
دبير خانه سراسری دفتر دفاع از 
 حقوق پناهندگی تشکيل شد

 يو نی تی را برای دوستان و آشنايان خود ارسال کنيد

 ٢ادامه در صفحه   

دفتر حمايت از حقوق پناهندگی 
  !فعاليت خود را آغاز ميکند

دفتر حمايت از حقوق         "بدينوسيله آغاز به کار            
اهداف و طرح         .  را اعالم ميکنيم        "  پناهندگی

  :عمومی فعاليت اين دفتر از اين قرار است

از آنجايی آه آماآان در مقياس وسيع مردم از                    
ايران بعنوان پناهجو به آشورهای همجوار و                     

  .آشورهای اروپايی و امريكای شمالی ميروند

از آنجايی آه امر پناهندگی يك عرصه مهم دخالت          
در زندگی اجتماعی ايرانيان در خارج از آشور و          
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نقض پياپی حقوق بشر، زندان، شکنجه، ترور و                
اعدام در حکومت اسالمی از يک طرف و                              
وضعيت اسفبار پناهندگی در کشورهای پناهنده                  
پذير در اروپا و آمريکا و تحرکات بازرهای جهانی         
و معادالت و مماشات سياسی اين کشورها با                          
جمهوری اسالمی و در رقابت با يکديگر به جهت             
سودآوری اقتصادی بيشتر، و تاثيرات مستقيم و                  
بغايت منفی اين سياستها بر زندگی و سرنوشت                    
پناهجويان از سوی ديگر، نياز ايجاد جبهه ای                       
وسيع و جهانی در تقابل با اين وضعيت غير انسانی       

 ٢ادامه در صفحه   

آغاز به کار دفتر دفاع از حقوق 
  واحد ترکيه –پناهندگی 

معرفی دبير و معاون دبير دفتر 
واحد  –دفاع از حقوق پناهندگی 

از آنجايی آه آماآان در مقياس وسيع مردم از                        ترکيه
ايران بعنوان پناهجو به آشورهای همجوار و هم                

 ،مرز با ايران ميروند

از آنجايی آه امر پناهندگی يك عرصه مهم دخالت            
در زندگی اجتماعی ايرانيان؛ در خارج از آشور و          

 ،يک مبارزه انسانی است

از آنجايی آه حمايت از حقوق پناهجويان بخشی از           
عليه   ،يك مبارزه عمومی تر عليه جمهوری اسالمی      

 –پس از تشکيل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی                
واحد ترکيه در هفته های گذشته، دبيرخانه اين                    
واحد، در اولين جلسه خود، نيما انصاری را به                  

نيما .  عنوان دبير واحد ترکيه انتخاب نمود                         
انصاری از فعالين سياسی و حقوق بشر و دفتر                  
دفاع از حقوق پناهندگی در ترکيه ميباشد که تا                    
کنون قدمهای مهم و فراوانی در جهت دفاع از                    
حقوق پناهندگان ايرانی در ترکيه برداشته و قطعا            
در اين مسئوليت جديد نيز، شاهد موفقيتهای روز             

 –افزون ايشان و دفتر دفاع از حقوق پناهندگان                 
 .واحد ترکيه خواهيم بود

همچنين، دبيرخانه واحد ترکيه، کيوان صديقی،           
از فعالين خوشنام و با تجربه عرصه دفاع از                       

  !بيانيه حقوق مهاجرين
 مصوب کنفرانس اول 
حزب اتحاد کمونيسم 

 کارگری
  ٢٠٠٧مه 

ما برای استقرار يک نظام آزاد،                      
برابر، مرفه، سکوالر و پيشرو، برای       
يک جمهوری سوسياليستی، مبارزه            

برابری کامل و بی قيد و                  .  ميکنيم
شرط کليه ساکنين ايران، مستقل از               
تابعيت، محل تولد و يا مدت اقامت در         
ايران در کليه حقوق و وظايف                          
قانونی، اعم از فردی، مدنی، سياسی،        
اجتماعی و رفاهی، يکی از ارکان پايه       

ما به  .  ای جمهوری سوسياليستی است    
صف مقدم مبارزه عليه تبعيض و                   
نابرابری در جهان امروز تعلق داريم         
و معتقديم که برابری حقوقی و شمول          
يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از        
جنسيت، مليت، مذهب، نژاد، عقيده،           
مرام، شغل، مقام و تابعيت بايد بعنوان        
يک اصل تخطی ناپذير و محوری در         

ما در  .  صدر قوانين جامعه اعالم شود     
عين حال عليه هر گونه درجه بندی               
رسمی و تلويحی شان و شخصيت                  
افراد بر حسب محل تولد و يا تابعيت،          

 .قاطعانه مبارزه ميکنيم
ما برای تحقق و تضمين وسيعترين               
آزاديها و حقوقهای فردی، مدنی،                   
سياسی، اجتماعی و رفاهی برای کليه         
ساکنين ايران مستقل از تابعيت مبارزه       

اهم اين حقوق و آزاديهای                .  ميکنيم
 :  عبارتند از

کليه ساکنين ايران مستقل از                     -١
تابعيت و محل تولد، بدون هيچگونه             
تبعيضی، از حقوق و وظايف                            
شهروندی برابر در تمامی عرصه                
های فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی          

هر .  و رفاهی برخوردار خواهند بود        
فرد ساکن ايران عضو برابر و                         

تمامی .  متساوی الحقوق جامعه است        
قوانين جامعه بدون استٽناء مستقل از           
تابعيت و يا زمان اقامت شامل حال                

 . تمامی ساکنين در ايران ميشود
ممنوعيت اعمال هر نوع                         -٢

محدوديت بر ورود و خروج اتباع                 

 ٣ادامه در صفحه   

 ٣ادامه در صفحه   

 در صفحات ديگر
 ٤صفحه    .......جلسه نماينده دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با مسئول حقوق بشر در شهر وان ترکيه

 ٣صفحه    ...………… "اين شرايط را بايد تغير داد ، به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بپيونديد"

 ٥صفحه   .….………………………..…… ترکيه واحد پناهدگی حقوق از دفاع دفتر اطالعيه

 ٥ادامه در صفحه    ....ومطالب ديگر

ژوئن روز جهانی پناهنده  ٢٠
 را گرامی ميداریم 

اولين شماره نشريه به مناسبت    
 روز پناهنده  منتشر شد 



را عاجل و غيرقابل انکار نموده         
سپتامبر،   ١١پس از واقعه     .  است

" خارجيها"راسيسم و ضديت با           
به يکی از ارکان اصلی                              
سياستهای دول اروپايی و                        
آمريکايی تبديل شده و تمام                      
ابزارها و بنگاه های تبليغاتی                 
عظيم جهانی، در اختيار اين                   

قرار   ٢١بربريت سياسی قرن           
گرفته اند تا انسانيت را قربانی              
منافع اقتصادی و سياسی جهان            

 .سرمايه کنند

معضل پناهندگی، يک مسئله                 
سياسی است و بايد پاسخ سياسی          

دفتر دفاع از حقوق                 .  بگيرد

پناهندگی در اين شرايط و برای           
پاسخ به اين نياز سياسی تشکيل            

اين دفتر، ميتواند و         .  شده است  
بايد راه حل سياسی اين شرايط              

 .غير بشری باشد

آوريل با    ٢٨در جلسه ای که در        
حضور اکثريت اعضای هيات             
مؤسس دفتر دفاع از حقوق                      
پناهندگی برگزار شد، اعضای             
موقت دبيرخانه سراسری اين               
دفتر انتخاب شدند و اداره امور و       
پيشبرد اهداف اين دفتر، تا مقطع         
کنفرانس سراسری دفتر دفاع از         
حقوق پناهندگی در ماه ژوئن                 
امسال، به اين دبيرخانه سپرده              

  .يک مبارزه انسانی است

از آنجايی آه حمايت از حقوق               
پناهجويان بخشی از يك مبارزه           
عمومی تر عليه جمهوری                        

عليه راسيسم و                             ،اسالمی
  .تعرضات راست در غرب است

" دفتر حمايت از حقوق پناهندگی     "
جهت پيشبرد وظايف زير تشكيل        

  :ميشود

ـ آمك به پناهجويان در امر                 ١
 پناهندگی 

دادن اطالعات در زمينه           .  الف
پناهندگی به همه آسانی آه از               

 ايران گريخته اند 

حمايت از پناهندگان در                .  ب

 ،ترآيه            ،آشورهای همجوار     
 پاآستان و عراق

دادن تائيديه به پناهندگان در        .  پ
 صورت لزوم

مبارزه و مقابله با ديپورت           .  ث
 پناهندگان 

 دفاع اجتماعی از پناهجويان  -٢

افشای جمهوری اسالمی و       .  الف
شرايطی آه موجب فرار مردم از      

 ايران ميشود

افشای سياستهای ضد                 .  ب
پناهندگی دولتها و سازمان ملل و        
 آمپين عليه تعرض به پناهندگان

مقابله و افشای جريانات               .  پ
راست و راسيست در آشورهای         

٢صفحه                                                   يو نی تی                                         ٢٠٠٨ژوئن  ٢١  

 به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بپيونديد 

 دبير خانه سراسری دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تشکيل شد

  !دفتر حمايت از حقوق پناهندگی فعاليت خود را آغاز ميکند

اعضای منتخب دبيرخانه           .  شد
: سراسری دفتر از اين قرارند               

هيرش احمدی، محمود احمدی،          
نيما انصاری، مجيد پستانچی،              
کيوان صديقی، مريم کوشا، کريم        

همچنين .  نوری و سيروان قادری    
سيروان قادری به عنوان دبير              
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تا            
مقطع کنفراس سراسری در ماه           

 .ژوئن انتخاب گرديد

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ،               
ضمن تبريک به اين فعالين ،                   
آرزوی موفقيت و پيشبرد سريع            
اهداف انسانی اين دفتر را دارد ،          
همچنين از سازمانها ، نهادها و             

شخصيتهای مدافع حقوق انسانی         
پناهندگی، انتظار نهايت همکاری     
با تشکيالت اين دفتر در                             

 .کشورهای مختلف را دارد

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ،             
کليه پناهجويان را در کشورهای         
مختلف ، به تشکل در اين                          
سازمان انسانی فرا ميخواند،                 
نشريه و وب سايت رسمی دفتر،         
در روزهای آتی معرفی خواهد           

 .شد

 –دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 
 تشکيالت سراسری

 ٢٠٠٨آوريل  ٣٠

پناهنده پذير و همكاری با                           
سازمانهای محلی در اين         ديگر  
 رابطه 

سازمان دادن خود پناهجويان      .  ث
حول آمپين های مشخص عليه              

  ...راسيسم و غيره ،ديپورت

دفتر بين الملل خود را جزئی از            
جنبش عمومی تر در دفاع از                   
حقوق جهانشمول پناهندگان ميداند      
و به استقبال هر نوع همكاری و            
مشارآت با ديگر گروههای                     
پيشرو ايرانی و يا غير ايرانی                

اين دفتر يك نهاد خيريه           .  ميرود
نيست، يک نهاد مبارزاتی است و       
تالشش بر اين است آه از طريق          
سازمان دادن مبارزه خود                          
پناهجوان به نيازهای عاجل آنها           

عضويت در دفتر با       .  پاسخ گويد  
شرط قبول اهداف باال برای                    

  .همگان آزاد است

اين دفتر با توجه به نيرو و                        
اعضای فعال خود در هر آشور          
آه ممكن باشد دفتر محلی خود را       

   .ايجاد خواهد آرد

 ٢٠٠٨ژانويه  ١۵

محمود احمدی، جليل بهروزی،         
سعيد مدانلو، سيروان قادری،             
مريم کوشا، نسرين رمضانعلی،         

فريد حبيبيان    بهرام نظری نيا،        
فرد، مجيد عباسی، شهال نوری،       
کريم نوری، بهزاد وٽوق، مجيد         
پستنچی، هيرش جعفرى، نياز            

 قائدى

شخصيتهای سياسی چپ در                 
ترکيه ، تصميم دارد تا در آينده           
ای نزديک ، با همکاری اين                 
سازمانها و شخصيتهای انسانی ،     
کمپين وسيع و همه جانبه ای ،             
عليه سياستهای ضد پناهندگی             

  "اين شرايط را بايد تغير داد ، به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بپيونديد"
دولت ترکيه و کم کاريهای                     
سازمان ملل متحد در امور                    
پناهندگان در اين کشور، سازمان     
دهد ، لذا از تمامی پناهجويان              
خواستار است تا صفوف خود را      
حول سياستهای انسانی اين دفتر        

 .، محکم و متحد کنند

شرايط غير انسانی ترکيه ، 
قابل تعغير است ، به اين 

 صفوف بپيونديد

زنده باد همبستگی سراسری 
 پناهندگان

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 
 واحد ترکيه نيما انصاری



راسيسم و تعرضات راست در             
 ،غرب است

بدين وسيله  به اطالع می رسانيم        
 -که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی      

واحد ترکيه  فعاليت خود را آغاز        
 !ميکند

آغاز به کار اين دفتر در شرايطی    
اعالم ميگردد که حتی هيچکدام           
از توافقنا مه های کنوانسيون ژنو       
شامل حقوق بشر؛ حقوق                           
پناهندگی؛ حق بهداشت و درمان         
و غيره در ترکيه رعايت نميشود        
و پناهجويان، هر لحظه در خطر        
ديپورت به جهنم اسالمی ايران            
قرار دارند، اغلب کودکان پناهجو     
از حق تحصيل برخوردار                       
نيستند، وضعيت بيش از دو هزار      
پناهجوی موسوم به شمال عراق         
پس از گذشت شش سال هنوز                
نامشخص است و حقوق انسانی           
هزاران پناهجو در ترکيه در                  
سخت ترين شرايط  و به گونه                

با توجه  .  هر روزه پايمال ميگردد   
به چنين شرايطی، اهداف و طرح      
عمومی فعاليت اين دفتر از اين             

 :قرار اعالم ميگردد

مشاوره حقوقی  در زمينه حقوق         
پناهندگی به همه آسانی آه از               

 ايران گريخته اند

حمايت همه جانبه از پناهندگان            
 در ترآيه

صدور نامه های حمايتی به                     
 پناهجويان در صورت لزوم

مبارزه و مقابله با ديپورت                       
 پناهندگان

ارتباط وسيع با سازمانهای مدافع        
حقوق بشر و جريانات راديکال و      
کارگری در ترکيه، جهت کسب          

 گسترده ترين حمايتها

دفاع اجتماعی ازپناهجويان از             

طريق افشای جمهوری اسالمی و      
شرايطی آه موجب فرار مردم از      

 ايران ميشود

افشای سياستهای ضد پناهندگی           
دولتها و سازمان ملل و آمپين               

 عليه تعرض به پناهندگان

مقابله و افشای جريانات راست و       
راسيست در آشورهای ترکيه و          
همكاری با ديگر سازمانهای                  

 محلی در اين رابطه

سازمان دادن خود پناهجويان                
حول آمپين های مشخص عليه             

 راسيسم و غيره ،ديپورت

 -دفتردفاع از حقوق پناهندگی               
واحد ترکيه خود را جزئی از                 
جنبش عمومی تر در دفاع از                 
حقوق جهانشمول پناهندگان ميداند    
و به استقبال هر نوع همكاری و           
مشارآت با ديگر گروههای                   
پيشرو ايرانی و يا غير ايرانی               

اين دفتر يك نهاد خيريه          .  ميرود
نيست، يک نهاد مبارزاتی است و      
تالشش بر اين است آه از طريق         
سازمان دادن مبارزه خود                        
پناهجوان به نيازهای عاجل آنها          

عضويت در دفتر با       .  پاسخ گويد  
شرط قبول اهداف باال برای                    

 .همگان آزاد است

زنده باد دفاع بی قيد و شرط 
از حقوق جهانشمول پناهندگی 

 انسانها

نابود باد جمهوری اسالمی 
 ايران

دفتر دفاع ازحقوق پناهندگی 
 واحد ترکيه

 2008آوريل  7

 

حقوق پناهندگان و يکی از                       
نمايندگان دفتر دفاع از حقوق                
پناهندگی در ترکيه را به عنوان           

 .نماينده دبير انتخاب کرد

ما ضمن آرزوی موفقيت                     
برای اين رفقا، از تمام سازمانها،       
احزاب و شخصيتهای مدافع                   
حقوق بشر، خصوصا دفاتر                   
سازمان ملل متحد در امور                      
پناهندگان در شهرهای وان و                
آنکارا، خواستار همکاريهای                
نزديک و فی مابين با مسئولين              
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در         

 .ترکيه هستيم

  : آدرس تماس با اين مسئولين            
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٣صفحه                                                   يو نی تی                                         ٢٠٠٨ژوئن  ٢١  

 برای يو نی تی سواالت خود را ارسال کنيد و نظرات خود را بنويسيد

 –آغاز به کار دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 
  واحد ترکيه

معرفی دبير و معاون دبير دفتر دفاع از حقوق 
  واحد ترکيه –پناهندگی 

برخورداری از بهداشت ودرمان       
،  کار کردن ، تحصيل وغيره                

 .نيز منع ميشوند

پناهندگان در ترکيه  از پايه ايی            
ترين حقوق انسانی محرومند                 
ودرکمال فقر و بدبختی بسرمی           
برند،دولت ترکيه از تمامی                     
پناهندگان حق خاک                                      
ميگردومتاسفانه کميساريای عالی    
پناهندگان ، حقوق بشروسازمان         
عفو بين الملل درترکيه با بی                  
تفاوتی ازکنار تمام اين بی عدالتی      
ها می گذرد و پناهندگان مجبور          
به تحمل سالها  انتظار برای انتقا         
ل به کشوری امن و پايان پروسه         

 .های طوالنی مدت ، هستند

اين شرايط غير انسانی قابل                    
تحمل نيست اما قابل تعغير است          

 –، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی        
واحد ترکيه ، پس از برقراری              
ارتباط و مذاکره با چندين                          
سازمان مدافع حقوق بشر و                    
سنديکاهای کارگری و همچنين           

در قرنی زندگی مکنيم که بيش از            
دو مليارد انسان زير خط فقر بسر            
می برند، صدها هزارانسان به علت      
کمبود مواد غذائی درخطر مرگ             
قرار دارندو روزانه هزاران  انسان       

 بعلت جنگهای خانمان سوز

ويا به داليل                                                               
سياسی،اجتماعی،اقتصادی مجبور       
می شوند خانه وکاشانه خود را به            
اميد دستيابی به يک  زندگی بهتر             
وانسانی،ترک ميکنندو از راه کوه          
و درياخود را به کشورهای پناهنده         
پذير ميرسانند که متأسفانه بسياری         
دراين راه جان خود را از دست                 

 .ميدهند

روزانه صدها انسان از کشورهايی       
مانند ايران،عراق، افغانستان و                 
پاکستان، با توجه به حاکميت                       
رژيمها و نيروهای اسالمی                          
فاشيستی،  مجبور به پناه آوردن به          
ترکيه و کميساريای عالی پناهندگان      
درشهرهای وان و  آنکارا ميشوند           
تا به حداقل حقوق انسانيشان برسند        
اما متاسفانه، نتنها به درخواستهای         
آنان رسيدگی نميشود بلکه از حق            

اين شرايط را بايد تغير داد ، به دفتر دفاع از "
  "حقوق پناهندگی بپيونديد

 ٢ادامه در صفحه   



 ٢٠٠٨آوريل     ٩روز چهارشنبه     
و بر طبق قرار قبلی ، يکی از                
نمايندگان دفتر دفاع از حقوق                

واحد ترکيه، مالقاتی      –پناهندگی  
با آقای جاهيد، مسئول حقوق بشر       
در ترکيه داشت و موارد بسياری       

 .مورد بحث قرار گرفت

از جمله مهمترين موارد مطرح           
شده دراين جلسه، بررسی                        
وضعيت يک فعال سياسی ايرانی      

دفتر .  در زندان شهر ادرنه بود         
دفاع از حقوق پناهندگی از مدتی         
پيش کمپين همه جانبه ای برای            
آزادی وی و گرفتن حق                             
پناهندگيش آغاز کرده که بزودی        
گزارشات اين کمپين منتشر                    

وضعيت ايشان به        .  خواهد شد   
طور کامل مورد بررسی قرار             
گرفت و قرار شد دفتر حقوق                  

بشر ترکيه در اين شهر همراه با          
تمام شعبات موجودش در يک               
نامه اعتراضی رسمی و مشترک       
خواهان در خواست رسيدگی                

ما بنا   (فوری به وضعيت ايشان         
به داليل امنيتی، از ذکر نام ايشان  

را از دولت     )  خوداری کرده ايم    
 .ترکيه و سازمان ملل بنمايند

همچنين بدنبال اين بحث، شروع         
به کار دفتر دفاع از حقوق                        
پناهندگی و برنامه های کاری اين      
دفترمورد بحث و گفتگو قرار               
گرفت که با استقبال بسيار خوبی         
از جانب آقای جاهد مواجه شد و          
قرار شد که در خصوص                          
مشکالت پناهندهگان مرتبا                     
جلساتی برگزار شود و در اين              
مسير همکاريهای مشترکی انجام       

مسئله دستگريها،               .  گيرد

ديپورتهای جمعی و عدم                       
امضای ماده پنجاه و يک                       
کنوانسيون ژنو از طرف دولت       

ترکيه و قدمهای عملی و فوری         
در اين خصوص  از جمله                    
موارد ديگر مورد بحث در اين        

 .جلسه بود

در خاتمه، آقای جاهد مسئول             
حقوق بشر وان با آرزوی                     
موفقيت برای دفتر دفاع از                  
حقوق پناهندگی، اعالم کرد که         
ما از اين حرکتهای انسان                     
دوستانه و مسئوالنه حمايت                
ميکنيم و گزارشات مربوط به           
فعاليتهای دفتردفاع از حقوق             
پناهندگی و گزارشات در                     
خصوص وضعيت پناهندگی را      
نيز به سازمانهای حقوق بشر            

انعکاس خواهيم داد و از          اروپا

٤صفحه                                                   يو نی تی                                         ٢٠٠٨ژوئن  ٢١  

 يو نی تی ظرفی مناسب برای اتحاد همه پناهجويان

جلسه نماينده دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با مسئول حقوق بشر در 
  شهر وان ترکيه

 ٨ادامه در صفحه   

دبير خانه اين دفتر خواستند که بطور          
 .رسمی با ايشان در ارتباط باشند

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، مذاکره         
با سازمانهای مدافع حقوق بشر در                 
ترکيه را به عنوان يک اهرم فشار بر          
سازمان ملل متحد و دولت ترکيه در             
خصوص تغيير وضعيت هزاران                  
پناهجوی ايرانی در ترکيه ، در دستور     
کار خود قرار داده و برای ايجاد جبهه        
ای وسيع و قدرتمند از سازمانها و                  

 .فعالين حقوق انسانی تالش ميکند

زنده باد حقوق جهانشمول 
 پناهندگی

 نابود باد جمهوری اسالمی

 سيروان قادری

از طرف دفتر دفاع از حقوق 
 پناهندگی

 ٢٠٠٨آوريل  ١٢

 زن ممنوع است

من .من مادرم          .من زنم                      
 ...هم خواهرم.همسرم.دخترم

زنی که طی دوران زندگی مورد        
زنی که   .ستم مردان قرار گرفته        

هيچ وقت اختياری از خود                       
زنی که حتی نمی تونسته         .نداشته

برای جزئی ترين مسائل زندگيش      
حتی نظر   .خودش تصميم بگيره       

و طرز فکر و سليقه هاش                         
ميبايست با مرد مطابقت داشته             

 .باشه

منظور از مرد کيه؟ فرقی             .مرد
و هر   .شوهر.برادر.نمی کنه پدر     

مردی که به نوعی در زندگيشه            
فقط کافی مرد باشه تا بتونه واسه        

 .زن و بجاش تصميم بگيره

زنی که وقتی چشم باز کرد و                 
فهميد در اطرافش چی می گذره          
اولين کسی که مورد زورگويش          

درسته توی  .  قرار گرفت پدر بود    
جامعه و فرهنگ ما پدِرکه حرف        

 !اونم يه مرد نه؟.اول رو ميزنه 

توی کتاب زيست حتی اسکلتها هم                 
 .مرد بودن

 

زنی که بعدها مادر شد و وای بحال               
دخترک .زمانی که مادر دخترکی بشه       

 !بيچاره

اگه ميدونست تو چه دنيای پا گذاشته             
هر چند نميشه باعث       .آيا بازم ميومد       

 !بدنيا امدنُش خودش دونست

دختری که آيندۀ بهتراز مادر نخواهد            

پدری که صبح تا شب هم و                      
غمش اينه که نکنه دخترش دست        
از پا خطا کنه و آبروُش بخطر              

و اينها زمانی شکل ميگيره     .نندازه
که کم کم عالئم رشد و بلوغ رو            
در دخترش می بينه و اونوقته که        
مثل سايه تعقيبش می کنه که نکنه       
کاری بر خالف شئونات اسالمی       

وخانواده انجام بده و وقتی می       (!)
بينه شادی و نشاط و جوونی                   
دختر داره کم کم شکوفا ميشه و            
اين عالمت خطر و پيش خودش          

وقت چی؟  !  ديگه وقتشه .نه  :ميگه
وقت اينکه زندانی از يه زندان به       
زندان ديگه و از يه زندانبان به             
زندانبان ديگه تحويل داده                         

درسته مرد ديگۀ که اسم                 .بشه
با اين کار پدر     .همسُريدک ميکشه 

که تا حاال بار سنگينی رو شونه           
هاش بود و االن برداشته شده                 
نفس راحتی ميکشه و ميگه من             
وظيفمو به نحو احسن انجام دادم          
و حاال اين وظيفه مرد ديگه ای             

 .که اين بازُی ادامه بده

اول اين بازی به نظر دخترک            
اولش فکر ميکنه که       .جالب مياد  

اين يه بازی جديد که اين بار                 
اين .بدون عروسکش انجام ميده       

بازی براش تازگی داره ولی بعد      
می بينه کم کم اين زندگی هم                 

 .روی واقعيشو نشوون ميده

کجا بودی؟با کی حرف                            
زدی؟کجا می ری؟چرا لباست           
کوتاه؟چرا آرايش داری؟چرا می    

 خندی؟ چرا؟چرا؟چرا؟

ازوقتی که خودم رو شناختم از          
زن بعنوان يه موجود مکروه               
اسم بردن هرگز تو هيچ کتابی            
از زن اسم برده نشده مگر اينکه        
ياد بده چطور ميشه از کثافات             

وقتی .زن بودن نجات پيدا کرد          
 .پريود هستی کثيفی نجسی

 انواع غسل:توی کتاب دينی

از بين بردن       :توی کتاب حرفه      
 انواع لکه

  ايران فراجی



اعطای تابعيت     .  ساير کشورها    
کشور به هر فرد متقاضی که                 
تعهدات حقوقی شهروندی را                 

صدور جواز ورود،          .  ميپذيرد
اقامت، اجازه کار و کارت های           
بيمه و غيره برای همه متقاضيان        

 . اقامت در ايران
آزادی بی قيد و شرط عقيده،           -٣

بيان، اجتماعات، مطبوعات،                
تظاهرات، اعتصاب، تحزب و            
تشکل کليه افراد مستقل از تابعيت    

. و يا زمان اقامت در ايران                     
. آزادی بی قيد و شرط انتقاد و نقد   

ممنوعيت هر گونه تحريک و               
تهديد عليه مهاجرين و يا افراد              

 .دارای تابعيت کشورهای ديگر
تمامی ساکنين جامعه باالتر           -۴

از شانزده سال مستقل از تابعيت         
از حق رای همگانی و دخالت در        

کليه شئون زندگی و حيات                       
سياسی و اجتماعی و فرهنگی               
جامعه برخوردارند و ميتوانند              
برای هر نهاد و ارگان و يا                       
احراز هر پستی و مقامی کانديد           

 . شوند
برخورداری کليه ساکنين              -۵

کشور مستقل از تابعيت از حق             
معاش و ضروريات يک زندگی         
متعارف، حق فراغت، تفريح و           
آسايش، حق آموزش و استفاده از       
کليه امکانات آموزشی جامعه،             
حق سالمتی و برخورداری از             
کليه امکانات بهداشتی و درمانی         

 . موجود
شمول کليه قوانين کار و رفاه          -۶

اجتماعی نظير کليه حقوق و                   
وظايف شهروندان کشور بدون            
هيچ تبعيضی بر کليه کارگران و        

خارجيان مقيم کشور، برابری              
کامل حقوقی همه کارگران،                   

 .مستقل از تابعيت و محل تولد
سال،   ١۶حق هر زوج باالی        -٧

مستقل از تابعيت، به زندگی                   
. مشترک به ميل و انتخاب خود           

شمول برابر کليه قوانين مربوطه       
برابری کامل حقوق و    . به خانواده

وظايف زن و مرد مستقل از                   
تابعيت در امور مربوط به تکفل          
و سرپرستی فرزندان پس از                  

برابری حقوق طرفين در     .  جدايی
هنگام جدايی نسبت به دارايی ها         
و امکاناتی که در طول زندگی              

مشترک عايد خانواده شده و يا               
در طول زندگی مشترک مورد             

 . استفاده کل خانواده بوده است
تمام ساکنين ايران مستقل از           -٨

تابعيت در انتخاب محل زندگی،          
. سکونت و شغل خود آزادند                  

هرگونه جداسازی و ايجاد                       
محدوديت بر اتباع خارجی در              
انتخاب محل زندگی، سفر، نقل            
مکان و انتخاب شغل، ممنوع                 

 . است
برخورداری کليه کودکان از         -٩

يک زندگی شاد، ايمن و خالق،            

تضمين .  مستقل از تابعيت               
استاندارد واحدی از رفاه و                      
امکانات رشد مادی و معنوی                 
کودکان و نوجوانان، در باالترين       

 . سطح ممکن
حذف هر نوع ارجاع به                -١٠

تابعيت افراد از اوراق هويتی،             
اسناد دولتی و فعل و انفعالت                 
اداری و يا اعالم آن در رسا نه              

 . ها
ما اعالم ميکنيم که تحقق حقوق و       
آزاديهای فردی، مدنی، سياسی،         
اجتماعی و رفاهی تمامی                          
شهروندان ساکن ايران در گرو            
بزير کشيدن و سرنگونی رژيم             
ارتجاعی و ضد بشری جمهوری       
اسالمی و همچنين مبارزه ای                
همه جانبه عليه ناسيوناليسم، قوم         

. پرستی و نژادپرستی است                    
جمهوری سوسياليستی موازين            
مندرج در اين بيانيه را بعنوان               
حقوق انکار ناپذير تمامی ساکنين       
ايران مستقل از تابعيت تضمين            

 . خواهد کرد

٥صفحه                                                   يو نی تی                                         ٢٠٠٨ژوئن  ٢١  

  !بيانيه حقوق مهاجرين
 مصوب کنفرانس اول 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٧مه 

يک بار ديگر دست دولت ترکيه            
به خون پناهجويانی که در ميان             
هوا و زمين زندگی ميکنند آلوده            

 .!شد
يک بار ديگر کنوانسيون ژنو در          
مورد پناهجويان و حقوق پناهندگی     

.! توسط دولت ترکيه لگد مال شد          
يک بار ديگر مدافعان به اصطالح   
حقوق بشر در مقابل جنايتی ديگر        

 !.سکوت کردند 
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e                  اردوگاه پناهندگان ؛ بعلت
شرايط عير انسانی اين ارودگاه ؛         
پناهندگان دست به تحصن زدند ؛          
اين تحصن با سرکوب شديد                      
نيروهای پليس و ژاندارمری                   

 .مواجه شد
درگيری ,  طبق اطالعات رسيده        

شديدی بين پناهجويان و پليس                 

بوجود آمد و در نتيجه تعداد                      
زيادی پناهجو مجروح و متاسفانه       
يک پناهجو به نام آدام تری  در              
حين فرار از آن اردوگاه جهنمی           

 .بدست پليس کشته شد 
پناهنده   ۴نيز     ٢٠٠٨آپريل     ٢٣

ان نيز    –که از طرف سازمان يو       
به عنوان پناهنده شناخته و پذيرفته      
شده بودند کامال غير قانونی توسط   
وزارت داخله ترکيه دستگير وبا          
زور به رودخانه دجله انداخته                

و همگی جان خود را از          !  شدند  
اين اولين جنايت       .!  دست دادند       

علنی دولت ترکيه نبوده و تا از               
ميان نرفتن قوانين ضد انسانی در        

 .ترکيه آخرين آن هم نخواهد بود
دولت ترکيه در هر کجا بتواند                
قراردادهای امضاء شده                             
کنوانسيون ژنو را زير پا                            

در همين رابطه هيچ         !  ميگذارد   
پناهجوئی در آن کشور امنيت                 

هيچ پناهجوئی      !  جانی ندارد           
 !اميدی به فردای خود ندارد 

کميسرای عالی پناهندگان در                  
 –تی    –مقابل سوال خبرنگار ان       

وی در ارتباط با نقض اين حقوق          
: از طرف دولت ترکيه ميگويد              

دولت ترکيه به حرف ما گوش                
 .نميدهد 

ما از اين جنايات چشم پوشی                   
نخواهيم کرد و تا به نتيجه                          
رساندن حقوق انسانی تک تک              
پناهجويان در هر کجای دنيا به              

 .اين مبارزه ادامه خواهيم داد ؛ 
دفتر دفاع از حقوق پناهندکان                 
شديدا اين اعمال غير انسانی را             
محکوم ميکند و از سازمان حقوق       
بشر ؛ سازمان عفو بين الملل و              
ديگر سازمانهای بشر دوست و از      
همه انسانهای شريف و آزاده                   
ميخواهد که سريعا در مقابل اين           
گونه اعمال اقدام کرده زيرا جان          

هزاران پناهجو در خطر جدی               
 .قرار دارد

دفتر دفاع از حقوق پناهندگان از           
تمامی پناهجويان و پناهندگان در          
هر جا ميخواهد که حول برنامه              
های انسانی دفتر دفاع از حقوق             

 .پناهندگی متشکل شوند
ما ضمن همدردی با خانواده هائی       
که در اين اوضاع آسيب جدی                 
ديده اند ؛ تسليت خود را به                         
بازماندگان و هم اردوگاهيان آدام          
تری ابراز ميداريم و تمامی                      
احزاب ؛ سازمانها و نهادهای                  
انسان دوست را به راه اندازی                
کمپينی وسيع بر عليه اين جنايات         

 .آشکار فراخوان ميدهيم 
 

واحد پناهندگی حقوق از دفاع دفتر
 ترکيه 

 ١۵/٨/٢٠٠٨ 

ترکيه واحد پناهدگی حقوق از دفاع دفتر اطالعيه  

 به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بپيونديد 



نشست نيما انصاری ، نماينده دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با مسئولين دفتر 
  هيلسينکی ، دفتر دفاع از حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل در استانبول

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در       
پی انتشار پالتفرم کمپين دفاع از         
حقوق پناهندگان در ترکيه و در           
راستای تالش برای برپايی هرچه     
وسيع تر اين کمپين ، طی نشستی        
مشترک با سازمان عفو بين الملل       

 Helsinki(و سازمان هيلسينکی  
Citizens' Assembly ) 

موفق به کسب حمايت اين                    ،
 .سازمانها از اين کمپين شد

 
دبيردف انصاری نيما جلسه اين در

 واحد ن پناهندگا حقوق از دفاع تر
دفا دفتر پالتفرم ارائه ضمن ترکيه،

 پناهندگی حقوق از ع
، گزارش کاملی از وضعيت                      

ارايه    بحرانی پناهجويان در ترکيه    
همچنين ، موارد ذکر شده در       .  داد  

پالتفرم کمپين در خصوص حق              
کار ، استثمار کارگر پناهجو، حق         

طوالنی بودن پروسه             خاک ،    
برسی پرونده پناهجويان توسط                
سازمان ملل ، زنان پناهجو،                       
کودکان ، وضعيت بهداشت و                    

پناهجويان موسوم به شمال عراق      
به دقت مورد برسی قرار گرفت          
، در همين خصوص                                     

سازما دبير کران   دال اوزلم خانم
ضمن اعالم حمايت      هلسينکی   ن

قاطع سازمانشان از مفاد کمپين ،        
اعالم کردند که کامال آماده                      
همکاری با اين کمپين هستند ،               

ب حقوق سازمان نماينده همچنين     
شر 
الملل  بين عف سازمان نماينده و

خواستار همکاری وسيعتر دفتر          
دفاع از حقوق پناهندگی با اين               

 .سازمانها شدند                                                
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ،             

ه تشکل         پناهجويان در ترکيه را ب
را              ی ف ان ان انس ازم ن س در اي

 ميخواند

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 
 واحد ترکيه 

 نيما انصاری

٢٠٠٨/٠۵/٠۵ 

٦صفحه                                                   يو نی تی                                         ٢٠٠٨ژوئن  ٢١  

  فراخوان دفتر دفاع از حقوق پنا هندگی واحد ترکيه
دان،            وق بشر، زن نقض پياپی حق
دام در                   رور و اع ه، ت ج ن ک ش
حکومت اسالمی از يک طرف و   
دگی در                  ن اه ن ار پ ب ف وضعيت اس

کشورهای پناهنده پذير درترکيه ،    
ات                  رک ح ا و ت ک ري ا و آم اروپ
ادالت و                ع ی و م ان بازرهای جه
ا            ا ب ن کشوره مماشات سياسی اي
ا      جمهوری اسالمی و در رقابت ب
ودآوری              ت س ه ه ج ر ب گ دي ک ي
رات            ي اث ر، و ت ت ش ي صادی ب ت اق
ا   مستقيم و بغايت منفی اين سياسته
ان    بر زندگی و سرنوشت پناهجوي
ه         ه ب اد ج ج از سوی ديگر، نياز اي
ای وسيع و جهانی در تقابل با اين 
وضعيت غير انسانی را عاجل و     

وده است        م پس  .  غيرقابل انکار ن
سم و       ١١از واقعه  سپتامبر، راسي

دگی                   ن اه ن وق پ اع از حق دفتر دف
ا     ه ان واحد ترکيه همچنين از سازم
ع                 داف ای م ه ت ا و شخصي ، نهاده
ظار          ت دگی، ان ن حقوق انسانی پناه
نهايت همکاری با تشکيالت  دفتر 
دگی واحد                ن اه ن وق پ دفاع از حق
ترکيه رادارد   همچنين دفتر دفاع 
ه                  ي ل ی ، ک دگ ن اه ن وق پ ق از ح

ا    " ضديت با  ه ي کی از        "  خارج ه ي ب
ای دول               ه ت اس ي ی س ل ان اص ارک
ده و          ل ش دي ب اروپايی و آمريکايی ت
ی      ات غ ي تمام ابزارها و بنگاه های تبل
ن              ار اي ي ت ی، در اخ ان ه م ج ي ظ ع

رن          اسی ق ي ت س ري رب رار   ٢١ب ق
ی                  ان رب يت را ق ان ا انس د ت گرفته ان
ان                اسی جه تصادی و سي منافع اق

 .سرمايه کنند

ه           ئل ی، يک مس دگ ن اه ن عضل پ م
اسی            اسخ سي د پ سياسی است و باي

رد   ي گ وق              .  ب ق اع از ح ر دف ت دف
ن              ه در اي ي رک د ت ی واح دگ ن اه ن پ
از              ي ن ن ه اي اسخ ب شرايط و برای پ

اين دفتر، .  سياسی تشکيل شده است
ن          اسی اي ميتواند و بايد راه حل سي

 .شرايط غير بشری باشد

ضمن تبريک به نيما انصاری و            
واحد ترکيه اين دفتر ، آرزوی                
موفقيتهای بيشتر در خصوص               
مرتفع کردن معضالت پناهندگی          
در ترکيه را دارد ، همچنين از                
تمام سازمانها و شخصيتهای مدافع     
حقوق بشر تقاضای نهايت                         
همکاری با اين سازمان و کمپين           
دفاع از حقوق پناهندگی در ترکيه        

 .را دارد                                                                  
اخبار بيشتر در خصوص پيشرفت     
اين کمپين متعاقبا به اطالع خواهد       

 .رسيد
 

 زنده باد حق انسانی پناهندگی
 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 

 يو نی تی را برای دوستان و آشنايان خود ارسال کنيد



روزانه هزاران کودک بيگناه در        
نقاط مختلف دنيا قربانی منافع               
سرمايه داری و اسالم سياسی می      

امپرياليسم برای بقای خود     .  شوند
ناگزير به ايجاد جنگ های                      

جنگ و جنايت در . وحشيانه است
افغانستان ساليان طوالنی است که     
جان کودکان زيادی را گرفته و يا       
موجب آوارگی و بی خانمانی آنها      

کودکانی که ديگر         .  شده است    
. فراموش کرده اند که کودک اند         

اين داستان واقعى چند نفر از                  
بيشمار کودکانى است که ساليان         
طوالنی آوارگی و بی خانمانی و         
فقر آنها را نااميد از هر نوع آينده        

پدری غمگين و     .  ای کرده است    
که از گذر سخت زندگی            ،خسته

هر روز شاهد افسردگی بچه های      

دست ياری به طرف ما       ،خود است 
اميد که برای       .  دراز کرده است      

نجات اين کودکان همه ی انسان               
های آزادی خواه و برابری طلب             

 .قدم بردارند

مرتضی سروری چهارده ساله پسر     
بزرگ خانواده ـ علی سروری                  
دوازده ساله ـ تمنا سروری ـ يلدا              
سروری چهار ساله و پدر اين بچه         
ها محمداکبر سروری چهل و يک         

اين خانواده پس از تحمل              .  ساله
ساليان زياد مشقت در مزارشريف        
افعانستان مجبور به فرار به ايران         

طی ده سال اقامت در          .  می شوند  
ايران در اطراف تهران با سخت             

به .  ترين شرايط زندگی می کنند          
دنبال موج ديپورت افغانستانيها از        

طرف رژيم جنايت کار جمهوری      
مجبور به      ،اسالمى به افغانستان    

آنها  .  فرار به کشور ترکيه ميشوند    
طی سختی ها و مشقت های                    
فراوان به ترکيه می رسند در                
صورتی که فاجعه ای بدتر در              

به دليل فشارهای   .  انتظارشان بود 
 ،اقتصادی و فقر در کشور ترکيه       

مادر و پدر اين بچه ها از هم جدا         
شش ماه قبل مادر بچه      .  می شوند 

ها پس از طالق و ترک شوهر و         
بچه ها با يک افغانی ديگر که                
ظاهرا وضع مالی خوبی داشته            

پدر و        ،است ازدواج می کند           
چهار کودک خردسال دراين                  

پدر بچه ها     .  شرايط تنها ميمانند    
مريض و افسرده با تنی خسته               

شب و روز با دريافت مزدی بسيار       
اندک برای تامين کودکان خود جان      

بعد از مراجعه به دفتر دفاع      .  ميکند
از حقوق پناهندگان واحد ترکيه تا           
آنجا که امکانات اجازه می داد                   
احتياجات اوليه شان را تامين                     
کرديم و برای پيگيری کارهای                
حقوقی شان قدم های اوليه را                     

چند نمونه عکس ضميمه     .  برداشتيم
هرچند عکسها بيانگر حقيقت           ،اند

 .تلخ زندگی اين بچه هاست

روسه ی                   جاست اگر پ ن وال اي سئ
ی شود چه           . قبولی در يو ان طوالن

ان          ودک ن ک ظار اي ت ی در ان ت ب اق ع
ان دست             ودک ن ک ود؟ اي د ب واه خ

ام        .  کمک دراز کرده اند ه ن د ب بيايي
دای کوچک را                 ل يت دست ي انسان
بفشاريم و برای رسيدن به آينده ای   

به اميد يک    .  خوب کمک شان کنيم
  .دنيای بهتر برای همه ی انسانها

٧صفحه                                                   يو نی تی                                         ٢٠٠٨ژوئن  ٢١  

 کودکان قربانی سرمايه داری و اسالم سياسی
  کيوان صديق

 گزارش اعتصاب کارگران ترکيه عليه قانون کار جديد
 !دستانتان را از توی جيب ما کارگران بيرون بکشيد IMF سرمايه داران و

 نيما انصارى

روزهای سيزده وچهارده مارچ          
صدای فريادهاى        ،ويک آوريل   

طبقه کارگر پارلمان ترکيه را به         
کارگران در     .  لرزه در آورد         

ترکيه بر عليه قانون کار جديد که       
توسط پارلمان ترکيه داشت به               
تصويب می رسيد دست به يک            

 .اعتصاب سراسری زدند

اينبار دولت نيمه اسالمى و شبه           
سکوالر حزب عدالت و توسعه            
است که قرار است کارگران و             
زندگى شان را پاى منافع سرمايه        

 ،اسالم سياسی .  داران قربانى کند   
چه نوع طرفدار غرب و چه نوع        

يک جريان    ،ضد امريکا و غرب    
ارتجاعى و مدافع سرمايه و                    
ابزارى براى سرکوب حرکتهای       
سوسياليستی و کارگری در                     

حزب عدالت و   .  خاورميانه هست 
توسعه در ترکيه که مجرى                      

حزب عدالت و توسعه          .  گذاشتند
در مقابل اتحاد وهمبستگی                         
کارگران و زحمتکشان ترکيه                 
مجبور به عقب نشينی شد و طرح        
قانون کار جديد را ناچارا تا                       
اطالع ثانوی به حالت تعليق در             

يک بار ديگر کارگران             .  آورد
اثبات کردند که با اتحاد طبقاتی              
خود می توانند در مقابل حمله                  

 .های وحشيانه کاپيتاليسم بايستند

شعارهايی که کارگران در اين               
سرمايه   -١:تظاهرات سر دادند        

دستانتان را ازتوی     IMF داران و 
جيب ما کارگران بيرون                              

روزی خواهد رسيد که        -٢.بکشيد
طبقات حاکم واستثمارگران را به         

 -  ٣.پای ميز محاکمه خواهيم کشيد    
 ،تنها راه رهايی؛ همبستگی                     

 !همبستگی

پرداخت کند که پوئن فشار                       
سنگينی از لحاظ اقتصادی بر                

در اين   .  دوش کارگران ميگذارد    
قانون ميزان حقوق کارگران                 

٪ نسبت به زمان فعاليت                    ٣٣
مدت استراحت   .  کاهش می يابد     

پزشکی زايمان زنان کارگر از            
سه ماه به يک ماه کاهش مى يابد         

. و مزايا از حقوق حذف ميشود            
در اين مدت زمان استراحت                  
کارگران ملزم به پرداخت پريم به      
صورت ماهيانه هستند و در                   
صورت عدم  پرداخت از کليه               
مزايای خدمات درمانی محروم           

در مقابل اين قانون       .  خواهند شد  
جديد ضد کارگری حکومت                   
ترکيه تمامی کارگران و                            
زحمتکشان ترکيه به پا خواسته و       
با تعطيل کردن کارخانه ها و                 
ديگر مراکز دولتی وخصوصی          
اتحاد طبقاتی خود را به نمايش              

شرايط و نسخه هاى بانک جهانى           
 IMF و صندوق بين المللى پول         

وظيفه حمله به کارگران                  ،است
اين .  ترکيه را بعهده گرفته است           

اقدامات با طرح يک قانون کار                
که مجموعا هدفى جز                        ،جديد

استثمار شديدتر کارگران و قانونى       
يک بار ديگر            ،کردن آن ندارد       

چهره ی وحشی سرمايه داری و             
 .اسالم سياسی را به نمايش گذاشت

تمام بندهاى اين قانون کار جديد               
حمله به حقوق تاکنونى کارگران             
است و با يک گام بزرگ دست                 
آوردهای چند دهه طبقه کارگر                 

در اين    .  ترکيه را عقب ميراند           
قانون کار جديد سن بازنشستگی             
کارگران زن و مرد از پنجاه و                  
هشت به شصت و پنج سالگی                    

برای بازنشسته   .  تغيير کرده است    
شدن يک کارگر بايد نه هزار پوئن        

 برای يو نی تی سواالت خود را ارسال کنيد و نظرات خود را بنويسيد



داشت وشايدبدتر و باز مرد                     
(!) خوونه ميشه همون پدر دلسوز     

که دلسايه به سايه تعقيبش می کنه       
و برای انجام وظيفه راسخ پدری        
از هيچ آزار و اذيت واهانت و               

 .بی حرمتی  کوتاهی نمی کنه

حاالاين مرد اين پدر اين                            
برادراين عضو برتر جامعه                   

کاری نيست که       .ما(!)  اسالمی    
بخودشون اجازه ندن انجام                       

هيچ سنگی جلوی پاشون                .بدن
 .نيست

زنی که مرد فقط به عنوان يه                  
شئی بهش نگاه می کنه که هر                
وقت بش نياز داره به سراغش              

زنی که از نظر مردوسيله          .ميره
ای برای فروکش کردن هوسهای       

 .جنسيش

واقعا چرا؟ چرا اينطوره؟ چرا              
بين زن ومرد اين همه فاصله                 

! هست؟ اصال چرا زنی و مردی؟     
مگر ما غير از بعضی تفاوتهای          
بيولوژی فرق ديگه ای هم با هم           

 !داريم؟

چون اسالم گفته؟چون پيغمبرش         
گفته؟ من متنفرم از اين اسالم که         
آزادی بر حق يه انسان اينجوری         

  .ازش می گيره 

البته الزم به ذکِر که تمام                            
مردهای جامعۀ اسالمی اين                    

مردهای .خصوصيات را ندارند         
بودند و هستند که برای برابری و       
آزادی زن تالشهای زيادی کردند       
و می کنند ولی متأسفانه اين گروه     

 .در اقليت هستند

حتما بارها وبارها از گوشه                    
وکنار دنيا خبرهای به گوشتون            

پدری دخترش را             :رسيده که      
برادری خواهرش را به         .سوزاند

پسرهای .ضرب چاقو از بين برد       
فاميل دختری را فقط بجرم عاشق      

واقعاچرا بايد اينطور     .شدن کشتند  
چرا وقتی زن هستی حق        !  باشه؟

چرا نبايد از   !  عاشق شدن نداری؟  
ته دل به خوشيها و قشنگيهای                
زندگی بخندی چون شايد صدای         

چرا و  !  شادی تورو نامحرم بشنوه   
اين بخاطر اين       .  چراهای ديگه   

نيست که در قرآن همان سخن                
اين ممنوعياتها برای          (!)خداست

 !زن گذاشته شده؟

مردان را بر زنان حق تسلط و               
به واسطه آن              .نگهبانی است      

بعضی را       (!)برتری که خدا             
و هم  .بربعضی  مقرر داشته است     

بواسطه آن که مردان بايد از مال         
پس .خود به زنان نفقعه بدهند                

زنان شايسته و مطيع آنهايند که            
درغيبت حافظ حقوق شوهرانشان     
باشند و آنچه را خدا به حفظ آن              
امر فرموده نگه دارند و زمانی            
که از مخالفت آنان بيمناکند ابتدا           
آنها را موعظه کنيد اگر مطيع               
نشدند از خوابگاه آنهادوری                    

باز مطيع نشدند به زدن آنها         .کنيد
چنانچه اطاعت      .را تنبيه کنيد           

کردند ديگر هيچگونه ستم بر آنها       
همانا خدا بزرگوار و      .روا نداريد 

سوره نساء آيه   .(عظيم الشان است  
34.( 

همينطور که می بينيد زن جز                
اطاعت کردن از دستورات مرد          
راه ديگه ای نداره و اگه غير از           
اين باشه به دستور خدای                           

که در  (!)بزرگوار و عظيم الشان     
قرآنش آمده به وسيله مردان                    
مجازات ميشه و عجيب که با                 

 !اينحال بزرگوار و مهرباِن

 ...و باز در يه جای ديگه آمده که

اگر در ميان شما دو مرد مبادرت        
به عمل زشتی کردند هردو را               

اگر توبه کردند آنها     .مجازات کنيد 
سوره .(را به حال خود واگذاريد         

 ).16نساء آيه

همينطور که می بينيد ظاهرا خدا        
ی اگر وجود داشته باشه مرِد                 
چون همه دستوراتش بر عليه                

اگر زنی خالف جنسی         .زنهاست
ازش سر بزنه مجازاتش مرِگ             
ولی اين گناه اگر از طرف مرد             

 .باشه قبل بخشِش هست

 !واقعا اين اسلم و حکِم خداست؟

با تمام   .  من می خواهم زن باشم        
می خوام   .می خوام باشم     .زنانگيم

مُن ببينند ولی به چشم يه انسان              
وجود .به چشم کسی که هست               

ُ  می           .احساس داره     .داره عشق
می .محبُت درک می کنه         .شناسه

ميتوونه .تونه عاشق بشه                   
دوست داشته بشه و دوست               

 .داشته باشه 

صبوری ما صبوری کرديم،           
توی تمام اين سال ها        .  کرديم  

که دادگاه های ده دقيقه ای                  
دوست مان و جوانانمان را از         
مان گرفت و داغ ننگش ماند تا       
آخر دنيا روی پيشانی اين                   

توی .  کشور و اين حکومت           
تمام اين سال ها که شب های            
موشک باران ، خواب را                   
گرفت از چشم های مان و                  
داغش را گذاشت بر دل مادر          
هايی که چشم شان ماند به در           
که خبری ، نشانی ، پالکی و            
کلمه ای بشود قبر فرزند                     

توی تمام اين سال ها که      .  شان  
جرم مان تنها لذت از نت ها              

جرم مان تنها يک شب         .  بود   
. رقص و خوشی بود و همين          

  ... صبوری کرديم

بيايد اين فرهنگ کهنه رو دور       
 .بيايد ما بشيم.بريزيم

٨صفحه                                                   يو نی تی                                         ٢٠٠٨ژوئن  ٢١  

 اعضای دبيرخانه سراسری
هيرش احمدی ، محمود احمدی ،    
چی ،            ن د پست ي نيما انصاری ، مج
م   کيوان صديقی ، مريم کوشا، کري

 نوری و سيروان قادری

 تماس با دفاتر
 سيروان قادری: انگليس

Telefoon: 00447765431276 
E-mail: 
bdr.refugees@gmail.com 
 

 مجيد پستنچی: هلند
Telefoon: 00447765431276 

E-mail: x_magid@yahoo.com 

کيوان صديق و              : ترکيه
 نيما انصاری

Telefoon: 00447765431276 
E-mail: 

bdr.refugees@gmail.com 

 نسرين رمضانعلی: آلمان
Telefoon: 00447765431276 
E-mail: pramzanali@yahoo.de  

 شهال نوری: سوئد
Telefoon: 00447765431276 

ن ش ر ي ه   د ف ت ر   د ف ا ع   ا ز   
 ح ق و ق   پ ن ا ه ن د گی 

به دفتر دفاع از حقوق 
 پناهندگی بپيونديد

 يو نی تی

 مجيد پستنچی: سردبير 
 0031616437570: تلفن 
  x_magid@yahoo.com:ايميل

 يو نی تی ظرفی مناسب برای اتحاد همه پناهجويان

 زن ممنوع است

  ايران فراجی

UNITY  


