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تعرض و حمله وحشیانه به مهاجرین افغانی و آتش زدن خانه هایشان در یزد یک اقداا یدیدر انیداندی و
نژادپرستانه است که در تااو تعرضات گیترده چناین ساله اخیر شکل گرفته و در نتدید ده زنداگدی را
بیش از پیش برای کارگران افغانی و خانواده هایشان سخت تر میکنا.

نآکسی ن
نپ
گمپرشن
نپ ن
پعغوپ ن نسر نح ی
شهو ندپ نپ ینننننننننننصن3

زمانی ،از این مهاجران برای ساختن و بازسازی ویرانی های بعا از جنگ به عنوان کارگدران بیدیدار ارزان
استفاده می شا .در مات بیش از دو دهه اخیر اقامت و کار این کارگران ،کودکانی بانیا آماه انا که هدرگدز
کشوری به نا افغانیتان را نایاه انا .کودکانی که به دلیل اینکه پارانشدان افدغداندی بدودندا از داشدتدن
شناسنامه و هویتی بعنوان شهرونا و انیانی که حق تحصیل ،حق زنداگدی سدالدق ،حدق اسدتدفداده از
امکانات آموزشی و رفاهی و بهااشتی و ...دارنا ،محرو شانا و در واقع امکانات یک زنداگدی ندرمدا و
عادی از آنان دریغ شا.

گنننمپرشنننن نپ ن نننلنننیننن
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این کودکان بی گناه و محرو به کودکان خیابانی تبایل شانا تا از طریق دست فدروشدی و پدرسده زدن
برای یافتن لقمه ای نان در میان زباله ها یا کارهای طاقت فرسای آجرپزی و خشت زنی در کوره پزخانه هدا
امرار معاش کننا .زنان مهاجر افغانی هق در آجرخشکه ها و خانه هایی از قوطی هدای حدلدبدی بدا در
هایی تکه تکه از پارچه های کهنه زناگی پر از مشقت و سختی را در زمیتان و تابیدتدان بدا فدرزنداان و
همیرانشان سپری کردنا.
این نیل مهاجرین و کارگران افغانی مهاجرت کردنا تا جان خود و فرزناانشان را از کشته شدان بداسدت
طالبان در امان نگه دارنا ،دریغا پیش بینی نکرده بودنا که باست طالبانی بنا جمهوری اسالمی میافتدندا
که عالوه بر اینکه زناگی را بر آنها حرا کرده و ماا تحت تعقیب قرار می دهنا ،بلکه نابیامداندی هدای
جامعه از جنایتها ،تور و بیکاری کارگران و اعتیاد جوانان را نیز برگردن این انیان های محرو انااخدتدندا ،و
باینوسیله حرمت انیانیشان را پایما کردنا و با تحریکات واتهاماتی این چنینی نمونه جنایتکارانه یزد را بر
زناگیشان تحمیل کردنا.
این مردان و کودکان و زنان محرو نه رپ خواننا و نه بازیگر سینما و نه وکیل و نه چهره ای سرشدنداا از
د حاکمیت که صاای اعتراض برایشان گوش فلک را کر کنا .آنان کارگرانی هیتنا که نه تدندهدا هدر روز
تحقیر و تهایا می شونا بلکه از ابتاایی ترین حق خریا مایحتاج روزانه از خریا نان گرفته تا ورود بده پدار
ها محرو شاه انا.
اما این حمالت و رفتار نژادپرستانه و تحریکات و اتهامات و بی حرمتی به کارگران مهاجر افغانی از طدریدق
نهادها و ماموران دولتی نمی توانا و نبایا ادامه یابا .جامعه انیانی و متمان و انیاناوست مدا بدایدا بده
این وحشیگریهای رژیق خاتمه دها .دست رژیق بایا از تعرض به زناگی و حرمت ایدن انیداندهدای شدرید
کوتاه شود .وظیفه تما فعالین و نهادهای اجتماعی و مانی ست تا به این رفتار وحشدیدانده نیدبدت بده
زنان و کودکان و کارگران مهاجر افغانی اعتراض کننا.
با دفاع از حق حیات و زناگی انیانی و حرمت کارگران مهاجر و امنیت خانواده هایشان ،باییتی رژیدق را
وادار به عقب نشینی کرد .بایا خواهان لغو هرگونه قوانین ضابشری و محاودیت هدای تصدویدب شداه
برعلیه این عزیزان و همیرنوشتان خود باشیق.
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سیاستهای ییر انیانی دولت ایدران
مقابل مهاجران افغانیتانی که از آیداز
سا جاری با مدمدندوعدیدت ورود ایدن
مهاجران به اماکدن تدفدریدحدی شدات
گدرفددتده بدود ،اکددندون شدکددل بیددیددار
خطرناکی یافتده اسدت .در تدازهتدریدن
مورد که در هفته نخیدت تدیدرمداه ر
داد ،با انتدشدار خدبدر دسدت داشدتدن
مهاجری از افغانیتان در قتدل یدک زن
در یزد ،مناز مهاجران در ایدن شدهدر
مورد هد دو قدرار گدرفدت و افدراد و
خانوادههای بییاری مورد تهایا و آزار
واقع شانا .در نتیاهی سیاسدتهدای
مرکورعداهای راه را بدر خدود هدمدوار
دیاهانا تا باون هرگونه واهدمده و بده
بهانه دفداع از « وطدن» و «ندامدوا»
دست به چنین اعما ییر انیداندی و
نژاد پرستانهای بزندندا .اعدمدالدی کده
ان ا آن جدز بدا هدمدراهدی ضدمدندی
حاکمیت دشوار می نمایا 7
بیقانونی و رفتار ییر انیاندی عدلدیده
مهاجران در سایر نقاط ایران هق ابدعداد
گیتردهای یافدتده اسدت .در اسدتدان
فارا یک مقا وزارت کشدور گدفدتده
است که همه شهروناان میتوانندا و
بایا جلوی اتباع خارجی را بگیرندا و از
آنها کارت اقامت بخواهنا.
اقاامات سدا هدای اخدیدر در مدحدرو
کددردن مددهدداجددران از تددحددصددیددل در
احضارهای مکرر و بدیقداعداهی آنهدا
برای تعویض کارت اقامت در قبا مبالغ
کدددالن در فدددرسدددتدددادنشدددان بددده
اردوگاههایی با شرایطی به شات ییر
انیانی و متهق کردنشان به این که
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عامل بیکاری هیتنا ،همگی اعدمدالدی
به شات ییر انیداندی و مدحدکدو اندا.
حمله به خانههای مهاجران بده بدهدانده
این که فردی از آنها متهق بده جدرمدی
شاه است اقاامی جنایتدکدارانده اسدت
که در یک نظا قضایی سالدق بدایدا بده
سرعت و شات مورد پیگرد قدرار گدیدرد.
عالوه بر این در چنین مواردی نمایناگدان
سازمانهای میتقدل و ندیدز مدقدامدات
دولددتددی افددغددانیددتددان بددایددا امددکددان
دسترسی بده مدهداجدران و وارسدی
حقایق و اعال آن را بیابنا.
دولت ایران ،که اکنون بدندا بدر وضدعدیدت
نامناسب و ویژهی اقتصادی ،بده شدات
تحت فشار نارضایتیهدای گیدتدرده از
سوی کلیهی اقشار به ویژه کدارگدران و
مزدبگیران است و همینطور ندر بدا ی
جرایق و آسیبهای اجتماعی گدونداگدون
که باون شک معلدو شدرایدع فدعدلدی
است ،سعی میکنا با م ر و تبهدکدار
جلوه دادن مهاجران ،بار میئولیت خدود
را در قبا این ندابیدامداندیهدا کداهدش
دهددا .هددمدداددنددیددن بددا دامددن زدن بدده
احیاسات ،سیداسدت حدامدی پدروری
خودش را در عرصهی تقویدت تدعدصدبدات
ناسیونالییتی نیر به آزمون بدگدرارد .از
سوی دیگر با سوء استفاده از میئلهی
مهاجران ،به نوعی با دولت افغدانیدتدان
بر سر اختالفهای دیپلماتدیدک تیدویده
حیا نمایا .درحالی که این مهداجدران
خددود بددزرگددتددریددن قددربددانددی حددکددومددت
افغانیتان و نظامیگری یر در منطقه
هیتنا.
ی نپ ضنی نکناناندگنی نپ ن نبنینیننینهن
خ پاغیرنبوچیندا نشند نهنوگن ننهن
تبلیضن نر غیرنغیوپنسینننپ نا نن
حیک ی ن ن نی نینیرانپن نپ ن نوسم نبنین
هیجوپ نهسغیم7نبیشک در این بین
برخی از مرد نیز با اتدکدا بده بداورهدای
ندددادرسدددت خدددود ،سدددیددداسدددتهدددای
یدیدرانیداندی حداکدمدیدت را بدازتدولدیدا
میکننا.
خواستار آنیق به هر کود زاده شداه از
پار و مادر افغانیتانی به محض تولا در
خا ایران تابعیت ایراندی داده شدود و
نیز تابعیت عالوه بر پار بی هیچ قدیدای
از مادر نیز به کود منتقل شود (فارغ از
محل تولا) .خواهانیق تا تما پروناههای
پناه ویان افغان در کدمدیدیدیدونهدایدی
دمکراتیک که از خود افغانها هق اعضایی

خواها داشت و با حضور فرد پدنداهد دو ،
مورد بررسی قرار گدرفدتده و بیدتده بده
نظرکمیییون ،پناهناگی اعطا شود و یدا
اقامتهای موقت و دایق به ایشان تعلدق
گیرد .هیدچ پدنداهد دویدی را ندمدیتدوان
مشمو اخراج از کشور و یا مدحداودیدت
سفر در داخل کشور دانیت.
ما میخواهیق ایشان از تما تیهدیدالت
شهروناان ایرانی اعق از بیمه و آموزش و
بهااشت و مراجعه به محاکق قضایی و...
برخوردار باشندا .هدمدادندیدن حدکدومدت
طرحهایی را برای جر هر چه بدیدشدتدر
افغانیتانیهای مقیق ایران در جدامدعده
تاار دیاه و در گدا او بدا تدخدصدید
بودجه ،عفب افتادگیهای آموزشی آنان
را جبران کنا .فی الدحدا و در اقداامدی
فوری عامالن و آمران حمله به خانههدای
مهاجران در یزد بایا تدحدت پدیدگدرد قدرار
گیرنا و دولت ایران بایا رسما بده خداطدر
وارد آمان این آزارها به مهاجران از آنهدا
و از شهروناان خود عررخواهی کنا.
ما نمیخواهیق سدرزمدیدندی کده در آن
زناگی مدیکدندیدق آلدوده بده ندندگ آزار
مهاجران و حمالت وحشدیدانده بده آندهدا
باشا و باور داریق حقوق همه جداندبدهی
انیانی امری است که به هیچ بهاندهای
چون ناسیونالییق و نژاد و مرهب ،قابدل
معامله نییت .ما به عنوان افدرادی کده
به این میدالده مدی اندایشدندا حداضدر
نییتیق هویت خود به جای انیان بدودن
و حقوق برابر برای همهی انیدان هدا را
به گونه ای تعری کنیق که خود را بنا بدر
نژاد ،رندگ پدوسدت ،مدرهدب ،طدبدقده،
جنییت ،قو  ،زبان ،پوشش و امثدالدهدق
با تر از انیان های دیگر باانیق ،و بدندابدر
آن تعری  ،حق تعرض به حقوق ایشان را
برای خود قایل شویق .ینبایبنو نهن ن ن
شغوکنه هنپبایءنبشو،ن لغنقند نم،ن
ن شغوکنه هن
ذپتنپنسیننن ینه
یا ن نپ نپ نر ،نحن نتنحنصنینل،ن
ندگنن ینعدمن ندگننسرن کن نکنی ،ن
پشغ یل ،نبنوخن رسپرن نپ نپ نکنیننیتن
،ن
بننهنندپشننغننن ،نر ننیهننن ،نآ نن
ت ذ هننن ایابن ن ینادنآ نرپ نبنوپنن
ه هنپنسی نهینبهن کن نینمپ ن نبنهن
ط رنبوپبونقیئل نهسنغنینم نی ننن ننن
خ پهیمنبننقنینن ننن ن نحن نلنه نبنهن
خینههینن وسمنبننس ی ن پکنانشننن
ن
طبیلننقل دپس نشن س 7نمدا بده هدمده
اقاامات ییر انیانی و تبعیض آمیز علدیده
مهاجران اعتراض داریق و آنها را محکو
پسپ هنسرنصححهن8
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پناهناه یا پناه جدو بده
کیی گفته مدیدشدود

درکشورهای خودبه آن گدرفدتداربدودندا.

وجودزندان را در بدرگدرفدتده

البته دراین ا میتوان زندان پدنداه جدورابده

کشوری مثل نروژ آنان رارهدا ندمدیدکدندا

دوگروه تقییق نمود .

وزنان به راحتی تدواندایدی مدبدارزه بدرای

زناگی خدود را تدر
مددددیددددگددددویددددا

وبدددده

کشددوردیددگددرپددندداهددندداه
میشود .یعنی فرار بده اجدبدار از یدک
شزایع نامیاعا برای بداسدت آودردن
یک موقعبت خو

می یدابدا .امدا تدرسدی کده وضدعدیدت

بازدچارهمان شرایدطدی مدیدشدوندا کده

گمپرشننپ ن
لی نن
یایهاج ی ن نسرن که به خاطریک شرایع
نو ژ
نامیاعا کشور محدل
نالی یننن
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یدرخدورداری از یدک

شرایع مناسب زناگی .درایدن میدیدر
فردپناه جو مشکالت زیدادی

راپشدت

سرمیگرارد به این امیا که سختیدهدای
زناگی او را فراموش نمایا و بدتدواندا
زناگی نوینی را آیاز نمایا .همه ما تدا
اناازه ای با ایدن شدرایدع و سدخدتدی
هایی که فرد پناهناه در

ایدن مدات

متحمل میشودآشنا هیتیق  .هدق از
شرایع پناه جویان در تدرکدیده ویدوندان
خبرداریق وهدق از میدیدری کده بده
صورت قاچاق وبدادادن هدزیدنده مدالدی
فراوان طی میکننا اما من درندظدردار
تاحاودی از وضعدیدت پدنداهدنداگدان در
کشدور نددروژ قددبددل ازگددرفددتددن اقددامددت
وپناهناگی که درکمپهای پنداهدنداگدی
آن ساکن هیتنا با شما صحبت کندق
و تدداحدداودی شددمددا را بددا وضددعددیددت
پناه ویان دراین ا آشنا نمایق  .امدا در
این میان زنان ومردان اگدرچده بدا یدک
میاله مشابه بده ندا

پدنداهدنداگدی

مواجه هیتندا امدا بدرخدورد ایدن دو
جنس نیبت به وضعیت جدایدا مدثدل
هق نییت .زندان بده خداطدر شدرایدع
شرایع پنداهدنداگدی ندیدز بده مدراتدب

گروه او زنانی هیتنا که با شوهران و
باه های خود به این کشدور مدیددیدندا و

حدتدی در

دست یابی به حقوق خودرا بده دسدت
نمی آورنا.

گروه آسیب پریرتری میبداشدندا وگدروه

زنان گروه دو به مراتب وضعیت بدهدتدری

دو زنداندی کده بده تدندهدایدی بده ایدن

را دارا هیددتددنددا چددون امددکددان ایددن

کشدورآمداه ودرو ضدعدیددت بدهددتدری بدده

بدرای

ز

راپیاامیکننا که ازآزادیدهدای

آزادانده ای

بروزاستعاادهایشان استفداده ندمدایدندا

برخوردارنا وازآن راضی می بداشدندا.امدا

وارتباط بیشترو سالمتری را

بداجدامدعده

این آزادی نیز درمقابل اقدامدت طدو ندی

برقرار نماینا و امکان این راداشته باشنا

درکمپ ونااشتن امکان زناگی بدعدندوان

که باون ترا در خارج ازخانه حضوریابنا

یک شهرونا دراین کشوررنگ میبازد  .و

وشخصیت میدتدقدل داشدتده بداشدندا

نا امنی بیشتری زنان را دربرمیگیرد زنان

وازاعتماد به نفس بدیدشدتدری بدرخدوردار

شوهردار گروه او در ایدند دا ندیدز مدورد

شونا .اما این زمانی میتوانا مفیا باشا

خشونتهای زیدادی قدرار مدیدگدیدرندا .از

که زنان بتواننا حق پناهناگی را در ایدن

خشونت فیزیکی گرفدتده تدا فشدارهدای

کشور باست آورنا.

سرمیبرناوازحدق

اندتدخدا

روحی وروانی که توسدع شدوهدرانشدان
اجرا میگردد که به خاطر نبود حمایتهدای
قانونی مثل شهرونداان دیدگدر ندروژی و
امکان دیپورت زنان به کشورهایی که از
آن آمداه اندا بدده فددرامدوشدی سدپددرده
میشود .چون پنداهد دویدان زن هدندوز از
شرایدع

بدرابدر بدا شدهدرونداان ندروژی

برخوردار نییتنا امکان دسدتدرسدی بده
قانون و شکایت را در در هدندگدا

بدروز

خشدونددت ندداارنددا .درمددواردی هدق کدده
خشونت مشاهاه شاه,خشونتگران آن
را یک میاله داخدلدی دانیدتده و آندرا
مشکل فرهنگی خودعنوان مدیدکدندندا و
ازدخالت میولین کمپ جلوگیدری کدرده
انا.

اما در م دمدوع زندان و رسدیداگدی بده
وضعیت آنان درکدمدپدهدای ندروژ شدرایدع
مناسبی را دارا نمی باشا.زنان امدکدان
دسترسی راحت و ارزان را به امدکداندات
پزشکی دارا نییتنا و همانین شدرایدع
آمددوزش مددهددارتددهددای

را بددرای

ز

بددرخددورداری از یددک زندداگددی ایدداه آ
بعاازگرفتن جوا

پناهناگی دارا ندمدی

باشنا .اما ندااشدتدن جدوا

و زنداگدی

طو نی درکمپ زناگی رابدرای زندان در
این کمپ بدا دشدواری مدواجده ندمدوده
است .اقامتهای طو نی وبدالتدکدلدیدفدی
زنان زیادی را دچار بیماریدهدای

اعصدا

وروان کرده وزنان راگوشده گدیدر ندمدوده
است .نبودن امکانات مناسب وبا بودن

سختی های بیدشدتدری را مدتدحدمدل

زنان گروه او

خشدوندت

هزینه ها نیبت به کمک مالی پایدیدندی

میگردنا .از آن اکه بیشترزنان پناه واز

فراوان حتی بعاازخروج از کمپ نیز ادامه

که زنان دریافت میکننا انان راناچارمیکنا

به خاطر اعما

پسپ هنسرنصححهن.

پ نتسی ننحق قنشهو ندننبوپنن هیجو
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کارگران زحمتکش افغان بخشی
از کاگران زحمتکش ایران
هیتنا .دفاع از کارگران افغان در
ایران دفاع از طبقهی کارگر ایران
است .به امیا روزی که نه مرز
باشا و نه نژاد پرستی و نه
استثمار!“

گمپرشننپ نبوگمپرننآکسی نپعغوپ ننسرنح ی
شهو ندپ نپ ینننایک نپ وپ ن—ننبو کسلن

ابتکار "کمیته ی
این برنامه به
ِ
دفاع از مبارزات مرد ایران-
بلژیک ،سازمان زنان  8مارا-
بلژیک ،شورای جوانان و دانش
و
جویان چپ -بلژیک" تاار
برگزار شا .طبق اجازه ی پلیس
از ساعت  51در برابر سفارت
ایران جمع شایق .در ابتاای امر
ضمن
افیر پلیس میئو
هماهنگی با برگزارکنناه گان
تقاضا کرد که صاای سییتق
صوتی را رعایت کنیق چون در
ییر این صورت سفارت از آنها
شکایت خواها کرد و ما
پریرفتیق ولی بعا از 51- 51
دقیقه که ما پالکاردها و
بنرهامان را آماده کرده و موزیک
پخش می کردیق پلیس دوباره
مراجعت کرد و خواهان برچیان
سییتق صوتی شا و علی
ریق مخالفت قانونی و منطقی
ما ،تهایا به لغو اجازه ی
آکییون کرد؟! و ما ناچاراً باونِ
سییتق صوتی برنامه را آیاز
بییار
هوای
در
کردیق.
بارانی بروکیل
نامیاعا و
ِ
جمعی از نیروهای مترقی و
چپ بلژیکی گردآماه و فریاد
حمایت خود از شهروناانِ
افغانیتانی ساکن ایران را
سردادیق .

با وجودی بای هوا و نبود
صوتی تالش جمع
سییتق
کوچک ما این بود که پیا
سیاسی بزرگمان را به گوشها
برسانیق» :مرگ بر جمهوری
اسالمی! د جمهوری اسالمی،
فانوا رو به باد است! د
ِ
مرگت
اسالمی،
جمهوری
فرارسیاه! د زناه باد همبیته
گی انترناسیونالییتی! د دخالت
خارجی ،استبااد داخلی محکو
مبارزه،
اتحاد،
د
است!
پیروزی! « ...و بخشی از پیا مان
را نیز بر پالکارهای سز مان
»جمهوری
بودیق:
نوشته
اسالمی از هر جناح و دسته
نابود بایا گردد! د Smash
ایران مافن
!Fascismد
فاشییق خواها شا! د مرگ بر
این رژیق زن ستیز! د نه به دخالت
د
ایران!
در
امپریالییتی
انترناسیونا است نژاد انیانها!
د You can't have capitalism
without! Racismد هیچکس
ییرقانونی نییت! د خلقهای
تحت ستق ایران ،متحا طبقاتی
افغانیتانیها! د اتحاد خلق
های تحت ستق ،در برابر
فاشییق! د کُرد ،عر  ،بلوچ،
ُتر  ،ترکمن ،افغانیتانی و ...
متحا در برابر سرمایه داری
جمهوری اسالمی! د جاایی دین
از دولت اولین گا رهایی زنان
اعرا ،
خاورمیانه! د اعاا
افغانیتانیها ،زنان و
سرکو
کارگران حلقههای زن یر سرکو
راه
تنها
انقال
د
ملل!
رهایی«!!!...

نپ نحق قن

برنامه با خوانانِ فراخوان و توضیحِ
اهاافِ این آکییون شروع شا و
به آکییون های هق زمان در
شهرهای کلن ،برلین ،لنان،
هامبورگ ،تورنتو و ...
نیز اشاره شا .شعارهایی در
فاشییتی
مخالفت با اقاامات
ِ
رژیق جمهوری اسالمی و در
حمایت از مهاجران و شهروناان
افغانیتانی سرداده شا و
سپس رفیق جوانی به بررسی 3
دهه حضور افغانیتانی ها در
ایران پرداخت و با شعار "مرگ بر
جمهوری اسالمی!" سخن خود را
به پایان برد .رفیق دیگری بر
ضرورت همبیته گی کارگران و
ت
زحمت کشان و خلقهای تح ِ
ستق با افغانیتانی ها اشاره
کرد و اینکه بحران های حاد
بین الملی و داخلی رژیق ایران را
جایای از
به سمت اشکا
سرکو سوق می دها و بییج
شان بخش هایی از مرد در
این سرکو و جنایت یادآور دوران
فاشییق هیتلری است .پیامی
از سوی "شمله سلیمانخیل" زن
سیاسی افغانیتانی از
فعا
اعضای هئیت تحریریه نشریه
روشن گر در اروپا قرایت شا که
در بخش پایانی آن تاکیا کرده بود
که ... ” :ما مرز نمی شناسیق

رفیق دیگری پرده از جنایات رژیدق
در خوزستان و اعاا و سدرکدو
اعرا برداشت و به ارتباط حلقده
یر سرکو خدلدق هدای
های زن ِ
رژیدق
ت ستق و شرایع خدا
تح ِ
اشاره کرد.
او هق چنین تاکیا داشت که در
ماجرای سرکو افعانیتانیها
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در ایران نیز ستق بر زن ،در مرکز
اسالمیت جمهوری اسالمی قرار
گرفته است و در پس این جنایت
سییتماتیک
نیز بایا سرکو
زنان پوشیاه بمانا و زنستیزترین
حکومت معاصر ناای دفاع از زنان
سر داده که مورد ت اوز قرار
گرفتن "ناموا" ایرانیمان بایا
دلیلی برای برافروختن "خشق
ملی" بر علیه ملتی ستقدیاه
باشا!!! و آنچه پوشیاه میمانا
این است که منشا تما این
کثافات جمهوریاسالمی است،
که ما امروز خواهان سرنگونی
تمامیت این رژیق هیتیق و...
رفیق دیگری با ادامهی نکات
قبلی ،به دستگیریِ کارگران و
زناانی کردن فعالین کارگری
اشاره کرد و تما این موارد را
بخش هایی از طرح های
سرکو  گرایانه ی رژیق برای
بقا شمرد.
و در پایان آکییون را با امیا به
ادامهی مبارزات با سردادن
رژیق
سرنگونی
شعارهای
ِ
گی
ارت اعی و فریاد همبیته
ِ
بین المللی به پایان بردیق.
لینک کلیپی از برگزاری این
آکییون در سایت یوتیو و De
Wereld Morgenبا سپاا از
همه دوستانی که صمیمانه و
فروتنانه در تهیه آن یاری نمودنا.
www.youtube.com/
?watch
v=ysmyeU7p_bM&feature
=plcp
www.dewereldmorgen.be
/blogs/
farzadm/2012/07/18/
iraans-protest-tegenbehandeling-afghanen
گمپر نهیننبیشغوننتص ونن
رپنسرنای ن ونبباید:
http://
committeebe.blogspot.be
/2012/07/blogنpost_20.html?spref=fb
نبو کسلنننن117..72.12نن
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نی هناوپاونن"ن رتیاگ نچی غ نگ"نچیپنآ

ی ن(آ

ینن-ن یران)

“To catch the reader's attention, place an
interesting sentence or quote from the story
”here.
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ن پحدنگ تابوگ

ی نرهیئنن

July 02, 2012

سازمان رهایی زن در گوتنبرگ در آخرین نشیت کمیته اش برنامه ها و فعالیت های خود را در پاییز پیش رو مشخ و از طریق همدیدن
بیانیه به اطالع عمو می رسانا .ز به ذکر است که این برنامه ها جزو فعالیت های روتین سازمان می باشا و شامل مدراسدمدات ،
سمینارها و دیگر فعالیت های باون زمان بنای نمی شود .در همین بیانیه اطالعات تماا با میئولین سازمان رهایی زن نیز به اطدالع
عمو خواها رسیا .این برنامه ها با همکاری و پشتبانی مرکز آموزشی studiefrämjandetبپیش می رود.
لییت برنامه ها:
برنامه آموزش کامپیوتر (کار با م موعه نر افزار آفیس ،ادیت و مونتاژ فیلق و عکس ،،حرف  ،نصب و اعما تغییرات در نر افزارها و...
آموزش فیلمبرداری
آموزش عکاسی
آموزش آشپزی
کتابخوانی و تشکیل هیته مطالعاتی هافمنا
نقا  ،بررسی و نمایش فیلق
و همانین فعالیتهای متنوع دیگر که پیشاپیش به اطالع عمو می رسا.
کیانی که مایل به شرکت در فعالیتها و برنامه های سازمان رهایی زن هیتنا می تواننا برای اطالعات و هدمداهدندگدی بدیدشدتدر بدا
سازمان در تماا باشنا.
نحوه تماا با ما
آفاق وکیلی  ،دبیر سازمان رهایی زن در گوتنبرگ
سیوان رضایی  ،میئو برنامه ها و فعالیتهای آموزشی  /شماره تماا 0739241383 :
سا ر کرداری ،سخنگوی سازمان رهایی زن واحا گوتنبرگ  /شماره تماا 0700194503 :
گلباغ سلیمی عضو کمیته
له زنای عضو کیمته
آسرس:ننIranska kvinnors Frigörelse
Arödsindustri vägen 28 Hisingsbackaنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننای

یییمنای

ی ن نی نحمبنحوک

ن ح غکشی نتوکیهنعلیهنقغلنهینننی

غ ننت اطننش یلن غیحننسرن وپامنعلیهنقغلنهینننی

اننقوپئ

ی نرهی نن

اننبهنای

ن پحدنگ تابوگ—2نج الننن

ی نرهی نن

نسرنگ تابوگن

نگوس د

alaeh gatlhae namosi be sazman rahai zan dar Gotenberg ke tavasoteh Nashmil Fatahi garat gardid
.In Turkey, where the honor killing of women is prevalent, our organization is struggling to put a halt to these murders. Every day at least 5 women are killed by men in this country. The government is partaking in these crime both by not protecting
women and by not prosecuting their murderers. From the East to the West, women are facing the threat of honor killing. As
long as the male-dominated capitalist system is in existence, women will continue to be oppressed and go on compensating
this unjustice with their own lives. We are full of hope because our sisters in Sweden are working hard to counter this unjust
murder of women. Due to our struggle on behalf of women all over the world, our voices are now being heard in Sweden. We
hope that in the future our message reaches our sisters in other countries as well.
link gozaresh az marasem:
http://www.youtube.com/watch?v=j5Dp8F1iMz4
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اما این حمایتها شدامدل زندان پدنداهد دو

درواقع این موردزناه کنناه مواردی میباشدا

نمیباشا .اگر زنان مهاجر در کشدورهدای

که زنان و دختران ایرانی در کشدور خدودبده

خود توسع قوانین اسالمی مدورد ظدلدق

خاطرشرایع نامناسب اقتصادی م بدوربدودن

خودکشی زنان من رشاه است .واقع

به شرایع ازدواجی تن دهنا کده هدیدادگداه

میشانا دراین ا نادیاه گدرفدتدن آندان و

دلخواه آنان نبود واز روی اجبار وناچداری آندرا

بییاری

محرو کردنشان از امکانات مناسبی که

قبو میکردنا .این وضعیت ناخوشایندا پدنداه

از نیازهدا وخدواسدتده هدای خدود را بده

میتوانیت وجود داشته باشا درون زنان

جویان زن میباشا در کشور دمکراتیدک ندروژ

فراموشی بیپارنا و از آن ا کده امدکدان

را بیشتر آزار میاها .درادامه مدیدتدوان از

جدداا از سددخددتددی هددای کدده زنددان در

کار در خدارج ازکدمدپ ندیدز وجدود نداارد

امکانات پزشکی نامبرد که زندان امدکدان

مدوارد فدراواندی از

استفداده راحدت ازآندرا نداارندا اگدرچده

گمپرشننپ ن لی نن
یایهاج ی ن نسرنو ژنن-ننپسپ هن
ننصححهن3

کددده

اقامت وارد میاییاد

افیردگی دربین زنان این ا وجود دارد که
گرفتن جوا

هق ندتدوانیدتده آندان رابده

وضعیت عادی سابق برگدرداندا.ایدن هدا
جاا از مواردی میباشنا کده افیدردگدی
های بلنا مات به اگر چه در نروژ قواندیدن
مناسبی در حمایت از زنان وجود دارد

برخالف مردان به مراقدبدتدهدای بدیدشدتدر
پزشکی نیازمنانا .اقامتهای طدو ندی و
نگرفتن جوا

دربعضی

مدوارد زندان را

م بور به گزینش راه دیگری میکندا مده
ناخواسته به ان تن میاهنا و آن ازدواج

کشورهایشان و یا در مییر رسیانشان بده
این کشور طی کرده انا و به همدان انداازه
ای که شرایع پریرش پناهناگان سخدت تدر
میگردد وضعیت زنان نیز باترمی گردد و نبدود
امنیت و نااشتن امیا بدرای آیدنداه آندان را
مایوا تر میگردانا.
ک پنیایهادگننسپ هن—ننو ژ

با مردان مقیق نروژ میباشا.

یلمن”تیبسغی نگذشغهنسرنپر یی“نبهنکیرگوسپنننکی ان
عبیایی ن نتهیهنشدانالیدنجلیل ند
فیلق ”نتیبسغی نگذشغهنسرنپر یی”نزناگی چنا تدن از دانشد دویدان
آزادی خواه و برابری طلب را بعا از مهاجرت از ایران دنبا می کدندا و
در بیتر آن چگونگی برخورد با پناهناگان را در بدرخدی کشدورهدای
اروپایی مورد بررسی قرار می دها.
این فیلق توسع کاوه عباسیان کارگردانی شاه است .تهیه کننداه ی
فیلق “تابیتان گرشته در اروپا” سعیا جلیلونا می باشا.
کی انعبیایی نپنگیمانخ سنرپنبوپننیوسپخغ
پ اگ نهنبیی ن ننکاد:

نبنه نپ ن

ن نینلنمننن

انگیزه ی اصلی من برای ساختن این فیدلدق نشدان دادن مدوقدعدیدت
پناهناگان سیاسی ایرانی در اروپا در شرایطی بود که احزا دسدت
راستی و بعضا نژادپرست یکی پس از دیگری در کشورهای اروپدایدی
با رأی مرد در حا روی کار آمان بودنا .دوست داشتق یک تصدویدری
از گرشته و حا تبعیای های نیل خدود در ایدران و اروپدا نشدان
باهق .در عین حا سعی داشتق که با اشارهای تاریخی به مقوله ی تبعیا و مبارزات مردمی ضا فاشدیدیدتدی بده مدقداییده ی
وضعیت فعلی اروپا با گرشته ی آن بپرداز  .دو سا پیش که من شروع به ساختن این فیلق کرد حاود دو سدا و ندیدق از آیداز
زناگی خود در تبعیا میگرشت و پروسه ی خارج شانق از شو تبعیا در میانه ی راه خود بود .ساخت ایدن فدیدلدق خدود کدمدک
بزرگی در راستای همین پروسه بود .درواقع فیلق »تابیتان گرشته در اروپا «در عین حا که حاوی فاکت های میتنا و تداریدخدی
است نشان دهناه ی فضای ذهنی در حا گرار یک تبعیای نیل جایا ایرانی در اروپا هق هیت.
بوپنن شیهدان یلمنبهن یاکن ون وپجلهنکاید:
http://www.youtube.com/watch?v=-3Fn-KnfOXM&feature=share
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طبق معمو هر روز ایمیلق را چک
کرد  ،یک پیغا جایا از خانق مینو
همتی.....

سازمان سراسری پال و فادیمه را فراموش نکن در محکومیت قتل
ماریا دختر جوانی که به تازگی قربانی وحشی گری فکریت و
فرهنگ شاه گردهمایی تاار دیاه شا .این برنامه هق زمان در
دو شهر دیگر نیز بر پا شاه بود  .با اجرای چناین سخنرانی جو
آرامی به وجود آما که همگان را یرق در اعماق کلمات سخنرانان
فرو برد.مراسق روشن کردن شمع و گراشتن گل در کنار عکس
فادیمه پال و ماریا اشک را بر چشمان هر انیان آزاده خواه و برابر
طلب می نشانا.

گردهمایی به مناسبت سیزدهمین
سالگرد قتل پال و محکومیت قتل
ماریا در اوپیا و استکهلق و
گوتنبرگ ..............
خو وظیفه خود به عنوان فعا در
زمینه زنان می دانیتق شرکت در
گمپرشننپ نقغلنهینننی انن
این مراسق و هق چنین برای تهیه
احوننیی نن
گزارش.تما کارها را ان ا داد و
وسایل مورد نیاز را برداشتق  .بایا به
دوستق توی اوپیا تلفن می زد
چون بایا کیی از پیر نگهااری
می کرد .راه افتاد و در تما مات داشتق فکر می کرد این
وظیفه هر انیانی است که در بزرگااشت هایی از این قبیل
شرکت کننا .فکر می کرد از من که برای تهیه گزارش همراه
شا تا دوست محترمی که در مواظبت باه کمکق می کنا و
شبکه ای که این فیلق را پخش می کنا و سایت هایی که
گزارش را منتشر می کننا همه وهمه سهق بزرگی در هق قا
شان در این مییر را بر عهاه دارنا.

از دو روزنامه محلی و هق چنین کانا  4سویا و یک مایا دیگر
سویا در میان جمعیت مشغو تهیه فیلق و گزارش بودنا.عکاا
روزنامه سویا در حا شکار لحظه ها بود و از روشن کردن شمع
در کنار عکس این عزیزان لحظه ها را ثبت می کرد.با چنا خانق
ایرانی مشغو گفتگو شا  .نشری رهایی زن را به آنان داده و
در پی پاسخ سوا تق در گفتگو های آنان می گشتق .گزارش که
به اتما رسیا دلق نمیخواست مکان را تر کنق دوست داشتق
مات طو نی با نگاه کردن به عکس آن عزیزان و فکر کردن به
تما اتفاقهایی که برایشان افتاد.
زنگ تلفن به صاا در آما  .آره عزیزه مامان کار تما شا با کوله
باری از یصه و یق یاد آوری بالهای که بر سر این زنان آماه به
خانه بر می گرد .
23

یک پار کوچک در مرکز شهر اوپیا پالکارت های عکس ماریا
پال و فادیمه شمع و گلهای فراوان نظر همه را به خود جلب
کرده بود .عابران در حا عبور یک نگاهی می انااختنا و بعضی
ها هق تا نزدیک می آمانا و می مانانا.

یننن2.12

یاکنگمپر
گوس دا:ن

نتص وننکهنپ نبونی هنننتل م نننرهی نن

ننننننن?http://www.youtube.com/watch
v=GAbtjZSLz0c

سالخوردگان با کیفی پر از برگه ها
مردی در صنالی مخصو
پالکارتها و گلهای فراوان آما .از من کمک خواست در درست
کردن مکان گردهمایی.....

میکنیق و خواستار پایان یافدتدن ایدن ندوع اقداامدات و
رسیاگی فوری و و منضفانه به آنها هیتیق.
نبیینیهنچهلنت نپ ن لی ی ن
اییان
پسپ هنننصححهن2

پ ضینکاادگی نبیینیه:ن

یونس آبیا ن /سعیا آقا علی /پدرییدا ادیدب زاده/
امیر امیرقلی /مریق امیری /سیامک امدیدن /مصدطدفدی بدرری/
نییق بنی کمالی /مهای بیات /محین پریزاد /یداشدار پدورخدامدنده/
بهنا تهرانی /حیا چوپانی /سعیا حین زاده /فرزاد حین زاده /اخدتدای حیدیدندی/
محما خانی /مهیا خبراللهی /بابک ذاکری /حیا سالمت /اشکدان شدریدعدتدی /فدواد
شمس /محبوبه شمس /ارسالن صادقی /خیرو صادقی بروجنی /بیتدا صدمدیدمدی زاد/
یاسر عزیزی /سورنا عمیا /محما یزنویان /مصطفی یال نژاد /امیر فیروزی راد /مدهدای
محمای /علی مظفری /علی معظمی /حیا مناه ی /مریق موسوی /حیین ندادری/
الناز ناطقی /علی رضا ن می.
*ن اگسغ

نهی

نیخشن

،نتوج هنننپح دنشی ل
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صیحبهنبینحی دنجهینگیون:
3.
ر

ناپغی بو
نی ه

ن2.11

ناوپاون

ن یالسنن

ی نبیننر

ن ن ننشنن ننی نر نا ن ن 6

نی هناوپاونن"ن رتیاگ نچی غ نگ"نچیپنآ

پ ن ن نسر ن رس ن لی نکا ننن
پ وپ نا پل نکوسم ن ننظو نپ نرپن
سرن رسنآ ادانپ وپ نج ینشدم؟

ینن-ن یران)

ی ن(آ

به طور واقعی رعایت نشاه است و
احزا

کمونییت

حاکق

ییر

در

کشورهای چنا ملیتی هق وقتی ملل

ن"ن رتیاگ ن

حی د نجهینگیون :برای ساختن یک

تحت ستق خواسته انا سرنوشتشان را

ی ن صیحبه نپنن

که بتوانا

خودشان رقق زننا ایلب با این ملل

بی نحی د نجهینگیون نیایهج نن

دموکراسی ،آزادی و برابری را برای

همالی و همراهی مثبت و مناسب

نبه نچیپ نرایندان

خلق های ایران تامین و تضمین کنا به

نشان داده انا.

سیاسی و ملیت

چی غ نگ" نچیپ نآ
ایک
پا

نآ
7

ی

ن قی ه

جمهوری دموکراتیک و فارا

نحی و

نتوج هن

سازمان ها و احزا

نشدا

نت اطن

های تحت ستق احتیاج مبر وجود دارد،

سر نجی له نن نپ وپ

خبونگیرن"خینمنبیربیرپنگ ا " ن نن

و باون وجود و حضور سازمان های

چادگینهنپننسپر م:ناغمن لن،ناغمن

بیشد7

سیاسی ملل ساکن ایران که بتوانا

جاسن،ناغمنطبقیتنن ن777نکهنحلن

مبارزه برای حقوق ملی و حقوق

کننن ننت پندنحاللنت یمن شکالتن

شهرونای برابر با خواست های عاالت

ن

نپنجیم

صیحبه

حاما جهانگیری  31ساله متولا تبریز-
ایران می با شا  .تبریز کالن شهری
در شما

ایران بوده و در منطقه

یر

آذربای ان واقع شاه است .در ایران

و

زحمتکش مناطق ملی پیونا زننا ،امر

آ پس ن نآبیس ن نس

کوپتیک ،ن بیر ا نپنن

تاسیس دموکراسی در کشور کثیرالملل

ه م ی ن نت أ ی نبوپن نیی ی نسپس ن

امکان ناپریر است!

بهناغمن لن ن نبوپن نیی ی نسپس نبهن

طلبانه

طبقات

و

اقشار

محرو

آییرتی د نجاسن ن ناوک ب ن نی

اتنیک های متنوع ،با فرهنگ ها و زبان
های متفاوتی زناگی میکننا .اعرا ،

ییرفارا زبان ساکن ایران به

و اقوا

ها ،کردها ،لرها ،بلوچ ها،فارا

طور جای بهق گره خورده است و خود

ها ،گیلکی ها،

ج س نبیشد ،ن

لغقدمنکهنبوپننایخغ نجی لهنپنن

ستق طبقاتی و ستق ملی در میان ملل

تر

ناغم نهین ن

ناغم نهینن

بوپن نیی ی

نسپس

نبه نبن نعدپ غنن

هین نگسغوسا ن
و سا

ن ن

نع ی

نطبقیتنن

ن ن ح غکشن و رتنسپرس7

رها و مازنی ها از

ستق ملی  ،شکاف طبقاتی را در

عماه ملل ساکن در ایران می باشنا.

مقاییه با مناطق فارا نشین بییار

ایران به یک بحران سیاسی و اجتماعی

عمیق تر و فقر و فالکت و بابختی را در

و اقتصادی عظیمی گرفتار است که خود

میان ملل تحت ستق گیترده تر کرده

جمهوری اسالمی ایران به فیاد و بی

است.

کفایتی آلوده است و از همه مهمتر

فارا

دموکرات

وی

عضو

حز

آذربای ان بوده و در سا

 0151به

آلمان مهاجرت نموده است و اکنون
درحا

دادرسی به پروناه پناهناگی

وی می باشا.

ستق طبقاتی را از بین نمی برد ولی

وی به علت مشارکت در تظاهرات
صلح آمیز تر

حل میئله ی ملی ،طبیعی است که

های آذربای ان به

مناسبت روز جهانی زبان مادری که از
سوی سازمان ملل متحا به رسمیت
شناخته می شود در بازداشت بیر
برده بود .وی همانین به اتها

ارتباط

با بیگانگان و اتها علیه نظا جمهوری
اسالمی چناین بار در بازداشت بیر
برده است.
1. Nurtingen und sein Umland Zeitung
2. Barbara Gosson

می توانا شکاف طبقاتی و ستق

شکاف در با ترین هر

قارت سیاسی

آنانان عمیق و ییرقابل ترمیق گشته
است که سابقه نااشته است.

طبقاتی را در مناطق ملی کاهش دها و

جابشنپعغوپ نن وسمنپ وپ نرنگی ن

نمی شود با شعار مبارزه با ستق

ک ینن نا

ن طی بیت ن لن،ن

طبقاتی میأله ملی کشور کثیرالملل

جاسن ،نکیرگون ن نآ پسن نخ پهن7ن

ایران را حل کرد و به عقب ماناگی

بایهی است این حرکت اعتراضی در

مناطق ملی پایان داد .ت ربه

ادامه حرکت فرد و با پیوستن کارگران و

وحشتنا

تاریخی نشان داده است که احزا

نپ

زحمتکشان و ملیت های تحت ستق و

تعیین

زنان با خواسته های زنانه شان و مبارزه

سرنوشت ملت ها را تا حا جاایی را در

همگانی علیه دیکتاتوری مرهبی و برای

برنامه های خود گن اناه انا ولی هرگز

دموکراسی

بییار

در کشورهای کمونییتی چنین حقی

خوشبین هیتق.

کمونییت

همیشه

9

حق

و

سکو رییق
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گمپرشننپ ن لی نن ندگنن
هیجوپ نپ ینننسرنک ران
نن بی هنهی
یمخینهنهین نبی ی
”ه وپانبینگمپر

نتص ونن”

ن ن ننشنن ننی نر نا ن ن 6

دقیقا در فاصله ای چنا کیلومتری از نشان پیشرفت ت اری و اقتصادی تهران "برج پر جاذبه ی میالد" در
منطقه ای به نا محمود آباد و اشرف آباد(جنو شرقی تهران بزرگ) م رمانی درپیت ترین شرایع روزگار
می گرراننا،م رمانی که بزرگترین جر نابخشودنی آنان مهاجرت و از آن باتر اسارت در چنگا فقر و سیه
روزی و محرومیت است که در واقع جامعه ی بیرحق سرمایه داری فقع به فراموشی آنان بیناه نکرده بلکه
در باترین شرایع ممکن آنان را به بن بیت کشاناه و شاها فقر و نابودی تاری ی آنان است ،بی آن که
خق به ابرو آورد.

اگر چه در این منطقه و دیگر مناطق جنو تهران و دیگر کالن شهرها کق نییتنا شمار مردمی که بواسطه
کین نس ی نپ نحق قن نی ن ن
ی ناتوانی از تامین زناگی روزمره به طور اتوماتیک به حاشیه ها راناه شاه و در باترین شرایع اقتصادی,
ک سکی نتهوپ ن
محیطی و بهااشتی و یرایی به سر می برنا اما نکته ی قابل توجه آن است که این شکاف عظیق
ثو ین ح دن
اجتماعی و اقتصادی و تبعیض و نابرابری موجود حتی در کمترین فاصله ها از نقاط مرفه و پر زرق و برق
پایتخت ,به ریق ادعای دولتمردان بییار عمیق تر و فاجعه بارترخودنمایی می کنا و پرداختن به آن نه از
ن5پاحادن8.
جهت جایا بودن و یا ع یب بودن قضیه است چون شواهای از این دست در جامعه ی نابرابر و دو قطبی
ایران دیرییت هماون یک بیماری اجتماعی ,جامعه را درگیر ساخته است,بلکه هاف از بیان این پایاه ها و
دیگر میایل انیانی بر توجه جامعه جهت بکارگیری راهکارهای اساسی در تقلیل و پایان دادن به میایل ینحل انیانی و
اجتماعی است.
در قیمتهای جنوبی تهران در منطقه ی پاکاشت ،محمود آباد ،اشرف آباد و شمس آباد و ....تمرکز کوره های آجرپزی و بازیافت زباله
و ای اد کار فصلی برای خیل عظیق کارگران بیکار دیگر شهرستانها و روستاهای مناطق محرو و دورافتاده ی کشوراز جمله
کردستان,خراسان ,آذربای ان و....و حتی مهاجران افغان  ,باعث جر و روی آوردن کارگران فصلی به همراه خانواده هایشان به این
نقاط شاه است.
این مناطق جز مناطق حومه ی شهر به حیا آماه و هنوز فاقا سییتق فاضال و آ آشامیانی سالق و دیگر امکانات بهااشتی
ز می باشنا و باتر از آن این که در هر یک از واحا های میکونی کارگران که بخشی از آنها را نوجوانان بین  53تا  51ساله ای
تشکیل می دهنا که مطلقاً از خوانان ونوشتن و حتی اناکی سواد بهره منا نییتنا و همانین از داشتن حما و حااقل زناگی
محرومنا و برای حما رفتن بایا میافتی طو نی تا شهر را طی کننا و یرایشان را که لقه نانی بیش نییت در میان بوی مشمئز
کنناه و تلی از زباله های تفکیک شاه و نشاه می خورنا و در آلونک هایی که در همان محیع جمع آوری زباله ها ساخته شاه و
ب ای در  ،پتو یا پالستیکی از آن آویزان است تا تن این کارگران کوچک خیته از کار روزانه را از سرما و گرمای بیابان محفوظ دارد و
اینان به شکل دسته جمعی و م رد زناگی می کننا و این کارگران مهاجر به دلیل بیرون رانان خانواده ها به کشورهای خود ،معمو
خانواده ای ناارنا .و این کودکان که در ایران بانیا آماه انا از داشتن هرگونه کارت و هویت شناسایی محرومنا.
اما در با ی تپه ای کمی با تر محله ای دیگری وجود دارد که معمو کارگران با خانواده هایشان در این ا زناگی می کننا که اتاق
هایشان در بهترین شکل آن دو اتاق تو در تو بیشتر نییت که گاه بیش از  51نفر اعضای یک خانواده زناگی می کننا .در این
آلونکهای قایمی و ییراستاناارد که در بیشتر موارد سق و دیوارها تر برداشته و در حا فرو ریختن است خانواده های کارگران در
هوای د کرده و نمور اتاق در معرض خطر انواع بیماری های تنفیی و پوستی قرار دارنا ,سرویس بهااشتی و حما مشتر برای
ساکنان هر کوچه به صورت عمومی وجود دارد و تنها منبع آ ساکنان هر کوره یک شیر آ در محوطه ی باز اطراف آلونک ها می
باشا که زنان کارگران که خود نیز کارگران کمکی به حیا می آینا به شیت و شوی لباسها و ظروف می پردازنا که به دلیل
در چاله های
تراکق گاه شایا م بور به برنامه ریزی قبلی و تعیین نوبت استفاده از شیر آ می شونا و عالوه برآن جمع شان آ
مییر باعث ای اد گل و ی و مخصوصا سخت تر شان تردد ساکنان و جمع شان حشرات موذی می شود .از همه ی اینها گرشته
نزدیکی فاضال های صنعتی و شهری به این محل باعث آلوده بودن هوا و حتی گاهی اختال ت تنفیی می شود .محل بازی
کودکان فضای باز اطراف کوره و جوی های آلوده به فاضال های اطراف بوده که در شرایع معمو حااقل عارضه ی آن برای کودکان
در تماا بودن با مواد خطر زای فاضالبهاست و در فصو گر سا آلودگیهای جای تر سالمت آنان را به خطر می اناازد طوری که
بیشتر کودکان ساکن این مناطق مبتال به انواع عفونت های تنفیی و بیماریهای ریوی و آسق می باشنا .ساکنان این مناطق به
دلیل پرت بودن منطقه و خارج بودن از مییر اتوبوا های شهری و دیگر وسایل نقلیه عمومی ,امکان دسترسی به امکانات شهری
از جمله بهااشت و درمان و آموزش و پرورش را نااشته و کودکان از مارسه و دیگر خامات اموزشی محرو می باشنا و به دلیل
بیکاری کارگران در فصل سرما و نبودن امکان تردد روزانه برای کارگران مرد جهت اشتغا در دیگر بخشهای خاماتی شهرتهران و دیگر
شهرستانهای اطراف آنان از اوایل پاییز تا آیاز بهار دیگر بیکار بوده و در فصو کاری م بورنا تا از همان درآما اناکشان به فکرپس
انااز برای ماههای بیکاری بوده و در بیشتر موارد هماون بییاری ازدیگر شهروناان درجیره ی یرایی روزانه ی آنان نه تنها از انواع
ویتامین های ز خبری نبوده بلکه حتی تامین حااقل مواد یرایی برای خانواده امکان پریر نمی گردد.
در بازدیا به عمل آماه از اشرف آباد و ساکنان چنا کوره و دیاار و گفتگو با زنان و دختران کارگر بیشتر آنان ازبیماری های زنان و
پسپ هنسرنصححهن13
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لیاا فاضلی نیا یکی از پناهناگان که بعا از چناین سا دربداری
در ”یون -ان“ ترکیه و نا امیای از پاسخ مثبت ،م بور به مهاجدرت
دوباره و تر خا ترکیه شاه و در بلژیک پناهناه شا.
اکنون با پیگیری های میتمر مینو همتی و مصاحبه های مکرر و
علنی شان مشکالت و زجرهایی که لیاا و دخترش در طی ایدن
مات متحمل شانا امروز خبر خوش قبولی لیداا بداعدث شدادی
همگان شا ،این قبولی را قبل از هرچیز به لیاای عزیدز تدبدریدک
می گویق و جا دارد از مینو همتی بخاطر پیگیدرهدای شدبدانده
روزی و دلیوزانه اش با توجه به مشغله کاری فدراواندی کده در
تلویزیون رهایی زن دارد ،از طرف خود و تما پناهنداگداندی کده
مایوون تالش های انیان دوستانه ی مدیدندوی عدزیدز اسدت،
تشکر کنق.
شوپرانر ی ن—ن د ون سئ لن بنای

نرهی نن

.37..72.12

تشکون نقدرسپنننپ نخینمن یا نه غنن”نکینیلنرهی نن
قحهنپ نبوپنن لی نیایهادگی

مصاحبه مینو همتی از کانال رهایی زن با مظفر
پروری

“ نبوپننتال

نهنین نبننن

من مظفر پروری پناهناه ایرانی که در کشور ترکیه به سر می بر بایدندوسدیدلده مدراتدب
تشکر و قاردانی خود را ازشما و همکاران عزیزتان به خاطدرتدالش انیدان دوسدتدانده و
حمایت همه جانبه از حقوق پناهناگان و به ویژه تالشهایی که برای جلوگیری از دیپدورت
و
من به ایران ان ا دادیا و هق چنین پیگیر پروناه من در یو -ان شانا اعدال مدی دار
این تالشها با خره به موفقیت ان امیا و من بعا از  9سا سختی  .دیدپدورت و شدرایدع
دشوار که همراه با بیماری بود توانیتق به حق قانونی خود برسق و به عنوان یک پناهناه
رسمی پریرفته شو و امروز این را به وظیفه خود می دانق که از شما تشکر و قدارداندی
نمایق و برای تمامی دوستان موفقیت آرزو نمایق .امیاوار هیتق با کمدک شدمدا و تدمدا
سازمانهای ماافع حقوق بشر پناه ویان به حق خود برسنا و از مشدکدالت پدنداهدنداگدی
ن ات پیاا کننا و بتواننا در رفاه و امنیت اجتماعی که زمه زناگدی هدر انیدان اسدت بدا
احترا به حقوق یکایگر زناگی نماینا.
با امیا پیروزی و موفقیتتان

With Thanks and Gratitude to Mino Hemati of Rahai Zan TV: Greetings,
I, Mozafar Parvari, an Iranian refugee residing in Turkey, would like to share my deepest gratitude and appreciation
to you and your dear staff, for the humanitarian effort and unconditional support you have shown on behalf of refugee rights. I especially thank you for the hard work put forth to prevent my deportation back to Iran; your sincere
efforts have enabled my case to be considered by the United Nations.
May it be known that these genuine efforts on your part have proven fruitful: After 9 years of enduring the hardships
of deportation, accompanied by serious illness, I was able to attain legal status and be officially recognized as a refugee. Today I consider it my responsibility to thank you and offer my deepest gratitude for this achievement. May all
those involved in this case find success in all future endeavors. I hope that your help, combined with assistance from
other humanitarian organizations, will enable more refugees to gain legal status and find relief from the issues they
are currently facing worldwide. May they actualize their basic rights to sustenance, and a true sense of safety within
their community, and may they do so with respect for the rights of all.
Best wishes for your success and accomplishment (and may you please share these words publically).
Mozafar Parvari
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صححهنننخبون:
پ شیننطوحناپیان نساغگیانپ ایغننج7پنبوپننشکیرنیایهج ی نسرنتوکیه
ن شغهنشدانت اطن کنیایهج ننپ وپنننسرنتوکیهنن-نیاجشابهن8نتیون یانایلن1331ن
به نقل از خبرگزاری »فعا ن در تبعیا«بنا بر اخبار رسیاه از سلماا  ,سپاه و حفاظت اطالعدات  ,در عدمدلدیداتدی مشدتدر
دستگیری و انتقا پناه ویان و فعا ن تبعیای از ترکیه میباشنا.

در صداد

ل اطالعات آذربای ان یربی که سدالدهدا
گزارشها حاکی از آن است مرتضی نظری فرماناار فعلی سلماا و سرپرست بازجویان اداره ک ّ
در مرکز عملیات برون مرزی سپاه قاا در ارومیه وظیفه بازجویی را به عهاه داشته  ,این روزها بازداشتگاه محرمانه مشدتدر سدپداه
قاا و اطالعات ,را برای این منظور در اختیار گرفته است
گفته میشود این بازداشتگاه که توسع عباالرضا شهالیی دست راست قاسق سلیمان فرماناه نیروی قاا راه اناازی شداه اسدت ,
برای انتقا و دستگیری هموطنان تبعیای از ترکیه است,
گفتنی است شهر وان  ،نوشهیر ،کاییری از عماه مرکز این ایرانیان در تبعیا هیت که بایا دولت ترکیه میدئدولدیدت حدفداظدت جدان
هموطنان ما را به عهاه بگیرد .

پجی انندهیمنیایهج ننس گوننقوبینننش س ن-نژ ئیهن,3ن2.12ن
سایت خبری راه کارگر د یکی از پناه ویان به نا آزاد خاامردی ،بییت و پنج ساله ،پس از شش روز اعتصدا یدرای تدر در یدکدی از
کمپ ها ،صبح امروز به قصا خودکشی تعااد زیادی قر مصرف کرده است .هق اتاقی هایش او را بده بدیدمدارسدتدان بدرده اندا .امدا
همانان بیهوش می باشا .اگر محما رهیپار دیگری نمی خواهیق ،بایا هر گونه که امکان دارد به وی کمک کنیدق .ایدن کدمدک مدی
توانا ،از اطالع رسانی تا هر گونه کمک ممکن دیگر باشا.

تظیهوپتن نی نپ

ی نعلیهنتو ر سغهیننجای غکیرنپاال ن

چهیرشابه،ن21نتیون یان1331ن
رادیو فردا :دهها زن درکابل دراعتراض به تیرباران زنی به دسدت طدالدبدان روز
چهارشنبه در مقابل دفتر سازمان مدلدل راهدپدیدمدایدی کدردندا .عداه ای از
نمایناگان م لس افغانیتان هق به این زنان پیوستنا.
انتشار فیلمی از صحنه اعاا این زن با شلیک گلوله به سرش در مدال عدا ،
اعتراض های جهانی را برانگیخته است.
به گفته مقا های افغانیتان ،طالبان این زن  00ساله اهدل روسدتدایدی در
و یت پروان را به اتها زنا تیرباران کردنا.
حاما کرزی رییس جمهور افغانیتان قتل این زن را محکو کرده است.

پ نای

نرهی نن

نس د نکاید،ننننننننننننشو یتنرپنپ نپ
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کییت های عفونی ,دییک کمر ,دردهای عضالنی و.....شکایت داشتنا و با بودن نر خامات
بهااشتی و نااشتن بیمه های تامین اجتماعی آنان را از بهره منای از خامات عمومی محرو
ساخته که البته در این محرومیت هق کارگران ایرانی و هق ییر ایرانی در وضعیتی مشابه به سر
نگمپرشننپ ن لی نن ندگنن
می برنا و این نشان می دها که محرومیت این طی فقع از ییرایرانی بودن آنان ناشی نمی
هیجوپ نپ ینننسرنک رانیمخینهن
شود و این مویا تقییمات ییر انیانی شهروناان به طبقات برخوردار و محرو شاه که حتی
نن بی هنهی
هین نبی ی
ساکنان پایتخت را بییار شایاتر مورد تهاجق قرار داده است اما در حالت معمو مهاجران
پسپ هنننصححهن10
افغانی به دلیل نااشتن هویت ایرانی و شناسنامه و کارت ملی ایرانی به عنوان جمعیت مازاد از
هر گونه خامات اجتماعی از جمله تحصیل در ماارا عادی محرو می باشنا که بر دیگر
مشکالت این بخش از کارگران افزوده می گردد .اما نکته ی قابل توجه این که متاسفانه در میان
همین قشر محرو باز دسته بنای افراد به محرو و محرومتر وجود دارد طوری که خود ساکنان به این
میئله اشاره کرده و از آن شکایت داشتنا و این نشان از آن است که حتی قشر ضعی جامعه به دلیل ناآگاهی از حقوق خود وتحلیل
ریشه های محرومیتشان خود به نوعی شکاف موجود را دامن می زننا.
در میان همه ی نارساییها و مشکالت ساکنان این منطقه بهترین نقطه ی امیاوار کنناه نفوذ ان جی او های مانی در این مناطق جهت
ارتقای وضعیت این ساکنان هق از لحاظ فرهنگی  ,بهااشتی و ....حتی در سطحی ناز می باشا .از آن جا که ساکنان این منطقه به
د یل ذکر شاه امکان تحصیل در مراکز رسمی را ناارنا ان جی او "گل های زناگی" به پی گیری های میتمر خود اقاا به دایر کردن
کالسهای درسی دوره ی ابتاایی و نیز زبان ,کامپیوتر ,حیابااری و بهااشت برای دختران جوان نموده است که بنا به اظهارات دختران
نقطه ی روشن امیاواری ساکنان به وجود افرادی بود که هنوز در کشاکش رقابت سرمایه دیایه ی اجتماع را دارنا و برای ساختنش در
تالشنا و از آن مهمتر به زن جوان و پر همتی برخوردیق که با جثه ی ریز اما همت و اراده ی بلنا از تما آناه داشت برای کمک به
کودکان و نوجوانان مایه می گراشت .این زن بزرگ که براستی گن ینه ی انیانیت و همنوع دوستی و مبارزه برای زناگی بهتر است
کبری یالمی نا دارد که مادر  4باه واز مهاجران افغانی است و به همین دلیل فاقا شناسنامه بوده و توانیته است تحصیالت
ابتاایی رافقع تا سطح  1ابتاایی داشته باشا,اما با همت و تالش پی گیر از همه ی توانش برای کمک به دیگر هق سرنوشتانش به
همراه همیرش دلیوزانه تالش می کنا,این انیان آزاده با قرار دادن خانه ی محقرش در اختیار ان جی او به عنوان کالا درا و نیز
همکاری با اعضای ان من به عنوان معلق ابتاایی به کودکان درا می دها و با چنان تالش و شوری کارش را ان ا میاها که شایا این
درجه از اشتیاق را نتوان به آسانی در جایی یافت .او که در تما ساعات دیاار با لبخنا گر و چهره ی مهربانش پریرای ما بود,بییار
آرا و میلع دردها را می شناخت و با تما شعور و انرژی برای کمک به دیگر همنوعانش در تالش بود طوری که با دیان آن همه
احیاا میئولیت نمی شا شاد و امیاوار نشا  .به راستی دنیا به وجود چنین انیانهایی بزرگ و ارزشمنا نیاز دارد تا بتوانا جای
امنی برای زناگی و آرامش همگان باشا و همانین جا دارد تا به تالش دوستان در ان جی او "گلهای زناگی" آفرین گفت.

نرهی نن ننپ ن”نکینیلن ک“نننر نن یه پرا ن”نهنیت نبنوس”ن
تل م
هوهحغهنر هیننج لهنن 1.:3.نبهن ق نتهوپ نن نبنی نینخنش ن،ن
شابهنهین1.:3.نبهن ق نتهوپ ن ننت پنید نبنیناناندا نتنلن نم ن ن
رهی نن نبیشید7
ن وکینسن یه پرا:

Frq 11179
Syb 27500
Pol H
FIC 3/4
ن یا نه غننپ نن پ بونایلن2..1نبهنتهیهن نت ید نپ ن نبنوننی نهن
یوسپخغهن ن سی لن ن لضالتن نی نسرنپ وپ ن نخیرجنپ نپ وپ نرپنبنین
یه ینی نبونی هنبهنبحثن یگذپرس7

13

گمپر

نتص ونن”کین

نس ی نپ حق قن نی ن نک سکی نتهوپ “ننننپ ن

14

لی

ن ندگنن هیجوپ نپ

ینننن”5نپاحادن“1387

