گزارشی از چادر اعتراضی پناھجويان سياسی در ميدان اصلی شھر استکھلم

)شورا(

زمانی که بعنوان ﯾک عنصر سياسی مجبور به ترک زادگاه مادری ات می شوی و ھمه زندگی ات را در مشت ات،
ترک دﯾار می کنی ،قلبت را جا گذاشته ،از ھمه چيز که وجود تو در آنھاست دل می کنی ،بدون اﯾنکه توان نگاه به
پشت را داشته باشی.
سياھی روزگاری که جمھوری اسالمی اﯾران بر جامعه حاکم کرده ،ھمه جای دﯾگر جھان در ﯾک لحظه براﯾت
مطلوب برای ادامه زﯾست اجباری متصور می شود .اما کوتاه زمانی بعد از گذر از مرزھای کشورت در می ﯾابی که
ﯾک قانون بر کل جھان حاکم است .و مشقت زندگی در مکانھای گوناگون شدت و ضعف دارد .در اﯾن جھان بی قلب
سرماﯾه داری ،تو که قلبت را جا گذاشته ای ،مشت ات را که می گشاﯾی تھی است .ناچار دوباره گره اش می
کنی و فرﯾاد دادخواھی سر می دھی.
از زمانی که بحران سرماﯾه داری جھان عمق بيشتری ﯾافته است ،قوانين پذﯾرش پناھندگی سخت گيرانه تر شده
است .و در اروپا از طرف اتحادﯾه اروپا قوانين سخت گيرانه واحدی برای تمامی کشورھای اﯾن اتحادﯾه وضع شده
است.
در سوئد ھفته گذشته ﯾک مرد اﯾرانی  ٢٨ساله که از اداره مھاجرت جواب رد گرفته بود و در کمپ مشتا )زندان(
بود .بدون اطالع وکيلش او را سه پليس سوئد ناگھان به فرودگاه بروما)فرودگاه کوچکی است در وسط شھر
استکھلم( ميبرند و از آنجا با ﯾک ھواپيمای خصوصی به مقصد ھلند ،برای انتقال به اﯾران پرواز می کنند .شما توجه
داشته باشيد اﯾن کشورھا تا کجا به"دمکراسی" معتقدند و چه ھمکارﯾھای ضد انسانی را با تبانی ھم انجام نمی
دھند ،که با قوانين حاکم بر اﯾن کشور ھا مغاﯾرت دارد .بھر حال وقتی در ھلند فرد پناھجو متوجه می شود برای
انتقال به اﯾران در ھلند است .دست به اعتراض می زند .او را دست و پا بسته در داخل چيزی شبيه گونی
به داخل ھواپيماﯾی که عازم به اﯾران است با تمام اعتراتش می برند .پليس برای جلو گيری از اعتراض او مدتھا
بروی کمرش نشستند .او در ھواپيما مجددا با صدای بلند شروع به اعتراض ميکند و می گوﯾد جانش در خطر است
و می خواھند او را به زور تحوﯾل دولت جناﯾتکار اسالمی اﯾران بدھند .مسافران وحشت زده از جای خود بلند می
شوند و بعد از آن خلبان از ھو اپيما پياده می شود و دوباره تصميم به پرواز می گيرد .اﯾن پناھجو از مسافران اﯾرانی
خواھش ميکند که تنھاﯾش نگذارند و او را کمک کنند .بعد از داد و بيداد بسيار خود پناھجو .اکثر مسافران به نشانه
اعتراض از جای خود برمی خيزند و می گوﯾند :تا اﯾن فرد را از ھواپيما پياده نکنيد ما نمی نشينيم .خلبان مجبور به

پياده کردن پناھجو می شود و ھواپيما به مقصد اﯾران به پرواز در می آﯾد .پناھجو ی نامبرده با تن و بدنی کوفته و
زخمی بعد از تحمل لحظات تلخ و دشوار به سوئد و کمپ مشتا برگردانده می شود.
با خيزش توده ای دوسال گذشته در اﯾران ،موج جدﯾدی از پناھجوﯾان سياسی وارد سوئد شده اند و با چشمان
نگران در انتظار پاسخ اداره مھاجرت در اﯾن کشور بسر می برند .تعدادی از آنھا که جان شان در خطر است و جواب
رد گرفته اند به زندگی مخفی روی آورده اند .و برای ادامه زندگی به بيگاری در اﯾن گوشه ازکشور سرماﯾه داری
مدرن تن داده اند .که شرح زندگی اﯾن کارگران مھاجر برای کسب اقامت با کار مجانی بيش از سه سال ،بيگاری
ای است دلخراش که در اﯾن گزارش نمی گنجد و داستانی است از برده گی انسانھا در جامعه ای مدرن.
" شورای حماﯾت از مبارزات آزادﯾخواھانه مردم اﯾران ــ استکھلم" بنابه وظيفه مبارزاتی اش ھمواره مدافع اقامت
پناھجوﯾان بوده و آخرﯾن بار در تظاھرات مشترک  ١٤سپتامبر بھمراه سازمانھای سوئدی و فعاالن سياسی چپ
دﯾگر در عين اعتراض به نظم موجود به درﯾافت حق پناھندگی سياسی تاکيد مجدد کرد .در ھمين راستا اﯾنبار شورا
تصميم به تھيه گزارشی از پناھجوﯾان اﯾرانی که در ميدان اصلی )سرگل( شھر استکھلم چادر اعتراضی نسبت به
وضعيت خود بر پا کرده اند اقدام می کند:
ـــ امروز ) (٢٠١١١٠٠٥چون نادر روزھای شھرما خورشيد به زﯾبائی ميدرخشد ولی تابش آن به ﯾکسان زندگی
انسانھا را گرمی نمی بخشد .در وسط شھر استکھلم )گراند زﯾرو سوئد( چادری برپاست پوشيده از تصاوﯾر اعدام
شدگان و تظاھرات و  ....در اﯾران .و بر سر در آن طناب اعدام آوﯾخته است .تعداد ھشت پناھجو در چادر ھستند که
ﯾک نفرشان اعتصاب غذا کرده و دھان اش را دوخته است .ھمه نگاه شان را به آستانه در چادر دوخته اند تا شاﯾد
فرﯾاد رسی به سراغ شان آﯾد .بعد از سالم و معرفی خود به پناھجوﯾان داخل چادر با رفيق فرﯾدون که او نيز پناھجو
و ﯾکی از اعضای فعال شورا ھست روبرو می شوم .تعدادی از پناھجوﯾان ،ابراز می کنند که با شورا آشنا ھستند و
در چندﯾن حرکت اعتراضی شورا شرکت داشته اند .در ھمين فرصت ﯾک دختر جوان سوئدی نزدﯾک چادر می شود و
به پناھجوﯾان می گوﯾد :من داوطلب ام با ﯾکی از شما ازدواج کنم تا شما بتوانيد اقامت درﯾافت کنيد.
اکثر پناھجوﯾان چون زبان سوئدی را ھنور به انداره کافی ﯾاد نگرفته اند متوجه صحبت دختر جوان نمی شوند ،تا
اﯾنکه من وارد گفتگو با او می شوم .او بار دﯾگر می گوﯾد :که حاضر است برای کمک به اﯾن پناھجوﯾان با ﯾکی از آنھا
ازدواج کند تا آن فرد بتواند در سوئد بماند .من به عنوان مترجم موضوع را به پناھجوﯾان توضيح می دھم .تعدادی از
آنھا که ساليانی دراز در انتظار اجازه اقامت ھستند و آشناﯾی به قوانين سوئد دارند ،می گوﯾند متاسفانه ما ھيچ
کدام مان پاسپورت ندارﯾم به ھمين دليل ازدواج ما از طرف دولت سوئد پذﯾرفته نمی شود .پناھجوﯾان از اﯾنکه انسان
فداکاری اﯾن چنين پيشنھادی را برای کمک به آنھا طرح می کند بسيار دلگرم می شوند .ھمگی با او عکس می
گيرند و آدرس ،تلفن و ساﯾر اطالعات الزم برای برقراری ارتباط بيشتر بين آنھا رد و بدل ميگردد.

فرﯾدون ﯾکی از پناھجوﯾان را به نام فاتح ابراھيم زادﯾان به من برای مصاحبه معرفی می کند:
شورا ــ لطفا خودتان را معرفی کنيد و بگوئيد چرا در اﯾنجا چادر اعتراضی برپا کرده اﯾد.
فاتح ــ من فاتح ابراھيم زادﯾان ھستم و سخنگوی اﯾن کمپين اعتراضی ھستم که در تارﯾخ  ٢٠١١٠٩٢٠در اﯾنجا
مرکز شھر استکھلم چادر اعتراضی در باره کسب حقوق خود مان ،ﯾعنی پناھجوﯾان اﯾرانی برپا کرده اﯾم .تعداد ما در
اﯾن اعتراض حدود بيست نفر بھمراه زن وبچه ھای مان می شود .از تارﯾخ  ٢٠١١٠٩٢٦دست به اعتصاب غذا زده
اﯾم .ھدف مان از اﯾن اعتصاب افشای جناﯾت رژﯾم اسالمی اﯾران برای مردم سوئد و ھدف بعدی ما توقف اخراج
پناھجوﯾان سياسی است .چون ھمه ما فعال سياسی در اﯾران بودﯾم و اگر به اﯾران باز گردانده شوﯾم خطر اعدام و
شکنجه و زندان را در پيش روی خود دارﯾم .متاسفانه تا حال دستگاه ارتباط جمعی سوئد برای انعکاس خواستھای
ما ،به دﯾدار ما نيامده اند .در حالی که ما از آنھا اﯾن درخواست کرده اﯾم .نماﯾنده اداره مھاجرت در  ٢٠١١٠٩٢٦به
دﯾدار ما آمد و از نزدﯾک ما با آنھا حرف خود را زدﯾم و به آنھا گفتيم از امروز ما دست به اعتصاب غذا می زنيم و ﯾکی
از رفقای ما فرﯾدون حسن آذر چنين کاری را شروع کرد .پنج نفری که اعتصاب غذا کرده بودند به علت وضع بد
جسمانی به بيمارستان منتقل گردﯾدند و در حال حاضر در وضعيت بدی قرار دارند.
شورا ــ اﯾن اعتراض خود را تا چه زمان ادامه خواھيد داد.
فاتح ــ ما تا ﯾک ماه از پليس اجازه ماندن در اﯾنجا را دارﯾم .و اگر وضعيت ما روشن نشود درخواست تمدﯾد ماندن در
اﯾنجا را خواھيم کرد.
شورا ــ از گروھای سياسی اﯾرانيان آﯾا تا کنون حماﯾتی درﯾافت کرده اﯾد.
فاتح ــ آری ،خيلی از گروھا و احزاب به چادر ما آمدند و از ما حماﯾت کردند در حالی که تعدادی ھم نيامدند.
شورا ــ از طرف جامعه سوئد چه حماﯾتی درﯾافت کرده اﯾد.
فاتح ــ اعضای اﯾرانی و سوئدی پارلمان سوئد به دﯾدارمان آمدند و گفتند ما مشکالت شما را به پارلمان سوئد
گزارش خواھيم داد و ھمچنين از وضعيت نابسامان اﯾران در آنجا سخن خواھيم گفت.
شورا ــ چه برنامه اعتراضی در آﯾنده دارﯾد.
فاتح ــ اگر اداره مھاجرت جواب روشن به ما ندھد .ما به لب دوختن و اعتصاب غذا ادامه خواھيم داد تا ھر زمان که
الزم باشد در اﯾنجا خواھيم ماند.
شورا ــ در  ٢٨اکتبر قرار است اعتراض گسترده ای از طرف سازمانھای پناھندگی و ساﯾر سازمانھای سياسی
اﯾرانی تدارک دﯾده شود .نظر تان در رابطه چيست؟
فاتح ــ درخواست دارم از سازمانھا و ھم ميھن نان خود که به ھر شکلی ميتوانيد به ما کمک کنيد .و در اﯾن
اعتراضات شرکت فعال داشته باشند و صدای حق طلبانه ما را به رادﯾو و تلوﯾزﯾون و ساﯾر رسانه ھای سوئد
برسانند.
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