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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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۳۶ 
١٣٨٩ آبان ٨  
٢٠١٠ اکتبر٣٠  

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

 ۶ ادامه در صفحه            

www.hambastegi.org 

   ۵ ادامه در صفحه            ۵ ادامه در صفحه    

به تحصن پناهجويان در مرکز 
 شهر آتن

به اعتصاب غذا و دوختن 
!لبهايتان فورا خاتمه دهيد   

 بيش از چهل و سه          ،  همدردان  ،  دوستان مبارز   ، عزيزان
روز تحصن شما در مرکز شهر آتن براي کسب ابتدايي                  
ترين و حداقل ترين خواستهايي که بطور مستمر از جانب        

 ، ادارات پناهندگي و دولت يونان زير پا گذاشته ميشود           
 . ميگذرد

درمدت اين تحصن تشکلهاي آزاديخواه يونان از                         
 پيام سياسي شما بعنوان        ، مبارزات شما حمايت کردند     

پناهجويان سياسي به گوش بسياري از تشکلها و                        
مبارزه براي   .   نهادهاي مدافع حقوق بشر رسيده است           

احقاق حقوق پناهندگي براي شما که سالهاي جواني خود        

را در کابوس ديپورت و جدال مداوم با دواير پناهندگي               
 سالهاست مانند شيي فراموش         ، يونان سپري کرده ايد      

 براي شما که کودکي        ، شده به گوشه اي افکنده شده ايد          
خردساالنتان با هيوالي اقامت و کشور ثالث و فرار و                  
مخفي شدن و محروم ماندن از تحصيل و درد و رنج غير         

 براي شما که هربار با                ، قابل توصيف توامان است         
جوابهاي سرباال و الابالي گري نفرت آور ادارات                             

 بديهي است که      ، پناهنگي و دولت يونان روبرو شده ايد          
بدون ترديد  .   جان به لبتان بيايد  ، کاسه صبرتان لبريز شود 

 اين . مبارزه يک رکن اصلي براي احقاق حقوقتان است

شکايت فدراسيون از دولت يونان  به دادگاه اروپا در                         
 مورد نقض حقوق پناهجويان            

رو نوشت به سازمان عفو بين الملل و ديدبان حقوق                       
به اطالع  مي رسانيم که تعداد زيادي از پناهجويان                     
ايراني که به خاطر ترس از شکنجه و اعدام از ايران                         

 روز در مرکز شهر آتن و در                ۴۰ گريخته اند به مدت         
قبل .  مقابل دفتر سازمان ملل دست به تحصن زده بودند      

از آن نيز شمار ديگري از پناهجويان ايراني دست به                       
 . اعتصاب غذا و دوختن لبهاي خود زده بودند

 
 روز از تحصن پناهجويان در مقابل دفتر            ۴۰ با گذشت    

سازمان ملل در آتن، دولت يونان حاضر به پذيرش هيچ              
يک از خواسته هاي پناهجويان نشده و اساسا هيچ                        

تنها واکنشي که   .  واکنشي در اين مورد نشان نداده است       
دولت يونان در مقابل اعتراض پناهجويان نشان داده                 
است اين بوده که هر از چند گاهي به پليس دستور داده                  
تا محل تحصن آنها را محاصره کنند و پناهجويان را                 

مورد ضرب و شتم قرار دهند و امکانات تحص آنها را                
 روز  ۴۰ از آنجايي که دولت يونان در طول         .  به دور بريزند  

تحص به هيچکدام ازخواسته هاي پناهجويان رسيدگي             
 ۲۰۱۰  اکتبر   ۱۴ نکرده است، پناهجويان روز پنج شنبه        

 . دست به اعتصاب غذا و دوختن لبهاي خود زدند
 

 نفر از آنها در اعترا ض به بي مسئوليتي                  ۸ مشخصا  
دولت يونان در قبال خواسته هاي آنها لبهاي خود را                     

 اکتبر نيز    ۲۱ طبق آخرين خبر روز پنجشنبه        .  دوخته اند 
 ۲۵ دو نفر ديگر به آنها اضافه شده است و جمعا از                          

 نفراز آنها لبهاي خود را دوخته          ۱۱ پناهجوي اعتصابي    
 ساله به نام ماندانا      ۲۹ در ميان لب دوختگان خانمي       .اند

صحنه دلخراش لب دوختن پناهجويان           .  ديده ميشود  
 اعتصابي در اينترنت و سايتها و رسانه هاي مختلف، 

در باره سوء قصد به 
جان خارجيان در 

 ! شهر مالمو سوئد
عليه جنايات راسيستها  

 !  بپاخيزيم
در تاريکي شب هاي مالمو راسـيـسـتـهـا بـا               

 خارجي تباران ساکن اين شـهـررا     ، سالح گرم 
مورد حمله قرار مي دهـنـد تـا تـاريـکـي را                  

 بدون آنکه مـا خـبـر داشـتـه           . ماندگار کنند 
باشيم اين جنايتي بوده است که راسـيـسـتـهـا       
در مدت زمان طوالني تري به آن دسـت زده          

  .اند ولي پليس چيزي نگفته است
 

پليس عـلـت سـکـوت در ايـن بـاره را عـدم                     
اطمينان قطعي از انگيزه اين تيـرانـدازي هـا            

 ظاهرا حـاال بـراي پـلـيـس            .اعالم کرده است 
مسجل شـده اسـت کـه سـو قصـد بـه جـان                      
ساکنين شهر مالمو در موارد مـتـعـددي بـه           
دليل انگيزه هاي راسيستي و نـژادپـرسـتـانـه            

 بـخـشـي از سـاکـنـيـن شـهـر بـا                     ۔ بوده  است  
موهاي سياه و رنگ پوست تـيـره آمـاج ايـن           

 در جـريـان ايـن حـمـالت              .حمالت بـوده انـد     
تعدادي زخمي شده اند  و حداقل يک نـفـر بـه         

  .قتل رسيده است
 

اين اقدمـات جـنـايـت آمـيـز و تـروريسـتـي                    
راسيستها به نگراني هاي زيـادي در مـيـان              

 .مهاجرين و پـنـاهـنـدگـان دامـن زده اسـت                
مردم حتي در خانه هاي خـود نـيـز احسـاس             
امنيت نمي کنند چرا که در مـواردي خـانـه             
هاي آنها نيز مورد اصابت گلوله قرار گرفـتـه    

  پيشرو علي پور

بي حقوقي و شرايط          
غير انساني     

 پناهندگان در ترکيه         
  بـه طـور       در اين مطـلـب کـوتـاه مـي خـواهـم               

خالصه به شرايط نـامسـاعـد پـنـاهـنـدگـان در               
 ترکيه و شهر وان بـپـردازم و جـوانـبـي از ايـن                     

 .شرايط اسفناک را بازگو کنم
 

ما پناهندگان سـيـاسـي در تـرکـيـه روزانـه بـا                    
مشکالت زيادي روبرو هستيم،گر چـه      موانع و 

قوانين غيـر انسـانـي پـنـاهـنـدگـي در تـرکـيـه                      
و تــقــريــبــا شــامــل هــمــه            مشــابــه هــم اســت     

پناهندگان سياسي مي شود، اما بيشـتـر مـي         
اشـاره کـنـم کـه           خواهم به مشکالت شـهـر وان      

خودم در اين شهر بعـنـوان پـنـاهـنـده سـيـاسـي                  
شـهـرهـاي      زندگي مي کنم و بدرجاتي با ديـگـر   

ترکيه متفاوت است، خصوصـا بـرخـورد غـيـر             
ــان                    ــدگـ ــنـ ــاهـ ــنـ ــه پـ ــس بـ ــيـ ــلـ ــي پـ ــانـ  .انسـ

 
مـا از هـر نـوع امـکـانـاتـي کـه                     در شهر وان،   

شامل پناهندگان مي شود بي بهره ايم و کسي    
قرار بود امسال وضـعـيـت      . نيست  هم پاسخگو 

پناهنده هـا بـهـبـود پـيـدا کـنـد و از بـعـضـي                         
سـازمـان مـلـل بـرخـوردار             امکانات و قوانيـن   

و طـبـق         باشيم،اما هيچ تغييري بوجود نيامد    
شرايط بـد روحـي و        معمول  ما پناهندگان در 

مالي قرار گرفته  و همچنان بايد ايـن شـرايـط           
 .شويم اسفناک را متحمل

يکي ديگر از مشکالت در شـهـر وان بـرخـورد            
کـمـکـي      پليس به پناهنده هاست که نـه تـنـهـا             

 نمي کنند،بلکه کامال در رابطه با مشکال
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  فاطمه قاسمی     

 
 
 
 
 

ــيــس                 ــاراک اوبــامــا رئ ــيــش ب چــنــدي پ
 مـقـام     ۸ جمهوراياالت متحده آمـريـکـا       

جمهوري اسالمي که در آشـوبـهـا دسـت            
داشته و ناقـض آشـکـار حـقـوق بشـر در                

 .ايران بودند را تحريم کرد
تــحــريــمــهــا دو بــخــش مــهــم راشــامــل            

 نــفـر و      ۸ اولــي امــوال ايـن        :  مـيـشــونـد   
خانواده هايشان در خارج کشـور بـلـوکـه          
ميشود و دومي خروج اين افراد از ايـران    

 ۸ ايـن    .  به هيچ وجه امکان پذير نيـسـت        
تن کساني هستند که بطورمستقيم و يـا     
غير مستقيم دستشان به خون هزاران بي       

 . گناه آلوده است
 نفر کساني هستند که به نـام ديـن       ۸ اين  

 به جان مردم افتاده و اين قاتالن 

 

صادق محصولي، مصطفي :  عبارتند از 
محمد نجار، غالمحسين محـسـنـي اژه        
اي، حيـدر مصـلـحـي، حسـيـن طـائـب،                
احمدرضا رادان، محمدعلي جـعـفـري و           
سعيد مرتضوي کـه چـه در داخـل وچـه                

. خـارج کشـور هـيـچ جـايـگـاهـي نــدارد                
تاکنون تحريمها حول محـور هسـتـه اي           
مي چرخيد وعالوه بر اينکه کل نـظـام را       
در بر ميگرفت به طبع قشـر کـثـيـري از                
طبقه فقير جامعه را نيز شـامـل مـيـشـد         
اما بـا ايـن نـوع تـحـريـمـهـا جـمـهـوري                      
اسالمي وارد بازي شطرنجي ميشود کـه      

 مهره اصلي خود را بايد سوخته فـرض  ۸ 
اين جاي بسي خوشحالي اسـت کـه         . کند

زين پس تحريـمـهـا شـکـل ديـگـري نـيـز                  
 ميتواند پيدا کند و بايد اميدوار بود که 

بعد از قطع شدن تنه جمهوري اسـالمـي،       
ريشه پوسيده آن نيز بزودي از بين خواهد       

تـحــريــمـهــا مـيــبــايسـت در پــي            .   رفـت 
 ۲۲ حوادث پـس ازانـتـخـابـات تـقـلـبـي                 

خرداد و آن همه جنايات رژيم اتفاق مـي      
افتاد اما هنوز هم براي جـبـران مـافـات           

پس از سخنراني احمدي نـژاد      . دير نيست 
سپـتـامـبـر     ۱۱ در سازمان ملل در مورد  

که ديگر دنيا بـه پـروژه هـاي نـخ نـمـاي                   
. جمهوري اسالمي کـامـال واقـف اسـت           

باراک اوباما طي گفتگوئي بابـخـش بـي           
بي سي فارسي در مورد حـرفـهـاي اخـيـر         

. احمدي نژاد نفـرت خـود را اعـالم کـرد              
طــي گــفــتــگــو يــکــي از ســواالتــي کــه              
خبرنگار جسور ايراني ازايشـان پـرسـيـد            
اين بود که آيـا اگـر شـمـا در مـذاکـرات                  
هسته اي با دولت ايران به توافق بـرسـيـد        
نقض حقوق بشـر در ايـران را فـرامـوش               
کرده و با وجود ايـنـهـمـه ظـلـم بـر مـردم                  
ايران، آمـريـکـا بـاز هـم دسـت دوسـتـي                  
بسوي دولـت ايـران دراز خـواهـد کـرد؟                
اگراينگونه اسـت پـس در پـاسـخ مـلـت                 
ايران چه خواهيد گفت که در خـيـابـانـهـا              
يک صدا فرياد ميزنند اوباما يا بـا اونـا             

؟ در اينجـا بـايـد از خـبـرنـگـار              ! يا با ما 

بـهـمـن    ( جسور ايراني بي بي سي فـارسـي     
تقدير کرد چرا که نهيبي که او   )  کلباسي

به آمريکا زد اوباما را بـه فـکـر بـرد کـه               
نمي تواند منکر نقض آشکار حقوق بشـر   
در خيابانها، دانشگاهها و زندانها بـاشـد    
وديگر نميشود تنها حول مـحـور هسـتـه        
اي چرخيد، رئيس جمهور آمريکا لحـظـه       
جان دادن ندا رادر خـيـابـان ديـده، کسـي            
اگر کمي وجدان داشته باشد از ديدن ايـن      
صحنه ها دلش به درد خواهد آمـد چـرا             
که اين صحنه ها را در دنياي وحوش نيز    
نميتوان يافت که حيواني هـم نـوع خـود            

ــدرد ــدي اســت کــه از               . راب ــکــســال وان ي
انتخابات تقلـبـي در ايـران مـيـگـذرد و                
هيچ دولت و سازماني کاري براي مـلـت       
ايران نکرده است حتي سازمان ملل نـيـز         
چشــمــش را بــه روي ايــن هــمــه ظــلــم،                 
شکنجه، تجـاوز و اعـدام بسـتـه وهـيـچ                

ديگـر  .   حرکتي تا بحال انجام نداده است  
دوران عهد قجر وارباب و رعيتي بـه سـر        
آمده که دولت ايران هر بـاليـي خـواسـت             
بتواند بر سر ملت در آورده و بـا جـملـه                  
چهارديواري، اختياري خـود را مـجـاب           
کرده تا هرغلطي دلـش خـواسـت انـجـام             

 دهد و هر گونه واکنش از طرف 

کشـورهـاي ديـگـر را دخـالـت در امـور                  
مملکتي خويش دانسته و از جوابگـويـي     

آمريکا بااين اقـدام  .  بدان شانه خالي کند 
فرصت مانور و جـوالن را از مـقـامـات              

کشـور مـا سـي        .  ايراني خـواهـد گـرفـت       
ودوســـال درزيـــرچـــنـــگـــال حـــکـــومـــت         
اسيروزنـدانـي اسـت امـا نـگـران نـبـاش                  

 . بزودي آزادت خواهيم کرد
فقط بايد گفت در اين ليست جاي خيلـي     
از مقامات که در پستي و رذالت شـهـره           

ــي اســت           ــال ــد خ ــرن ــه ــثــال      .  ش بــراي م
ــي،               ــت ــن ــمــدج ــدي، اح ــق ــدرضــا ن مــحــم
ــمــي،              ــات ــدخ ــم ــکــي، اح ــت ــرم ــه ــوچ ــن م
اکــبــرهــاشــمــي رفســنــجــانــي، کــامــران         
دانشجو، قاضي صـلـواتـي، اسـمـاعـيـل             
احمدي مقدم، اسفنديار رحيـم مشـائـي،         
ــي،             ــزدي، بــرادران الريــجــان مصــبــاح ي
محمود احمدي نژاد، مجتبي خامنه اي       

. و باالخره رأس همه آنها علي خامنه اي    
البته در اينجا از کساني کـه در لـيـسـت           
سياه پستي ورذالـت خـوش درخشـيـدنـد             
وفراموش کـردم نـام آنـان را بـبـرم عـذر                  

بزودي نوبت به تمـامـي   .  خواهي ميکنم   
 . شما خواهد رسيد شک نکنيد

 مهره سوخته۸

 پناهجويان بي تفاوت هستنـد و خـيـلـي          
وقتها رفتار زشت پليس با پـنـاهـجـويـان         

که انسان از خـود بـيـگـانـه              طوري است 
امروز بخاطر انـعـکـاس       مي شود،گر چه  

اخبار و وضعـيـت پـنـاهـجـوهـا و فشـار                
نـمـي     خارجي به دولت ترکيه آنهـا راحـت      

توانند مثل سالهـاي گـذشـتـه پـنـاهـنـده               
هاي سياسي را ديپورت ايـران يـا عـراق             

ظاهـرا وانـمـود مـي کـنـنـد کـه                   کنند و 
برخوردشان با پناهندگان تغير کـرده،امـا    

سرنوشت انسانها بـازي      از طرف ديگر با  
 .مي کنند

اگر امروز راحت نمي تـوانـنـد پـنـاهـنـده               
جـهـنـم جـمـهــوري          هـاي سـيـاسـي را بـه           

اسالمي باز گردانـنـد،امـا ايـن فشـارهـا             
 روي پنـاهـجـويـان بـه قـوت خـود بـاقـي                  
است،آنها به شيوه هاي ديگر پناهجويـان   
را تحت فشار مي گذارند،مـثـال جـدا از           

 مـاه    ۶ نمي کنند،بلکه هر     اينکه کمکي 

يک بار بايد هزينه کـالنـي بـابـت هـزيـنـه              
پرداخت کـنـيـم،      خاک يا همان پول اقامه    

اين در حاليست که امسال گفته مـيـشـد          
 که وزارت کشور ترکيه قانونا پـول خـاک          
را لــغــو کــرده انــد، امــا تــو شــهــر وان                  
همچنان به ما فشار مي آورند و تازه اگه   

سوم هزينه اقـامـه را کـم          لطف کنند يک 
مي کنند، بقيه اين هزينه زياد را اجبـارا        

اگــر پــرداخــت      بــايــد پــرداخــت کــنــي و         
رفتن بـه آنـکـارا بـراي            در موقع    نکردي

 مصـاحـبـه کشـوري و يـا مــوقـع پــرواز                
خروجي نمي دهند و عمال پناهجويان را     
تحـت فشـار روحـي و روانـي قـرار مـي                   

به اين اميد که دو هـفـتـه      پناهنده.  دهند
ديـگــر خــروجــيـش مـيــاد و بــايـد بــرود                

بـايـد هـر         روز قبـل از رفـتـن        ۱۰ آنکارا،
جور شده هزينه بليط رفتن بـه آنـکـارا را           
 تهيه کند،بعدا که خروجي را نمي دهـنـد          
هم به مصاحبه کشوري نمي رسند و لغو   
ميشه و کلي هزينه اي کـه بـا آن بـلـيـط              

خريده اند باطل ميشه،يعـنـي     هواپيما را 
همزمان کاري مي کنند از لحاظ مـالـي    

هـم بشـکـنـنـد،در          و روحي پناهنده را در  
يا بايد سکوت را ترجـيـع      چنين شرايطي 

ت   دهي و يا اگر خواستي پيگير کـارهـا     
باشي و از پليس سوال بـپـرسـي کـه چـرا              
ــن                ــري ــهــت ــفــرســتــادي،ب خــروجــي ام را ن

اينه که ما نمي دانيـم و      برخوردهاي آنها 
از ما نپرسيد، اگر گفتي تکليف ما چيـه    

هسـت،بـعـد کـه         مي گويند مشکل يوان 
به سازمان يوان مراجعه مي کـنـي مـي           

ديـگـر   !  گويند مشکل از ما هم نـيـسـت         
داند به کجا مراجعه کند،از کـي    آدم نمي 

سوال بـپـرسـد،مـرجـعـي نـيـسـت، کسـي                 
کـردي    پاسخگو نيست و اگـر اعـتـراض          

تهديد مي کنند و يا کاري مي کنند کـه        
  ماهه يک سال تمام بشه،اين در  ۳ پروسه  

حاليست که پناهنده بنا به قانون تـرکـيـه       
رسما نمي تواند کار کـنـد،تـازه اگـر هـم                

پيدا کردي،با بيشترين ساعت کـار     کاري
کمترين حقوق را دريافت مي کني،مثـال     

 دالر مـي      ۷ کار      ساعت۱۲ -۱۰ بابت  
دهند و اگر شغل حـرفـه اي بـلـد بـاشـي                   

 .دهند  دالر دستمزد مي۱۵ نهايتا 
يکي ديگر از بـر خـوردهـاي پـلـيـس بـه                  
پناهندگان ايـنـسـت کـه وقـتـي بـه اداره                 

به پناهجويان در پليس مراجـعـه      مربوط
مي کنيد و از آنها تقاضا مي کـنـي کـه         

ــي ات            ــونـ ــانـ ــاي قـ ــارهـ را رديـــف       کـ
کنند،بعنوان يک بدهکار به انسـان نـگـاه         
 مي کنند،ژست مي گيرند و بـي جـهـت            
صدايشان را بلند مي کنند و کلي انسان    
را تحقير مي کنند، خودم بـارهـا شـاهـد          

خانمها را اذيت کرده اند و رو       بوده ام که  
سر آنها صدايشان را بلند کرده اند و ايـن      

بيگناه با چشماني پر از اشـک         انسانهاي
از محيط پليس خارج شده اند،گناه ايـن          

پناهنده بودن است کـه در        انسانها صرفا 
اين جهنم پناهندگي ترکيه با اين شرايط       

انـد،مـتـاسـفـانـه ايـن            سخت گرفتار شـده    
وضعيت درد ناک شامل اکثر پناهندگان       

اين واقعـيـت تـلـخـيـسـت کـه              . شود  مي
خودم سـالـهـاسـت در تـرکـيـه و در ايـن                    

و ايــن     شــرايــط غــيــر انســانــي هســتــم          
مشکالت را با گوشت و پـوسـت لـمـس              

در اين جهنم پناهـنـدگـي تـرکـيـه         .کرده ام 
ايـنـکـه نـمــي تـوانـي از لـحــاظ                  جـدا از   
انجام دهـي و چـنـيـن              فعاليت   سياسي

دهند، بلکه انسان زيـاد     اجازه اي را نمي 
نمي تواند از حق و حقـوق خـودش دفـاع          

دولـت تـرکـيـه         کند، و کال روابط ايران با  
بدون شک روي برخورد آنها با پناهجويان  

 ســيــاســي تــاثــيــر داره و ايــن روابــط و               
مناسبات جمـهـوري اسـالمـي ايـران بـا              

حزب آک پـارتـي     دولت ترکيه و خصوصا 
رهـبـري رجـب طـيـب            اسالمي ترکيه بـا    

اردوغان،هر روز بيشتر شـرايـط را بـراي           
 .کنند پناهندگان سياسي سخت تر مي

 
اگر ما اينجا نـمـي تـوانـيـم عـلـنـا ابـراز                  
 وجود کنيم و يا مشکالتمان را منعکس 
کنيم و يا صدايمان را به دنياي خـارج از        
خودمان برسانيم، ناشي از همين شرايـط    

دولت ترکيه بر ما تحميل کـرده       است که 
است، امـا قـطـعـا هسـتـنـد انسـانـهـاي                   

کشـورهـاي     شريـف و مـبـارز در ديـگـر             
اروپاي که اين مشکالت را بـطـور جـدي            
بازگو و منعکس کنـنـد و بـا ابـزارهـاي               

از حق و حقـوق پـنـاهـنـدگـان در               قانوني
ترکيه دفـاع کـنـنـد و چـنـيـن اقـدامـات                   

 .کنند بيشرمانه اي را محکوم
بـه امــيــد رهــاي تــمـام پــنــاهـنــدگــان و                
 بــرســمــيــت شــنــاخــتــن حــق و حــقــوق                
 .انســـانـــهـــا،زنـــده بـــاد انســـانـــيــــت               
ــم                   ــهــاي ســت ــرف ــه امــيــد آب شــدن ب  .ب

 ترکيه فرياد از وان 

بي حقوقي و شرايط غير            ادامه     
 انساني پناهندگان در ترکيه             

 ۱ از صفحه     



٣۶شماره  ٣  ١٣٨٩ آبان ٨    

 دنيايي بهتر و شادابتر در برقراري يک حکومت انساني ممکن است 

محمدآفتابسوار    تهيه و تنظيم   

    ۴ ادامه در صفحه    

 
                   چند خبر کوتاه                

 

 

 

 

 

فشار شديد پناهجويان بر کمونهاي            
 سوئد 

دليـل مـوج      بسياري از کمونهاي سوئد به   
متقاضيان پناهندگي، زير فشـار       گسترده

کـل     اداره   طـوري کـه       سنگين هسـتـنـد بـه       
اردو و        مهاجرت حتي مـکـانـهـاي ويـژه         

عـنـوان سـرپـنـاه           اسکان موقت را نيـز بـه     
 . است کرده  پناهجويان کرايه 

 
 هـزار نـفـر از        ۲۲ امسال تاکنون بيش از  

انـد     سوئـد تـقـاضـاي پـنـاهـنـدگـي کـرده                
چـهــار هـزار تــن از آنـان شـهـرونــدان                   کـه 

اين تعـداد    سربستان هستند، در حالي که    
تـنـهـا در      .  انـد     نفر بـوده ۴۲۱  سال گذشته 

 شهـرونـد سـرب، از        ۱۴۱۰ سپتامبر   ماه
. انـد    سوئد درخواست پناهنـدگـي نـمـوده        

کـمـونـهـا بـراي           کـه    اين شرايط باعث شده  
گـذاري فـوري در امـر             سـرمـايـه      مثال بـه  

 .مراقبتهاي پزشکي، دست بزنند
 

مهاجرت خويشاوندان از سومالي            
 است   سوئد، ناممکن شده      به

مهاجرت خويشاوندان از کشور سومالي   
دنبال تغيير در سياسـت اداره     سوئد، به   به
کل مهاجـرت سـوئـد تـقـريـبـا مـنـتـفـي                     

اريک آلتورپ از صليـب   گفته  به. است  شده
، نـقـض        سرخ، تصميـم جـديـد ايـن اداره           

 سـوئـد        هايي اسـت کـه       آشکار پيماننامه 
هــم    و لـزوم بـه         خـود آن را امضـا کـرده              
هاي مـتـالـشـي         پيوستن اعضاي خانواده  

 . کند در اثر جنگ را گوشزد مي شده 
 

صــدهــا تــن از         گــويــد کــه     آلـتــورپ مــي   
 اند  در سوئد اقامت گرفته والديني که 

توانند کودکان خود را در کنار خـود         نمي
 بسـيـاري از             باشند و اين روحـيـه      داشته  

 .                                                                                           است شدت خراب کرده آنان را به 
 

 

 

 

 

 

جمهوري     :  مجمع جهاني اقتصاد     
 دهنده نخبگان     اسالمي، فراري      

مجمع جهاني، اقتصـاد ايـران را        :  ايسنا
از نظر شاخص فـرار مـغـزهـا در مـيـان                 

 قـرار    ۱۰۹  كشور جـهـان در رده           ۱۳۹ 
بندي كشورهاي جهان بـه     در اين رده.  داد

كشورهـايـي كـه      . اند دو دسته تقسيم شده 
ها افراد نخبه معموال شانسي براي     در آن 

پيشرفت در زادگاه خود نداشـتـه و از آن            
كنند و كشورهايـي كـه در         مهاجرت مي 

هـاي زيـادي بـراي افـراد بـا               ها فرصت   آن
استعداد وجود دارد و معموال اين افـراد        

 .كنند را به خود جذب مي
بـنـدي سـويـيـس بـه عـنـوان                   در اين رده   

كشـوري مـعــرفــي شــده كــه بـيــشـتــريــن              
ها را بـراي افـراد بـا اسـتـعـداد و                   فرصت

هـاي بـعـدي         در رده  .  كند نخبه فراهم مي 
نيز قطر، آمريـكـا، سـنـگـاپـور، امـارات             
مـتـحــده عــربـي، سـوئـد، نـروژ، هـنــگ                 

 . اند ، كانادا و بريتانيا قرار گرفته كنگ
 

اما در قعر اين جدول كه در واقع مربوط       
دهـنـده نـخـبـگـان            به كشورهـاي فـراري        

است، جمهوري قرقيـزسـتـان، بـوسـنـي و            
ــلــنــد، صــربســتــان،           ــن، ســوازي هــرزگــوي
موريتانـي، لـيـبـي، لسـوتـو، بـورونـدي،               

ايـران  .  انـد    گويان و مولداوي قرار گرفـتـه      
بـنـدي جـزو كشـورهـاي             نيـز در ايـن رده        

دهنده استعدادها و نخبگـان قـرار       فراري  
 . گرفته است

 
درخواست پناهندگي فرزندان         

 سکينه محمدي از ايتاليا     

درخـواسـت پـنـاهـنـدگـي فـرزنـدان              : ايران
سکينه محمدي از رئيس دولت ايـتـالـيـا         

 سيلويو برلوسکوني 
 سجاد و  –) آکي فارسي (-مهر ۱۳ رم،
 

ســعــيــده قــادر زاده، فــرزنــدان ســکــيــنــه           
ــه             زنمــحــمــدي،      ــي مــحــکــوم ب ــران  اي

سنگسار، در مصاحبه اي اخصاصي بـا         
 بـراي    »  آکـي   « آژانس خبري ايتـالـيـايـي      

نجات جـان مـادرش از دولـت ايـتـالـيـا                 
درخواست کمک کرده و از رئـيـس دولـت         
ايــن کشــور ، ســيــلــويــو بــرلــويــکــونــي              

 . درخواست پناهندگي کرده اند
ما زير فشار بسيار زيادي قرار داريـم و      " 

هر لحظه بيم آن را داريـم کـه مـامـوران               
بـه ايـن     .  امنيتي ما را دستـگـيـر کـنـنـد          

دليل، با توجه بـه اهـمـيـت ويـژه اي کـه                   
مــلــت و دولــت ايــتــالــيــا بــه مــوضــوع              
مادرمان داده اند، از آنها ميخواهيم کـه      
به درخواست پناهـنـدگـي مـا رسـيـدگـي             
کنند، تا اگر از احتمال دستگيريـمـان در      
تبريز خبر دار شديم، جايي را بـراي پـنـاه            

 ". آوردن داشته باشيم
 

: سجاد، پسر سکـيـنـه مـحـمـدي، افـزود             
هيچ کس از مـقـامـات حـکـومـتـي بـه               " 

پرسش هاي ما درباره شرايط مـادرمـان        
مـا ايـنـجـا، بـه هـمـراه              .  پاسخ نمي دهد  

وکيلمان آقاي جاويد هوتن کيـان، تـنـهـا          
هستيم و اميد مـا تـنـهـا جـامـعـه بـيـن                 

 ". المللي است
 

فرزندان سکينه محمدي همچنـيـن بـراي          
نجات جان مادرشان از پاپ درخـواسـت         
ــيــکــان                   کــمــک کــردنــد و از دولــت وات
خواستند که فشارهاي خود بر جمـهـوري         
اسالمي ايران براي نـجـات مـادرشـان را          

 . زياد کنند
در همين راسـتـا جـاويـد هـوتـن کـيـان،                  
وکيل سکينه محمدي، در شهر تبريز در         
مصاحبه اي اخصاصي با آژانس خـبـري         

براي جان موکلش ابـراز    "  آکي" ايتاليايي
شنبـه آيـنـده بـراي         : "  نگراني کرد و گفت 

رسيدگي به پرونده خانم سکينه به ديـوان          
ــي کشــور خــواهــم رفــت           ــن  ".  عــال هــوت

همچنين از شرايـط فـرزنـدان مـوکـلـش،             
سجاد و سعـيـده، ابـراز نـگـرانـي کـرد و                  

بــر طــبــق خــبــر هــايــي کــه از               : " گــفــت
دادستاني تبريز به گوشم رسيده ازطرحـي    

 براي پرونده سازي سياسي بر ضد 
 بر . فرزندان خانم سکينه آگاه شده ام

 

اساس منابع اينجانب، دادسـتـانـي دارد          
تالش ميکند که دو زنداني سـيـاسـي را            

بــر .  وادار بـه اعـتــراف دروغــيـن بـکـنــد              
اساس اين اعترافهاي ساختگي، فرزندان      
سکينه به پخش اعالميه هـاي سـيـاسـي        
بر ضد دولت مرکزي محـکـوم خـواهـنـد            

 ". شد
امـيـدواريـم    : " هوتن کيان در پايان افـزود     

که فشارهاي بين المللي جلوي اين پروژه       
کـه  ".  احتمالي قوه قضايـيـه را بـگـيـرنـد            

البته چندي پس از درج اين خبـر سـجـاد            
قادرزاده به همراه وکيـل مـادرش هـوتـن           
کيان و دو خبرنگار آلماني دستگيـر شـد         

 . و هم اکنون در بازداشت بسر ميبرد
 

پاسخ سخنگوي رژيم به شايعه           
 مهاجرت وي به كانادا        

پرست سـخـنـگـوي وزارت           رامين مهمان 
وگـو بــا خـبــرنــگــاران           خـارجــه در گــفــت     

خبرگزاري فارس و روزنامه قدس دربـاره         
شايعه منتشر شده مبني بـر درخـواسـت           
ويزاي اقامت كانادا توسط وي، خـطـاب       

شـنـاسـنـد و        به آنهايي كه او را خوب نمي  
براي اينكه اطالعـات بـيـشـتـري داشـتـه              

هاي خود را توضيح داد و      باشند، ويژگي 
بنده فرزنـد انـقـالب، خـدمـتـگـزار             :  گفت

ملت، عاشق كشور، سرباز نظام مـقـدس      
جمهوري اسالمي ايـران، مـطـيـع رهـبـر              
هستم و ايشان مرجع تقليد و ولـي امـر             

 . من هستند
 

از ابتدا دل به اسـالم و قـرآن سـپـرديـم و                   
اميدواريم تا آخـر هـم در پـنـاه اسـالم و                  

حسـرت  :  وي تصـريـح كـرد       .  قرآن باشـيـم   
نشــيــنــي از دفــاع از مــواضــع                 عــقــب 

كشورمان و تامين حقوق ملت را بـر دل        
همه بدخواهان و دشمنان نظـام خـواهـيـم        

 . گذاشت
هـا بـا انـتـشـار شـايـعـاتـي                   برخي سايـت  

پـرسـت      مدعي شدند كه راميـن مـهـمـان         
سخنگوي وزارت خارجـه در صـف اخـذ            

 . ويزاي اقامت كانادا است
 

بهبود مبادله ارتباطات با متقاضيان           
 پناهندگي   

 سواد،  پناهجوياني که براي مثال بي
 

هـاي شـديـد روحـي            خواه و يا آسيـب   توان
اند، ممکن است برايشان دريـافـت و       ديده

درک صــحــيــح اطــالعــات، در رونــد                  
 . پناهندگي دشوار باشد

 کــل امــور مــهــاجــرت در حــال                    اداره
انــدازي يــک پــروژه درجــهــت بــهــبــود              راه

ارتباطات با متقاضيان پناهـنـدگـي کـه           
ــژه          ــازهــاي وي اي هســتــنــد،          داراي نــي

يوهان بيوربک که مديريت اين .  باشد  مي
دار اســت در ايــن بــاره             پــروژه را عــهــده     

مطالعات قبلـي انـجـام شـده         :  گويد    مي
رسـانـي      دهد که نياز بـه اطـالع         نشان مي 

اما اينکه پناهجويان .  زيادي وجود دارد 
کـه    اطـالعـات مـوجـود را                واقعاً همـه  

برايشان در زندگي روزمره بسـيـار مـهـم             
کنند و درک صحيحي   هستند را دريافت    

از اين اطالعات داشته بـاشـنـد، بسـيـار             
 . اهميت دارد

 
افرادي که داراي مـعـلـولـيـت هسـتـنـد،                
افراد مسن و يا در شرايط آسيب پـذيـري         
هستند، بيشتر در مـعـرض خـطـر قـرار               
دارند و براي اين گروه، جـذب اطـالعـات         

 کل امور مهاجـرت   داده شده توسط اداره  
 . تر است  مشکل

 
هياتي از اتحاديه اروپا براي         
بررسي مشکل مهاجران غير          

 قانوني به يونان مي رود          
اتحاديه اروپا مي گويد گروهي از مـقـام       
هاي مرزي خود را بـراي کـمـک بـه حـل                 
مساله افزايش تعداد مهاجران به يـونـان        

  .مي فرستد
ــزايــش                    ــان بــا مشــکــل اف ــت يــون دول
مهاجراني رو به روست که بيشتـرشـان از      
کشورهاي آفريقايي و افغانستان هستنـد   
و مي کوشـنـد از طـريـق تـرکـيـه بـطـور                     

در   .غيرقانوني وارد اتحاديه اروپا شـونـد   
همـيـن حـال کـمـيـسـيـون اروپـا نـيـز در                      
اعالميه اي گفت در پاسخ به درخـواسـت      

 از   » مـداخلـه سـريـع      « يونان يـک گـروه         
آژانس مرزي اتحاديه اروپـا مـوسـوم بـه             

ــا       FRONTEX  فــرانــتــکــس  در مــرز ب
از ســال     .تـرکــيــه مســتــقـر خــواهـد شــد          

که تيـم  )  سه سال پيش( ميالدى ۲۰۰۷ 
 مداخله سريع مرزي اتحاديه اروپا 

 



٣۶شماره  ۴  ١٣٨٩ آبان ٨   

  ۳ صفحه    از  اخبار ادامه
 

تاسيس شده است اين نخستين بار اسـت      
که اين تيـم بـه مـامـوريـتـي اعـزام مـي                   

کـمـيـسـر امـور داخـلـي اتـحـاديـه                   .شود
 Cecilia  اروپا، سسيليـا مـالـمـسـتـروم         

Malmstrom            در بيانـيـه اي اعـالم کـرد
سيل مهاجراني که از طـريـق تـرکـيـه بـه               
يونان مي روند به حد هشدار دهـنـده اي          
رسيده و يونان به تنهايي قادر به مـقـابلـه      

بر اسـاس گـزارش     .با اين وضعيت نيست   
 تـا    ۳۰۰ سازمان مـلـل، روزانـه حـدود            

 . مهاجر وارد خاك يونان مي شوند۴۰۰ 
 

حمله به اردوگاه پناهندگان در           
 سوئد 

 يكشنبه شب گذشته در پي مورد آزار و 
اذيت قرارگرفتن پناهـجـويـان سـاکـن در            
  اردوگاه پنـاهـنـدگـان تـازه افـتـتـاح شـده                

مسئولين اين  "  اوسترشون"در " فروسون" 
هـاي     اردوگاه، مجبـور بـه ارائـه پـوشـش            
 .اضافي مراقبتي از اين محل شدند

در اين حادثه چندين نفـر بـه سـمـت ايـن                
اردوگاه آمده و با فـريـاد زدن و تـوهـيـن                

سـوي آنـهـا         نسبت بـه پـنـاهـجـويـان، بـه             
 .اي پـرتـاب کـرده بـودنـد            بطريهاي شيشه 

پليس تحقيقات مقدماتي در اين رابـطـه         
ــرده اســـت            ــاز کـ ــاه     . را آغـ ايـــن اردوگـ

پناهندگان به دليل حـادثـه روز گـذشـتـه             
تحت پوشش مـراقـبـتـي بـيـشـتـري قـرار                

 .خواهد گرفت
 

يک ميليارد گرسنه در روز جهاني            
 غذا          

 توسظ )  مهر۲۴ برابر با ( اکتبر ۱۶  
 

(سازمان خواروبار و کشـاورزي جـهـان           
FAO " (      نـام گـرفـتـه       "  روز جـهـانـي غـذا

در سال جاري نيز اين روز با شعـار  .  است
گـرامـي داشـتـه       "  اتحاد عليه گرسنـگـي  " 

روز  شانزدهم اکتبر در عين حال سال.  شد
تأسيس سازمان خـواروبـار و کشـاورزي          

 .سازمان ملل متحد است
 

 تـأسـيـس شـد و           ۱۹۴۵  فائو در سـال       
روز جـهـانـي    " اعالم رسمي اين روز به نام     

 انـجـام شـده        ۱۹۷۹ نـيـز در سـال          "  غذا
نزديک به يک ميليارد نفر از مـردم   .  است

ــه      ــد   جــهــان گــرســن کــارشــنــاســان در      . ان
روزجـهــانــي غــذا نــه تــنــهـا از نــابــودي               

 هاي مردم کشورهاي فقير  زمين گسترده 

انـد     هاي بزرگ انتقـاد کـرده     توسط شرکت 
انـداز آيـنـده نـيـز             گوينـد، چشـم      بلکه مي 

 . چندان روشن نيست
 يک ميليارد گرسنه در جهان 

در حالي گرامي داشته "  روز جهاني غذا" 
 ميليون نـفـر از مـردم        ۹۲۵ شود که    مي

سراسر جهان از غـذاي کـافـي بـرخـوردار             
 . نيستند

ژاک ديوف، دبير کل فائو، معتقـد اسـت           
المللي از اهدافي که خـود      بين  که جامعه 

او .   زيـادي دارد        تعـيـيـن کـرده فـاصـلـه           
گويد، اين آمار حـتـي از آمـار سـال                مي

 که تازه تصميم گرفـتـه شـده بـود         ۱۹۹۶ 
شمار گرسنگان به نصف تقليل يابد نـيـز        

 کشور جهان بـحـران     ۳۰ در . بيشتر است 
هـاي     گرسنگي به حدي است که به کـمـک      

 . اضطراري نياز است
بـهـاي   .  انداز آينده نيز روشن نيـسـت        چشم

مواد غـذايـي رونـدي صـعـودي را طـي                
قيـمـت گـنـدم و غـالت دائـمـا                .  کند  مي

 ماريتا ويگرتال، . يابد افزايش مي
 

 المللي  کارشناس سازمان امدادي بين
 آکسفام، دو عامل را در افزايش بهاي 

. يـابـد     کـنـنـده مـي         مواد غذايي تـعـيـيـن      
نخست اينکه خشکسالي باعث شده کـه        
کميت محصوالت کشاورزي در اروپـاي       
شرقي ماننـد دو سـال پـيـش نـبـاشـد و                    

 . ها است بازي عامل دوم داللي و بورس
 

برخي نيز مـانـنـد کـارشـنـاسـان آلـمـانـي                 
معتقدند که بايد بـا مـديـريـت صـحـيـح               
جلوي هدررفت محصوالت کشاورزي را    

گــويــنــد، هــدررفــت        آنــهــا مــي   .  گــرفــت
محصوالت کشاورزي در کشورهـاي در        

تـوان    درصد است که مي۴۰ حال توسعه   
بـا ابــزارهـايــي مـانــنـد تـقـويــت دانــش،                
چگونگي کشـت، انـبـار مـحـصـوالت و              

اي بـا آن         حمايت از معامالت مـنـطـقـه        
 . مبارزه کرد

**** 
 

کميسارياي عالي پناهندگان 
از روش يونان در برخورد با 

  پناهجويان انتقاد کرد
 

کميسارياي عالي پناهنـدگـان سـازمـان          
ملل متحد روز سه شنبه از سـاز و کـار           

 دولت يونان در برخورد با پناهجويان 
آندره ماهه چيچ، سخنـگـوي     .انتقاد کرد 

اين آژانس تحت نظر سازمـان مـلـل، در           
يک کنفرانس خبري گـفـت کـه نـيـازهـاي             
پناهجويان نبايد از سـوي دولـت يـونـان            

 .ناديده گرفته شود
 

به گفته وي يونان در حال حاضـر، دروازه          
اصلي ورود پناهجويان به اتحاديه اروپـا      
است و ساز و کار دولـت ايـن کشـور در             

 .رابطه به پناهجويان، ناکارآمد است
 

 ***** 
 

حکم دادگاه آلمان، ياور 
 پناهجويان يونان؟ 

 
يونان براي پناهجويان ايراني، عـراقـي و         

اي    کشورهاي شمال آفريقا، آخرين دروازه   
تـوانـنـد از طـريـق آن وارد                 است که مـي   

هـاي     ولـي دادگـاه    .  ي اروپا شوند   اتحاديه
ــقــادي بــه نــظــام                 آلــمــان، نــگــاهــي انــت

 .پناهندگي در اين کشور دارند
 هـزار پـنـاهـجـو از            ۳۴ امسال تا کنون     

طريق گذرگاه مرزي اوروس ميان ترکـيـه         
ولـي  .  انـد    و يونان، وارد ايـن کشـور شـده        

نظام پناهندگي در کشور يونان تاب ايـن     
ــه                         ــدارد و بـ ــي را نـ ــردمـ ــل مـ ــيـ سـ

کـنـنـده     ، نهاد حمايت» پروآزيل« سازمان
هـاسـت از      از پناهجويان در آلمان، مدت    

 .کار افتاده است
بر اين پايـه، دادگـاه قـانـون اسـاسـي در                  

بـه  )   اکـتـبـر     ۲۸ ( آلمان، روز پنجشنـبـه       
بررسي اين موضوع خواهد پرداخـت کـه          
آيا پناهجوياني که از طـريـق يـونـان بـه                

تواننـد بـار ديـگـر بـه              اند، مي   آلمان آمده 
يـکـي از     .  يونان بازگردانده شـونـد يـا نـه          

دارد کـه     ي اروپا مقرر مي  احکام اتحاديه 
پناهجويان بـايـد در نـخـسـتـيـن کشـور                 

شـونـد، درخـواسـت          امني که وارد آن مي 
 .پناهندگي خود را ارائه دهند

 
جانبه از نظام پناهندگي                          انتقاد همه         

 يونان    

ــبــر امســال، کــارگــاه               اواســط مــاه اکــت
) UNHCR( پناهندگي سازمان ملل     

نيز از وضعيت نظام پـنـاهـنـدگـي يـونـان            
انتقاد کرد و دولت آتن را فـراخـوانـد هـر             

ــع     ــي در               چــه ســري ــطــي انســان ــر شــراي ت
هاي پناهـجـويـان فـراهـم آورد و               اردوگاه

پناهجويان را تحت امنيت قانونـي قـرار        

، » پـرو آزيـل    « ي سازمـان     به گفته.  دهد
اي بـراي     در يونان مراجع حقوقي عادالنه    

بررسي درخواست پناهجـويـان تشـکـيـل           
درصد پذيرش پناهـنـدگـان در      .  شود  نمي

نخستين مرجع حقوقي، کمي بيـشـتـر از        
مــرجــع دوم قضــايــي، در        .  صــفــر اســت  

 فـعـالـيـت خـود را            ۲۰۰۹ تابستان سال  
 هـزار    ۵۰ متوقف کرده است و نزديک به    

ي درخـواسـت پـنـاهـنـدگـي راکـد                  پرونده
رو بســيـــاري از            از ايــن    .  انـــد    مــانـــده 

قـانــونــي،     بــي« پـنــاهـجــويــان در خــطـر           
سرپنـاهـي و       هاي خودسرانه، بي    بازداشت
 .اند  قرار گرفته»گرسنگي

شمار زيادي از پناهجويان در يـونـان بـه           
ــه                ــه ديــگــر کشــورهــاي مــرف نــاگــزيــر ب

اند تا بـار ديـگـر           ي اروپا گريخته    اتحاديه
. در آنجا درخواست پـنـاهـنـدگـي کـنـنـد              

ي     بســـيـــاري از ايـــن افـــراد بـــرپـــايـــه              
 بــدون   » ي دوم دابــلــيــن        تــوافــقــنــامــه « 

رسيدگي دوبـاره، بـه يـونـان بـازگـردانـده                
ايـن تـوافـقــنـامـه کـه در ســال               .  انـد    شـده 

 در پايتخت ايـرلـنـد بـه امضـاي          ۲۰۰۳ 
کند که  کشورهاي عضو رسيد، حکم مي   

رسيدگي به درخواست پناهجـويـان بـايـد        
در نخستين کشـوري صـورت گـيـرد کـه              

 .اند وارد آن شده
 هاي آلمان             نگاه انتقادي دادگاه                

هـاي آلـمـان بـه دلـيـل وضـعـيـت                     دادگاه
حقوقي پناهجويان در يونان، تا کنـون     بي

 مورد اخراج پناهجويان و ۳۰۰ از حدود 
بازگـردانـدن آنـان بـه يـونـان جـلـوگـيـري                   

 .اند کرده

 تا کنون دادگـاه قـانـون        ۲۰۰۹  از پاييز  
هـاي فـوري از         اساسي آلمان در رسيدگي   

خطر «  مورد اخراج از آلمان به دليل ۱۳ 
 ممانعـت  » هاي حقوقي   احتمالي کاستي 

اکنون دادگـاه قـانـون      . به عمل آورده است   
اساسي آلمان واقع در شهر کـارلسـروهـه،        

اي بـراي بـررسـي           اين مسالـه را انـگـيـزه         
 »ي دوم دابـلـيـن          تـوافـقـنـامـه     « اساسي   

قاضيان دادگاه بررسي خواهنـد  . بيند  مي
کـرد کــه آيــا دولــت آلــمــان اجــازه دارد                

طور خودکار به نخستين   پناهجويان را به  
انـد     کشوري کـه در آن درخـواسـت کـرده              

بازگرداند يا موظف است به آنان امکـان      
تواند پـرونـده را        شکايتي را بدهد که مي    

رود کـه       انـتـظـار مـي      .  به تعـويـق انـدازد      

دادگاه قانون اساسـي آلـمـان مـوقـعـيـت               
. کـنـد     حقوقي پناهجويان را مسـتـحـکـم        

اين اقدام با ستايش نـهـادهـاي حـقـوقـي             
ي اروپا روبـرو خـواهـد       مشابه در اتحاديه 

تـا کـنــون ديـوان عـالـي اروپـا در                  .  شـد 
هـاي مـلـي         لوگزامبورگ و نـيـز دادگـاه         

هلند، بلژيک، نروژ، بريتانيا و ايـن اواخـر      
پس از دخـالـت ديـوان عـالـي اروپـا در                  
استراسبورگ همچنين کشـور دانـمـارک،        
بـازگـردانـدن پـنـاهـجـويـان بـه يـونـان را                    

 .اند متوقف کرده
يونان طـبـعـا از ايـن احـکـام اسـتـقـبـال                     

اين کشور فشار خـود را بـه       .  خواهد کرد 
ي اروپــا بــراي دريــافــت            روي اتــحــاديــه   

هاي مالي در ايـن رابـطـه افـزايـش                کمک
ولي پـاسـخـي کـه تـا کـنـون                .  داده است 

ي اروپا به يونـان داده ايـن اسـت             اتحاديه
 »فـرونـتـکـس    « که سپاهي مرزبان به نام  

به ايـن کشـور گسـيـل دارد تـا از ورود                   
پناهجويان غيرقانوني بيشتـر از طـريـق           

 . مرز ترکيه به يونان جلوگيري کند
 

تصاويري از تحصن پناهجويان          
 يونان   -ايراني در آتن     



٣۶شماره  ۵  ١٣٨٩ آبان ٨   

از اين سايتها ديدن          
 کنيد  

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

. مو را بر تن هر انساني راست ميکند            
اين صحنه ها در يکي از کشورهاي                 
اتحاديه اروپا به نام يونان اتفاق افتاده             
است که نه تنها هيچ استانداردي براي             
رسيدگي به امورپناهندگان ندارد که              
متاسفانه خود در بدرفتاري و زير پا                 
گذاشتن حق و حقوق پناهندگان شهرت         

 .پيدا کرده است
اين پناهجويان از کشوري به نام ايران به         
يونان آمده اند که يک رژيم جنايتکار                
اسالمي بر آن حکومت ميکند که به               

 سال است قوانين عصر                 ۳۰ مدت     
 . بربريت را بر آن جامعه حاکم کرده است

 
اجراي قوانين وحشتناک و قرون وسطاي        
براي مخالفين و متهمين، قوانيني که           
برمبناي آن دست و پاي متهمين را قطع        
مي کنند، اعدام مي کنند، قوانيني که         

 ۱۰۰  تا   ۳۰ برمبناي آن بر کمرمتهمين      
ضربه شالق مي زنند و بعد آنان را حلق            

قوانيني که زنان را          .  آويز مي کنند      

بخاطر رابطه جنسي خارج از ازدواج               
سنگسار مي کنند و رئيس جمهور                  
اسالميشان در اجالس سازمان ملل مي 
گويد ما حکم سنگسار را براي کسي              

رژيمي که رسما و علنا     .  صادر نکرده ايم 
در مورد همه چيز دارد به دنيا دروغ مي     

 .گويد
) البته ظاهرا (  درهمه جاي دنيا همواره      

اصل بر برائت است اما در جمهوري                 
اسالمي ايران اصل بر قوانين الهي است        
و از نظر آنها هرآنچه که بگويند الزم                 

در يک دادگاه فرمايشي و        .  االجرا است 
چند دقيقه اي براي مخالفين خود                    
تصميم مي گيرند و حکم مرگشان را              
صادر مي کنند و بعد به اجرا مي                       

 . گذارند
پناهجويان ايراني دريونان و ترکيه و               
همه جاي جهان بدليل شرايط فوق از               
ايران فرار مي کنند و بايد به همين                    
دليل با کمترين تحقيقات درمورد آنها          
بايد با آغوش باز به عنوان پناهنده                  
پذيرفت و بر طبق مفاد کنوانسيون ژنو           

در هر حال         .امنيتشان تضمين شود        
ماهيت جمهوري اسالمي در ايران براي        
مردم جهان روشن است ولي اينکه چرا            

دولت يونان در قبال پناهجويان گريخته        
از جمهوري اسالمي، خود را  بي وظيفه         

سکوت .  کرده است جاي سئوال  دارد           
دولت يونان  نشان پشت کردن به آن                   
حقوق بشري است که اتحاديه اروپا خود         

انگار .  را در قبال آن متعهد مي داند             
پناهندگان بشر نيستند تا حقوق                      

 . بشرشان رعايت شود
 

به  خواسته ها و مطالبات پناهجويان            
پاسخي داده نمي شود، گويا دولت يونان   
هم جز اتحاديه اروپاست و از قرار معلوم   
بايد  به تعهدات خود در قبال                               
پناهجوياني  که به کشور يونان پناه مي        
آورند پايبند باشد و به رعايت حقوق                

اما دولت يونان    .  اوليه آنها وفادار بماند    
چشمش را بر آنچه که در ايران ميگذرد            
بسته است به همين دليل، به پناهجويان        
اعتصابي نه تنها هيچ حقوق و مزايايي         
پرداخت نمي کند بلکه آنها را نيز به                   

گفته .عنوان بشر به حساب نمي آورد              
مي شود بازداشتگاههاي يونان مملو از    
پناهجويان ايراني و عراقي و افغان                 
است؛ سالم و بيمار  را عموما  در                       
سالنهاي بزرگ و قديمي جاي داده اند              

که نه تنها هيچ شباهتي به  محيطهاي           
امروزي بويژه در اروپا ندارند بلکه تماما       
محيطي آلوده و غير بهداشتي هستند           
به طوري که پناهجويان بازداشتي را به          

 . مرز ديوانگي رسانده اند
 

پناهجوياني که از آن بازداشتگها آزاد           
مي شوند مي گويند جدا از محيطهاي         
کثيف و غير بهداشتي و خسته کننده،            
پليس آن کشور پناهجويان را به شدت            

 . مورد ضرب و شتم قرار مي دهد
 

الزم به ذکر است که فدراسيون سراسري          
 سال    ۲۲ پناهندگان ايراني در طول              

فعاليت خود همواره پيش قدم بدست              
گرفتن  پيشروترين خواسته هاي                        
پناهجويان به عنوان انسان، مستقل از         
مذهب، باورسياسي و جنسيت از هر              

اعتصاب غذا  .  رنگ و نژادي بوده است      
و لب دوختن هيچ وقت خواست و آرزو و          
تصميم ما نبوده است ولي فضاي                     
بشدت غير انساني که دولت يونان براي          
پناهجويان بوجود آورده است آنها را به           

چرا .مرز مرگ و زندگي رسانده است              
بايد در يک کشور اروپايي آوارگان از               

جهنم  ايران و افغانستان در دفاع از حق           
زندگي مجبور به دوختن لبهاي خود               
شوند؟ پناهجويان در يونان بدون                     
اقامت، بدون کار، بدون مسکن، بدون            
خدمات درماني و بدون داشتن يک آينده       

 . روشن در آن مملکت زندگي ميکنند
 

هيچ قانون  و مرجعي براي رسيدگي به            
امور زندگي پناهجويان در يونان                      
نيست؛ هيچ اداره اي مسئوليت تامين          
آنها را بر عهده ندارد؛ کسي به خواسته             
ها و مطالباتشان پاسخ نميدهد و هيچ          
مرجعي نيست که  از آنها بپرسد دردتان         

 روز است در اينجا به             ۴۰ چيست که     
اعتراض نشسته ايد؟ با توجه به توضيح        
نکات فوق، فدراسيون سراسري                        
پناهندگان ايراني از دادگاه اروپا مي              
خواهد که با دولت يونان بدليل نقض               
حقوق انساني پناهجويان برخورد قاطع        

 .شود
 عبداهللا اسدي  

دبير همبستگي، فدراسيون سراسري       
 پناهندگان ايراني 

۲۰۱۰  آکتبر ۲۳   
 

 امـا پـاسـخ بــه ايـن خـودنـمـايــي                  .اسـت 
خونبار راسيستهـا در دل تـاريـکـي ايـن               
نيست که ديگر شبها به بيرون نـيـائـيـم و         
يا اينکه پرده خانه مان را پائين بکـشـيـم      
تا نورش ديده نشـود بـه ايـن خـيـال کـه                    

 بـر عـکـس مـا         .مورد حمله قرار نگيريم   
بايد در دل اين شبهاي ظلماني روشنايـي    

  .را نمايندگي کنيم
 

راسيسم جز نيروهاي سياه جامـعـه اسـت       
و انسانيت و دفاع از انسانيت مظـهـر آن        
روشنايي ايست که ما بـايـد در مـقـابـل               

 بـر خـالف       .اين سياهي  شعله ور کـنـيـم      
اظهار نظرات مسئولين کـمـون مـالـمـو             
مسئله بر سر اين نيست که مي بـايسـت         
مجازاتهاي شـديـدتـري بـراي دارنـدگـان             

 ايـن مـي       .غير قانوني سالح وضـع کـرد     
توانـد اقـدام درسـتـي بـاشـد ولـي اصـل                   

 گيريم که .ماجرا را  پرده پوشي مي کند    

 آيـا    .اين نوع مجازاتها نيز شديتر شونـد       
اقدامـات تـروريسـتـي و جـنـايـتـکـارانـه                 
راسيستها نمي تواند در اشکـال ديـگـري         
ادامه يابد؟ مسـئلـه حـتـي بـر سـر ايـن                    
نيست که ديوانه اي در سطح شهر بـه راه          
افتاده است و به خـارجـيـان شـلـيـک مـي              

 ايـن چـه ديـوانـه اي اسـت کـه از                     .کـنـد  
جمعيت چند صد هزار نفري شهر مالـمـو     
دقيقا مي داند که سراغ چه کساني بـرود        
و اهدافش را براساس رنگ پوست و مـو      

 افراد دقيقا انتخاب کند؟  
 

مسئله اين است که راسيسم در متن اين       
جامعه جا خوش کرده است و حـتـي در              

 ايـن    .مجلس کشور راه پيدا کـرده اسـت         
 سال پـس از    ۱۹   ،  ۱۸ اتفاقي نيست که  

 مهاجر ۱۱ آنکه مرد ليزري در استکهلم   
و خارجي تبار را به قتل رسانـد و يـا بـه                

 اکنون موج تازه ايي ، شدت مجروح کرد  
از انسان کشي با انگيزه نژاد پرستانـه در       

 در آنزمان نيـز  .کشور سوئد براه مي افتد 
بدنبال يک دوره حمـالت راسـيـسـتـهـا بـه             

 سو قصد به جـان  ، دهها کمپ پناهندگي  
خارجيان رواج پيدا کرد و بر خون ريخـتـه    

انسانهاي بي گناه  حزب راسيستـي نـيـو            
دمـکـراتـي مـارش پـيـروزي ورودش بــه               

 اکـنـون نـيـز         .پارلمان سوئد را انجام داد   
" شيرينـي " راسيستها و فاشيستها  دارند     

موفقيت خود در انتخابات سـوئـد را بـه             
   .خارجيان ارزاني مي کنند

 
راسيستها با اين اقدامات جنـايـتـکـارنـه         
مي خواهند وحشت در جـامـعـه ايـجـاد           

 اگـر چـه هـدف          .کنند و ما را بترسانـنـد     
مستقيم اين حمالت خارجيان هستنـد و      
لي در واقع آنها همه ارزشها و باورهايـي        
را مورد هـدف قـرار مـي دهـنـد کـه بـر                   

 ، برابري انسانها صرفنظر از رنگ پوسـت       
 جنيست و يـا تـعـلـقـات مـذهـبـي                 ، نژاد

 آماج حمله آنها مـخـالـفـيـن         .تاکيد دارد 
  .هر گونه تبعيض ميان انسانها هستند

 
آنها مخالف همبستگي ميـان انسـانـهـا         

 آنها از تفرقه و جدايـي و نـفـرت        .هستند
نژادي تغذيه مي کنند و هـمـانـطـور کـه              
تاريخ نـيـز نشـان داده اسـت ظـرفـيـت و                   
پتانسيل آن را دارنـد کـه بـه ايـن خـاطـر                  

 امـا    .کوره هاي آدم سوزي براه بيانـدازنـد   

 مــا مــردم و        .مــا اجــازه نــمــي دهــيــم         
 صرفـنـظـر از      .شهروندان آگاه نمي گذاريم 

 ، اينکه در کجا بدنيا آمده ايم در سـوئـد          
 ايران سومالي و يا افغانستـان و     ، عراق  

 بعـنـوان سـاکـنـيـن         ، هر نقطه ديگر جهان 
اين کشور بايد دست در دست هم عـلـيـه        

  .راسيسم و جـنـايـتـش قـد عـلـم کـنـيـم                    
ضروري است که  ساکنين شهر مالمـو و       
کليه ساکنيـن کشـور سـوئـد يـکـپـارچـه                 
اعالم کنـنـد کـه بـه راسـيـسـتـهـا اجـازه                     
نخواهند داد که خون بيگنـاه ديـگـري را         

  .بر زمين بريزند
 

 به خيابانها بيائيم تا اعالم کنيم کـه هـر       
گونه تبعيض و نابرابري در جامعه بـايـد           

 متوقف کـردن جـنـايـات       .ريشه کن شود  
 مـحـاکـمـه و         ،  دسـتـگـيـري      ، راسيستهـا 

مجازات عاملين اين جنايـات بـايـد در           
 جـان و      .صدر اولويـتـهـاي دولـت بـاشـد           

امنيت انسانها در خـطـر اسـت و هـمـه                  
امکانات الزم بايد در خـدمـت تـامـيـن              

 مـا    .امنيت شهروندان بکار گرفته شـود      
با همبستگي خود مـي تـوانـيـم و بـايـد                
خود را در مقابل گـلـوـلـه شـب پـرسـتـان               

راسيست محافظت کـنـيـم و بـا ايـجـاد                
جامعه اي بري از نابرابرهاي اجـتـمـاعـي           

  .امنيت را براي همگان فراهم آوريم
 

 
همبستگي، فدراسيون سراسري       

 سوئد -پناهندگان ايراني 
 سوئد  -کودکان مقدمند

 سوئد -کميته دفاع از حقوق زنان 
 سوئد  -مسلم -شوراي مرکزي اکس 

 ۲۰۱۰ اکتبر   

در باره سوء قصد به جان  هادام 
خارجيان در شهر مالمو 

 ! ... سوئد
 ۱ از صفحه 

شکايت فدراسيون از      ادامه  
... دولت يونان      

۱  صفحه    از    
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حقيقت که پناهندگي پشت ديوار و برج          
چه دوران     "  متمدن"و باروي اروپاي            

درناکي است و چه مشقت جانکاهي               
ثانيه .   حقيقت روزمره اي است           ، است

هاي سنگين و حتي خونيني است که               
عميقش جسم و روان شما را           شيارهاي  

 . جريحه دار کرده است

اين حقيقت روزمره تمام کساني است که         
با مبارزات پناهندگي دست و پنجه نرم          

. حقيقت تلخ زندگي ماست      .  مي کنند  
؟ شاخ اين هيوالي     !اما چاره کار چيست    

؟ چند   !هفت سر را چگونه بايد شکست         
هزار نفر از ما در چند هزار نقطه جهان              

 خودزني و خود سوزي کنند        ، لب بدوزند 
 طور ديگري   ، تا زندگي ما و کودکانمان     

ورق بخورد و با ما مانند انسان رفتار              
شود؟ چه بايد بکنيم؟ تحصن هاي                   
فرسايشي و اقداماتي مانند لب دوزي و        

اعتصاب غذا و هر نوع خود آزاري در              
هر شکلش جدا از آسيب هاي جبران                 

 حقيقتا  ،  جدا از مضر بودنش      ، ناپذيرش
نه سنت ادامه کاري     .  بي تاثير هم هست   

 نه حقانيت ما را نشان ميدهد و             ، است
جهان متمدن را قانع ميکند و نه                        
وجدانهاي بيدار و آگاه جامعه را با ما و           

ما فرسوده تر   .  خواست ما همراه ميکند   
ميشويم و حقوق حقه ما همچنان پايمال   

 . شده باقي ميماند
 

هر نوع خود آزاري بدون ترديد نشان از             
 آيا ما     ، استيصال انجام دهنده آن است       

مستاصليم؟ جهان خالي است؟ فرياد            
رسي نيست؟ جهان متمدني درکار                  
نيست؟ وجدان بيدار و آگاهي ما را نمي          
بيند؟ ما اعتراض و فريادي در دل                     

 جامعه نيستيم؟ 
 

ديدن صحنه هايي که عزيزاني مانند              
امير و مسعود و ماندانا و دوستان                   
ديگر را راهي بيمارستان مي کند و يا             
لب دوخته و در حال اعتصاب غذا نشان         

 رنج آور و غير قابل            ،  سنگين  ، ميدهد
 اما صحنه بعد از آن                  ، تحمل است   

چيست؟ بعد از اينکه هر چهل نفر راهي          
بيمارستان شديم و چادر تحصن                        

 کار    ، پناهندگان سياسي خالي ماند          
 چگونه ادامه مي يابد؟ 

 
 جلب    ، مبارزه در اشکال متنوع آن               

حمايت جامعه براي آنکه فشار بر دولت          
و حزب حاکم از مجراي همسرنوشتي              
ميليوني که هم اکنون مبارزات عظيم و        
اعتراضات ميليوني را در سراسر يونان         

 . به حرکت در آورده است مي گذرد
ميليونها کارگر و مردمي که زير چرخ            

 نيمه گرسنه تاوان    ، تورم و گراني و نداري     
باج و خراج دستگاه دولتي و بهره ها و               

وامها و بدهکاري ميلياردي موسسات        
اقتصادي ورشکسته يونان تسمه از گرده        

 اولين متحدين ما        ، اشان کشيده است    
 .هستند

 
 براي خروج از گردابي که دواير                           

 ، پناهندگي و دولت يونان تدارک ديده اند    
براي پاسخ به اين بي عدالتي آشکار بايد         
خواستهاي مشخص ما را مردم                       

شوند    همراهمان، معترض يونان بشنوند  
و متحد با ما بعنوان همسرنوشت                    
خوداين مبارزه را با پيروزي به پيش                 

 ، لبهاي دوخته نه سخن مي گويند       .ببريم
نه حقيقت را مينمايانند ونه سمپاتي               

اين .  ميليوني مردم را سبب ميشوند          
 . راهي است که جدا بايد از آن پرهيز کرد

 
 

اعتصاب غذا و هر نوع خود آزاري جز             
فرسودگي و به هدر دادن نيرو ثمره                     

فرياد ما را بايد لبهايي         .  ديگري ندارد  
که طاقت فرياد دارند و تشکلي که                    
اعتبار خود را از حقانيت مبارزه اش               
ميگيرد و دستهايي که هم پيمان                      
شدهاند و خواستهايي که مي توانند               

 منعکس   ، اعتماد جامعه را برانگيزند       
 . کنند

 
 

تا دير نشده و نيروي بيشتري از ما تلف            
 اعتصاب    ، نشده لبهايتان را بگشاييد        

هر نوع    !  غذا را با رشادت بشکنيد             
ماجراجويي جز ضعيف تر کردن و                    
شکننده تر کردن همين امکاناتي که با           
زحمت و رنج طاقت فرساي شما ميسر            

.  ثمر ديگري نخواهد داشت               ، گرديده
متشکل کردن جمعي کثيرتر و متحدتر         
و خواستهايي روشن وعملي، اولين گام          

ما صف شکست          .  ما بايد باشد         

. پيروزي ما حتمي است         !  نخوردگانيم
فدراسيون سراسري       !  لب بگشاييد      

! پناهندگان ايراني ظرف تشکل شماست     
تفرقه و جدايي و اقدامات فردي ما را              

 .پيروز نخواهد کرد
 

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني با         
 پشتيبان  ، دفاع از خواستهاي بحق شما       

فرصت ها را بايد     .  و يار و ياور شماست     
و اين جز با متشکل شدن در              !  ساخت

صف فدراسيون سراسري پناهندگان               
فدراسيون !  ايراني ميسر نيست                

پناهندگان ايراني از همه مردم شريف و          
آزاديخواه جهان ميخواهد که با اين                 

 اداره مهاجرت       ، شماره تلفن و فکس         
يونان را براي رسيدگي بدون درنگ به               
خواستهاي بحق پناهندگان متحصن            

 .  تحت فشار بگذارند، درمرکز شهر آتن
 

همبستگي، فدراسيون سراسري       
 پناهندگان ايراني 

   
 

ادامه به تحصن پناهجويان در              
 ... مرکز شهر آتن       

 ۱ از صفحه     

 
 
 
 
 
 

 با سالم
 ساکن  ما پناهندگان و پناهجويان ايراني 

اخـيـرا پـلـيـس مـالـزي            .  مالزي هستيـم     
اقدام به دستگيري تعدادي از پناهجويان       

از آن رو که کليه پناهجويـان  .  کرده است   
فاقد ويزاي اقامت ميباشنـد بـا داشـتـن             
ورقه يو ان که نشان دهنده وجـود پـرونـده          

باشد پليس اين بـرگـه     براي پناهندگي مي  
شناسد و از هر کـدام از     را به رسميت نمي  

 ريـنـگـيــت      ۲۱۰۰ هـا درخـواسـت           بـچـه  
 ۷  دالر مينمايد و   ۱۰۰۰ معادل تقريبا  

روز قرار براي خروج و بازگشـت اجـبـاري            
تعداد  کند ، از  به ايران صادر کرده و مي      

 که تاکنون به اين روش قربانـي        اشخاصي

 .  در دست نيست  شده اند آمار رسمي
در حقيقت با سکوت سازمان ملل سعـي   

 کـه       در تشويق اين روند دارد  در حـالـي            
 در مـالـزي          درصد پنـاهـجـويـان ايـرانـي         

نسبت به پناهندگان ساير کشورها ناچيز       
 .  درصد است ۱ و در حدود 

ل ايرانيـان  اها تنها در قب  اين گونه برخورد  
پـس از هـفـت روز در            .  اعمال مـيـشـود     

ــدان                  ــه زن ــزي ب صــورت عــدم تــرک مــال
ــومــي   ــد  و                    عــم ــشــون ــاده مــي ــرســت  ف

کميسارياي پناهنـدگـان در مـالـزي هـم              
سلب مسئوليت کـرده و ايـن امـر را بـه                 

ــد ، پــس مــا            خــود مــرتــبــط نــمــي        دان
پناهجويان چه کنيم ؟ اگر ايـنـجـا زنـدان          

ايران هـم بـايـد بـرويـم زنـدان                است و در    
 .،پس ما چه کنيم 

از شما انسان محترم تقاضا داريم که مـا    
را در اين وضعيت تنها نگذاريد به امـيـد      

 .  سرفرازي ايراني

نامه اي از پناهجويان ايراني ساکن                
  مالزي به فدراسيون        
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  قدرت و پيروزي ما در گرو اتحاد ماست

 اکـتـبـربـه فـراخـوان           ۲۸ روز پنجـشـنـبـه        
فدراسيون سرارسري پناهندگان ايرانـي و      
چند نهاد ديگر در شهر استکهلم شمـاري   
ازايرانيان  در مقابل سفارت يونان تجمع     
کردند و با در دست گرفتن عـکـسـهـايـي           
از پناهجويان اعتصابي  در آتـن ضـمـن           

اعتراض به سياست غير انساني  دولـت          
يونان در برخورد به پنـاهـجـويـان از حـق            
پناهندگي آنها دفاع کرده و خـواهـان بـه          
رسميت شناختن  حق پـنـاهـنـدگـي آنـهـا            

دراين گـردهـمـايـي ابـتـدا  رحـيـم                 . شدند
يزدانپرست  از مسئولين فـدراسـيـون بـه            

شرکت کنندگان خوش آمـد گـفـت و بـه               
دنـبــال آن بـه زبــان ســوئـدي و فــارســي                  

رحيم در سخنـرانـي خـود      .  سخنراني کرد 
در مورد بي حقـوقـي و شـرايـط سـخـت                 

 ۵۰ پناهجويان ايراني و اعتصاب غذاي  

رحـيـم   .  روزه آنها  در آتن صحـبـت  کـرد           
: يزدانپرست در ادامه سخنان خود گـفـت     

ايـن پـنـاهـجـويـان از جـهـنـم جـمـهـوري                     
اسالمي و از ترس شکنـجـه و اعـدام بـه            
يونان آمده اند به هـمـيـن دلـيـل بـايـد از               

کســب حــق پــنــاهــنــدگــي در آن کشــور             
رحـيـم يـزدانـپـرسـت در           .  برخوردار شونـد  

بخش ديگري  از سخنان خـود بـه ديـگـر          
: کشورهاي اروپايي اشـاره کـرد و گـفـت            

هنوز هم  دول اروپايـي بـا ايـنـکـه خـود                 

شاهد اين همه جرم و جـنـايـت در ايـران                
هستند دست از سياست مـدارا بـا رژيـم            
اسالمي بر نمي دارند و با آنها مماشـات     

اين  در حالي است که  مـردم    .  مي کنند 
براي بقاي زندگي خود مجبور به فـرار از      

در ادامه رسـول بـنـاونـد       .  کشور ميشوند 
از سـازمـان سـراسـري پـنـاهـنـدگـان هـم                  
سخنراني کرد و از مردم خـواسـت تـا بـا             
حمايت خودشان پـنـاهـجـويـان را کـمـک              

يکي ديگر از شرکت کنندگـان در     .  کنند
اين گردهمايي به زبان انگليسي سخـنـان     

مـتـاسـفـانـه سـفـارت          . کوتاهي ايراد کـرد   
يونـان تـعـطـيـل بـود و کسـي نـبـود تـا                       
تظاهرکنندگـان شـکـايـت نـامـه اي کـه                 
آماده شده بود را به مـقـامـات سـفـارتـي            

مطلع شديم که روز     .يونان تسليم نمايند 
بوده و هيـچ  )   روز ملي يونان(پنجشنبه  

ايـن  .  ديپلوماتي درسفارت نـبـوده اسـت        
هيأت قرار است در روزهاي آينده گرفتـن     

 .وقت اين مالقات  را پيگيري نمايند
هــمــبــســتــگــي، فــدراســيــون ســراســري           

 استکهلم -پناهجويان ايراني 
 ۲۸- ۱۰- ۲۰۱۰ 

 گزارشي از گردهماي ايرانيان مقيم  سوئد دراعتراض 
  به دولت  يونان بخاطر بد رفتاري با پناهجويان

گفته مي شود بازداشتگاههاي يونان            
مملو از پناهجويان ايراني و عراقي و             
اهل افغانستان است؛ سالم و بيمار و               
غير را عموما  در سالنهاي بزرگ و                  
پوسيده جاي داده اند  که نه تنها هيچ                
شباهتي به  محيطهاي امروزي بويژه در        
اروپا ندارند بلکه تماما محيطهايي               
آلوده و غير بهداشتي هستند به طوري            
که پناهجويان بازداشتي را به مرز                   

 . ديوانگي رسانده است
پناهجوياني که از آن بازداشتگها آزاد           
مي شوند مي گويند جدا از محيطهاي         
کثيف و غير بهداشتي و خسته کننده،            
پليس آن کشور پناهجويان را به شدت            

 چرا  .مورد ضرب و شتم قرار مي دهد
بايد در يک کشور اروپايي آوارگان از               
جهنم  ايران و افغانستان در دفاع از حق           
زندگي خود مجبور به دوختن لبهاي               
خود شوند؟ پناهجويان در يونان بدون            
اقامت، بدون کار، بدون مسکن، بدون            
خدمات درماني و بدون داشتن يک آينده       

 . روشن زندگي ميکنند
هيچ قانون  و مرجعي براي رسيدگي به            
امور زندگي پناهجويان در يونان                      
نيست؛ هيچ اداره اي مسئوليت تامين          
زندگي آنها را بر عهده ندارد؛ کسي به               
خواسته ها و مطالباتشان پاسخ نميدهد       
و هيچ مرجعي نيست که  از آنها بپرسد           

 روز است   ۵۰ دردتان چيست که بيش از       
به اعتراض نشسته ايد؟ فدراسيون                   

 ۲۲ سراسري پناهندگان ايراني در طول         
سال فعاليت خود همواره پيش قدم طرح         
پيشروترين خواسته ها و مطالبات                 
انساني براي پناهجويان به عنوان                    
انسان، مستقل از مذهب، باور سياسي،       
جنسيت و مليت از هر رنگ و نژادي                

 . بوده است
اعتصاب غذا و لب دوختن هيچ وقت             
خواست و آرزو و تصميم ما نبوده است           
ولي فضاي بشدت غير انساني که دولت        
يونان و بسياري از ديگر کشورهاي                 
اروپايي براي پناهجويان بوجود آورده اند   
آنها را به مرز مبارزه  مرگ و زندگي                

 :به همين منظور. رسانده است
ما خواهان رسيدگي فوري به پرونده         -۱ 

همه پناهجويان اعتصابي و ساير                    
 . پناهجويان در يونان هستيم

ما خواهان اين هستيم که دولت               -۲ 
يونان امکان معالجه و درمان                           
پناهجويان اعتصابي  را فراهم کند تا            

همه آنها امکان بازگشت به زندگي                  
 .عادي را پيدا کنند

از آنجايي که دولت يونان جز                     -۳ 
اتحاديه اروپا و از کشورهاي پناهنده              
پذير  محسوب مي شود، بايد                           
متقاضيان پناهندگي در يونان  نيز از             
همه استانداردهاي زندگي اعم از                     
پرداخت هزينه زندگي، خدمات                       
درماني، اجازه کار قانوني، تعيين محل       
زندگي براي آنها، استانداردهاي  حقوقي       
و قانوني مثل داشتن وکيل و مشاوره             

 .حقوقي برخوردار باشند
پايان دادن به ضرب و شتم                         -۴ 

پناهجويان و بازداشهاي بي رويه و                  
طوالني مدت و متوقف کردن اخراج              

 .پناهجويان به ايران
ماداميکه دولت يونان حاضر به              -۵ 

رعايت حقوق و مزاياي پناهندگان  و              
وضعيت اقامتي متقاضيان پناهندگي       
نيست باقي کشورهاي اتحاديه اروپا              
نبايد پناهجوياني که از طريق يونان               
وارد مي شوند را به آن کشور                               

از نظر فدراسيون گسيل            .  بازگردانند
سپاه مرزبان اتحاديه اروپا به نام                        

 به مرزهاي يونان و ترکيه        »فرونتکس«
براي پيشگيري از ورود پناهندگان به              
يونان در راستاي همان سياست غير                
انساني دولت يونان و ايجاد محدوديت         
بيشتر براي ورود پناهجويان به يونان              
است که در نتيجه آن هر از چندگاهي               
بسياري از پناهجويان قرباني خواهند           
شد و اوضاع پناهندگان در ترکيه از هر           

 . دوراني به مراتب بدتر خواهد گرديد
از اتحايه اروپا خواسته مي شود که          -۶ 

به بخاطر تحميل شرايط نامناسب و               
غيرانساني به پناهجويان در يونان،                
توافقنامه دوم دوبلين را در مورد يونان          
از دستور کار اين اتحاديه خارج کند و             
اجازه بدهند پروسه پناهندگي                           
پناهجويان در ساير کشورهاي عضو             

 ۲۰۰۳ توافقنامه ايرلند مصوب سال          
 .سپري شود

همبستگي، فدراسيون سراسري       
 پناهندگان ايراني 

بيانيه  فدراسيون سراسري پناهندگان                 
 ايراني  

 در مورد پناهجويان اعتصابي در يونان                
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از سايت کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي ديدن کنيد

http://cfppi.blogspot.com/ 

مسئوليت مقاالت مندرج در 
نشريه همبستگي با نويسندگان 

درج مقاالت در اين . آنهاست
نشريه به معناي تأئيد مضمون 
آنها از سوي نشريه همبستگي 

 نميباشد

 اکتبر در شهر استکهلم از    ۱۵ روز جمعه  
طرف تلويزيون نوروز براي شرکت در يک        
برنامه تلويزيوني دعوت شده بودم و به           

 دقيقه به سئواالت خانم گالله       ۷۵ مدت  
مجري برنامه تلويزيون نوروز در مورد          
اساسي ترين مسايل پناهندگي پاسخ           
دادم و در مورد وضعيت آنها در                        
آذربايجان، عراق، ترکيه و ساير نقات             

 . جهان صحب کرديم
در اين گفت و گو در مورد شرايط بسيار   
شکننده  و اسفبار پناهجويان در                      
مناطق فوق و مشکالت و موانع سر راه         
روند پناهندگي آنها صحبت کرديم و              
شرايط غير انساني آنها را در جزئيات            
هرچه بيشتري توضيح داديم و در مورد          

راههاي مقابله با اين  شرايط  به طور               
بعد ازظهر     .  مشخص صحبت کردم       

همان روز هم در جلسه اي با پناهجويان         
در اين جلسه  ابتدا در              .  شرکت کردم  

مورد وضعيت سياسي و اجتماعي                  
ايران و تاثيرات آن بر افزايش پناهجويان       

 ۸۸ بويژه پس از انتخابات خرداد                      
صحبت کردم؛ اشاره کردم که مردم ايران         
در مقابل حاکميت يک رژيم اسالمي با          
اجراي قوانين قرون وسطايي قرار گرفته          
اند که خود را تماما با آن بيگانه مي                
دانند و رژيم هم خود به خوبي مي داند             
که مثل يک وصله ناجور به پيکر جامعه       
ايران است و  تنها توجه اش به اين است            
که بکوبد، شالق بزند، زنداني کند و با             

همه اراذل و اوباشش و با دستگاههاي            
جاسوسي و  امنيتي اش به جان مردم               

در بخش ديگري از صحبتهاي             .بيفتد
خود گفتم مگر آنهايي که پناهنده مي           
شوند چه کساني هستند؟ مگر نه اينکه         
اين پناهجويان همان  کارگراني هستند        

که اجازه اعتراض براي دريافت دستمزد         
عقب افتاده خود ندارند و اگر هم                        
اعتراض کنند اخراجشان مي کنند و يا         
براي آنان احکام شالق و زندان صادر                

 مي کنند؟ 
مگر نه اينکه همان جواناني هستند که          
در تظاهرات شرکت کرده اند و يکي پس         
از ديگري دستگير و زنداني مي شوند و         
مدتها کسي از سرنوشتشان خبري پيدا         
نمي کند؟ مگر نه اينکه اين پناهجويان         
همان زنان و دختران جواني هستند که            
بجرم نوع پوششان از سوي مزدوران نهي     
از منکر و امر به معروف روزانه در                   
صدها مورد  مورد حتک حرمت قرار              
مي گيرند؟در اين مورد به طور مفصل          

توضيح دادم و توجه پناهجويان را به               
نمونه هاي زيادي از اجراي قوانين عصر        
بربريت در ايران جلب کرده و گفتم هر                
پناهجويي بايد بتواند در دفاع از حق              
پناهندگي خود به دهها نمونه از اجراي          
چنين قوانيني  در برخورد به مخالفين و        

متهمين در ايران اشاره کند و بگويد به            
اين کشور پناهنده شده ام تا من هم                   
مثل بقيه  نه تنها از له شدن حقوق                     
انساني ام ممانعت شود بلکه بتوانم از            
له شدن خودم زير دست و پاي مشتي               

 .جاني جلوگيري کنم
 نفر از         ۴ جلسه بسيار خوبي بود                 

پناهجويان  که تازه اقامت گرفته بودند          
از جمله آقاي کيومرث کاووسي فر و               
خانمها فاطمه کلواني، بدري نادري و              
فرشته ايلکا من را سورپرايز کردند و از           
هر طرف گل و کادو و شيريني آوردند و           
بعد از اين همه بحث سنگين در مورد             
ايران و جمهوري اسالمي و وضعيت بد           
پناهندگي فضاي بسيار شاد و شيريني         

در آن شب خانم سارا             .  ايجاد کردند   
فنائي هم در جلسه شرکت داشت آخرين         
کسي بود در مورد پرونده اش با من                 

پرسيد چه فکر مي کنيد        .  صحبت کرد 
گفتم وضع پرونده تو خوب است نگران            

 اکتبر درست   ۲۷ روز چهارشنبه   .  نباشيد
 روز از آن جلسه  به           ۱۳ بعد از گذشت      

من زنگ و خبر اقامت خود را اعالم                
 ۴۰۰۰ در آن جلسه خانم فرشته            .  کرد

هزار کرون به فدراسيون کمک کرد و در             
 ۵۰۰ فرداي آن روز سارا و نرگس هم                

در ادامه اين سفر روز     . کرون کمک کردند 
 اکتبر هم دعوت جشن تولد           ۱۶ شنبه   

 سلگي  مرجان عزيز بوديم و جاي             ۱۸ 
خيلي ها خالي بود شب بسيار خوبي               
بود مدتها بود جعفر و ليال و مرجان و             

 ۱۷ روز   .  بسياري ديگر را نديده بودم          
 شب وقت   ۹ اکتبر نيز از صبح تا ساعت       

مالقات داشتم و به چند نفر مشاوره                
 . حقوقي دادم

در اينجا الزم مي دانم  از خانم آذر پويا،  
سارا نخعي و رحيم يزدانپرست و                       
همچنين خانم گالله بخاطر فرصتي که          
براي من فراهم کردند تشکر و قدرداني           

اميدوارم همين طور شاهد اقامت       .  کنم
فدراسيون ظرف متشکل    .بقيه هم باشيم   

کردن و مبارزه پناهجويان براي دفاع از         
منافع خود آنهاست به  همين دليل همه          
پناهجويان را به شرکت در فعاليتهاي            

 .اين سازمان جلب مي کنم
۲۰۱۰  اکتبر ۳۰   

 
 گزارش مختصري از سفر به استکهلم                  

 عبداهللا اسدي     

 


