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اسی و استبداد و بی حقوقی میگریزدی حق هر کسی است که از اسالم سیپناهندگ  

     نشریه فدراسیون سراسري پناهندگان ایرانی
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۳۵ 
١٣٨٩ مھر ١١  
٢٠١٠ اکتبر٣  

 تنها با مبارزه متشکل ميتوان از حق پناهندگي برخوردار شد
  ۸ ادامه در صفحه             

 ۷ ادامه در صفحه            

www.hambastegi.org 

     ۴ ادامه در صفحه    

  يادداشت سردبير       

 نازنين صديقي

   ۷ ادامه در صفحه       

  عبداهللا اسدی  

نگاهي به سفر        
احمدي نژاد به       

 نيويورک   

نامه سرگشاده عبداهللا اسدی به               
کميسارياي عالي پناهندگان           

 سازمان ملل در آنکارا         
در اعتراض به استيناف پرونده خانم فاطمه 

قاسمي و علي رضا محمد حسيني از 
 متقاضيان پناهندگي از ايران

آز آنجايي که فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي بـا               
جزئيات در جـريـان شـواهـد و مـدارک و داليـل پـرونـده                         
پناهندگي فاطمه قاسمي بوده است، واگذاري ايـن پـرونـده       
به مرحله استيناف  از سوي مقامات کميسارياي عـالـي         

 . پناهندگان سازمان ملل مايه تعجب گرديد
قاعدتا مقامات يوان مي بـايسـت بـا جـزئـيـات، داليـل                 
پناهندگي افراد را بر مبناي مفاد قوانين کنوانسيون ژنـو     
بررسي نمايند به طوري که جاي هيچ ابهام و ناروشنـي در        

کمااينکه بر اساس مشاهـدات و    .  پرونده افراد باقي نماند   

تحقيقاتي که فدراسيون سراسري پنـاهـنـدگـان ايـرانـي در               
خصوص پرونده نام برده به عمل آورده است مقامات يـوان    
کمترين توجهي به شواهد و مدارک و داليـل ايـن پـرونـده              

براي نمونه فاطمه قـاسـمـي بـه جـرم فـعـالـيـت                  .  نکرده اند 
 ۲۰۹ "  مـعـروف  " سياسي مدتي در زندان اوين و در بـنـد           

 .اين زندان بوده است
فاطمه قاسمي در آن مدت با شيرين علم هولي در هـمـان         
بند آشنا ميشود و از آشنائي با وي خـاطـرات زيـادي را              

 براي نمونه بعد از گذشت . اينجا و آنجا بيان کرده است

  فاطمه قاسمی     

حاميان حقوق      
  بشر مدرن     

چندي پيش در ايران براي سکينه محمدي             
اين .  آشتياني حکم سنگسار صادر شد               

حکم تلنگري بر ديواره سازمان حقوق بشر            
نهادها و ان   ,  بود بطوريکه تمامي سازمانها   

جي او هاي حقوق بشري به تکاپو افتاده تا             
عکس العملي در برابر اين عمل ضد                       

 .انساني از خود نشان دهند
. کشورها نيز به طبع بايد به فکر مي بودند           

در اولين قدم کشور برزيل در اقدامي غير              
منتظره حمايت خود را از اين زن در برابر                 
يک عمل غير انساني اعالم کرد واظهار                 
داشت که اگر دولت ايران سکينه محمدي              
آشتياني را آزاد کند ما اورا بعنوان يک                   
هموطن برزيلي در کشورمان مورد حمايت         

 !بسيار عالي.خود قرار خواهيم داد
قدم بعدي برنارد کوشنر وزير امور خارجه              
فرانسه طي گفتگويي اعالم کرد که                         
حاضراست شخصاً به ايران سفر کرده و خانم          
سکينه محمدي آشتياني را بهمراه خود به             

اين هم بسيار عالي     .  کشور مطبوعش آورد  
 ! است

به افتخار اين همه احساس بشر دوستانه                
 .هورا بکشيد

آخر بس نيست اين همه ژست هاي حقوق                
بشري برخي کشورهاي به ظاهر بشر دوست          

 . که فقط به کار شوهاي مد مي آيد 

امسال نيز احمـدي نـژاد ايـن جـانـور عـجـيـب                    
الخلقه به همراه هيئتي به نيويرک سـفـر کـرد و             

البته جمهوري اسالمي به ايـن    .  داستانها آفريد 
سفر خارج کشور سرانش با هر آبروريزي هم کـه      
بـاشـد راضـي و خـوشــحـال اسـت؛ خــوب چــه                    
ميشود کرد وقتي که دولـتـي در انـزواي بـيـن                 
المللي بسر ميبرد حتي يک سـفـر جـنـجـال بـر                 

 . انگيز و خنده دار برايش جاي مباهات دارد
 

احمدي نـژاد ايـنـبـار نـيـز بـه سـخـن پـراکـنـي                         
پرداخت و هربار چيزي گفت که خشم، تـعـجـب          

. و گاه خنده و تمسخر دنيا را به هـمـراه داشـت             
او گفت که دولت آمريکا هواپيماهايـش را بـه             
برجهـاي دوقـلـو در نـيـويـورک زد و مـردم را                       

 . کشت
 

گفت که در ايران احکام سنگسار وجود نداره و      
سکينه محمدي آشتـيـانـي نـيـز بـه سـنـگـسـار                   
محکوم نشده است کـه الـبـتـه چـنـد روز بـعـد                     
سخنگوي قوه قضائيه غالمحسين مـحـسـنـي          
اژه اي اين جانور دو پا، سخنان احمدي نـژاد را        
با تأکيد بر اين که سکينه محمدي آشتياني بـه      
سنگسار محکوم شده تکذيب کرد؛ کـه الـبـتـه           
جـنـاب احــمـدي نـژاد هـم بـه روي مـبـارکــش                     

احمدي نژاد گـفـت کـه در ايـران آزادي             .  نياورد
 وجود دارد و همه آزادند که هر چه ميخواهند 

اعتصاب غذاي پناهندگان شهر کاسل وارد                   
! دومين هفته شد           

 اعتصاب غذاي    ۲۰۱۰  سپتامبر       ۲۷ در روز دوشنبه        
پناهندگان  ايراني در شهر کاسل آلمان که در رابطه  با و                
ضعيت نا معلوم پناهندگي خود دست به چنين حرکت               

. اعتراضي اي  زده اند وارد دومين هفته خود شده است               
متأسفانه تا کنون بجز عباس تدريس، بقيه جواب قانع               

اما .  کننده اي از طرف دولت آلمان در يافت نکرده اند                 
حکم اخراج عباس تدريس صد در صد  لغو گرديده و                     

با وجود  .  اجازه کار يکساله  هم به  اوتعلق گرفته است               

اين عباس همراه دوستانش  به اعتصاب غدا ادامه مي              
 . دهد

در روز سه شنه همين هفته در ساعت هفت بعد از ظهر                  
خانم زهرا مهرگان فر از شدت ضعف حالش  خراب مي              
شود و تعادل خود را از دست مي دهد،  بالفاصله                          
دوستانش به آمبالنس زنگ مي زنند  و فوراٌ آمبالنس                

 مي آيد تا ايشان را  به بيمارستان  منتقل  کنند  در 
 

عين انتقال او  پليس متوجه مي شودکه هادي                               
افراسيابي هم رنگ چهره اش بطور کلي کبود شده                           
وبدنش  حالت  تشنج  پيدا کرده است و او را هم به                             

اما  هادي افراسيابي پس       .  بيمارستان منتقل مي کنند    
 ساعت در بيمارستان، اعتصاب غذاي خود را                ۲۴ از   

 . نشکسته و دو باره به محل اعتصاب غذا برگشته است
 تا اين لحظه که اين گزارش نوشته مي شود خانم مهرگان 

 



٣۵شماره  ٢  ١٣٨٩ مھر ١١   

    ۳ ادامه در صفحه    

 چندخبر کوتاه           
تهيه و تنظيم محمد آفتابسوار                                                                                                        

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

مرگ دلخراش يک پناهجوي        
 ايراني 

به گزارش شبكه خبر مسيحيان فارسي         
تركيه به نقل از     " نِو شَهير    " زبان از شهر   

منابع ايرانيان مسيحي در آن كشور ،             
كامران " يك جوان ايراني پناهجو به نام         

معروف به انوش درروز شنبه           " نامور   
)  سپتامبر      ۴  (۱۳۸۹  شهريورماه  ۱۳ 

به علت برق گرفتگي با دستگاه                         
سنگبري غير استاندارد در محل كار             

 .خود كشته شد 
 

به دنبال اين حادثه كه موجي از غم و                
اندوه را براي پناهجويان ايراني در تركيه        
به خصوص ايرانيان مسيحي به دنبال            
آورد ، كارگاه سنگبري محل حادثه                 
بطور موقت تعطيل شد و جسد اين فرد          

 كه يك نوكيش مسيحي بود 
 

توسط پليس جهت تحقيقات و كالبد             
شكافي و يافتن علت واقعي مرگ به              

مطابق گزارشات    . آنكارا منتقل شد          
 در تهران    ۱۳۵۴ رسيده ، انوش متولد        

او در يك خانواده عالقه مند به              . بود   
فعاليتهاي سياسي رشد ميكند و در              

 شمسي به دنبال درگيريهاي            ۶۰ دهه   
سالهاي پس از انقالب چند نفر از                      
اعضاي خانواده اش را به جوخه هاي               

 . اعدام ميسپارند 
 

به گفته دوستانش آنطور كه وي خود نقل        
كرده است ، چند ماه پس از ترور اسداهللا       

 او به     ۱۳۷۷ الجوردي در اول شهريور         
عنوان مرتبط با آن جريان بازداشت                

الجوردي دادستان انقالب دهه    . ميشود  
او عامل  . شصت جمهوري اسالمي بود    

زنداني كشتار، شكنجه و آزار هزاران              
 . ايراني در آن سالها بودسياسي

انوش پس از دستگيري وادار به اعتراف         
تلويزيوني ميشود و به اين خاطر از                 

اما به يك     . اعدام او صرفنظر ميكنند      
 زندان طوالني و تبعيد به شهرستان 

 
 
 
 
 
 

پس . سيرجان پس از آن محكوم ميشود      
از تحمل سالها زندان وقتي كه او را                  
ميخواستند به سيرجان منتقل كنند از         
دست ماموران ميگريزد و به صورت             

 .غير قانوني به تركيه فرار ميكند
 

بنا به همين روايت يكي از دوستانش به          
شبكه خبر مسيحيان فارسي زبان گفته         
است، انوش در دوره زندان طوالني اش           
از طريق يك زنداني مسيحي كه گويا با          
او هم بند بوده است در زندان به                            

 . مسيحي ميشود
 

 وقتي بطور غير       ۱۳۸۸ انوش در سال       
قانوني قصد داشت از تركيه به يونان               
برود و در آنجا درخواست پناهندگي               
دهد ، توسط پليس مرزي دستگير و به           

او به ناچار در           . تركيه بازگردانده شد      
تركيه درخواست پناهندگي به                          
كميسارياي عالي پناهندگان سازمان          
ملل متحد داد و بوسيله پليس مطابق           
مقررات مجبور به اقامت اجباري در             
شهر نِوشَهير تا تعيين تكليف پرونده               

 .اش شد
 

اين پناهجو در يك كارگاه سنگبري در           
همان محل اقامت خود مشغول به كار          

 ماه از   ۴ ميشود و در حالي كه بيش از          
تاريخ مصاحبه اش با كميسارياي عالي     
پناهندگان سازمان ملل گذشته بود و            
هنوز هيچ جوابي دريافت نكرده بود                
دچار حادثه دلخراشي شد كه منجر به            

پس از اين حادثه        . فوت وي مي شود       
صاحب كارگاه مورد نظر از طرف پليس        
بازداشت گرديد كه پس از سه روز با                  

 .قرار وثيقه آزاد شد
 

مطابق گزارش پليس محلي اين حادثه          
در اثر برق گرفتگي شديد ناشي از                     
كاركردن با يك دستگاه معيوب خارج از   

همكاران وي  . رده به وقوع پيوسته است       
كه در محل حاضر بوده اند اين نكته را             

 تائيد كردند و به اين ترتيب بر شايعات 
موجود بين پناهجويان ايراني مبني بر         

 اينكه اين حادثه عمدي و طرح ريزي 

 
 
 
 
 
 

اين . شده بود نقطه پاياني گذاشته شد            
شايعات باعث ايجاد جو نا آرامي بين           
 پناهجويان در منطقه شده بود كه از اين 

ياد آوري    . مرگ بسيار متاسف بودند        
 ساعت  ۴ د كه نِو شَهير با فاصله          ميشو

در جنوب شرقي آنكارا و در مركز تركيه         
 . نزديك شهر كايسري قرار دارد

 
اين شهر با حدود نود هزار نفر جمعيت             

اين . مركز استاني به همين نام ميباشد        
شهر يكي از شهرهائي است كه توسط            
پليس تركيه براي اقامت پناهجويان و           
پناهندگان ايراني تا تا مشخص شدن            

صدها . وضعيت شان انتخاب ميشود         
پناهجوي ايراني در اين شهر به همين              
دليل اقامت دارند و اكثر آنها ضمن                 
انتظار طوالني از چند ماه تا چند سال             
براي گرفتن جواب يا انتقال به كشور                
سوم ، براي هزينه زندگي خود مجبور به         

در كارگاههاي غير         )  سياه(  كار     
استاندار و بدون ايمني كافي با دستمزد          
بسيار پائين حتي تا حدود يك سوم                  

 .دستمزد واقعي ميشوند
 

نه تنها ساكنان اجباري شهر مذكور                
بلكه همه پناهجويان و پناهندگان                  
ايراني در تركيه به شدت از وضع بد خود        

اينها كه جمعيتي    . در آنجا گله مندند        
بالغ بر چند هزار نفر را شامل ميشوند و       
از هيچگونه امكانات بيمه و بهداشت            
برخوردار نيستند و از همه بدتر در                    
بالتكليفي از نظر وضعيت قانوني خود         
به سر ميبرند ، هر روز احساس ميكنند        
شرايطشان هيچ بهبود نمي يابد و تازه             

 .بدتر هم ميشود
در چنين شرايطي يك حادثه منجر به              

رخ " انوش نامور "فوت مانند آنچه براي       
داد يا حادثه شكستن پاي يك پناهجوي     
ديگر كه صاحب كارش به بهانه رساندن          
به بيمارستان او را از كارگاه خارج و در            
بين راه ولش كرد كه نتواند ثابت كند در           
كارگاه اين بال سرش آمده ، تاثير                       
نامطلوب دوچنداني در ذهن همه باقي          

 .ميگذارد 

عکس؛ اعتصاب غذاي يک خانواده          
 ايراني پناهجو در اربيل عراق      

عکس زير  از اربيل عراق ارسال شده و             
مربوط به تحصن و اعتصاب غذاي يک         
خانواده ايراني پناهجو در مقابل دفتر            

 .سازمان ملل در اين شهر است
 

***** 
حزب دموکرات هاي سوئد و         

 پناهجويان   
 به نقل از سايت استکهلميان                           

 
 سال   ۲۰ دموکرات هاي سوئد درطول         

گذشته از يک جنبش افراطي مشکوک با    
 vit  ريشه هايي در جنبش قدرت سفيد       

makt-rörelsen         ،و نژادپرستي آشکار
به يک حزب پارلماني تبديل شده است             
که مي خواهد براي خود جايي درسنت           

 .سياست عامه پسندانه اروپايي بازکند       
 

 و با انتخاب       ۲۰۰۵ اين حزب از سال         
به رهبري آن، جهت       " جيمي اوکه سون    "

حرکت خود را به سمت پارلمان تنظيم              
تا پيش ازاين، راه خود را به                       . کرد

نهادهاي ديگر تصميم گيري مانند                 
شوراي شهر، کمون و شوراي استان به              
ويژه در مناطق جنوبي سوئد، بازکرده            
بود و پارلمان، آخرين سنگري بود که               

 سپتامبر، توسط اين حزب              ۱۹ روز    
 . بيگانه ستيز فتح شد

حزب دموکرات هاي سوئد که درطول            
چهارسال گذشته درکمون هايي مانند           

Landskrona   و Karlskrona تنها  
توانسته به اموري مانند وضعيت تغذيه       
درمراکز نگهداري از سالمندان بپردازد،       

ديدگاه   اينک در پارلمان مي خواهد             
هاي عمده ي خود را ازجمله موضوعي         
که برايش بسيار اهميت دارد، يعني                

 . سياست پناهنده پذيري مطرح سازد
اين، آن چيزي ست که دموکرات هاي              
سوئد درانتظارش بوده اند و رهبرشان             
نيز درسخنان خود درشب انتخابات برآن        

او گفت که چهارسالي              .  تاکيدکرد
درپيش دارند که نه تنها امکان طرح                
مسائل آنها را مي دهد بلکه                              
تاثيرگذاري آنها را بر سياست اين کشور        

   .نيز ممکن مي سازد
حزب دموکرات هاي سوئد که در                     

 تنها يک و             ۲۰۰۲ انتخابات سال         
چهاردهم درصد آرا را به دست آورده                 

 آراي خود   ۲۰۰۶ بود، در انتخابات سال  
 دهم و درانتخابات اين دوره       ۹ را به دو و   

.  و هفت دهم درصد رساند                     ۵ به     
نمايندگان اين حزب در دوره ي گذشته             
در بسياري از کمون هاي کشور،                       
واردشدند، اما همواره پارلمان هدف              

 . اصلي بوده که اينک ميسر شده است             
 

حزب دموکرات هاي سوئد، درسال هاي       
 Dansk  اخير، حزب فولک دانمارک            

Folkeparti       ،را الگوي خود قرارداده بود 
حزبي شبيه به دموکرات هاي سوئد با             
سياست هاي تند ضد مهاجران و                     
پناهندگان که اينک به قدرت دولتي                
درآن کشور و امکان اجراي سياست هاي  

اين حزب،        . خود دست يافته است             
ميزان پناهنده پذيري دانمارک را به                  

حزب دموکرات  . شدت کاهش داده است   
هاي سوئد نيز به تبعيت از اين حزب                
خواستار کاهش پناهنده پذيري و پيوند         

 ۹۰ خويشاوندي مهاجران به ميزان                
 . درصد است

 
گفته مي شود که اين سياست و نگاه                
بيگانه ستيزانه، تاثيرمستقيمي                      
بروضعيت مهاجران و پناهجويان                   

اين امرنگراني    . درسوئد خواهدگذاشت   
هاي زيادي را درميان پناهجويان نيز             

دو پناهجوي ايراني،        .ايجادکرده است   
مهران گله داري زاده و افغان،                             

را که هردو يکبار پاسخ            عثماني بشير
منفي دريافت کرده اند دراين مورد نظر         

دررابطه با امکان تاثير حضور       . داده اند 
حزب دموکرات هاي سوئد بر وضعيت          

 پناهنده پذيري در سوئد، نظر شهرام 
خسروي، استاد مردم شناسي در                      

 .دانشگاه استکهلم را پرسيده ايم
شهرام خسروي معتقداست که حزب               
دموکرات هاي سوئد به دو صورت                  
مستقيم و غيرمستقيم، نفوذ خود را در         
 پارلمان و براحزاب ديگر اعمال خواهد          

 .کرد
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 دنيايي بهتر و شادابتر در برقراري يک حکومت انساني ممکن است 

  ۲ صفحه   از  اخبار ادامه
 

حزب دموکرات هاي سوئد، عالوه بر              
مخالفت با پذيرش پناهنده، با تکثر               

نيز مخالف        mångkulturell   فرهنگي
اين حزب مي گويد که مهاجران          . است

بايد خود را با ارزش ها و سنت هاي                 
سوئد مطابقت دهند و زبان و فرهنگ            

دراين صورت   . اين کشور را بياموزند        
آنها مي توانند پس از ده سال اقامت در         
سوئد و سوئدي شدن، شهروند اين کشور        

  .محسوب شوند
 

اين حزب، اينک مي خواهد عالوه                    
برايجاد تغييردرسياست پناهنده پذيري       
سوئد، تشديد مبارزه با مجرمين را               

. نيزدر راس برنامه هاي خود قراردهد            
دراين مورد نيز نگاه بيگانه ستيزانه ي            

 اين حزب معتقد   . اين حزب آشکاراست   

است که جرم و جنايت در سوئد به شدت           
افزايش يافته و يکي از عوامل عمده  آن     
را نيز حضور مهاجران و پناهجويان مي    

يکي ديگر از برنامه هاي اين                  . داند
حزب سياست مراقبت از سالمندان                 

 . است
حزب دموکرات هاي سوئد به گفته ي              
رهبرش، جيمي اوکه سون اينک که                   
انتخابات به پايان رسيده، آماده  آغاز             

پارلماني خود و نيز قبول مسئوليت        کار
 .است

***** 
قتل فجيع يک خانواده پناهنده        

 ايراني در نروژ   

 سايت ايرانيان برگن
در يک جنايت بي سابقه خانوادگي در              
ميان پناهندگان کشور نروژ، همسر و            
سه فرزندش را کشت و به زندگي خود               

علت قتل عام خانوادگي      ! نيز پايان داد   

هفته گذشته در پايتخت نروژ، هنوز از            
در اين  . نظر پليس اسلو نامشخص است    

جنايت بي سابقه خانوادگي که در ميان         
پناهندگان کشور نروژ اتفاق افتاد، يک          

ساله با کشتن همسر و         ۴۱ مرد ايراني    
سه فرزندش، به زندگي خود نيز پايان               

 .داد
سعيد احمدزاده، روز دوشنبه گذشته               
پس از کشتن همسر و نوزاد چهارده روزه     
اش در منزل، با فراخواندن دو دختر                  
خردسالش به بهانه پيک نيک از مدرسه،         
آنان را نيز در روز سه شنبه کشت و آن                

 .گاه به زندگي خود پايان داد
 چگونگي قتل عام 

رسانه هاي نروژ صبح روز سه شنبه                   
خبر قتل يک      -سپتامبر    ۲۱  -گذشته   

مادر و نوزاد چهارده روزه اش را در نقطه   
در گزارش  . از شهر اسلو ، منتشر کردند      

ساله  ۳۷ اوليه آمده بود اجساد يک زن           

، شغل پرستار و       "نادرا ال بيش    " به نام     
نوزاد چهارده روزه اش در منزل                          
مسکوني آنان پيدا شده، اما هيچ خبري        
از همسر ايراني اين زن مراکشي و دو               

 ! دختر خردسالشان در دست نيست
 

در گزارش منتشر شده، به نقل از پليس           
شهر اسلو ذکر شده بود که قاتل، زن و               

پليس . فرزند نوزادش را خفه کرده است        
که احتمال دست داشتن مرد ايراني در            
قتل همسر و فرزندش را مي داد، نسبت         

ساله اين خانواده    ۹ و   ۷ به جان دو دختر     
به . به شدت احساس نگراني مي کرد             

ويژه آن که در تحقيقات پليس مشخص          
شده بود که سعيد احمد زاده دو ساعت            
پيش از آن که مدرسه دخترانش تعطيل           
شود به مدرسه آنان رفته و با بيان اين                

" و   " نرمين" که قصد دارد فرزاندانش          
را به يک گردش تفريحي در                  " نسرين

طبيعت ببرد، آنان را با خود به نقطه                  
پليس پس از        . نامعلومي برده است       

ساعته، در پايان        ۲۴ گشت و کنترل          
شب سه شنبه جسد نرمين و نسرين و               

ساله آنان را در حوالي اسلو، در         ۴۱ پدر  
 . متري يک درياچه پيدا کرد ۱۳ عمق 

 
تاکنون جزئيات و چگونگي مرگ دو              
دختر و پدرشان و ساعت اتفاق حادثه در     
تحقيقات پليس و پزشکي قانوني                    
نامشخص مانده و به رغم آزمايش هاي       
متعدد، زمان مرگ آنان هنوز مشخص       
نشده است، اما پليس به رسانه ها گفته           
است اطالعاتي در دست دارد که بر پايه         
آن نسرين و نرمين روز سه شنبه در يک             

 .مکان ديده شده اند
 

 فرياد خاموش
از اعتصاب غذا و دهان دوختن شان در       
پرسه زني هاي شبانه در فيس بـوک آگـاه         
شدم کـه انـگـار زبـان روزنـامـه نـگـاران                   
نروژي گنگ و چشمان شان کور است که       
تا امروز در رسانه هاي مهم نروژ از ايـن       

. خبر هيچ چـيـزي مـنـتـشـر نشـده اسـت                 
خودشان مي گـويـنـد کـه فـقـط بـا يـک                    
روزنامه ي محلي کـه بـه اصـرار ديـگـر                
ايرانيان ساکـن اردوگـاه پـنـاهـنـدگـي بـه                
مـحــل زنــدگــي دو جـوان ايــرانـي آمــده               
بودند، صحبت کرده اند و همان روزنامـه     
نگار هم از سوي مسئوالن کمپ تـهـديـد        
شدند که حـق نـدارنـد بـا ايـن دو جـوان                     

 .ايراني گفتگو کنند و عکس تهيه کنند
همان شب بـا کـمـک يـکـي از دوسـتـان                   
شماره تلفني به دست آوردم که از اين دو       
جوان اطالعاتي داشت و فهميـدم کـه در        
يکي از شهرهاي کوچک و دورافـتـاده ي            
 شمال نروژ در اردوگاه پناهندگي که يک 

شرکت خصوصي آن را اداره مـي کـنـد،             

پـژمـان بـهـادري کـه در            .  ساکن هستـنـد   
همان اردوگاه پنـاهـنـدگـي زنـدگـي مـي               

حـمـيـد    ” کند، ترتيب گفتگوي من را بـا        
يکي از دو جواني که تـا امـروز      “  قرباني

) روز يک شنبه بيست و ششم سپتامبـر    ( 
شش روز است که در اعتراض به نحوه ي       
رسيدگي به پرونده شان اعتصـاب غـذاي        
خشک کرده اند و دهان شان را هم دوخته       

پژمـان مـي گـويـد کـه            .  اند، گفتگو کنم 
هوشنگ ديگر جوان اعتصاب کننـده از       
نظر جسـمـي آن قـدر ضـعـيـف شـده کـه                    
نتوانسته از اتاق خود به اتاق او بـيـايـد،           
البته حميد هم به خاطر نخ هايـي کـه بـر          
دهان دارد، قادر به صحبت کردن نبود و    
قرار بر اين شد که مـن پـرسـش را طـرح              
کنم و حميد پاسخ را براي پژمان بنويسد       

هـمـيـن کـار را هـم            .  و او برايـم بـخـوانـد        
کرديم و در پايان هم بـراي اطـمـيـنـان از                
درستي انتقال گفته ها، گوشي تـلـفـن را          
به حميد دادند و مـن مـتـن گـفـتـگـو را                 

در زير متن .  برايش خواندم که تأييد کرد  

و “  حـمـيـد قـربـانـي        ” گفـتـگـوي مـن بـا            
 .را خواهيد خواند“ پژمان بهادري”
 کمي از خودتان بگوييد  

 سالـه، مـتـولـد       ۲۹  حميد قرباني هستم    
. مدرک تحصيلي ام ديـپـلـم اسـت      .  تهران

 سـالـه     ۳  و     ۵ متأهل هستم و دو دختر        
نيز در ايران در انتظارم روزشـمـاري مـي           
کـنـنـد کـه خـبــر خـوش جـواب مـثـبــت                    

در شـهـر      .  پناهندگي را بـه آنـهـا بـدهـم            
تهران و در منطقه ي خيابان شوش بـلـور         
فروشي داشتم که سرمايه اوليه اش را از       

بـزرگـتـريـن پسـر        .  پدرم به ارث برده بـودم     
خانواده ام و يک برادر و دو خواهر دارم و      
از نظر اقتصادي از وضعيت مـعـيـشـتـي        

اکنون همـسـر   . متوسطي برخوردار بوديم 
و دو فرزندم در تهـران هسـتـنـد و کسـي                

 .براي سرپرستي ندارند
 چرا از ايران خارج شديد؟

ـ بعد از تظاهرات خـرداد سـال پـيـش از                
 در آتـش      ۸۶ در سـال      .  ايران خارج شدم  

سوزي پمپ بنزين نيايش در تهران نـقـش      
در .  مؤثـري داشـتـم و شـنـاسـايـي شـدم                

 هم هنگامي که مشغول آتـش  ۸۸ خرداد
زدن الستيک ماشيـن بـودم تـا اثـر گـاز                 
اشک آور را کم کنم، پـلـيـس هـا دنـبـالـم                  
کردند و به علت شلوغي مجبور به تـرک          
اتومبيلم شدم و فرار را بـر قـرار تـرجـيـح              

مأمورهاي امنيتي و پليس از روي . دادم
شـمــاره مــاشــيـن مـرا شــنـاســايـي مــي               
کنندکه چون در خـانـه نـبـودم بـرادرم را                 

در حـيـن     .  دستگير و زنداني مـي کـنـنـد       
بازجويي دست برادرم صدمه مي بيند و       

 .قطع عضو مي شود
رفتار مقامات نروژي بـا شـمـا چـگـونـه             

 بوده است؟
از حکومت زور و جور و ظلم و ستم فرار       
کرده بودم تا ذره اي عدالت که طي هـمـه      
ي سال هاي عمرم ازم دريـغ شـده بـود را           

شنيده بودم که کشور نـروژ  .  احساس کنم 
از جمله کشورهايي است که بـه مـبـانـي             
حقوق بشـر پـايـبـنـد اسـت و بـه حـقـوق                     

 انساني هر کس گذشته از رنگ 
پوست و مـذهـب و نـژاد، احـتـرام مـي                   

به همين خاطر هم پس از فـرار از    . گذارد
ايران، به اين کشور آمدم، امـا از هـمـان           

 روز اول احساس کردم که آنها در مورد 
 ايراني ها برخورد خوبي ندارند و ايراني 

گفتنـد  .  هاي پناهجو را جدي نمي گيرند   
چـطـور ايـن      .  که فعاليت هايت کـم بـوده       

يـعـنـي    .  اتفاقات يک روزه رخ داده اسـت        
اين .  چرا ظرف يک روز شناسايي شده اي   

در حالي بود که من پيش از ايـن هـم در         
تظاهرات شرکت کرده بودم و بر اين بـاور     

. هستم که پرسش آنها با تـمـسـخـر بـوده             

براي پليس نروژ باورکـردنـي نـيـسـت کـه              
پليس و مقامات ايران از طـريـق شـمـاره          
ماشين مرا شناسايي کـرده بـاشـنـد کـه              
مــي گــويــنــد؛ پــلــيــس ايــران ســيــســتــم             
منسجمي براي شناسايي ماشين نـدارد،     
اما در عين حال پس از بـازجـويـي هـاي          

با اين اوضـاع    “ :اوليه، پليس به من گفت 
از نظر ما شما بي گناه هستيد و اگـر بـه         
ايران برگرديد، کسي به شما کاري نـدارد        

در پـاسـخ ايـن        “  . و بايد به ايران برگرديد    
پرسش من که اگر برگردم و کشـتـه شـوم           
چه کسي مسئول جان من است هم مـي          

حاال شما برگرديد تا ببينيـم چـه      “ : گويند
 .“مي شود

با وجود آن که وضعيـت حـقـوق بشـر در             
ايـران مــورد اعـتــراض نـروژي هـا مــي               
باشد، چرا قصد دارند شـمـا را بـه ايـران               

 برگردانند؟
ـ مي گويند که ما بهترين کشور حـامـي      
حقوق بشر هستيم و مي دانيـم کـه حـتـا           
اتـحـاديـه اروپـا هـم در مـواردي نـقــض                  

اين در حالـي اسـت     .  حقوق بشر مي کند  
که شعار پـوچ و تـوخـالـي حـقـوق بشـر                    
نروژي ها گوش آسمـان را هـم کـر کـرده               

بي قانونـي در ايـن کشـور چـنـان               .  است
رشد کرده که وکـيـل تسـخـيـري ام بـدون                
گفتگو با من، خودش اليحه ي دفـاعـي           

گفتگو با پناهجويان اعتصابي در              
 نروژ  

   عباس شکري
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از اين سايتها ديدن          
 کنيد  

 
www.hambastegi.org 
www.rowzane.com 
www.cyoiran.com 
www.iransolidarity.org.u
k 
www.wpiran.org 

  عکس از ترجه کاسمو کارلسن

 حميد و هوشنگ را    اخراج نکنيد                
           ميشن فري ايران           

 

 

 

 

در يک رويداد تاسف انگيز دولـت نـروژ         
تقاضاي پناهندگي دو ايراني بنامهـاي      
حميد قرباني و هوشنـگ پـارسـا را رد            

هــوشــنــگ و حــمــيــد اخــيــرا در           .  کــرد
مصاحبه اي با روزنامـه ان آر ک نـروژ             

ما ازايـن کـه بـه ايـران             ” :  اذعان کردند 
تـرجـيـح    .  برگردانده شويموحشـت داريـم     

 در . ميدهيم همين جا بمانيم و بميريم

 

 

 

 

ايران آنها به دنبال ما خـواهـنـد آمـد و            
کميسيون عـالـي     . ما را خواهند کشت  

سازمان ملل در نروژ مانند شعبه هاي     
اين سازمـان در کشـورهـاي ديـگـر بـه                
اعمال و رفتار بي مالحـظـه و تـوهـيـن              
آميز در مورد پناهندگان قانوني که در    
صورت باز گردانده شدن به ايران مـورد       

 آزار و شکنجه قرار خواهند گرفت 

 

 

 

 

تـقـاضـاي پـنـاهـنـدگـي           .  دست مـيـزنـد    
حميد در نروژ در دهم ماه سپتـامـبـر و            

 .هوشنگ شش ماه پيش از آن رد شـد        
اين دو به مدت شانزده و بيست ماه در         

 .نروژ اقامت داشته اند

گرچه اين دو نفر تقاضـاي صـحـبـت بـا             
ــرت نـــــــروژ                     اداره مـــــــهـــــــاجـــــ

يعني يو دي آي را کرده انـد ولـي آرنـت         
آولــي آنــدرســن در اداره پــنــاهــنــدگــي            
ناوريک اعالم کرده که حاضر بـه ديـدار           

 .با آنها نيست

حميد و هـوشـنـگ تـقـريـبـا از حـدود                    
بيست سپتامبر در اعتصاب غذا بـوده       
 اند و لبهـاي خـود را نـيـز دوخـتـه انـد                   
روز بيست و پنج سپتامبر هر دو آنـهـا          
به علت اعتصاب غذا بـه بـيـمـارسـتـان            

 .منتقل شدند

ما از اين دو جوان درخواست ميکنـيـم         
که به اعتصاب غذاي خود پايان دهنـد        
و آب بنوشند و غذا بخورنـد تـا قـدرت           
بدنيشان بيشتر شده و بتوانند در اسـلـو        

در تظاهراتي که به خاطر حقوق آنـهـا و      
حقوق تمام پناهندگان ايـرانـي تـرتـيـب            

 . داده شده است بپيوندند

لطفا از نامه زيـر بـراي احـقـاق حـقـوق                
هوشنگ پارسا و حميد قرباني استفاده       

اگر نروژ حقـوق پـنـاهـنـدگـان را            .  کنيد
نقض کند دولتهاي ترکيه و يـونـان نـيـز          
بـه ايـن کـار در ابـعـاد بـزرگـتـر دســت                     

 .خواهند زد
 

اي خداي آسمانها،  کجايي آزادي، کجايي 
  بيا خدايي کن در حقّم که نطفه اي                      

نبودم و حاال اسير، رنگ آبيه                    بيش
 فرياد    بينم، کجايي وقتي    آسمانت را نمي  

آسمانت  زدم نجاتم بده از دست مردم،که       
 . نخواهم ديد را آبي

همه عمر سپري شد در قوميت                          
مسلمان باش، سفيد پوش بمان تا              که

تو که  .    مرگ تو را فرا خواند زن ايراني         
عربيت و اسرات     کُرد و تُرک و لُر بودنت        

 .را پيش گرفت
 که به سوگ نشسته اند         فرياد زنان ايراني  

در خفا، از مرداني که توحش در                        
اي که در دست       چشمانشان موج ميزند،   

اي   اي که آزادي بر ما حرام شد،     تو اسيرم، 
  که جز مرگ باوري نداريم، زن ايراني               

 ايران ، آيين  پيرو محمد ، واي بر                 زاده

 و    تو که براي مرد عيش و نوش خواستي  
اي دين برابري و              زن را مطيع مرد،         

 !مساوات 
 که شب هنگام در بستري         نيستيد وقتي  

 از زخم که بر تن دارم به خود ميپيچم، 
که چون کودکي مادرو پدر را فرا                       

اي    اي پدر،    کنم  خوانم ، آرام نجوا مي       مي
نجواي کودکانه به پايان رسيده و       ..  مادر

 محمدحال با لباسي سفيد که از اجداد           

هاي   به ما رسيده به گور برويم، چون ناله         
 !ما کودکانه نيست، چون زنيم

 اي دينم تو را         اي مسلکم،     اي مذهبم ،  
. پذيرم چون رهايي ندارم             نخواهم، نمي  

شبم پر از ترس است،مردم مرا به کتک            
هاي خورده بر         ضربه!  فرا خوانده است     

ياد آور    سوزان کوير را      داغ و   صبح تنم
 . ميشود

 
شد، آيا       آيا ميشد آسمان تاريک نمي           

ميشد همه بختها ، اقبالها به سپيدي             
بود؟ آيا ميشد        مي   رخت سپيده عروسي  

 و زاللي آب را            در چشمان مردم پاکي      
نيست جز فساد       !  ببينم؟ هرگز نديدم      

 در اين   ، در اين دين وحش عيش و  و 
اي آزادي،   !  مذهب، شيعه پيرو محمد      

ديگر در کجا و در کدام پستو، چگونه              
 تو را جستجو کنم؟

باز شب رسيده، فرا خوانده شدي براي              

  عيش مرد، ديگر نفرت و انزجار از او              
چه حاصل، چون عروسکي خيمه شب             

 بازي، نمايان ميشوي، دردي که بر روح 
و جسم داري فراموش نکردني، باز                  
جسمت اسير دست اوست، در نهاد                   

اي     ، لعنت بر تو           خويش فرياد ميزني    
لبخندي از غم بر     !   مرد که بيزارم از تو      

چهره داري که لذتي دو چندان ميبرد                
 !    مرد،   واي چه زجري ميکشم

 
لعنت بر تو مرد ، نفرين بر تو پدر، بر                 

تو برادر، نفرين بر آيينت، نفرين بر                     
.                    مذهبت، که مرا اسير کرد                                

  اي کاش خوابي    ,روي    به خواب فرو مي    
 !ابدي بود

 يزهرا حاجي رضاي     

من تابحال اسير بودم اينک پابند               
را پاره کردم واز هر قيد و بندي                

  خالصي يافتم     

آيا فکر ميکنيد فقط همين يکنفر است         
که در ايران بدو ظلم شده است؟يا آخرين          

 نفري که به او ظلم خواهد شد؟ 
آيا فقط او بوده که حکم سنگسار                      
دريافت کرده است؟ آيا فقط اوست که             

 مرگ را در يک قدمي خود مي بيند؟ 
خير روزانه هزاران هزار نفر از فرزندان              
اين آب وخاک در حکومت ايران مورد             

ظلم و تعدي قرار ميگيرند که صدائي از       
چه .آنها به گوش هيچ نهادي نمي رسد            

بسيار کساني که بي نام و نشان در زير              

چکمه هاي اين رژيم له ميشوند و کسي          
متوجه خرد شدن استخونهايشان                    

 . نميشود

اين کشورها با آنهمه ژست تنها آب در            
چرا که خيلي خوب          .  هاون ميکوبند   

ميدانند حکومت ايران هيچگاه حاضر         
نيست سکينه محمدي آشتياني راآزاد           

اگر اين  .  کرده و دودستي تقديمشان کند   
گونه بود که دولت ايران هم يک کشور               

اما اين خانه از    .آزاد به حساب مي آمد       
چرا کشورهاي   .  پاي بست ويرانه است       

حامي حقوق بشر به عمق اين فاجعه                
انساني که همانا نقض کامل حقوق بشر        
وعدم آزادي اوليه هر انساني است پي              
نمي برند؟ چرا مقوله به اين مهمي در              

 ايران ريشه کن نميشود؟

حقوق بشر لگد مال شده در ايران را                   
 .سرسري نه انگاريد و عميق تر دريابيد 

به اميد روزي که ديگر شاهد حقوق 
.  پايمال شده هيچ انساني در دنيا نباشيم      

                                                      
               

 حاميان حقوق بشر مدرن  
۱ ادامه از صفحه        
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برقرارباد 
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نابود باد 
حکومت  

 اسالمي

  ۶ ادامه در صفحه             

من بيش ازيکسـال اسـت کـه در آلـمـان                
اداره ( از لحظه ورود تمام تـالش      .  هستم

بونـدس آمـت بـراي امـور مـهـاجـرت و                  
بـر ايـن بـود کـه مـن را بـه                   )  پناهندگي

يونان برگردانند، چـون اثـر انـگـشـت در               
 . آنجا داشتم

 
بعد از سه ماه رسما نـامـه اي از طـرف                
اداره خارجيان که در پـاکـت پسـتـي هـم               
نبود، به من داده شد و با بدترين توهـيـن      
ها بدون اينکه حتي به من بـگـويـنـد تـو           
: حق اعتراض داري، طعنه آميز گـفـتـنـد       

در اين سه ماه داراي هـيـچـگـونـه       !  بااااي
کارت شـنـاسـايـي از شـهـري کـه بـه آن                     
ترانسفر شدم نمي بـاشـم،گـويـا مـنـتـظـر                
بودند من ديپورت شوم تا زحـمـت چـاپ         

 !يک کارت هم نداشته باشند
 

): کـمـپ پـنـاهـنـدگـي         ( اما شرايط هايم  
خوشبخـتـانـه هـايـم قـديـم ديـگـر قـابـل                    

جـديـد   )  فـعـلـي   ( سکونت نبوده و هـايـم         
هايم قديمي را مـن ديـدم، مـثـل             .  است

طويله بـود بـا انـواع بـيـمـاريـهـايـي کـه                     
  .ف مي کننديديگران تعر

 
مـحـدوديـت تــردد چـه از نــظـر کـرايــس                

کـه سـي     )  منطقه اداري محل سکونـت  ( 
کيلومتر است، چه به لحاظ مالي که بـه       
ما پول نمي دهند و فقط چهل يورو پـول        

) کـوپـن  ( نقد و صدو بيست يورو شـايـن        
مي دهند، مشکـالت زيـادي بـراي مـا              

حتي بـراي رفـتـن بـه دکـتـر             .  ايجاد کرده 
متخصص که بيرون از شهر کوچک خـود        
ما است پـولـي نـداريـم و مـن خـودم از                   

 . رفتن به دکتر پشيمان شده ام
 

گرفـتـن و     )  وقت مالقات( يکبار ترمين   
يکبار هم رفـتـن بـه دکـتـر و بـرگشـتـن،                    

من اگـر ايـن بـيـسـت          !  يعني بيست يورو 
يورو را از چهل يـورو پـول مـاهـيـانـه ام                 
پرداخت کـنـم، مشـکـالت ديـگـر بـرايـم                 

مثاليک تلفن زدن به ايران .  پيش مي آيد  

در ماه، يا پول مينيموم تـفـريـح در ايـن             
روستاي خودمان که بيشتر از نـوشـيـدن            
يک آبجو هم نيست، تـا بـراي لـحـظـاتـي               

تـازه ايـن     .  فشار وارده را فراموش کـنـيـم      
پول براي خريد جوراب، شورت و مابـقـي      
وسايلي اسـت کـه بـا شـايـن مـعـمـولـي                   

يـک گـوتـهـابـن       .  نميتوانيم خـريـد کـنـيـم         
براي تلفن نمي توانم بـخـرم کـه      )  اعتبار( 

اگر به مشکلـي بـرخـوردم بـه وکـيـل يـا                   
فـقـط حـق داريــم        .  دوسـتـي تــلـفـن بـزنـم          

کـالس  .  تلويزيون آلمان راتـمـاشـا کـنـيـم          
زبان آلماني براي مدتها نداشتيم وبعدهـم   

فقط يکساعت در هفته بود که با تـوجـه         
به مشکالت زيادي که ما داريـم ايـنـجـا        
مــعــلــوم نــيــســت بــتــوانــيــم در زمــان                

 .اين کالس باشيم يا نه) تشکيل(
يک يخچال کـوچـک کـه فـقـط يـک نـفـر                     
ميتواند اسـتـفـاده کـنـد را بـه سـه نـفـر                       
ميدهند و ما هر بار که در روز سه شنبه       
خريد ميکنيم، جاي کافي بـراي وسـايـل         

ما حتما بايد شاين سي يوروييـرا  .نداريم  

آيا نود يورو خـريـد در     . يکجا خريد کنيم 
يخچالي که مال يک نفر است، يـا حـتـي            
نصف اين خريد، براي سه نفـر آدم، جـاي          

) به ايـن مسـئلـه     ( کافي باقي ميگذارد؟  
. اعتراض کرديم، گفتند قانون ايـن اسـت     

هر سه ماه ده يورو از پول نقـد مـا را بـر            

ميدارند، بدون اينکه توضيحي بـدهـنـد،       
وقتي هم اعتراض کني، هـزار تـوضـيـح             
مي دهند که به شعور انسان و شخصيت   

تعميـرهـاي زيـاد       . انسان توهين ميشود  
بـراي  .  بر روي برق مصرفي گـذاشـتـه انـد         

دستشويي ده ثـانـيـه زمـان داري، بـراي               
حمام ده دقيقه  و بعد از ده دقـيـقـه بـرق              

الـبـتـه ايـنـکـه تـمـام سـال                . قطع ميشود 
گذشتـه راهـروهـاي مـا بـرق روشـنـايـي                 
نداشت، فکر مـيـکـنـم بـه انـدازه کـافـي                  
ــود، ولــي کســي                 انــرژي ذخــيــره شــده ب

 .اهميتي نمي دهد
 

مـردهـاي   )  اغلب ساکنـيـن  (در کمپ ما  
مجرد هستند، که اغلـب دوسـت دخـتـر             

ــد ــمــان،               .  دارن ــه ــي ــه م ــون ــر گ آوردن ه
بخصوص دوست دختر، بعـد از سـاعـت           

 . ده شب ممنوع است
 

اداره تـامـيـن      ( يکبار رئـيـس سـوسـيـال           
که بـراي بـازديـد امـده بـود،            )  احتماعي

، ) بـگـذار  ( گفتم شما خودت را جاي من    
پانزده سال است که آواره هستـي، خـانـه،          

خـانـواده، زن،     .  پاسپورت، هيچي نـداري   
 اگر اجازه نمي دهيد ما . هيچ نداري

دوست دخترمان را به ايـنـجـا بـيـاوريـم،               
شما اين عواطف و مسئله نياز جنسيـت     
را چکار ميکني؟ باکمال بيشرمي گفـت        

، و وقـتـي بـا خـنـده          " برويد روسپي خونه" 
معني داري به او گفتم با کـدوم پـول؟ او         

 !هم خنده معني دار و بدون جوابي کرد
 

به رئيس کمپ مان گـفـتـم مـن بـيـمـاري             
رواني دارم و مـيـخـواهـم در يـک اطـاق                  
کـوچـک تـکــي بـاشــم، خــيـلـي راحـت و                   

شـمـا از کشـورتـان         " تمسخر آميز گـفـت      
بيرون مي آييد ميـگـويـيـد دمـوکـراسـي             
نيست، وقتي به دموکراسي مـي رسـيـد           

  ."يک مشکل ديگر داريد من نمي فهمم
 

خيلي راحت تمام انسانيت ما را زيـر پـا          
طوالني شدن و رسـيـدگـي    .  لگد ميکنند 

نکردن به پرونده هاي ما در دادگـاه هـا،             
نداشتن کار و يا نداشتن اجازه کـار، بـي             
پولي، ترس از آينده تـمـام مـغـز مـن را                 
اشغال کرده، حتي خودم هم که ميخواهم  

پـس مـن     .  درس آلماني بخونم، نميـتـونـم    
چطور بـايـد انـتـگـره بشـوم؟ مـن خـودم                   
شخصا خاطـره خـوبـي از بـرخـورد اداره               
خارجيان ندارم و اگر در کشـورم ذره اي              

 .آزادي بود دقيقه اي اينجا نمي ماندم

)  کمپ  (شرايط سخت و غير انساني هايم                 
 پناهندگي، همراه با توهين و طعنه و تحقير                     

  برگرفته از سايت انتگراسيون                         

 عکس از يک کمپ پناهندگي در بايرن آلمان



٣۵شماره  ۶  ١٣٨٩ مھر ١١   

را نوشته و فرستاده که انگار او مي دانـد     
که ايـن اعـتـراض هـا ظـاهـري اسـت و                    
نقشي مگر سرازير شدن پول به کيـسـه ي      

مسئوالن نروژي؛ پليس، مـديـر   .  او ندارد 
کمپ و حتا نماينده ي اداره ي مـهـاجـرت      
مي گويند که شما بـراي پـول و غـذا بـه                

به همين دليل هـم قصـد     .  اينجا آمده ايد  
دارند که من و ده ها ايراني ديگر کـه در          
اردوگاه هاي پناهندگي نروژ زندگي مـي      
کنند را بـه جـهـنـم جـمـهـوري اسـالمـي                    

در اعتراض بـه ايـن تصـمـيـم            .  برگردانند
غيرانساني هم مـا دسـت بـه اعـتـصـاب               

 .غذا زده ايم
االن چند روز است کـه اعـتـصـاب غـذا                

 کرده ايد؟
 شـش روز اســت کــه اعــتـصــاب غــذاي              
خشک کرده ايم که روز پـنـجـم بـه عـلـت                  
وخيم بودن حال مـان، دوسـتـان بـه اداره               
مهاجرت زنگ زدند و توضـيـح داده انـد           
که اينها در حال اعتصاب غـذاي خشـک           
هستند و وضـع جسـمـانـي شـان کـامـال                
خراب است و بايد به بيمارستان فرسـتـاده     

 .شوند
 يکي از مقامات اداره ي مـهـاجـرت در          

اعـتـصـاب غـذاي ايـن هـا             “ : پاسخ گفـت  
اختياري است و مسئوليت جان شان هـم      

. به همين دليل به عهده ي خودشان اسـت   
درد بـي    .  “ اين مورد ربطي به مـا نـدارد         

پناهي زماني اشک مان را در مـي آورد         
که وقتي دوسـتـان مـان بـا بـيـمـارسـتـان                 
تماس گرفتند و از آنها کمک خـواسـتـنـد،      
جواب شنيدند که از اداره ي مهاجرت بـه        
ما خبر داده اند که هيچ نوع کـمـکـي بـه            
اين دو نفر نکنيم، اما يک پـزشـک و يـک              
پرستار با مسئوليت خودشان به مـا سـر        

در .  زدند و ما را بـه بـيـمـارسـتـان بـردنـد             
آنجا گفتند که نمـي تـوانـيـم سـرم بـزنـيـم                 
چون قند خون مان پايين بوده و تنها يـک    
ليوان آب در ظـرف يـک سـاعـت بـه مـا                   

براي برگرداندن مان به کـمـپ هـم         .  دادند
آمبوالنس بيمارستان همکـاري نـکـرد و          
مجبور شديم از پناهـجـويـان پـول جـمـع              

 .کنيم و با تاکسي به کمپ برگرديم
خواهش مي کنم بنويسيد که ديگران هم     
بدانند، اين اسـت مـاجـراي حـقـوق بشـر                

 .نروژي

اگر به ايران برگردانده شويد، چه اتـفـاقـي        
 خواهد افتاد؟

ـ فکر مي کنم کمـتـريـن اتـفـاقـي کـه رخ               
خواهد داد دستگير مي شويم، بازجويـي      

سرانجام هـم بـا تـوجـه بـه بـي               .  و زنداني 
ثباتي سياست در دادگستري ايران، هـمـه    

نمونه هايي کـه حـتـمـا       . چيز ممکن است 
شما هم خودتـان شـنـيـده ايـد، چـه بـوده                  
است؟ شکنجه، تجاوز و اعدام در انتظـار   

البته نمي گويم حـتـمـا      . من نشسته است 
همين مي شود، اما قابـل پـيـش بـيـنـي                

با برادرم که بيگناه بود چه کردنـد؟   .  است
. در بازجويي دست او را نـاقـص کـردنـد              

قطع عضو شده و يـک دسـت خـود را از                 
 .دست داده است

  
 دوست داريد که به ايرانيان چه بگوييد؟

من مي خواهم بگويم که نـروژ و حـقـوق            
بشرش فقط ادعا است و حـقـوقـي بـراي              

بـراي دادن    .  ما ايراني ها قـائـل نـيـسـت           
پناهندگي مدارک مستند مي خواهـنـد،        
انگار کسي که فرار مي کـنـد و خـانـه و                 
کاشانه را رها، مي تواند فيلم و سـنـد بـا       

“ شيرين عـبـادي  ” مگر همه .  خود بياورد 
. هستند که با جايزه ي صلح نوبل بياينـد       

مگر همه ديپلمات هستـنـد کـه بـعـد از               
سـي ســال هــمـکــاري تــازه پـنــاهــنــده و                

گـويـا   .  بالفاصله هم پذيرفته مـي شـونـد         
فقط بوق و کرناي اين کار براي نروژي ها     

 .اهميت دارد و نه نفس کار
  

 تا کي اين اعتصاب را ادامه مي دهيد؟
 ما اين اعتصاب را تا زماني که حـقـوق       
 بشر در مورد ما ايراني ها اعمال نشود 

اگر هم قرار اسـت کـه     .  ادامه خواهيم داد 
بميرم، بهتر اسـت کـه در هـمـيـن کشـور                 
مدعي حقوق بشر باشد تا در سيـاهـچـال      

 .هاي بي نام و نشان جمهوري اسالمي
 *** 

 پناهنده ي ديـگـر ايـرانـي           بهادري  پژمان
ست که به مدت چـهـار سـال در هـمـيـن                  

ــدگــي مــي کــنــد            در مــورد    .  کــمــپ زن
ــاه مــي                 ــت اردوگ ــگــي وضــعــي چــگــون

هشت خانواده، در دو بلوک که در    “ : گويد
هر بلوک دو خانواده زندگي مـي کـنـنـد،             

در .  روز و شب را پشت سر مـي گـذارنـد             
بلوک هاي ديگر، در هر طبقه هفت اتـاق          
براي مجردها است که بعضي تک نفـره و        
بعضي هم دونفره اند که بستگي دارد بـه        

  ۱۴ زن مجرد و ۱۴ . تعداد پناهجويان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرد مجرد در ايـن کـمـپ زنـدگـي مـي                  
کـنـنـد کـه اهــل کشـورهـاي سـومـالــي،                 
اتـيـوپــي، اريـتــره، افــغـانسـتــان، اروپــاي             

ــنــد  …  شــرقــي و        ــت   .  هســت ــعــي مــوق
. بهداشتي در اين اردوگاه افتـضـاح اسـت       

اتاق ۱۴ دشتشويي ها در راهروست و هر  
دو حمام و دو توالت مشـتـرک دارنـد کـه            
شب ها حتا رهگذرها هم مي توانـنـد از        

 .اينها استفاده کنند
. رابطه پناهنده ها با هـم خـوب نـيـسـت               

پـنـاهـنـدگـان      .  برخورد مذهبي زياد است 
روانــي هســتــنــد و اگــر مــثــال مــن بــه                 
آشپزخانه بروم و پرسشي بـکـنـم مـمـکـن              
است که قـابـلـمـه را بـه سـوي مـن پـرت                    

اينجا بيش از اين که کمپ بـاشـد،     . کنند
شبيه به يک مرکز رواني است و به خـاطـر     
عدم تسلط به زبان و عدم شناخت، هـمـه       
انگار که دشمن هم هستند و نروژي هـاي    

. شهر هم اصال از مـا فـرار مـي کـنـنـد                  
انگار که ما واقعا رواني هستيم و ديوانه     

 .که از ما دوري مي کنند
 دخترها در بلوکي که هستند، مثل 

زندان است، اصال بـا کسـي حـرف نـمـي                
 زنند و يک دختر ايراني هم در ميان شان 

ترس و فرار از يـکـديـگـر يـکـي از           .  است
مشکالت مـاسـت کـه بـايـد مـقـامـات                 

 .نروژي به آن توجه کنند
چه مي شود که همه از نـظـر روحـي بـا                 

 مشکل روبرو مي شوند؟
همه در انتظار جواب هستند و يا جـواب        
ردي گرفته اند و از نظر رواني حـال شـان             

از امـکـانـات اجـتـمـاعـي            . خوب نيـسـت   
 از امکانات ارتباطي . محروم هستيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــون و                  ــزي ــوي ــل ــت، ت ــرن ــت ــن … مــثــل اي
کاري مي کـنـنـد کـه مـا بـا               . محروميم

بيرون در ارتباط نبـاشـيـم و بـي خـبـر از                
خــودمــان هــم حــتــا اگــر        .  دنـيــا بــاشــيــم    

بخواهيم تهيه کنيم، بـه مـا اجـازه نـمـي                
 Skistuaدر اردوگاه پنـاهـنـدگـي        .  دهند

Mottak                 شـهـر نـارويـک انسـانـيـت مـرده
است و گويا خدا نيز اين همه بـي مـهـري        

اين اردوگاه از ياد مقامـات  . را نمي بيند 
پناهنده اي کـه مـردود     .  نروژي رفته است 

مي شود، ديگر کسـي حـال او را نـمـي                 
پرسد، بـود و نـبـودش بـراي نـروژ مـهـم                   

به خود من گفته اند که شـمـا دو       .  نيست
بار منـفـي گـرفـتـه ايـد و ايـن کـه کـدام                       
قاضي، مترجم يـا کـارشـنـاس تصـمـيـم               

فـقـط   .  گرفته است، من چيزي نـمـي دانـم      
. مي دانم که دو بار پاسخ مردود داده اند      

کساني که دو بار مردود مي شـونـد حـق            
. وکيل هم ندارند مگر بـا پـول خـودشـان             

حق هم نداريم که از امـکـانـات اسـتـفـاده           
مي گويند که پرونـده شـمـا ديـگـر          .  کنيم

 .وجود ندارد
مـا  .  حضور ما ديگر حتا قانوني نيـسـت     

کارت شناسايي نـداريـم و تـنـهـا مـدرک                
شناسايي ما کارت بهـداشـتـي اسـت کـه           
روي آن شماره اي دارد و در کمـپ هـم بـا         

 .همان شماره شناسايي مي شويم
شما از اوضاع ايـنـجـا بـا رسـانـه هـاي                    

محلي صحبت کـرديـد، تـأثـيـري آيـا در              
 رويه و رفتار مديران کمپ داشت؟

ـ خبرنگار نروژي هم کـه آمـد مسـئـوالن              
کمپ اجازه ندادند که حتا عکس بگيـرنـد    
و گفتند که اداره مهاجرت اجازه گفـتـگـو     

بـيـن   . با اين پـنـاهـجـويـان را نـمـي دهـد                 
مثال .  پناهندگان هم فتنه راه مي اندازند  

يکي که قديمي تر هست، امکـانـاتـي بـه        
او مي دهند که بين پناهندگان اخـتـالف         

يعني هم سـوءاسـتـفـاده کـاري          .  بيندازند
 کـرون دسـتـمـزد         ۴۰۰ مي کنند؛ ماهي  

براي کـاري سـنـگـيـن و يـا دادن کـارت                   
باشگاه يا قول هاي يي کـه انـجـام نـمـي                 

 .شود
در يک کالم اينجـا مـثـل زنـدان اسـت و                 
براي ما تبعيد در تـبـعـيـد درسـت کـرده                

آخرين خبر اين است که دولـت نـروژ        .  اند
طرحي دارد بـراي سـاخـتـن کـمـپ هـاي                 
بستـه کـه هـمـيـن ارتـبـاط انـدک را هـم                      

يعني کسـانـي کـه جـواب         .  محدود کنند 
منفي مي گيرند، بايد در زنداني زنـدگـي     

 .کنند و از دنيا هم بي خبر باشند
دولت نروژ اگر مثل روس ها رسما اعالم     
کنند که ما پناهنده نمـي گـيـريـم مـن و             
امثال من هم اينجا نمي آيـيـم کـه بـراي               

ماها قربـانـيـان    . نروژ پرستيژ داشته باشد 
 .ادعاي حقوق بشري نروژ هستيم

  
 چند ايراني در اين اردوگاه هست؟

. کل پناهندگان ايراني شش نفر هسـتـنـد       
خودم مي خواهم به يونان بروم چـون مـن        
از يونان وارد نروژ شده ام و پـلـيـس مـي             

يـکـي هـم از        .  تواند مرا به آنجا بفرسـتـد      
اسلو پس از آتـش زدن کـمـپ آمـده کـه                   

يکي هم هشـت سـالـي        . خيلي مي ترسد 
مي شود که اينجا هست، اهـل ارومـيـه            
است و معموال در سـکـوت سـنـگـيـنـي                
روزگار را نظاره مي کـنـد کـه سـايـه اي                  
سنگين و سياه بر سرش کشـيـده اسـت و           

از نــظــر    .  مــي گــويــد کــه جــواب نــدارم          
مقامات نروژي کساني که دو بار پـاسـخ         
منفي گرفته اند تا زماني کـه بـه کشـور             
ديگر يا کشـور خـودشـان بـرگشـت داده                
شوند، مي توانند حتا اگر تـا آخـر عـمـر             
هم طول بکشد در کمپ بمانند و از جا و      

 .غذاي محدود استفاده کنند
 
عباس شکري داراي دکـتـرا در رشـتـه ي             *  
، پـژوهشـگـر      “ ارتباطات و روزنامـه نـگـاري       ” 

خبرگزاري نروژ، نويسنده و مـتـرجـم آزاد و از            
همکاران شهروند در اسـلـو ــ نـروژ اسـت کـه                  
بويژه اتفاقات آن بـخـش از اروپـا را پـوشـش                  

  .مي دهد
 

گفتگو با پناهجويان  
   ۳ادامه از صفحه اعتصابي 



٣۵شماره  ٧  ١٣٨٩ مھر١١   

  قدرت و پيروزي ما در گرو اتحاد ماست

ايران تحت     
حاکميت    
جمهوري    
اسالمي    

کشور ي امن       
نيست، هيچ     
پناهجوي    

ايراني نبايد    
به ايران   

بازگردانده   
 شود  

فر هنوز در بيمارستان  بستري است  و             
هنوز هم در حال اعتصاب غذا مي                 

 .  باشد
اين اعتصاب غذا در سطح وسيعي در            

در .  آلمان انعکاس پيدا کرده است               
روزنامه ها ، راديوها و کانالهاي                     

در .  تلويزيوني انعکاس پيدا کرده است       
جلسات  مسئولين دولتي درشهر کاسل       
و همچنين در جلسه استان هسن،  در              

مورد اين اعتصاب غذا و شيوه برخورد         
و آستاي  .  به آن بحث و گفتکو شده است       

کاسل  دانشجويان اين شهر حمايت خود     
را از آنها اعالم داشته اند ، و همچنين              
حزب چپ آلمان ، حزب سبز هاي آلمان،          
حزب سوسيال دمکرات ، اتحاديه هاي         
کارگري اين شهر حمايت خود را از اين            

 . اعتراض بر حق اعالم داشته اند
 

اعالم حمايتها هر روزه بيشتر مي                    
در ضمن اعتصاب کنندگان هم        .  شود  

اعالم کرده اند که اگر تا آخر اين هفته               
جواب نگيريم شيوه مبارزه را عوض               

در کنار اين تحصن و اين          .خواهيم کرد 
اعتصاب غذا افشا گري در رابطه با                 
جنايتهاي رژيم اسالمي ايران مداوماً           

 . ادامه دارد
اتحاد و مقاومت ضامن پيروزي هر               

 .حرکتي است
 محمدامين کمانگر

اعتصاب پناهجويان 
۱ادامه از صفحه کاسل   

 
شش مـاه از اقـامـت خـود در تـرکـيـه،                    
مصاحبه اي را با راديو فـارسـي صـداي             
اسرائيل بخش گفت و گو با ايـرانـيـان در        
غربت داشته که در آن خانـم قـاسـمـي بـا              
جزئيات در مورد آشنائي خود بـا خـانـم           
شيرين علم هولي صحبت کرده و نـفـرت           
و انزجار خود را به خاطر اعـدام شـيـريـن             
علم هولي در راديو صداي اسرائيل بيـان      

بعالوه در مصاحبه ديـگـري   .  داشته است 
که با تلويزيون فـارسـي صـداي آمـريـکـا            
داشته است همان مسائل را نيز توضـيـح    

 . داده است
 
فاطمه قاسمي در هـمـان دوران کـه در                

زندان اوين بوده است  شاهـد رفـتـارهـاي          
جنايتکارانه  شـکـنـجـه گـران جـمـهـوري              
اسالمي با خانم شيرين علم هـولـي بـوده       
است و در گفته هاي وي با اين رسانه هـا     

 . به نمونه هايي از آن پرداخته است

خانم قاسمي خـود نـيـز در زنـدان مـورد               
وحشيانه ترين اذيـت و آزار زنـدانـبـانـان               
جمهوري اسالمي قرار گرفته بود و بـعـد           
از آزادي اش از زندان خواسته بودند او را  
به تکمين بـکـشـانـنـد و وي را وادار بـه                   

 .همکاري با رژيم کنند
 

آيا مقامات يوان با جزئيات سـرگـذشـت        
خانم فاطمه قاسمي وعـلـيـرضـا مـحـمـد             
حسيني را دنبال کرده اند؟ آيا مصاحـبـه         
وي را با راديو اسرائيل شنـيـده انـد؟ آيـا               
مصاحبه خـانـم قـاسـمـي بـا تـلـويـزيـون                   
صداي آمريکا را شـنـيـده و بـه عـنـوان                   
مدارک و شواهد روشن از آنهـا اسـتـفـاده             

 کرده اند؟
 

 آيا مقامات يوان شواهد کافي بـراي رد      
داليل پناهندگي فاطـمـه قـاسـمـي ارائـه             
داده اند؟ با تکيه بر کدام شواهـد پـرونـده          
ايشان به مراحل استيناف فرستـاده شـده         

 است ؟ 
 

الزم است يادآوري کـنـم کـه فـدراسـيـون               
 سال است که در ارتبـاط بـا     ۲۰ قريب به   

شرايط پناهندگان ايراني با دفتر يوان در    

ترکيه در ارتـبـاط بـوده اسـت و بـا کـم                     
توجهي هـاي يـوان در تـرکـيـه آشـنـايـي                  

از ايـن نـظـرفـدراسـيـون بـه              .  کامل دارد  
ــتــاريــهــاي              اشــکــال مــخــتــلــف در گــرف
پناهجويـان ايـرانـي در تـرکـيـه دخـالـت                 

بـه عـالوه فـدراسـيـون بـه             .  مستقيم دارد 
اندازه کافي در جريان داليل پنـاهـنـدگـي        
خانم قاسمي و همسرش بوده و در جريان       

 .شرايط امنيتي آنها قرار دارد
 

فکر ميکنم هـر کـس کـه کـوچـکـتـريـن                  
اطالعي در مورد مـعـيـارهـاي پـذيـرش             
پناهندگي داشته باشد مـيـدانـد کـه حـق           
پـنـاهـنـدگـي خـانـم فـاطـمــه قـاسـمـي و                     
عليرضا محمد حسـيـنـي مـي بـايسـت               
بدون چون و چرا از سوي مـقـامـات ايـن            

چـون آنـهـا بـه         .  سازمان پذيرفته مي شد   
اندازه کافي در ايـران تـحـت حـاکـمـيـت                 
جمهوري اسالمي دچار آسيبهاي جسمي    
و روحي شده اند به همـيـن دلـيـل نـبـايـد               
اجازه داد خانم قاسمي بار ديگر به همـان    

 . سرنوشت دچار شود
متاسفانه در بسيـاري از مـوارد افـرادي            
که خود مورد ظلم واقع شده اند به نـاحـق    
از آنها سلب اعتماد  مـي شـود، پـرونـده          

آنها استينـاف مـي خـورد، و مـدتـهـاي                
مديد زندگي و سـالمـت ايـن دسـتـه از                 

. پناهجويان تحت تاثير قرار مـي گـيـرد         
پرونده فاطمه قاسمي يکي از آن نـمـونـه             

 . هاست
 

از اين رو  فدراسيون سراسري پناهندگان       
ايراني اميدوار است که با توجـه بـه ذکـر         
نکات فـوق در خصـوص پـرونـده خـانـم                 
قاسمي، مـقـامـات يـوان در تـرکـيـه در                 
اسرع وقت پرونده آنها را مـورد بـررسـي              
مجدد قرار دهند تا از کابوس بـازگشـت         
به ايران و آينده تيره و تاري که در مقابـل        

 .خود دارند نجات يابند
 با احترام 

عــبــداهللا اســدي دبــيــر هــمــبــســتــگــي،            
 فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني

 

نامه سرگشاده عبداهللا 
اسدي به کميسارياي 

۱از صفحه ... عالي   
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مسئوليت مقاالت مندرج در            

نشريه همبستگي با نويسندگان               
درج مقاالت در اين         . آنهاست   

نشريه به معناي تأئيد مضمون            
آنها از سوي نشريه همبستگي            

 نميباشد    

 

       عليه راسيسم قد علم کنيم
سوئد -همبستگي، فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني   

 
 
 
 
 
 
 
 

پس از راه يـافـتـن حـزب راسـيـسـتـي و                     
خارجي سـتـيـز دمـکـراتـهـاي سـوئـد بـه                  

 جامعه سوئد عـلـيـه      ، پارلمان اين کشور  
راسيسم و نژادپرستي و فـاشـيـسـت مـي             

يک روز پس از معلوم شدن نتايج . جوشد
انـتـخــابـات سـوئـد دهـهــا هـزار تـن در                    

 مالـمـو و گـوتـنـبـرگ عـلـيـه                 ، استکهلم
 . راسيسم دست به تظاهرات زدند

  اکتبر ۴ براي روزهاي آينده و منجمله 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ، کـه زمـان بـازگشـايــي مـجــلـس اســت              
تظاهراتهـاي ديـگـري تـدارک ديـده شـده               

شــبــکــه هــاي مــتــعــددي عــلــيــه         .  اســت
راسيسم در فيسبوک شکل گـرفـتـه اسـت            
که بـويـژه جـوانـان در آن نـقـش مـهـمـي                     

 .دارند
فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي            
بعنوان يک سازمان ضد راسيستـي خـود      
را بخشي از اين جـنـبـش مـردمـي مـي                

داند و همه ايرانيان و مردم آزاديـخـواه را      
فرا مي خواند که با قدرت تـمـام در ايـن            

 .جنبش ضد راسيستي شرکت کنند
 
قدرت گيري راسيـسـتـهـا و احـزابـي بـا                 

پيشينه فاشيستـي نـظـيـر دمـکـراتـهـاي              
سـوئـد زنـگ خـطــري اسـت بـراي هـمــه                   

و ايـن مـا را بـيـشـتـر               .  شهروندان کشور 
متعهد مي کند که قاطعـانـه درمـقـابـل             

 . آنها بيستيم
حزب دمکراتهاي سوئـد هـمـچـون هـمـه             
احزاب راسيستي ديگر با توسل به تفرقـه     
افکني نژادي در صدد است حقوق مدنـي   
بخشي از ساکنيـن سـوئـد را تـحـت نـام                 

 . خارجي مورد تعرض قرار دهد
بايد در مقابل آنهابراي حقوق برابر هـمـه         

بايد در .  ساکنين کشور به دفاع برخاست  

مقابل هرگونه تبعيض در هـر شـکـل و              
فرمش ايستاد و از حقوق جانشمول همـه   

. شهروندان و ساکنين کشـور دفـاع کـرد           
نبايد اجازه داد کـه احـزاب راسـيـسـتـي                
سياستهاي خـارجـي سـتـيـزانـه خـود در                
عرصه پناهندگي را به جـامـعـه ديـکـتـه              

 . کنند
نه فقط بايد با راسيسم آشکار به مقـابلـه         
بـرخـاســت بـلــکـه ضــروري اسـت کـه بــا                  

ايـجـاد   .  راسيسم پوشيده نيز مقابله کـرد      
در آن   "  خـارجـيـان   " گتوهايـي کـه فـقـط           

زندگـي مـي کـنـنـد راه را بـر گسـتـرش                     
 .راسيسم بيشتر باز مي کند

 
 ديدگاه اروپا محوري کـه بـه دور اروپـا              
ديوار مي کشد تـا از مـهـاجـرت مـردم                
آسيا و آفريقا جلوگيري کـنـد خـود جـاده          

مـبـارزه عـلـيـه          .صاف کن راسيسم است 
راسيسم بايد در همه عرصه ها با جديـت     
دنبال شـود تـا جـامـعـه در مـقـابـل آن                     

 . واکسينه گردد
 

ما به سهم خود با سازماندهي و شرکـت        
 برگـزاري سـمـيـنـار و کـار             ، در تظاهرات 

روشنگرانه تـالش خـواهـيـم کـرد کـه بـه                 
 . بسيج جامعه عليه راسيسم کمک کنيم

جلوي پيـشـروي راسـيـسـم را مـي شـود                 
گرفت اگر همه ما متـحـدانـه بـه مـيـدان              
بيائيم و به اين پـديـده نـفـرت انـگـيـز نـه                   

 !محکمي بگوئيم
 
  
 

گفت کـه در هـيـچ جـاي دنـيـا                 .  بگويند
انتخابات مانند ايـران عـادالنـه بـرگـزار              

خالصه در دوره سـفـر خـود بـه           .  نميشود
نيويورک حرفـهـاي بسـيـاري زد و مـردم               

و .  دنيا را کلي سـرگـرم کـرد و خـنـدانـد                
البته مردم دنيا هر چـه بـيـشـتـر بـه ايـن                  
مسئله آگاه شدند که مردم ايـران بـا چـه              

 .!!جانوران اسالمي طرف هستند
 

اين سـفـر بـراي احـمـدي نـژاد و هـيـئـت                     
همراهش نيز پيامي داشت و آن اين بـود       
که فهميدند چگونـه مـورد نـفـرت مـردم              

هر جا که رفـتـنـد بـا اعـتـراض             .  هستند
مردم روبرو شـدنـد، هـر جـا کـه رفـتـنـد                    
مخالفين اعدام و سنگسار و جـمـهـوري         
اسالمي تجمع کردند و بـر عـلـيـه آنـهـا                  
شعار دادند و اين مسئله به آنـهـا ثـابـت               
کرد که دنيا چقدر عوض شـده و افـکـار               

عمومي جامعه هر چه بيشتر  بر ضـد و        
افکار عمومي بـيـن   .  عليه آنها شده است 

المللي هر چه بيشتـر مـتـوجـه ايـن شـده               
است که وجود جمهوري اسالمي نه تنهـا     
بـراي مـردم ايـران کـه بـراي هـمـه دنـيــا                     

يـک رژيـم بـغـايـت ضـد             .  خطرناک اسـت   
بشري و بـرخـاسـتـه از فسـيـلـهـاي قـرون                  

حس ميکـنـم   ( وسطي که چه عرض کنم،  
قرون وسطاييها از اين رژيم مـتـمـدن تـر              

خطر بزرگي بـراي امـيـنـت دنـيـا             ) بودند
 .بشمار ميايد و بايد برود

 
دنيا فـهـمـيـده اسـت کـه بـا سـرنـگـونـي                      
جمهوري اسالمي مـردم در هـمـه جـاي              
دنيا روي آسايش به خود ميبند چـرا کـه         
اين رژيم قطب ارتجاع و ترور و نـاامـنـي        

 . در دنيا است
 

از مقدمه اي که در مورد سـفـر احـمـدي          
نژاد بـه نـيـويـورک نـوشـتـم خـواسـتـم بـه                      

اول اينکه جـنـبـش عـلـيـه         .  نتايجي برسم 
سنگسار و اعـدام و خصـوصـا جـنـبـش                

کنوني عليه سنگسار سکينـه مـحـمـدي          
آشتياني، جنبشي است رو بـه جـلـو کـه               
جمهوري اسالمي را هر چـه بـيـشـتـر در              

 . انزواي بين المللي فرو خواهد کرد
اين جنبش دستان بسيار قـوي اسـت کـه           
نـمـيـگـذارد سـر جـمـهـوري اسـالمـي از                   
باتالق انـزواي جـهـانـي بـيـرون بـيـايـد و                   

. منجر به خفه شدن اين سيستم ميگـردد    
دوم اينکه حتي کشورهايي که تا کـنـون           
با جمهوري اسالمي مـنـاسـبـات حسـنـه          
اي داشتند ديگر جـرأت نـمـيـکـنـنـد کـه                 
بطور علنـي بـه ايـن مـنـاسـبـات ادامـه                  
دهند و اين خود به پرتاب هر چه سريعتر    
اين رژيم به درون سياهچـال انـزوا کـمـک             

 . ميکند
 

. حال روي سخن من با پناهجويان اسـت     
دوستان، اکنون که وضـعـيـت جـمـهـوري             
اسالمي اينقدر متزلزل شده است هر چـه      
بيشتر منسجم و متشکل و مـتـحـد در           
صحنه مبارزه پناهندگي خود باشيـد بـه       
پيشرفت روند پناهندگي خود و ديـگـران       

و ادارات امـور      .  بيشتر کمک مـيـکـنـيـد      
پناهندگي نيز کمتر ميتوانند به ايـرادات    
احـمـقـانــه خـود بـه دالئــل پـنــاهـنـدگــي                  

 . پناهجويان ادامه دهند
چرا که موقعيـت و وضـعـيـت ضـعـيـف                
جمهوري اسالمي را در سطح بين المـلـل      
مــيــبــنــنــد و از طــرفــي نــيــز اتــحــاد و                 
همبستگي شما بيشتر به حقانيت گـفـتـه       

بــا تـوجـه بــه       .  هـايـتـان کـمــک مـيـکـنـد            
رويدادهاي يک سال گذشته و تشنجي که   
در بين سران رژيـم پـيـش آمـده کـه ايـن                   
تشـنـج بـه ســردرگـمـي هـر چــه بـيـشـتــر                    
حکومت کمک ميکند ديگر نبايـد جـاي      
سؤال براي ادارات امور پناهندگي پـيـش    
بيايد که آيا پناهجوي فـراري از جـهـنـم               
جمهـوري اسـالمـي مـيـتـوانـد بـه ايـران                  

 !!برگردد يا نه؟
 

همه دنيا با چشمان خود دارند ميبند که     
چطور موج دستگيريها و احظار فعاليـن        

دارند .  مدني به دادگاهها زياد شده است   
ميبنند که احـکـام اعـدام و سـنـگـسـار                 

. چطور مانند آب خوردن صادر ميشونـد   
دارنـد مـيــبـيــنـنــد کــه چــگـونــه احــکــام               

 نفره در زنـدانـهـاي        ۳۰  و ۲۰ اعدامهاي  
ايران اجرا مـيـگـردد و مسـائـل بسـيـار                 
ديـگـر کــه بسـيــار واضـح جــلـوي چشــم                

 . جهانيان است
همه اين موارد به روشني اثبات ميکنـد        
که تا جمهوري اسالمي بر سرکار اسـت،          
پناهجوي ايراني بايد بدون چون و چرا بـه      

تـمـامـي    .  حق پناهندگي خود نائل گردد    
اين نمونه ها و هزاران نمونه ديـگـري کـه            
وجود دارد اما در حوصـلـه ايـن نـوشـتـه              
نميگنجد اثبات مـيـکـنـد کـه بـا وجـود               
جمهوري اسالمي در ايران، مـردم در آن           
کشور امنيت نـدارنـد و هـر ايـرانـي کـه                  
متواري شده و به کشورهاي غـربـي روي           
مياورد بايـد از حـق اقـامـت بـرخـوردار                

 . گردد
 

 مرگ بر حکومت اسالمي
 برقرار باد حکومت انساني 

 ادامه يادداشت سردبير
 ۱از صفحه 


