنيا بايد جمهوري اسالمـي     " قطعنامه  
كـه تـوسـط      "   را ايزولـه سـيـاسـي كـنـد           

فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
واحد سوئيس تنظيم شده بود در بـيـن           

 .حاضرين پخش گرديد
 

همبستگي ــ فدراسيون           
سراسري پناهندگان ايراني               

 واحد سوئيس              

 سال اسـت جـمـهـوري         ٢٧از آنجايي كه  
اسالمي يك سيستم سـركـوب و نـقـض             
حقوق و آزاديهاي انساني را به جـامـعـه          

 .تحميل كرده است
 

 سـال اسـت كـه زنـان             ٢٧از آنجايي كه    
يعني نيمي از جامـعـه را، از ابـتـدايـي              
ترين حقوق انسانـي مـتـداول در غـرب             
محروم كرده و يـك سـيـسـتـم آپـارتـايـد                 
جنسي تمام عيار را بـه آنـهـا تـحـمـيـل                

و زنان در كـلـيـه شـئـونـات              .   كرده است 
سياسي اجتماعي فرهنگـي اقـتـصـادي         
دچار تبعض آشكار و غيرانسـانـي شـده          

 .اند
 

از آنجاييكه جمهوري اسـالمـي در كـل           
طـول حــيـات عــمـر خــود، هــيــچـگــونــه             
مخالفت و آزادي سـيـاسـي را تـحـمـل                 
نــكــرده و هــر گــونــه اعــتــراضــي را بــا              

 .سركوب پاسخ داده است
 

از آنجاييكه كه فعاليت احزاب سياسـي       
مخالف رژيم ممنوع بوده و فعالين ايـن   
احزاب در ايران دسـتـگـيـر شـكـنـجـه و                 

 .اعدام ميشوند
 

از آنجاييكه آزادي تشكل هاي مستقـل       
كــارگــري تــوســط جــمــهــوري اســالمــي         
برسـمـيـت شـنـاخـتـه نشـده و فـعـالـيـن                     
كارگري توسط جمهوري اسالمي مـورد       

 .آزار و پيگرد مدام قرار ميگيرند
از آنجاييكه آزادي تجمعات سيـاسـي و         

فرهنگي عليه رژيـم در ايـران مـمـنـوع              
بــوده و بــا ســركــوب و زنــدان پــاســخ                  

 .ميگيرد
 

از آنجاييكه جمهـوري اسـالمـي دهـهـا            
هــزار نــفــر را بــه جــوخــه هــاي اعــدام                
گــذاشــتــه و كــمــاكــان دســتــگــاه اعــدام           
جمهوري اسالمي بـطـور روز افـزاون و             
وقفه ناپذيري به كشتار انسان ها ادامـه        

 .ميدهد
 

ــيــكــه هــيــچ يــك از اركــان                   ــجــاي از آن
قانونگذاري در جـمـهـوري اسـالمـي در            
يك انتخـابـات آزاد و بـا راي نـازادانـه                 
مردم انـتـخـاب نشـده و كـل دسـتـگـاه                   
قدرت حامكيت جمهوري اسـالمـي در          
نــزد تــوده هــاي مــردم نــا مشــروع و                 
غيرقانوني و اساسا مبـتـنـي بـر زور و              

 . ترور و سركوب و شكنجه بوده است
 

از آنجاييكه جمهوري اسـالمـي عـامـل          
فرار وسيع قربانيان ايـنـهـمـه تـوحـش و              
جــنــايــت اســت و در زمــره بــاالتــريــن               

 .كشورهاي پناهنده زاي دنياست
 

از آنـجـايــيـكـه جــمـهـوري اســالمـي بــا                
سركوب و زندان و اعدام تالش ميـكـنـد      

 پايه هاي قدرت خود را حفظ كند
 

و از آنجاييكه جمهوري اسالمي ذره اي        
براي حـقـوق بشـر و حـقـوق انسـان هـا                   

ارزش و احترام قـائـل نـبـوده و نـاقـض                 
كليه تعهدات بين الملـلـي در خصـوص           
احترام به حقـوق و آزاديـهـاي ابـتـدايـي               

 .انساني بوده است
 

لذا ما از كليه سازمان ها و        
مجامع بين المللي دنـيـا       

 :ميخواهيم كه
 

جمهوري اسالمي را از كلـيـه مـراكـز و             
مجامع بين المللي اخراج كرده و آن را          

 .ايزوله و سياسي كنند
 

كليه سفارتخانه هاي جمهوري اسالمـي      
و روابــط ســيــاســي ديــپــلــمــاتــيــك بــا              
جمهوري اسالمي در سطـح دنـيـا قـطـع             

 .  گردد
 

نقض حقوق بشر در ايران توسـط كـلـيـه            
سازمان ها و نـهـادهـا و مـراجـع بـيـن                  

 . المللي محكوم گردد
 

از مبارزات آزاديـخـواهـانـه و جـنـبـش               
انقالبي سرنگونـي جـمـهـوري اسـالمـي            

 . حمايت قاطعانه بعمل آيد
 

كليه پناهجويان ايراني بعنوان قربانيـان     
مستقيم اين همه جنايت و بي حقوقـي،         
در همه جا، بالدرنگ به عنوان پناهنده       

 . برسميت شناخته شوند

ؤي به جرم سازمان دهـي اعـتـراضـات            
پــنــاهــنــدگــي و رد شــدن درخــواســت            
اقامتش بـراي مـدت نـامـعـلـومـي بـه                

 . زندان محكوم شده بود
با دستگيري مجدد جمال كمپيـن بـيـن          
المللي فدراسيون همراه با سازمـانـهـاي        
مدافع حقوق پناهندگي در ژاپـن بـراي          
آزادي جمال تـالش و مـبـارزه خـود را               

اين مبارزات در شرايطي    .   آغاز ميكند 
مـقـامـات اداره       بي پيش ميرفـت كـه         

مهاجرت با سرسختي هر چه بيشتر نـه         
تنها تمايلي به آزادي جـمـال نـداشـتـنـد             
بلكه بـراي اخـراجـش از ژاپـن بشـدت                

 .تالش ميكردند
  

مسئله حق پناهندگي و اقـامـت دائـم            
جمال کماکان در بالتـکـلـيـفـي اسـت و              
قرار است دادگاهي که بزودي تشـکـيـل         
ميشود وضعيت نهايي جمال را روشـن        

فعاليتها و کمپين فـدراسـيـون تـا          .   کند
گرفتن کامل حـق پـنـاهـنـدگـي جـمـال                

 .ادامه خواهد يافت
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري         

پناهندگان ايراني آزادي اين آزادي را به       
خود جمال و بـه كـلـيـه سـازمـان هـا و                   
نهادها و شخصيت هاي مدافع حـقـوق         
جــمــال از جــملــه بــه وكــيــل پــركــار و                
دلسوزش تبريك گفته و براي موفقـيـت        
كامل جمال در امـر پـنـاهـنـدگـي اش                

 . تالش ميكند
  

 همبستگي فدراسيون          
 سراسري پناهندگان ايراني               

 ٢٠٠٦ مارس    ١٣

 جمال صابري آزاد شد
 ادامه از صفحه اول          

 دنيا بايد جمهوري اسالمي را ايزوله سياسي كند   
 

قطعنامه همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى واحد سوئيس 
  مارس در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو١٣در تجمع اعتراضى 

گزارش تجمع فدراسيون سراسری                    
پناهندگان ايرانی و فعالين دفاع از                 

 مارس در مقابل          ١٣حقوق بشر در       
 دفتر سازمان ملل  متحد در ژنو                   

جلسه سخنرانى به زبان انگليسى در 
   لندن

جمھورى اسالمى، : موضوع
 اسالم سياسى و حق پناهندگى

 مريم نمازي    : سخنران 

 به همراه نمايش اساليد شوي از نقض حقوق مدني در ايران                                        

 ۹ تا ۶ساعت   - ۲۰۰۶ مارس  ۲۱لندن،  
Canway Hall 

25 Red Lion Square 
London, WC1 
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با فراخوان و هـمـاهـنـگـي واحـد هـاي               
مختلف فـدراسـيـون و هـمـچـنـيـن بـا                 
سازماندهي شايسته رفيق علي كهنما     

ــه                  ــب  مــارس     ١٤، در روز ســه شــن
تظاهرات اعتراض آمـيـزي بـر عـلـيـه              
اخراج پناهندگان در شـهـر لـه مـر در               

ايـن  .   استان فريز لند بر گـزار گـرديـد             
تظاهرات همانطوري كه طـراحـي شـده         
بود در رأس سـاعـت و بـا اسـتـقـبـال                   
پناهندگان و مردم و از هـمـه مـهـمـتـر              
رسانه هاي گروهي روبرو شـد و طـبـق             
برنامه از جلوي درب كمپ شروع شـده         
و به طرف مركز شهر و ساختمان شـهـر       

در ايــن تــجــمــع       .   داري هــدايــت شــد      
اعتراض آميز ابتـدا عـلـي كـهـنـمـا ،                

ايــن تــظــاهــرات و       .   ســازمــان دهــنــد    
دخترشان صـدف كـهـنـمـا  و سـپـس                  
فرشاد حسيـنـي دبـيـر فـدراسـيـون بـه                
سخن رانـي و افشـاگـري پـرداخـتـه و                 
چگونگي شرايط اجتماعي و سـيـاسـي     
كشور هاي پناهنده گريز  و علل گـريـز          
پناهند گان و عواقب جبران ناپذير بـاز        
گرداني اجباري به اين گـونـه از گشـور          

مـحـور اصـلـي       .   ها را گوشزد شـدنـد         
خطابه ها بـيـشـتـر حـول بـه رسـمـيـت                   
شناختن حق پناهندگي با وجـود رأس        
كار بودن رژيم هاي ديـكـتـاتـور، غـيـر             
دمكرات ، جنگجو، و انسان سيـز كـه          

حاصل آن جز به سـلـطـه كشـيـده شـدن               
انسانها و ناديده گـرفـتـن حـقـوق آنـان               
است چيزي ديـگـري نـيـسـت ،  بـوده                  

در اين تجمع همچنـيـن مـعـاون          .   است

شهر دار نيز به سخـنـرانـي پـرداخـت و              
قول داد كه طومار امضا شده تـوسـط          
مردم را حتمأ بـه مـقـامـات مسـئـول               

بعد از اتـمـام تـظـاهـرات        .     ارجاع كند   
معاون شهـردار در داخـل سـاخـتـمـان              
شهرداري به سئواالت پـنـاهـنـدگـان و            
ديگر حاضرين پاسـخ گـفـت و خـاطـر              

نشان شد كـه بـر اسـاس مـاده واحـده                 
 در استان فريزلند، ١٧٢اجرايي شماره   

شهر داريها استان موظف بـه اسـكـان           
پناهندگان بوده وتالش دارند كه هـيـچ         

پناهـنـده ايـي مـخـصـوصـأ آنـانـيـكـه                  
فرزندان زير سن دارند را در خـيـابـانـهـا         
آواره و رها نكنند كه البـتـه ايـن طـرح              
چندان مورد حـمـايـت دولـت نـبـوده و               
تالش دارد كه با تحت فشار گـذاشـتـن          
قانوني مقامات مـحـلـي ، از اجـراي              

. چنين طرح هايي جلـو گـيـري نـمـايـد             

مسلمأ عقيم گذاشتن چنين طرح هـاي       
ضد انساني مستلزم حضور به موقع و       
مستمر پناهندگان و حضـور آنـان در            
عرصه هاي مختلف چـنـيـن فـراخـوان            

هاييست كه مي تواند انـعـكـاس ثـمـر            
بخشي در مردم ، رسانه هاي گروهي و        
نهايتأ در تصميم گيريهاي پـارلـمـانـي          

 . داشته باشد
 

در جريان اين تـظـاهـرات خـبـرنـگـاران             
مختلفي از شبكه تلويزوني فـريـزلـنـد،         

راديوهاي محلي و سراسري و روزنامـه   
ها و جرائد محلي و سـراسـري گـزارش        
تهيه كرده و با علي كهنما سـازمـانـده           
اين تظاهرات مصاحبه هاي متـعـددي       

 . انجام دادند
 

اين اعتراض موفق شد كه جلو پـرتـاب     
كردن پناهجويان به خيابانها گرفـتـه و         
اجازه ندهد دولت هلند پناهـجـويـي را          
بــدون پــوشــش حــمــايــتــي و تــامــيــن            

. اجتماعي از كـمـپ هـا اخـراج كـنـد                
قطعا اگر اين اعـتـراض و تـظـاهـرات              
سازمان داده نميشد معلوم نبود به سر       
پناهجويان پرونده بسته چه مـي آمـد؟         
كابوس و غـبـار نـگـرانـي و هـراس از                 
آينده تاريك و ناروشن را با يك مبـارزه         
متحد و متشكل موفق شديم بـر فـراز          

و دورنـمـاهـاي      .   كمپ له مـر بـزدايـيـم        
روشن و امـيـد بـخـشـي را درمـقـابـل                  

 . زندگي پناهجويان قرار دهيم
 

در اين سنگـر مـبـارزه مـا و جـنـبـش                 
اما براي پيروزي   .   پناهندگي پيروز شد  

كامل بايد هنوز سنگرهـاي زيـادي را          
به فـدراسـيـون بـپـيـونـديـد و              .   فتح كرد 

  .ازحقوق خود گام به گام دفاع كنيد

 با اعتراض و همبستگي كابوس اخراج را بر فراز شهر له مر هلند برداشتيم                               
 گزارشى از تظاهرات موفق فدراسيون در شھر له مر هلند 

بهزاد صمدي به جـرم فـرار از ايـران و                
تقاضاي پناهندگي در آلمـان، بـعـد از           

روزي که   چند سال دوندگي و دربدري،      
بــراي تــمــديــد اقــامــت خــود بــه اداره            
خارجيان رفته، دستگير و فـورا روانـه           

دولــت آلــمــان قصــد      .   زنــدان مــيــشــود  
داشت چند ساعت بعد از دسـتـگـيـري           

 . بهزاد را به ايران باز پس بفرستد
بهزاد در شرايطي کامـال مسـتـاصـل،          
دست به خودسوزي زده و بدنش آسـيـب    

امـا پـلـيـس و مـقـامـات              .   مي بـيـنـد    
مسئول ، در نـهـايـت بـيـرحـمـي بـه او                  

او .   مـيـکـنـنـد       دستبند زده و زندانيش 
را در حــالــيــکــه کــامــال احــتــيــاج بــه            
مراقبت ويـژه پـزشـکـي داشـت، فـورا               
محاکمه و مورد بـي احـتـرامـي و يـا                

 . ضرب و شتم قرار ميدهند
بهزاد عضو حزب کمونيست کـارگـري        
ايران و فدراسيون پنـاهـنـدگـان ايـرانـي           

ايــن رفــتــار غــيــر انســانــي بــا           .   اســت
اعــتــراض شــديــد مــا روبــرو شــده و               
اعــتــراضــات بــه جــايــي رســيــده کــه             
مطبوعات زيادي در مورد اين رفـتـار         
دولت آلمان گزارش تهيه کـرده و خـبـر            

 . آنرا به گوش ميليونها نفر رسانده اند
اين يک مبارزه مهم اسـت کـه مـيـرود             
عمومي تر شده و توجه هاي زيـادي را          

امــروز مــوضــوع   .   بــخــود جــلــب کــنــد    
مبارزه مـا صـرفـا مـوقـعـيـت بـهـزاد                  

اگـر بـه ايـن نـوع رفـتـارهـاي                .   نيسـت 
بيشرمانه اعتراض نشود، فـردا نـوبـت         
همه پناهجـويـان اسـت و هـمـه را بـا                  
رفتاري بـه غـايـت وحشـيـانـه و غـيـر                  

 . انساني باز پس خواهند فرستاد
 

هــم اکــنــون اعــتــراضــات مــا، تــنــهــا           

نگذاشتن بهزاد و تبديل ايـن خـبـر بـه              
يک اسکاندال سياسي ميرود که تـوجـه        

فـدراسـيـون    .   هاي بيشتري را جلب کند   
اکنون با يک جمع و ائـتـالف بـزرگ از             
مـدافـعـيـن حـقــوق انسـانـي و حـقــوق                 

با هـمـکـاري و حـمـايـت               پناهندگي و 
اتحاديه کارگري در شهـر گـيـسـن، در            
ِصدد سازماندهي يک ميتينگ بـزرگ      

 مـاه مـارس در         ۱۸اعتراضي در روز    
 . مرکز شهر گيسن است

 
از همگان دعـوت مـيـکـنـيـم در ايـن                 
ميتينگ بزرگ اعتراضي حضور بـهـم       

 . رسانند
  

زمان و مکان 

مرکز شهر   ميتينگ
 بعد از ۲گيسن ساعت 

ظهر جلوي ساختمان 
خارجيها ، لودويگ 

 پالتز 
  

فدراسيون       –همبستگي     
سراسري پناهندگان ايراني               

 واحد گيسن       –
 

 ٢٠٠٦ مارس    ١٢
 

شماره تلفن تماس با مسئول     
فدراسيون در گيسن فرزانه    
ــي  ــانـ ــجـ ــيـ   الهـ

۰۱۶۲۷۷۴۴۴۹۲  

 ميتينگ اعتراضي در مرکز شهر گيسن 
 !با بھزاد صمدى اعتراض کنيد  به رفتار غير انسانى

هلند   –دبير فدراسيون واحد فريزلند                     –كيوان قديري          :  عكس و گزارش از          
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يــکــبــار ديــگــر بــه اداره مــهــاجــرت         
بازگردند تا مجددا پروندهـهـايشـان        

ــرد                 ــيـ ــرار گـ ــي قـ ــررسـ ــورد بـ . مـ
خوشبخـتـانـه تـا بـه امـروز تـعـداد                 
زيادي از ايـن پـنـاهـجـويـان بـويـژه                 
خانوادههاي داراي فـرزنـد اقـامـت،         
گرفته و مشکل پناهندگيشـان حـل        

اين خـود يـک دسـتـاورد           .   شده است 
مهم براي جـنـبـش دفـاع از حـقـوق               

 .پناهندگي درسوئد مي باشد
 

بر طبق آمار اداره مـهـاجـرت فـقـط            
يک سوم از اين پناهجويـان اقـامـت          

در عين حال همين اداره      .   گرفته اند 
اعالم کرده اسـت کـه رونـد بـررسـي              
پروندهها به شدت کاهـش يـافـتـه و            
پيش بيني ميشود که دوباره تـعـداد    
زيادي از همين افراد پاسـخ مـنـفـي           

 .  بگيرند
 

پناهجويان مـجـرد، خـانـواده هـاي            
  ســال و        ٣داراي فــرزنــد زيــرســن         

کسانيکه مـدارک هـويـتـي مـعـتـبـر              
ندارند همگي با خطر پاسخ مـنـفـي          

خـطـر جـدي اسـت و           .   روبرو هستند 
 ١۵نبايد تحت تأثير فضـاي اوايـل          

نوامبر و وعـده هـاي پـوچ  احـزاب               
دولــتــي و اداره مــهــاجــرت غــافــل           

 .ماند
 

تشـکـلـهـاي     .   خطر بسيار جدي است   
 ٢٠٠۵قبلـي کـه حـول امـنـسـتـي                

فعاليت ميکردند آن انسجام قـبـلـي         
را ندارند، از   طـرف ديـگـر حـزب                 
محيط زيست و حزب چپ سوئد نيز 
کــه قــبــال حــول ايــن مــوضــوع گــاه             
حرفي ميزدند امروز ديگـر بـخـاطـر          
فضاي انتخابات که در پاييز امسال   
صورت ميگرد آن را بـه فـرامـوشـي           
سـپـرده و در ايـن رابــطـه، آن اهــرم                 
فشاري که قبال روي حزب سوسـيـال        
ــعــنــوان حــزب حــاکــم              دمــکــرات ب

در مجموع .  داشتند، ديده نمي شود 
 نـوامـبـر ايـن         ١۵به دنبال اتفاقات     

جـنـبـش بـعـد از يـک دوره مـبـارزه                   
سخت و طـوالنـي در دفـاع از حـق                
پناهندگي، آن تب و تاب اوليه خـود    

 .را از دست داده است
 

در ضمـن طـبـق آخـريـن آمـار اداره                
 نــوامــبــر تــا بــه        ١۵مــهــاجــرت از     
 هزار نفر اقـامـت      ١٠امروز، بالغ بر    

گــرفــتــه انــد و ايــن خــود جــاي                     
اما به نسبـت ايـن       .   خوشحالي است 

آمـــار، اخـــذ اقـــامـــت در مـــيـــان             
پناهجويان ايراني و افـغـانـي زيـاد            
چشمگير نيست و دريـافـت اقـامـت          
در ميان پناهجويان مجرد مـربـوط        
به اين کشورهـا، در طـول ايـن سـه               

آمـار  .    نفر هم نرسيده است    ۵ماه به   
بسيار بااليي از خانواده هاي داراي       
فرزند که از اولويتهـاي اصـلـي ايـن            
قانون مـحـسـوب مـي شـدنـد بـدون               
هيچ پاسخي در اضطراب و نگرانـي       

 .بسيار شديدي به سر مي برند
 

درست اسـت کـه تـعـداد زيـادي از                
پناهجويان که شامل قانون مـوقـت        
پناهندگي شده اند و براي  بـار دوم           
در اداره مهاجرت ثبت نام کرده انـد         
تاکنون جواب منفي دريافت نـکـرده      
اند اما اين به اين معني نيست کـه          
اين دسته از پـنـاهـجـويـان هـمـگـي               

 .پاسخ مثبت دريافت خواهند کرد
 

سؤال اينجاست کـه، چـه کـار بـايـد              
کرد؟ بايد اعتراض کـرد و قـبـل از             
هر چيز الزم است که با تمام احـزاب         
پارلـمـانـي سـوئـد تـمـاس گـرفـت و                  
يکبار ديگر اهميت اين موضوع را       
با آنها درميان گذاشت، بويژه حـزب       
چپ و محيط زيسـت کـه خـود يـک              
ــه هــمــه                 دوره تــالش کــردنــد کــه ب

. پناهجويان اقامت عمومي بدهـنـد     

بايد با تمام تشـکـلـهـايـي کـه حـول               
 فعاليت ميـکـردنـد    ٢٠٠۵امنستي  

تماس گرفت و در صورت امکان بـا         
هر تعداد از آنـهـا تـا آنـجـايـي کـه                   
امکان دارد به صـورت ائـتـالف در            

 .اين زمينه کار کرد
 

 بـعـالوه بـايـد ايـن مـوضـوع را بـه                   
رسانه هاي عمومي سوئد کشانده و     
اعــالم کــنــيــم کــه ايــن دســتــه از                 
پناهجويان در اثـر شـرايـط سـخـت              
پناهندگي، انتظار طوالني و پشـت       
سر گذاشتن يک دوره زندگي مخـفـي    
از نظر روحي و رواني آسيب فراواني       
ديده اند بـه هـمـيـن خـاطـر، داليـل                 
انساني براي مـانـدن آنـهـا و ادامـه              
زندگي در سوئد نه تـنـهـا در مـورد             
فــرزنــدان ايــن پــنــاهــجــويــان صــدق         
ميکند که در مورد بزرگساالن نـيـز       

ــايــد هــمــه    .   کــامــال صــادق اســت       ب
 نوامـبـر بـر اسـاس          ١۵کسانيکه از   

اين قانون در اداره مـهـاجـرت ثـبـت            
 . نام نموده اند اقامت بگيرند

 
 تا  ٣زنان و مردان جوان مجردي که       

 سال از زنـدگـي خـود را در ايـن                  ٧
شرايط سخت پنـاهـنـدگـي گـذرانـده           
اند چـرا نـبـايـد داليـل انسـانـي در                  

مگرنه اينکه !   موردشان صدق کند؟ 
در کشورهاي ايـران و افـغـانسـتـان              
زندگي مردم بوسيله اسالم سـيـاسـي        
به سياهي و تـبـاهـي کشـيـده شـده                

مگـرنـه ايـنـکـه هـمـگـي از               !   است؟
اختناق و سرکوب سياسي فرار مـي        

 !کنند؟
 

مگرنه اينکه حکومت اسـالمـي در        
ــرزاي در                  ــان و کـ ــبـ ــالـ ــران، طـ ايـ
افغانستان و عالوي و سيسـتـانـي و          
دارو دسته هايي چون مـقـتـدا صـدر         
در عراق، هـمـه و هـمـه از بـه کـار                    
گماردگان غرب هسـتـنـد و امـکـان           
هر نوع آزادي را از مردم سلب کـرده         
و ترور و آدمـکـشـي را بـر زنـدگـي                 

 !مردم حاکم نموده اند؟
 

زنـان و دخـتـران جـوانـي کـه اجــازه                  

 مارس روز جـهـانـي زن را          ٨ندارند  
برگزار نمايند و در صورت برگـزاري       
آن، مــورد ضــرب و شــتــم و حــتــک             
حرمت قرار مي گيرند، چيزي که در  

 مارس امسال در پارک الله تهران       ٨
و پارک دانشجو اتـفـاق افـتـاد، ايـن             
حق طبيعي و انساني آنها اسـت کـه          
افشـاگـري نـمـايـنـد، حـق طـبـيـعـي                  
آنهاست که فرارکنند، حق دارند کـه       
پناهنده شوند، فرياد بزنند و صداي      
اعتراض خود را در بيرون از مرزهـا        
عليه سرکوب و اختناق سياسـي در        
کشور خود را به گـوش هـمـه مـردم             

 .دنيا برسانند
 

بياييد دستانمان را در دست هم گره       
بزنيم و متحـد و مـنـسـجـم از حـق                 

دفـاع از    .   انساني خود دفاع نمايـيـم     
حقوق انساني اين پناهجويان تـنـهـا        
وظيفه خود آنها نيست، وظيفه همه      
ســازمــانــهــايــي اســت کــه خــود را            
پرچمدار دفاع از حقوق پنـاهـنـدگـي         
ميدانند، وظيفه مردمـي اسـت کـه          
خود روزي به همين درد گرفتار بوده  
انـــد، وظـــيـــفـــه هـــمـــه احـــزاب و              
سازمانهاي ايراني است که خـود را        
در دفــاع از حــقــوق انســانــي و                    

دفاع .   پناهندگي تداعي مي نمايند   
. از حق پناهنده امـر هـمـه مـاسـت             

امر هر انساني است که خـود را در           
مقابل تبعيض و نابـرابـري تـعـريـف           

ما پناهجويان ايراني بـايـد      .   ميکند
اساسي ترين کارمان اين بـاشـد کـه           
جــمــهــوري اســالمــي را بــه عــنــوان          

مسبب جنايت عليه بشريت هر روز      
به افـکـار عـمـومـي دنـيـا مـعـرفـي                  
نمائيم و اعالم کنيم کـه تـا زمـانـي            
کـه احــکـام اعـدام وجـود دارد، تــا               
زماني که انسانها بـخـاطـر جـرمـي             
کــه مــرتــکــب شــده انــد شــکــنــجــه            
ميشوند، تا زمـانـي کـه حـجـاب و              
پوشش براي زنان اجباري اسـت، تـا         
زماني که دستگاه مـذهـب در امـر            
آموزش بـويـژه در مـدارس دخـالـت             
دارد، تــا زمــانــي کــه در امــاکــن               
عمومي بـا تـوصـل بـه زور، صـف                
زنان و مردان را جدا ميکنند و هـر           
نوع تـخـطـي از آن بـا بـازداشـت و                   
سرکوب جواب ميگيرد، تا زمـانـي        
کــه بــراي جــوانــان بــه جــرم عشــق               
ورزيدن حکم شالق صادر مـي شـود         
و در يک کالم تا زماني که جمهوري        
اسالمي سر کـار اسـت پـنـاهـنـده و               
ــز                  ــي ــان ن ــي ــران ــدن اي ــده ش ــن ــاه ــن پ

اما پناهجويـانـي   .   موضوعيت دارد 
که در شرايط نامعلوم و بالتکليفـي       
قرار گرفته اند الزم اسـت در رديـف           
اول ايــن مــبـارزه بـاشــنـد و افــکــار              
عمومي مردم سوئد را به کـمـک بـه            

بــا فــدراســيــون ســراســري      .   طــلــبــنــد
پناهندگان ايراني در سـوئـد تـمـاس          
بگيريد و از کمپيني که از بـيـسـتـم            
فــوريــه شــروع شــده اســت حــمــايــت          

 و   ٢٨نموده، بويژه در تظاهراتهـاي       
مــارس در شــهــرهــاي مــالــمــو،         ٢٩

گوتنبرگ و استکهلم بطور گسـتـرده       
 . شرکت نماييد

 ... سخنی کوتاه با پناهجويان در سوئد 
 

 ادامه از صفحه اول   

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

را در   لطفا اين طومار
زندگى به "حمايت از کمپين 
 امضا کنيد" دور از ترس
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قبل از همه اينجانب پـريسـا عـطـايـي            
مقدم به عنوان عضـو خـيـلـي کـوچـک              
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
ــگــر                   ــداهللا اســدي و دي ــاي عــب از آق
همکارانشان که باعث شدند با تحـمـل        
مشقت هاي فراوان، بتوانيم  حـرف دل         
خود را بازگو نماييم تشکر کـرده و بـه            

 .  يکايک اين عزيزان درود بفرستم
                                        

ــحــمــل          ١٣٧٣مــن در ســال            ــا ت  ب
مشکالت بسيار کـه در امـتـحـانـات             
کنکور دانشجـويـي بـود در امـتـحـان              
ورود به دانشـگـاه قـبـول شـده و وارد                 
دانشگاه علوم پزشکي نـازلـو ارومـيـه           
شدم و در رشته بيهوشي بـه تـحـصـيـل             
مشغول شدم ولي براي اينـکـه بـه ايـن             
مرحله برسم هم مشکالت بسيـاري را        
بايد پشت سر ميگذاشتم، چون قوانين      
ايران هميشه متـنـاسـب حـال کسـانـي             
ميباشـد کـه از قـمـاش آخـونـد هـاي                  
جنايتکار يا از خانواده هـاي شـهـدا و            

و يـا يـک سـري         . . . .   اسرا و جانبازان و     
افراد متقلب که عضـو هـيـچـکـدام از             
اين ارگان ها نيـسـتـنـد ولـي بـا رنـگ                 
عوض کردن خـود را جـا مـيـکـنـنـد،                 

به خاطر همين زماني که يک زن       .   است
در ايران تصميم ميگيرد در دانشـگـاه        
شروع به تحصيل کـنـد اول بـايـد ايـن                
مراحل دشواري را پشت سر بگـذارد و         
تازه بعد از کلي بيچارگي و قبول شـدن         
در دانشگـاه و پشـت درهـاي  بسـتـه                 
کنکور معطل مانـدن، بـا مشـکـالت           
خانوادگي روبرو ميـشـود کـه بـايـد از              
بزرگهـاي خـانـواده اجـازه بـگـيـرد کـه                 
ميتواند در دانشگاهي کـه در شـهـري           
کــه مــحــل زنــدگــي او نــيــســت درس            
بخواند و در خـيـلـي مـوارد بـا جـواب                
منفي از سمت خانواده روبرو مـيـشـود         
و يا زنان متأهل که آنها نـيـز بـايـد از                
شوهرانشان کسب اجازه بکنند کـه آيـا        
ميتوانند در يک شهر ديگـر شـروع بـه            
تحصيل کنند يا نه؟ کـه آنـهـا هـم در                
بــيــشــتــر مــوارد بــا جــواب رد روبــرو            

ميشوند و اين اولين ضربه هـاي ورود          
يک زن در جامعه ايران ميباشد کـه در          
خيلي از موارد باعـث سـرخـوردگـي و            
افســردگــي زنــان و دخــتــران ايــرانــي             

مــن نــيــز بــا تــحــمــل ايــن          .   مــيــگــردد
مشــکــالت و بــه اصــطــالح خــودمــان         
شانس آوردن، تـوانسـتـم در دانشـگـاه             

 ١٤اروميه کـه بـا شـهـر مـن حـدود                   
 . ساعت فاصله داشت تحصيل کنم

 
بعد از اينکه درسم تمام شد ميبايست       
يــک طــرح يــکــســالــه را در يــکــي از               
بيمارستانهاي تهران ميـگـذرانـدم  تـا            
بتوانم مدرک پايان تحصيـلـي خـود را           
بگيـرم و بـديـن تـرتـيـب در يـکـي از                     
جنوبي ترين منـاطـق تـهـران واقـع در              
ميدان راه آهن شروع به گذرانـدن طـرح          
خود کردم، ضـمـن طـرح چـون عـالقـه               
زيادي  به کار داشتم  تقاضا کـردم کـه            
ــه                 ــعــد ب اول بصــورت آزمــايشــي و ب
صورت رسمي در رشته خود کار کنم و     

 .اين تازه اول مشکالت من بود
 

ما بايد براي استخدام در هر رشتـه اي          
که ميخواسـتـيـم کـار کـنـيـم، رسـالـه                 
خميني را که هيچ ربطي بـه شـغـلـمـان             
نداشت و يک مشت چرت و پـرت بـود          
بدون اينکه بخواهيم بايد با فشار وارد        
مغز خود ميـکـرديـم تـا در امـتـحـان                

 . استخدام قبول شويم
 

هميشه شرايط ايران اين طور است کـه        
پا به هر اداره براي استخدام ميگذاريد       

 : بايد بدانيد که
 !                                 مرده را چطور ميشويند؟
نمـاز آيـات     !    نماز شب اول قبرچيست؟ 

 !را کي ميخوانند؟
مرجع تقليد بايد چه شـرايـطـي داشـتـه            

 !باشد؟
و از اين حرفهاي پوشالي و مسخره کـه   
حتي دلت به نوشـتـن ايـن حـرف هـاي               
مسخره مي خندد، که خود اين آخونـد        
ها هم نفهميـدنـد چـه  گـفـتـنـد و چـه                     

نوشتند و چه شد و فقـط مـيـخـواهـنـد          
 . سر مردم را گرم کنند

 
من براي استخدام به ساختمان مرکـزي      
دانشگاه واقع در ميدان انقالب رفتم و      
بعد از يکساعت حرف بيهوده و سـوال         
پيچ کردن من، آن هم از طريق خـانـمـي         
که خدا ميدانـد چـنـد روز بـود حـمـام                 
نرفته بود  و قيافه کريهي داشـت و بـا             
چادر و مقنعه بلند و پاره که فـقـط دو            
تا چشمهاي شيطانـي آن مـعـلـوم بـود              
مثل يک متهم سوال و جـواب شـدم و             
بعد نيز چند سري ديـگـر امـتـحـان بـه               
هميـن طـريـق دادم  تـا تـوانسـتـم بـه                     

هر .   اصطالح به استخدام بهارلو در آيم     
روز که مي گذشت مـي فـهـمـيـدم چـه               
اشتباهي کردم چـون هـمـيـشـه جـنـگ              
اعصاب داشتم و چـنـد تـا نـخـالـه بـه                  
اصطالح حزب اللهي آنجا بودند که بـا         
اخالق من همخواني نداشتند و فـقـط          
عشق به بيماران و کمک به آنها بـاعـث           
ميشد که من در اين شرايط سـخـت و           
آن هم با درآمد کم و خيلي مسخـره بـه          

 .کار خود ادامه دهم 
 

در ايــران کــنــونــي بــرابــري زن و مــرد              
وجود ندارد و من به عنوان يـک زن بـا             
مردي که همکار و هم رديف مـن بـود           
از لحاظ حقوقي و مزايا بـا هـم کـلـي               
تفاوت داشتيم و ما هـمـيـشـه از آنـهـا               
عقب تر بوديم در حاليکه من يک بچـه         
شير خوره داشتم و بايد او را هرشـب و           
روز در مهد کودک زنـدانـي مـيـکـردم،            
 .ولي مردان اين مشکالت را نداشتند

 
من به عنوان تکنسين بيهـوشـي چـون          
با بيماران در تماس بودم بايد همـيـشـه         
مرتب و منظم در اتاق عمل مـيـبـودم           
که بيمار از ديدن رخسـار رنـگ پـريـده           
من نترسد چون بيمـار خـود، اسـتـرس            
عمل را دارد و اين بـرايـش کـافـيـسـت              
ولي مديران ما اين را نمي فهميدنـد و          
مي گفتند بـايـد شـلـوار و مـقـنـعـه و                   

مانتو بلند تا زير زانـو بـه تـن داشـتـه                
باشيد، آرايش مطلقنا نکنيد، جـوراب      
سفيد و يا رنگ روشن نپوشيد و به يک         

 .قيافه مخوف خودتان را در بياوريد 
 

در جواب آنها من مي گفتم شغـل مـا           
خيلي حساس است چون ما مستقيـمـا       

مانتـو بـايـد      .   با جان بيماران کار داريم    
کوتاه و مقنعه تا زير گردن باشد و يـک          
مقدار هم به قيافه ظاهري خود در حـد         

اين ( متعادل برسيم، به قول قديمي ها       
فـرداي آن روز      )   را گفتيم، بال گفتـيـم        

مرا در حراست بيمارستان خواستنـد و      
گفتند  خانم عطايي مثل اينکـه اتـاق          
عمل را با سالن رقص اشتباه گرفـتـيـد           
و من هم در جواب آنها گفتم کـه شـمـا       
اتاق عمل را با زندان اشتبـاه گـرفـتـيـد           
شما فکر مي کنيد ما  زندانيـان شـمـا       

سرتـان را درد نـيـاورم حـدود             .   هستيم
هشت سـال ايـن وضـعـيـت سـخـت و                  
دشوار را با داشتن يک فرزند و زنـدگـي          
ناموفق  گذراندم و در اين سختي هايم        
دخترم نيز شريک بود و او هم پا به پـاي     
من با زبان بي زباني تحمل ميـکـرد و            
وقتي که نمي گذاشتنـد سـاعـت شـيـر             
بچه ام بروم و در مهد کودک به او شـيـر      
بدهم وقتي مي رفتم بچه ام را تحـويـل          
بگيرم بغض را در گلوي او مي ديـديـم         
و حس ميکردم اين جنايتکاران، مـهـر        
مادر و فرزندي را نيز از ما صلب مـي          

بعـد از گـدشـت مـدتـي دچـار               .   کردند
افســردگــي روحــي شــديــد شــده و بــه             

بيماري گواتر مبتال گـرديـم و در اول             
جواني شروع به خوردن دارو کردم و بـا          
مشورت پزشکـم تصـمـيـم گـرفـتـم بـه                
مرخصي بدون حـقـوق بـروم تـا وضـع               

شـش  .   روحي خودم و فرزندم بهتر شـود      
ماه مرخصي درخواست کردم ولي آنها      
بدون اطالع به من چهار ماه مـرخصـي       
رد کردند و وقتي رفتم خودم را معرفي        
کنم  ديدم که ترک از خدمت بـرايـم رد             
کرده اند و نامه من به قسمت تخلقـات    
اداري رفته است و بدون ايـنـکـه خـودم            
بـدانـم مـارک بـي انضـبـاطـي بـه مـن                    

وقتي  ديـدم ايـنـطـور          .   چسبانده بودند 
است تقاضاي بازخريدي کردم و گفتند      
هيچ حقوقي بابت اين هشت سال به تو        
تعلق نمي گيرد چون شمـا ضـمـن کـار             
تقاضاي بـازخـريـدي نـکـردي و شـمـا                
اخراج هستيد و اين جرقه اي شد بـراي          
اينکه حس کنم که ديگر ايران نه جـاي         
من است و نـه جـاي دخـتـرم کـه فـردا                  
وضعي بهتر از من نخواهد داشت و بـا      
تحمل سخـتـي هـاي بسـيـار زيـاد بـه                  
سوئد آمديم و هـنـوز بـعـد از گـذشـت                
چند ماه، باورم نمي شود کـه از زنـدان            
روح و روان ايران خارج شدم و در اينجا         
دست به قلم شدم که الاقـل کـمـي  از                
حرف هاي دلم را خالي کنم و بـاز هـم              

ـــ  آزادي ـ         :  کالم آخرم اين است  آزادي ـ
 آزادي

 سرنوشت به سراغ ما ميايد يا ما به سراغ سرنوشت ميرويم؟                       
 

 بخش دوم
 

 پريسا عطايي مقدم

 ا گ ر   ش م ا   پ ن ا ه ج و ي ى   ه س ت ي د   ک ه   ج و ا ب   ر د ى   د ر يـا فـت   کـر د ه   ا يـد ،   
ا گ ر   ش م ا   پ ن ا ه ج و ي ى   ه س ت ي د   کـه   حـکـم   تـر ک   خـا ک   گـر فـتـه   ا يـد   و   نـمـى    

 خ و ا ه ي د   ب ه   ج ھ ن م ى   ک ه   ا ز   آ ن   ف ر ا ر   ک ر د ه   ا يـد   بـر گـر د يـد ،   
ا گ ر   ش م ا   پ ن ا ه ج و ي ى   ه س ت ي د   ک ه   ک ه   ن م ى   خ و ا ه ي د   س ي ر   ح و ا د ث   س ر ن و ش ت   شـمـا    

 ر ا   ت ع ي ي ن   ک نـد ،   
 ا گ ر   ش م ا   پ ن ا ه ج و ي ى   ه س ت ي د   ک ه   ا ز   ا ن ت ظ ا ر ،   ص ب ر   بـه   تـنـگ   آ مـد ه   ا يـد ،   

ا گ ر   ش م ا   ب ه   س ي ا س ت ھ ا ى   پ ن ا ه ن د گ ى   و   غ ي ر   ا ن س ا ن ى   د و ل ت   ا نـگـلـيـس   مـعــتــر ض   
 ه س ت ي د ،   

و   ا گ ر   ش م ا   د ا ش ت ن   ي ک   ز ن د گ ى   ا م ن   و   ا ن س ا ن ى   ر ا   ح ق   خ و د   و   هـمـه   ا ن سـا نــھــا   
 م ي د ا ن ي د ،   

ب ه   ه م ب س ت گ ى   ف د ر ا س ي و ن   س ر ا س ر ى   پ ن ا ه ن د گ ا ن   ا ي ر ا ن ى   
 ب پ ي و ن د ي د 
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 مارس امسال مراسم متفـاوت و بـي           
. نظيري در شهر كلن سازمان داده شـد        

يكي از سازمندهـنـدگـان اصـلـي ايـن             
مراسم مينا احـدي دبـيـر فـدراسـيـون              

در .   سراسري پناهـنـدگـان ايـرانـي بـود           
اينجا تالش ميكنم خوانندگان نشـريـه       
همبستگ و ساير عالقمندانـي را كـه          
نتوانستند در اين مراسم شركت كنـنـد        
را با خود به اين مراسم برده و تصـويـر            
كوچكي از اين مـراسـم را بـه تـحـريـر                 
درآورم به اين اميد کـه بـتـوانـد مـايـه                
آگاهي عزيزان شرکـت نـکـرده در ايـن             

مــن ابــتــدا ســعــي     .   کــنــفــرانــس بــاشــد  
مينمايم که فضاي حاکم بر کنـفـرانـس          
راشرح داده سپس به گزارش جزئـي تـر          

 .مسائل مطروحه خواهم پرداخت
 

تب و تاب سالن پيش از    
 كنفرانس  

 
 صـبـح،     ١٠از ساعـت حـدود سـاعـت         

گروه تدارکات کنفرانس مشغول تهـيـه        
و تدارک بـراي مـيـهـمـانـان و شـرکـت                  

 ١٢از حدود سـاعـت        .   کنندگان بودند 
کم کم بر تعداد شرکت کنندگان افـزوده        

اولين سخنران، خانم هما ارجمنـد      .   شد
 ســاعــت زودتــر از زمــان          ٢بــود کــه     

برگزاري جلسه در سالن، حضور به هـم         
رسانيـد و بـديـنـوسـيلـه گـوي نـظـم و                    
انضباط را از ساير مـدعـويـن ربـود و             
بسيار دوستانه و صميمانه، مانند يـک       
عضو و شرکت کـنـنـده مـعـمـولـي بـه                 
گفتگو و گپ با ساير افراد پرداخت که        
در اين بين شرکت کنندگاني که تـا آن           

 نـفـر مـيـرسـيـدنـد،            ٤٠زمان به حدود    
توانستند از نزديک با اين رهبر خـوش          
اخالق کمپين عليه دادگاه هاي شريعـه       

هـمـه در نـقـاط         .   در کانادا آشنا شونـد    
مشــخــصــي مســئــولــيــتــي بــر عــهــده         
داشتند و از قرار معلوم همه چيز طبـق   

انـتـظـامـات     .   برنامه و حساب شده بود    
سالن کنفرانس نهايت خوشرفـتـاري را        

از نـظـر     .   با شرکت کنندگـان داشـتـنـد        

مسائل امنيتي همـه چـيـز بـا درايـت              
 . خاصي اداره ميشد

 
كنفرانس مطبوعاتي با              

خبرنگاراني از كشورهاي             
 مختلف   

 
 بعد از ظـهـربـا        ٣همايش راس ساعت    

ورود ساير مدعوين و شرکت کنندگـان       
و افزايش تعداد آنـهـا، بـا سـخـنـرانـي                
کوتاهي ذکر نکاتي بـه سـخـنـرانـان و              
شرکـت کـنـنـدگـان و نـحـوه بـرگـزاري                  
کنفرانس، کليد خورد و سخنـرانـان بـه          
ترتيب هر کدام بسيار کوتاه  در حـدود          

 دقــيــقــه اشــاره بــه ســوابــق و           ۵ تــا     ٢
فعاليت ها و نکـات سـخـنـرانـي خـود              
کردند که اهم آنها قتل هاي نامـوسـي،        
آپــارتــايــد جــنــســي، ازدواج اجــبــاري،        
جوامع موازي، ترور و اسالم سـيـاسـي       

سپس نوبت به روزنامه نـگـاران و         .   بود
خبرنگاراني رسيد که در انتـظـار طـرح        

. سواالت خـود از سـخـنـرانـان بـودنـد               
حضـور کــثــيــر نــمــايــنــدگـان مــديــاهــا         
وخبرنگاران و يک شبکـه تـلـويـزيـونـي             
ازکشور يونان، يک شبکه تلويزيوني از      
کشور انگليس و يک شبکه تلويزيونـي        

ار آلمان نيز نکتـه     . د. از هلند و شبکه و    
اي قابل توجه در بـدو شـروع بـود کـه                

.  نشان از اهميت اين کنفرانس مـيـداد        
خــبــرنــگــاران يــکــي پــس از ديــگــري           
سواالت خود را کردند و سخرانان نـيـز          

ناگفته نـمـانـد      .   به سواالت پاسخ دادند   
که اين کنفرانس به دو زبان آلـمـانـي و             
انگليسي برگزار شد که نـقـش تـرجـمـه            
بين اين دو زبان در مواقع الزم را، دو            
مترجم جوان آلماني برعـهـده داشـتـنـد           
که اين کار را به نحـو احسـنـت انـجـام               

 . دادند
 

وقت استراحت باالخره بـعـد از حـدود            
 دقيقه تاخيربه سر رسيد و در ايـن         ٢٠

ــر                  ــان و ســاي ــدگ ــن ــن ــيــن شــرکــت ک ب
خبرنگاراني که فـرصـتـي بـراي انـجـام             

سوال و جواب در وقت معمول نـيـافـتـه          
بودند توانستند اين فرصت را يافتـه و         

 .با سخنرانان به صحبت بپردازند
 

طوفان عليه اسالم          :  پانل   
سياسي و در دفاع از حقوق              

 زنان  
 

 بعد از وقت استراحتي کوتـاه قسـمـت          
دوم جلسه با سخنراني مـيـنـا احـدي،             
باني اين کنفرانس ادامه يافـت کـه در           
آن، ميـنـا احـدي بـا سـخـنـرانـي فـوق                   
العاده تاثير گذار و پر محتـوائـي جـان           

 مارس و علل و ريشه ٨کالم و اهميت    
ستـم بـر زن و نـقـش مـحـوري اسـالم                    
سياسي و دست هاي پشت پرده حامي       
اين ستم را بيان کردند کـه بـا تشـويـق              

سـپـس در     .   ممتد حاضران مواجه شـد    
ادامه برنامه،  آيان هيرسي عـلـي نـيـز            
توانست به همـراه گـروه امـنـيـتـي کـه                
نقش حفاظت از جان ايشان را برعـهـده         
دارند، بعد از تاخيري دو ساعته، خـود        
را به جمع سخنرانان برساند که در بـدو          
ورود با استقبال حاضران مواجه شـد و     
مورد تشويق همگان قـرار گـرفـت کـه            
البته تاخير ايشان باعث ناميـده شـدن         
ايشان به عنـوان وقـت نـاشـنـاسـتـريـن               
سخنران شد که البتـه ايـنـيـکـي فـقـط               
مزاح بود چون داليل امنيتي و درگـيـر         
بودن ايشان با مسائل مختلـف داليـل        

 .کافي براي موجه بودن تاخيرش بود
 

در قســمــت دوم بــرنــامــه تــعــدادي از            
ســخــنــرانــان تــوانســتــنــد بــا ذکــر                  
بيوگرافيشان توسط مجري برنامه، بـه      
ايراد سخنراني هايي نسبـتـا طـوالنـي          
مدت بپردازند که بعد از هر سخنرانـي         

در .   مورد تشويق حضار، قرار گرفتـنـد     
ايــن قســمــت، عــالوه بــر ســخــنــرانــي           
تعدادي از مـدعـويـن، فـيـلـم تسـلـيـم                 
نوشته آيان هرسي عـلـي، بـه نـمـايـش               
درآمد که جو سالن را کـامـال عـوض             
کرد و باعث حزن و انـدوه بـيـنـنـدگـان                

به ادامه سخنراني هـاي ديـگـري          .   شد
نيز ايراد گرديد که به نظر مـن از بـيـن             
همه شعري که خانم فاطمه بلزر مـبـارز      

ــزيــدي                ــبــار از دخــتــري ي ــرکــت ــه ( ت ب
گروندگان مسلک بسيار سخـتـگـيـرانـه         
يزيدي گفته ميشود که در بين کرد هـا         

سرودند بسيار جالب توجـه     )   رواج دارد 
بود، چون با بيان چنـد بـيـت اشـاره بـه              
عمده مشکالت زنان و دختران کرد از        
قبيل ازدواج اجباري، عـدم اسـتـقـالل،          

نمودنـد کـه در       . . .   خوار شمرده شدن و     
آيان هرسي  .   نوع خود بسيار جالب بود    

علي نيز بعد از اتـمـام فـيـلـم و ايـراد                   
سخنراني طويل المدتي تحـت تـدابـيـر          
نسبتا شديد امنيـتـي، سـالـن را تـرک              
کرد که بدينوسيله متاسفانه فـرصـتـي         
براي طرح سـواالت از طـرف مـديـاي              
حاضر در جلسه فراهم نشد و قسـمـت           
دوم کنفـرانـس نـيـز بـا هـمـان نـظـم و                     
ترتيبي کـه در بـيـن کـنـفـرانـس هـاي                  
اينچنيني بيش از پـيـش نـمـايـان بـود              

 .خاتمه يافت
 

در وقت استراحت دوم، حالتي  بسـيـار         
دوســتــانــه تــر و بــه اصــطــالح عــام،               
خودماني تري بين مدعوين و شـرکـت         
کنندگان در پشـت درب هـاي سـالـن               
ايجاد شد که شرکت کننـدگـان از ايـن            
فرصت استفاده کردند و به گـپ زدن و           
ــاري               ــادگ ــاي ي ــن عــکــس ه ــت ــداخ ان
پرداخـتـنـد کـه نشـان از صـمـيـمـيـت                   
ســخــنــرانــان و قــدرشــنــاســي شــرکــت          

من هم کـه از طـرف          .   کنندگان داشت 
تلويزيون کانال جديد، مسـئـول تـهـيـه            
گزارش از حواشي کـنـفـرانـس بـودم از             
ايندسـت فـرصـت هـاي بـدسـت آمـده                
نهايت استفاده و در اين قسمت نيز در         

 . مورد کنفرانس، نظر خواهي نمودم
 

در قســمــت ســوم،  سـخــنــرانـانــي کــه             
نتوانسته بودند در قسمت اول به ايـراد         
متون خود بپردازند توانستند صحبـت      
کنند و سر آخر، بازهـم ، سـواالتـي از              
طرف خـبـرگـزاري هـا و نـمـايـنـدگـان                  
کــثــيــري از جــرايــد طــرح گــرديــد کــه            
سخنرانان يکي پس از ديگري به آنـهـا          

جلسه در حـدود سـاعـت        .   جواب دادند 
 دقيقه  پايان يافت و هـمـگـي           ٣٠ و   ٩

متفق القول از اين کنفرانس به مـثـابـه           
نقطه عطفي در تاريخ مبارزات و جـدل        

عليه اسالم سياسي، آپارتايد جنـسـي،       
حجاب و ازدواج اجـبـاري، قـوانـيـن و              

 .سنن ضد زن ياد کردند
 

 سخنرانان چه گفتند؟          
 

حال به بـررسـي جـوهـر گـفـتـگـوهـا و                   
نظرات و نکات مطروحه در کنفـرانـس         

 مارس کلن ميپردازيم که مشخصـا   8
مهمترين قسمت کنفرانـس را شـامـل          

 .ميشود
 

دراين کنفرانس هانلوره ويـلـمـانـس از           
ســازمــان عــفــو بــيــن الــمــلــل در اهــم            
صحبت هايشان بـه مـبـارزه سـازمـان            
عفو بين الـمـلـل عـلـيـه ظـلـم و سـتـم                     
سازمانيافته و بخشـا مـورد حـمـايـت            
دولـتـي بـه زنـان بـودنــد و در ادامــه،                  
مبارزه براي يـکـسـانسـازي و بـرابـري              
براي زنان را بدون توجه به فـرهـنـگ و             
خواستگاه اجتماعي که از آن مـنـشـا            
گرفته اند را سرلوحه فعاليت هاي خود       

 .دانستند
 

کريستينا اشتوله بيشتر توجهشـان بـه        
مســائــل اجــتــمــاعــي و مــعــضــالت           
خارجيان در ادغام بـا جـوامـع بـومـي              
کشور محل سکونت و تاثير اين قبيـل     
موارد بـر پـايـمـال شـدن حـقـوق زنـان                  

ايشان يکي از راه حل هـاي از          .   داشت
ميان برداشتن ستم بـر زن در جـوامـع             
خارجي را، انتگراسيون هر چه سريعتـر    

ايشان بـا   .   خارجيان درآن جوامع ناميد   
ارائه دقيقترين آمارقتل هاي ناموسـي      
و تــعــرض بــه حــقــوق زنــان، در بــيــن              
سخنرانان همايش به نوعـي حسـابـگـر          

 .ترين آنها بود
 

فاطما بلزا از ازدواج اجـبـاري کـه در               
مورد خودش پيش آمده بود صـحـبـت          
به ميان آورد و حتي از کتابي صحبـت         
کرد که در ايـن زمـيـنـه تـالـيـف کـرده                  

ــت ــاري و             .   اسـ ــبـ ــان ازدواج اجـ ايشـ
مشــاهــده تــکــرار وقــوع آن حــتــي در            
جوامع به اصطالح مـتـرقـي امـروز را            
مــورد نــکــوهــش قــرارداد و از آن بــه             
عنوان معضل بزرگ دختران کـرد يـاد        
کرد و از فعاليت هاي خود در زمـيـنـه            
آگاهي رساني به ديگر دختـران کـرد و           

 .ترک در اين زمينه خبر داد

 : مارس آلن٨آنفرانس 
 طوفاني بزرگ از يك سالن كوچك

 شاهين احد پور
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ايشــان ازدواج   .   تــالــيــف کــرده اســت     
اجباري و مشاهـده تـکـرار وقـوع آن             
حتي در جوامع به اصطالح مـتـرقـي          
امروز را مورد نکوهش قرارداد و از         
آن به عنوان معضـل بـزرگ دخـتـران            
کرد ياد کرد و از فعاليت هـاي خـود            
در زمينه آگاهـي رسـانـي بـه ديـگـر               
دختران کرد و ترک در اين زمينه خبر        

 .داد
مينا احدي، سخنران اين کـنـفـرانـس         
نيز جدال با اسالم سياسي، و تـعـرض         
همه جانبه آن به حقوق زن و حـمـايـت            
دول اسالمي از آن را مـورد تـاکـيـد               

ايشان در چند نوبـت از تـز          .   قرار داد 
نسبـيـت فـرهـنـگـي و نـوع نـگـرش                  
ســيــاســيــون غــرب بــه اســالم و                   
سازشکاري آنان با اين نـيـروي سـيـاه           

 .ابراز انزجار کرد
رزا لگار نيزمـانـنـد سـايـرمـدعـويـن             
همـايـش، بـعـد از مـعـرفـي خـود و                   
فعاليتهايش در زمينه حـقـوق زن از          
عـدم رســيــدگـي مــراجــع قــانــونــي و           
پليسي در اتريش به تعرضات عـلـيـه         
حــقــوق زن کــه بــخــشــا قــتــل هــاي              
نــامــوســي را نــيــر شــامــل مــيــشــد           
صحبت نمود و خاطر نشـان سـاخـت          
که تعـرض بـه حـقـوق زن، حـال چـه                  
خارجي و يا چه بومي آن کشور، بايد        

. مورد رسيدگي مـراجـع قـرار گـيـرد           
ايشــان زنــان را مســتــحــق داشــتــن            

امنيت، استقالل  دانست و اشاره بـه          
قوانيني کرد که مانع دستيابي زنـان        

 .به اين مهم ميشوند
آذر مــاجــدي ازبــا شــورتــريــن و بــا              
شوقترين سخنران جلسه بود کـه بـاز          
هم از پيکار با اسـالم سـيـاسـي يـاد               
کرد و با ايراد سخنراني هاي سـراسـر         
بي پرده، حـجـاب از صـورت اسـالم              
سياسي و خوي زن ستيزي جـمـهـوري         

ايشـان در ادامـه       .   اسالمي بـرداشـت   
تاکيد کردند که قدرت ميبايستي از       

و در   .   اسالم سيـاسـي سـتـانـده شـود           
چند مرتبـه تـمـامـيـت تـز نسـبـيـت                  
فرهنگي و مجريان آن را زيـر سـوال            

 .برد
هما ارجمند به نوعـي خـوش اخـالق           
ترين سخنران حاضر در جـلـسـه بـود            
که بسيار ساده و بي آاليش، به بـيـان           
خطوط ذهني و حدود آن پـرداخـت و        
بيشترين تاکيد را درتضاد بين حـرف     
و عمل دول غربي دانسـت و اضـافـه            
کرد که اين دول از طـرفـي نشـان از                
بيزاري از ستم اسالم بر زنان و ناديـده         
گرفتن حقـوق آنـهـا مـيـکـنـنـد و از                  
طرفي راي بـه تشـکـيـل کـالـسـهـاي                
مذهبي و دخالت قوانين اسالمي در      

 .زندگي خارجيان ميکنند
مريم نـمـازي، احـتـمـاال جـوانـتـريـن                
سخنران کنفـرانـس بـود کـه خـود را               

 و مـجـري      ٢٠٠۵سکوالريست سال   

برنامه انگليسي انـتـرنـاسـيـونـال در             
تلويزيون کانال جديد و مـديـر روابـط        
عمومي حزب کمـونـيـسـت کـارگـري           
ايران معرفي کرد و بخش اعظمي از        
سخنانش را معطوف به اثـرات سـوء         
اسالم و اسالم سـيـاسـي و حـملـه بـه                
حــقــوق زنــان کــرد و در ســه نــوبــت              
ــگــلــيــســيــدر               ــان ان ــه زب عــبــارتــي ب
 سخنرانيهايش ذکر کـرد بـه مـعـنـي            

يعني بـه انـدازه کـافـي           ! ! !   ديگه بسه 
و ! ! !   شاهد تعرض به حقوق زن بـوديـم       
 !!!حال ميبايستي بر عليه آن باشيم

آيان هرسي علي، که ديگر نيـازي بـه          
ايشان نويسنده فـيـلـم       .   معرفي ندارد 

جنجالي تسليم بود که در سخنـرانـي        
بالنسبه طوالنيش تعرض بـه حـقـوق         

 .زن در اسالم را قويا محکوم کرد
 

ناگفته نماند که تمامي سخنرانان در     
مورد قتل هـاي نـامـوسـي بـه ارائـه               
ارقام و آماري تکان دهنده پرداختنـد       
و ياد خاتون، يکي از آخرين قربانيـان        
قتل هاي ناموسي را گرامي داشتنـد       
و متفق القول از سـکـوالريسـم دفـاع           
کردند و خواستار آزادي زن به مثـابـه          

اکثـر آنـان بـا        .   نيمي از جامعه شدند   
تکرار شعار معروف آزادي زن آزادي       
جامعـه اسـت سـخـنـرانـي کـردنـد و                 
حجاب و ازدواج اجباري و آپـارتـايـد           
جــنــســي و هــمــچــنــيــن قــتــل هــاي            

ناموسي را محکوم و همـگـان را بـا            
علل و ريشه خشونت عليه زن آشـنـا           

از تز نسبيت فرهنـگـي ابـراز         .   کردند
انزجار و خـواسـتـار بـرابـري زنـان و                 
 .مردان و رسيدگي فوري به آن شدند

 
در خاتمه اين گزارش مـيـخـواهـم از            
مديريت فوق العاده مـيـنـا احـدي و             
ساير سازمان دهندگان اين كنفرانس     
تشکر کنم و اضافه ميکنم که نظمي       
که در کنفرانس ديروز شاهد آن بوديم       

. بيسابقه و يا حداقل کم سـابـقـه بـود           
مسائلي نظير پچ پچ هاي چند نـفـره،         
زنــگ خــوردن تــلــفــن هــاي هــمــراه،           
تشکيل اجتماعات کـوچـک تـوسـط          
شرکت کنندگان در حين سـخـنـرانـي          
مدعوين و يا ورود و خروج بـيـجـهـت       
به و يا از سـالـن مـطـلـقـا مشـاهـده                   
نشدند و اين درايت محض و برنـامـه         
ريزي بلند مدت برگزارکنندگـان ايـن        

شـرکـت   .   کنفرانس را آشکار مينمـود   
چهره ها و شخصيت هاي سـرشـنـاس         
مدافع حقوق زنان در اين کنفرانس و        
حضور کثير خبرنگاران و نماينـدگـان      
مديا  بر اهميت اين همايـش داللـت          

در پايان ضمن عرض خسته     .   ميکرد
نـبــاشـيــد بــه تـمــامـي رفـقــا، آرزوي              
برگزاري هر چه وسـيـعـتـر ايـنـگـونـه               

  .اجتماعات را دارم

 

از اين به بعد نشريه و سايت همبسـتـگـي           
ـه              ـدهـد ب ستون ويژه اي را اختصاص مـي
پناهجوياني كه موفق ميشوند با مبـارزه     
متحدانه و متشـكـل خـود در صـفـوف              
فدراسيون، حق پناهندگي خود را دريافت 

اين ستون پيام اين دوستان است به       .   كنند
در حقيقت ايـن سـتـون        .   ساير پناهجويان 

تالش ميكند راز و كليد باز شـدن قـفـل             
ـر              ـه سـاي هاي دروازه هاي پناهندگي را ب

 . پناهجويان نشان دهد
 

 سردبير
 
 

 مهشيد شقاقي از هلند
 

 دوستان
هميشه فكر ميكردم توصيف آنـچـه در          
ـاده                   ـم اتـفـاق افـت ـراي دوران پنـاهـنـدگـي ب

اما امروز . غيرممكن و دور از ذهن است
كه دقيق ميشوم و به اتفاقـات طـي ايـن             
ـه راسـتـي              سالها فكر ميكنم مي بينـم ب
ـرقـابـل حـل                سخت و دشوار بود امـا غـي

به زبان ساد ه تر ميتوان پيچيـدگـي         .   نبود
ها را با كمي تامل و همكاري به راسـتـي          

از .   تغيير داده و پيچيدگي ها را حل كـرد        
ابتداي دوران پناهندگي ام تا كنون مسئل 
بسياري رخ داده شايد بتوان گفـت حـتـي            

چرا كه ما .تجربه خالي از لطف هم نيست
ـار گـذاشـتـن ايـن                   ـي ـا در اخـت ميتوانيم ب
تجارب و تقسيم آموخته هاي خودمان و    
دوستان ،گره هاي زيـادي از مشـكـالت           

ـم     ـي چـرا كـه سـرانـجـام          .   ديگران را بگشائ
رسيدن بدون همبستگي  و كمك و يـاري          

 . رفقا ي فدراسيون غيرممكن بود
زمانيكه در اوج ناميدي و دلسردي بسـر         
ـاهـنـدگـي              ـن ميبردم و از وقايع عجيـب پ
ينسو و آنسو فراوان مي شنيدم و يا شاهد 
ـيـن بـودم فـكـر                   تغييـرات اسـاسـي قـوان
ميكردم من هرگز در اين كشـور مـوفـق           
نخواهم شد كه به حق خودم كـه پـذيـرش             

ـه از        .   پناهندگي است بـرسـم      امـا مسـئل
زمــان آشــنــايــي ام بــا دوســتــان حــزب             
ـا                    ـم ب ـيـسـت كـارگـري و هـمـكـاري كمون
فدراسيون سراسري پناهندگان ايرانـي رو        

 .به تغيير گذاشت
 

 عزيزان 
توصيه دوستانه من نيز به شما اين اسـت         
ـر          كه با متشكل گشتن و همكاري بيشـت
در راستاي رسيدن به حقوق خود و به خود 

دست در دست .   و دوستان تان كمك كنيد 
ـره           يكديگر با همبستگي بر دلهره هـا چـي
شويد و از امكان همكاري با فـدراسـيـون          
ـر خـود و                     استفاده كـرده و هـر چـه زودت

 .خانواده اتان را از دلهره ها برهانيد
با تشكر فراوان از دوستان و رفقاي عزيـزم      
چه در حزب و فدراسيون كه هميشه و هـر          
ـدر          ـدگـي لحظه در مشكالت دوران پناهـن
كــنــارم بــودنــد و بــا راهــنــمــايــي هــاي             
خردمندانه مرا لحظه اي تنها نگذاشته تا    

 باالخره به مقصود و هدفم رسيدم
 

ـه            به اميد موفقيت و و پيروزي شما و هـم
  دوستان خوبم

 من قبول شدم 
 ...شما هم ميتوانيد


