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دوره جدیدی از "  بولتن"با انتشار این شمارۀ 

نخستین بار بولتن .  فعالیتهای خود را آغاز می کنیم 

؛نشریه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد 

آغاز به کار کرد  2002کمونیسم کارگری در سال 

؛ که متاسفانه بعلت کارهای فشرده و موقعیت ویژه 

ایی که برای رفقای تحریریه پیش آمد؛ بولتن 

بصورت گاهنامه انتشار یافت و ما نتوانستیم به 

 .صورت ماهانه این نشریه را منتشر کنیم 

اهمیت  بولتن با وجود دوره ای که  بعد از پایان 

سپتامبر ،بحران سرمایه  11جنگ سرد و واقعه 

داری جهانی و در پی آن حمالت وسیع به پایه ای 

ترین حقوق انسانها و به دست آودهای طبقه کارگر 

و بشریت متمدن و سکوالر از طرف دولتهای 

غربی ؛عروج راسیسم و مذهب همه جا را فرا 

گرفته پیش از پیش برای ما ملموس تر بنظر 

 .میرسد 

بولتن یکی از محدود روزنه های علنی و رادیکال 

برای مقابله با حمالت راسیستی جهان سرمایه داری 

برعلیه پایه ای ترین حقوق جهان شمول انسان در 

خارج کشوربوده است ؛ به همین منظور  با رکودی 

نسبتا طوالنی دبیر خانه دفتر دفاع از حقوق 

پناهندگی تصمیم به انتشار دوباره بولتن گرفت ؛ و 

میخواهد از این به بعد گاهنامه بولتن را بصورت 

 .ماهانه و مرتب منتشر کند

بولتن ظرفی مناسب برای احقاق حقوق جهانشمول 

همه انسانهاست ومتعلق به تمامی انسانهایی هست 

که از این حقوق دفاع کرده وبر علیه راسیسم جهان 

سرمایه داری مبارزه می کنند ؛ بولتن متعلق به 

جنبشی می باشد که  تمامی مناسبات ضد بشری 

جهان سرمایه داری را نقد می کند و پرچم مبارزه 

با هرگونه نژاد پرستی ؛راسیسم و کلیت قوانین ضد 

 . انسانی این دنیای وارونه را بر افراشته است

 ٢ادامً در صفحً   

مرگ ده ها پناهجوی ایرانی و عراقی در جزیره 

٤صفحه "                کریسمس استرالیا"  



انسانهای آزادیخواه و برابری 

طلب و کمونیست و تمامی 

انسانهایی که از جهنم جمهوری 

اسالمی گریخته اند می خواهم 

که برای مبارزه با قوانین 

راسیستی و ضد بشری جهان 

سرمایه داری به دفتر دفاع از 

بولتن .حقوق پناهندگی بپیوندد

ظرف مناسبی برای ارائه نقطه 

 ٠صفحه                                                                                                                ۳ بولتن

  "زودي باد جمٍُری ضُضیالیطتی"

به چشمممان ممعمصموم و لمبمخمنمد 
! زیبای این کمود  نمهماه کمنمیمد

نمیداند آنمچمه را کمه بما دسمتمان 
سمپمر " پا  و زیبایش گرفمتمه ، 

ضد شورش یونان اسمت "  پلیس
، معصومانه میخواهمد بما همممه 

چیز و همه کس ، بازی کمنمد ، 
شمماد بمماشممد ، مممحممبممت و عشممق 

نمیداند شورش چمیمسمت ، .  ببیند

، در توحشی بی سابقه ، بمه ایمن 
کمممود  و ده هممما پمممنممماهمممجممموی 
متحصن دیهر در مقابل وزارت 
کشور یونان ، حمله کرده وآنمهما 
را مممورد ضممرب و شممتممم قممرار 

تعداد زیادی ، روانمه .  داده است

بیممارسمتمان شمده انمد کمه اطمالع 
دقیقی از وضعمیمتمشمان در دسمت 
نیست ، این جمنمایمت را بمایمد بمه 

نظرات رادیکال و کمونیستی 

است و از نظرات و پیشنهادات 

 .خوانندگان استقبال خواهد کرد

  جمال ارژنگ

کممارنممامممه سممیمماه جممنممایممات دول 

 .سرمایه داری افزود

کودکان بر همه چیز مقمدممنمد ، 
ایدئولموژی نمدارنمد ، مملمیمت و 
دین و مکتب و آیمیمن نمدارنمد ، 
به این جهان چشم گشوده اند و 
باید شاد ومرفه زندگی کمنمنمد ، 
اممما در ایممن دنممیممای وارونممه ، 
کمود  را  مممورد شمدیممدتممریممن 
تعرضات حافمظمان سمرکموبمهمر 
. سرممایمه داری قمرار ممیمدهمنمد

ساالنه میلیونها کمود   درارمر 
فقر، گرسنهی ، بی عمدالمتمی ، 
جنگ و تروریسمم ممیمممیمرنمد ، 
ایممن آمممار را بممایممد ضممربممدر 
خشونتهای خانوادگی ، تاریرات 
مذهب در زندگی کودکان ، بی 
سوادی ، سوء تمذمذیمه و غمیمره 
کرد ، تا مواهب جهان سرمایمه 
داری برای کودکان را واضم  

 .تر دید

 مرگ بر سرمایه داری

زنممده بمماد آزادی ، بممرابممری و 

 رفاه

 سیروان قادری

!عکسی که باید در تاریخ ثبت شود  

پلیس کیست ، منفعت بازارهای 
سرمایه داری و دولت و پول و 
هزار و یک کوفت و زهر ممار 
و اراجممیممف دیممهممر ایممن دنممیممای 
وارونممه چممیممسممت ، قممرار هممم 
نیست بداند ، او فقمط آراممش ، 

محبت ، غذا ، اسمبماب بمازی و 
ساعاتمی پمس از .  رفاه میخواهد

گرفتن این عکس ، پلیس یمونمان 

 در باره بولتن

 جمال ارژنگ



توسط کارگران و جنبشهای 
این دست .  آزادیخواهانه بود

آورد طبقاتی، همچون دیهر 
دست آوردهای  انسانی 
تاکنونی بشر، قربانی بحران 
اقتصادی سرمایه داری شده 

بحرانی که بنا بر داده .  است
های موجود اقتصادی ، میتوان 
از آن ، به مرابه دوران 
تحوالت عظیم اجتماعی در 

ما امروز .  هزاره سوم  نام برد
شاهد تعرض عنان گسیخته 
دول بورژوازی به حقوق 

تعرضی که .  پناهندگی هستیم
بناچار، تمامی گرایشات 
موجود در سرمایه داری حاکم 
در جوامع را، از جمله 
دولتهای سوسیال دمکراسی که 
روزی در اروپای غربی و 

، "دولت رفاه"تحت عنوان 
سوپاپ اطمینان و عامل اصلی 
حفظ مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی سرمایه داری در این 
جوامع شده بودند، را حول 
پرچم مشترکی گرد آورده 

تعرض به حقوق .  است
پناهندگی کمابیش در تمام 
کشورهای پناهنده پذیر به گونه 
ای هماهنگ و یکسان پیش 

از استرالیا تا شرق، .  میرود
شمال و غرب اروپا و 
کشورهای شمالی آمریکا، 
قوانین جدید ومشترکی جهت 
کسب پناهندگی وضع کرده اند 
و همراه با تعرضات این 
دولتها به خدمات رفاهی، 
آموزشی، پزشکی و غیره، 
حقوق پناهندگی هم مورد 
. یورش قرار گرفته است

واقعیت این است که افت 
فاحش عناصر رشد و تکامل 
سرمایه به مرابه تنها عامل 
زنده ماندن آن، عواقب ناگوار 
اقتصادی و اجتماعی پیچیده و 
العالجی برای دولتهای 

سرمایه داری بوجود آورده 
است و راهی بجز اینهونه 
تعرضات غیر انسانی به سط  
معیشت اکرریت جامعه در 

 . مقابلشان باقی نهذاشته است

معضالت کنونی و شرایط 
سخت پناهندگی در شرایط 
امروز محصول این اوضاع 
است و راه تقابل با این 
سیاستها نیز باید بر اساس 
. همین چهارچوبها تعریف کرد

در غیر اینصورت، سط  
مبارزات پناهندگی از مطالبات 
جریانات مدافع حقوق بشر 
فراتر نخواهد رفت و نتیجه ای 

شناخت .  هم ببار نخواهد آورد
ریشه ای و عینی از واقعیت 
علل تعرضات دول سرمایه 
داری به حقوق پناهندگی، یک 
تفاوت عمده و اساسی دفاع 
کمونیستی از حقوق پناهندگی 
در مقابل مدافعین لیبرال این 
حقوق است که قطعا منجر به 
استنتاجات نظری و عملی 
متفاوتی در این عرصه 

جریانات زیادی، از .  میشود
راست و چپ، پناهنده را یک 
صنف مجزا از جنبشهای 
اجتماعی میبینند و حتی آن را 
به مرابه یک جنبش اجتماعی 

به این اعتبار، .  تعریف کنند
وظایف اعتراضی متفاوتی از 
آنچه که در سط  جوامع شاهد 

مسلم .  هستیم، تعریف میکنند
است که اولین خواست 
پناهجویان کسب حقوق 

همانطور که .  پناهندگی است
مدافعین محیط زیست، حقوق 
کودکان، زنان، جوانان و غیره 
خواسته های مستقیم و 

 ۳صفحه                                                                                                                ۳ بولتن

  "حکُمت کارگری ٬برابری ٬آزادی"

 پناهندگی در دوران بحران سرمایه داری
 سیروان قادری

سرمایه داری جهانی دچار 
بحران پیچیده و العالجی شده 
است که قابل مقایسه با 
بحرانهای ادواری سرمایه داری 

ابعاد این .  در گذشته نیست
بحران به گونه ای است که 
فریاد پایان اقتصاد سرمایه داری 
و ناتوانی شیوه مسلط بر تولید و 
مناسبات اقتصادی در جوامع 
کنونی، در خیابانهای شهرهای 
بزرگ و صنعتی جهان بهوش 

وخامت اوضاع بهونه .  میرسد
ای است که حتی برخی از 
حکام سرمایه داری لهام 
گسیخته، از مارکس مرال میزنند 
و اذعان میکنند که 

داری، آن گونه که ما  سرمایه
شاهدش بودیم، دست آخر خود 

سرمایه به .  بلعد را نیز می
صورت همیشهی، تضادهای 

این .  درونی خود را خلق میکند
تضادهای سرنوشت ساز، در 
اصل، دینامیسم رشد و پیشبرد 
سرمایه و امکانی برای عبور 
از موانع سد راه رشد سرمایه 
داری است که اساسی ترین 
عامل بحران سرمایه نیز هست 
و آنجا که بحرانهای سرمایه 
داری ناشی از ملزومات پروسه 
رشد آن، دیهر قادر به خلق 
تضاد همیشهی نباشد و 
تضادهای موجود به سر حد 
نهایی خود رسیده باشد، محکوم 

به قول .  به مرگ و نابودی است
انحصار سرمایه برای : "مارکس

شیوه تولیدی که خود با آن و 
تأریر آن شکوفا شده، به  تحت

. آید صورت مانع رشد در می
تضاد میان تمرکز وسایل تولید 
از سویی و سرشت اجتماعی 
نیروی کار از سوی دیهر به 

رسد که همنشینی آنها  حدی می
داری  سرمایه  دیهر در پوسته

این پوسته سرانجام .  گنجد نمی

 ". ترکد می

بحران اقتصاد سرمایه داری 
وعمق ورشکستهی موازین و 
قوانین حاکم بر مناسبات آن، 
عالوه بر آغاز پایان مناسبات 
اقتصادی و اجتماعی کنونی 
حاکم بر جوامع، قبل از اینکه 
سرآغاز تحوالت مربت 
اجتماعی باشد، نامالیمات 
عدیده اجتماعی و اقتصادی را 
برای اکرریت جامعه بشری 

مدافعین و .  ایجاد میکند
نههبانان سرمایه داری که این 
واقعیت را در  کرده اند، 
تصمیم گرفته اند تا از کمترین 
سرمایه بیشترین بهره و سود 

به همین اعتبار، .  را ببرند
شاهد این هستیم که در دوره 
هایی سرمایه داری، در ارر 
وجود جنبشهای مترقی، 
کارگری و آزادیخواهانه 
اجتماعی، مجبور به تن دادن 
به واگذار کردن بخشهایی از 
کل ارزش اضافی تولید شده 
در قالب خدمات رفاهی، 
بهداشتی، آموزشی، پزشکی و 
غیره میشود و امروز به دلیل 
بحران پیچیده و عمیقی که 
بدان دچار گشته، مجبور به 
بازپس گرفتن آن و تشدید 
تهاجم به سط  معیشت 

تمامی .  کارگران شده است
جنبشها و گرایشات درون 
سرمایه داری این مسئله را 
. تنها راه نجات خود میدانند

ضدیت با حقوق پناهندگی و 
حق تعیین محل اقامت 

، بخشی از این (مهاجرت)

 .پروسه است

کنوانسیون حقوق پناهندگی 
سازمان ملل متحد، مصوب 

، یک دست آورد  1591سال 
انسانی و یک محصول تحمیل 
عقبهرد سیاسی و اقتصادی به 
سرمایه داری پیشرفته غربی 



 اطالعیه تکمیلی

 آزادی پناهجویان دستگیر شده در یونان

 

، اعالم کرد که ، پلیس یونان ،  2010دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، طی اطالعیه ای به تاریخ بیست و یکم دسامبر 

پناهجویان ایرانی و افذانستانی را که در مقابل وزارت کشور یونان در شهرآتن دست به تحصن زده بودند ، مورد تعرض و ضرب و 

خوشبختانه از طریق کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان ، . شتم قرار داده است و تعدادی از این پناهجویان را دستهیر کرده است

مطلع شدیم که کلیه بازداشت شدگان آزاد شده اند، اما متأسفانه خبر دقیقی از وضعیت مجروحین این تعرض غیر انسانی پلیس یونان 

.در دسترس نیست  

ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، باردیهر، ضمن حمایت از خواسته ها و مطالبات برحق پناهجویان متحصن در یونان ، اقدام 

وحشیانه پلیس این کشور، در ضرب و شتم و دستهیری پناهجویان را قویا محکوم میکنیم ، همچنین تمامی پناهجویان در یونان را به 

.همبستهی واعتراض علیه وضعیت وخیم زندگی و تعرض دولت و پلیس به پناهجویان در این کشور ، فرا میخوانیم  

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

2010بیست و دوم دسامبر   

مشخصی دارند و هر کدام از 
این بخشهای جامعه را باید 
حول نیازها و مطالبات 
. فوریشان متحد و متشکل کرد

اما مسئله اساسی، شیوه 
. سازماندهی این طیفها است

کدام جبهه مبارزات جاری در 
این جوامع میتواند سنهر 
رسیدن بخشهای مختلف 
معترض اجتماعی به مطالبات 

 برحقشان باشد؟ 

همه میبینیم که اعتراضات 
کارگری و مردم محروم از 
اروپا تا آفریقا و آسیا و 
آمریکای التین بر علیه تهاجم 
سرمایه داری وارد دور 
جدیدی شده است و دولتها را 
با اعتراضات گسترده خیابانی 

کارگران و .  رودرو کرده است
محرومان میهویند هزینه 
بحران را ما نمی پردازیم و بر 
خواستها و دستاوردهای خود 
و بعضا فراتر رفتن از آنها 

واض  است که .  تاکید دارند
علیرغم محدودیتهای جنبشهای 
مختلف طبقات اجتماعی، یک 
نبرد کشدار و پایه ای و دوران 
ساز در جریان است و نتیجه 
آن چهره جدید دنیا را ترسیم 

سوال امروز برای هر .  میکند
کسی که زیر فشار تبعیض و 
سرکوب سرمایه است اینست 
که باید در این جدالها کجا 
بایستد و کدام سیاست را بدست 

تنها کارگران و جنبش .  گیرد
آزادیخواهانه شان میتواند پاسخ 
نیازهای اکرریت عظیم جامعه 

را بدهد و تنها کارگران 
میتوانند بطور عینی در مقابل 
قدر قدرتی سرمایه داران 

دفاع از برابری .  بایستند
انسانها، حقوق جهانشمول، 
رفع تبعیض، اعاده رفاه و 
آزادی، پرچم قدیمی جنبش 
. سوسیالیستی و کارگری است

دفاع از حقوق پناهجوئی و 
حق پناهنده بعنوان شهروند 
برای برخورداری از یک 
زندگی انسانی گوشه ای از 

 . این جنبش است

دنیای بحران زده سرمایه 
داری امروز دنیای اعتراض 

در هر گوشه جنبشی و .  است
جریانی به لطف تکنولوژی 
ارتباطات قد علم میکند و 
وضعیت موجود را نفی 

از جوانان غزه تا .  میکند
پناهجویان در یونان و 
کارگران و مردم معترض در 
تونس و ایران و بولیوی و 

 ٤صفحه                                                                                                                  ۳ بولتن

 مرگ بر جمٍُری اضالمی

کشورهای غربی دارند علیه این 
ما باید .  وضعیت اعتراض میکنند

از هر امکانی برای اعتراض 
همبسته و متحد و برای احقاق 

در .  حقوق برحق مان تالش کنیم
عین حال باید بدوا خود را تعریف 
کنیم و اردوی اجتماعی مان را 

پناهجویان متحدی جز .  بشناسیم
کارگران و مردم آزادیخواه این 
جوامع ندارند و باید در مبارزه 
شان روی حمایت این جنبش حساب 
کنند و خود یک حامی پرشور آن 

پناهجویان باید با ایجاد .  باشند
تشکل و کمیته های پناهندگی در 
کشورهای مختلف و ترسیم رابطه 
منظم با جنبشهای اعتراضی چپ، 
کارگری و مترقی در این کشورها، 
عالوه بر طرح مطالبات فوری 
خود، به عملکرد و مناسبات 
سرمایه داری حاکم به مرابه علل 
اصلی آوارگی و سرگردانی موجود 

 . اعتراض کنند

 2011ژانویه 

 پناهندگی در دوران بحران سرمایه داری

 سیروان قادری



بنا بر گزارشات منتشرر شرده ، 

در اولیرن سراعرات چرهرارشرنربره 

، قایرق  2010پانزدهم دسامبر 

حامل بیش از هفتاد پرنراهرجروی 

ایرانی و عرراقری ، درجرزیرره 

کریسمس در استرالیا ، به دلیل 

برخورد با صخره های ساحلری 

برنرا برر .  این جزیره ، غرق شد

چراپ " مترو"گزارش روزنامه 

انهلستان ، بیش از پنجاه تن از 

این پناهجویان که در میان آنهرا 

، ترعردادی کرود  سره ترا پرنرر  

ساله نیز مشراهرده شرده اسرت ، 

قربانری ایرن ترراژدی هرولرنرا  

بنا بر گزارش شاهدان .  شده اند

عررریرررنررری مرررنرررعرررکرررس شرررده در 

تلویرزیرون اسرتررالریرا ، نریرروی 

دریررائرری مسررتررقررر در جررزیررره 

کررریسررمررس ، آگرراهررانرره اجررازه 

نزدیک شدن قایق حرامرل  ایرن 

پناهجویان را بره صرخرره هرای 

 .                      مرگبار ساحلی داده است

 ۰۰۲۲جرزیرره کرریسررمرس ، در 

کیلومتری شمال غرب استرالیا و 

کیلومتری جنوب انردونرزی  ۰۰۲

در اقرریررانرروس هرنررد قرررار دارد و 

نخستین مقصد پناهجویرانری اسرت 

که عرمردترا از کشرورهرای خراور 

میانه از جمله ایران ، افرذرانسرتران 

و عراق بره ایرن کشرور پرنراهرنرده 

میشوند ، این پناهجرویران ،  پرس 

از ورود به خا  اسرتررالریرا ، بره 

بررازداشررتررهرراه جررزیررره کررریسررمررس 

شررونررد تررا پرررونررده  فرررسررترراده مرری

پررنرراهررنرردگرری آنرران مررورد بررررسرری 

قررار برهریررد ، کرره مرتراسرفرانره ، 

سالهادر بالتکلیفی و بری حرقروقری 

 .مطلق بسر میبرند

دفررتررر پررنرراهررنرردگرری حررزب اتررحرراد 

کمونیسم کارگری ، ضمرن ابرراز 

همدردی با خانواده های قربانیران 

این حادره ، اعالم میدارد کره ، 

این پناهجویان اولین قربرانریرانری 

نرریررسررتررنررد کرره در راه فرررار از 

شرایط اختناق ، کشتار ، فرقرر، 

بی حقوقی و برای دسرت یرابری 

بره یرک زنردگری برهرترر ، جران 

میدهند، و با تاسف بیشترر برایرد 

گررفررت کرره آخررریررن آنررهررا هررم 

درنظامی که کلیه .  نخواهند بود

مناسبات و قروانریرن سریراسری و 

اقرتررصررادی حرراکررم بررر آن ، بررر 

مبنای سود و بازار صاحبان و 

دولتهای سرمایه داری براشرد ، 

قربانیان آن نیز، بی دفاع ترریرن 

 .          اقشار جوامع هستند

این دست از اتفاقات ، بالیرا و  

یا تصادفات طبیرعری نریرسرترنرد ، 

بلکه نتیجه مستقیرم سریراسرترهرای 

غیر انسانی دولتها و بازارهرای 

غربی ، جهت سودآوری بیشتر 

سرررمررایرره اسررت کرره مررنررجررر برره 

کنترل شدید مسریررهرای عربرور 

پناهجویان و به وقوع پریروسرترن 

اینچنین تراژدی های هولرنراکری 

سیاست کنترل مرگبار .  میشود 

مسیرهای ورود به کشمورهمای 

غربی ، در "  امن"به اصطالح 

دوران بحران سرمایمه داری ، 

دامنه عمق بیشتری نیز به خود 

خواهد گرفت و ممتماسمفمانمه 

بمایممد گممفمت کمه بمر ممیممزان 

تلفات انسمانمی نمیمز خمواهمد 

 .افزود

دفمتمر پمنماهممنمدگممی حمزب اتمحمماد 

کمممونمیمسمم کمارگمری ، تممماممی 

احممممزاب ، سممممازمممممانممممهمممما و 

شخصیتهای ، مترقمی و ممدافمع 

حقوق انسان را به محمکموممیمت 

سیماسمتمهمای غمیمر انسمانمی دول 

غممربممی در کممنممتممرل مممرگممبممار 

مسیرهای عبور پمنماهمجمویمان و 

همچنین ، شرایطی که روزانمه 

منجر به مرگ ده هما پمنماهمجمو 

در کشورهای مختلف میشود ، 

 .فرا میخواند                    

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

 2010هفدهم دسامبر 

 ٥صفحه                                                                                                                  ۳بولتن

  زودي باد حقُق جٍاوشمُل اوطاوٍا

 

 "صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی"رادیو 

 به وقت تهران 00.22هر چهارشنبه شب ، ساعت 

 این برنامه ها از طریق ماهواره و اینترنت قابل شنیدن است

 

، صدای تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسالمی است ، صدای عملمیمه همر نموع قموانمیمن "  صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی"رادیو 
را بمه اطمالع "  صدای دفتر دفماع از حمقموق پمنماهمنمدگمی" لطفا زمان و ساعت پخش رادیو .  راسیستی و ضد انسانی دولتهای غربی است

شما میتوانید عالوه بر ماهواره ، از طریق اینترنت نیز به طور همزمان ، شنونده این بمرنماممه بماشمیمد، آدرس ایمنمتمرنمتمی .  عموم برسانید

  org.wupradio.www: ، بدین قرار است" برای یک دنیای بهتر" رادیو ماهواره ای 

 ":برای یک دنیای بهتر" آدرس ماهواره ای رادیو 

Symbol Rate: 19279 - Horizontal: QPSK 2/3 - Transponder: 10 - TelStar 12 

بُلته را برای دَضتان َ آشىایان خُد ارضال کىید   

مرگ ده ها پناهجوی ایرانی و عراقی در جزیره 

" کریسمس استرالیا"  

http://www.wupradio.org/


صممدای " شمانمزدهممممیمن بمرنمماممه 
" دفتر دفاع از حقوق پناهمنمدگمی

 2010، آخرین بمرنماممه سمال 
ایممن شممانممزده .  ایممن صممدا بممود

بمرنماممه ، بما تمالش و سمخمتممی 
ممجممموعمه .  بسیاری ، تهیه شمد

این برنامه ها ، به همت رفقای 
بسیار عزیزی ،  که با اشمتمیماق 
و عالقه فراوان و ساعتها کمار 
و تالش ، دست انمدر کمار ایمن 
برنامه ها بودند ، اممکمان پمذیمر 

 .شد

جای دارد از یکایک ایمن رفمقما 
در کشورهای مختلف ، نهمایمت 
تشکر را بکنم و آرزومنمدم کمه 
برنامه های سال آیمنمده ، قموی 

 .تر و اررگزار تر باشد

صممدای دفممتممردفمماع از حممقمموق 
پناهندگی ، لینک همای شمانمزده 
برنامه گذشته را ، تقدیم میکمنمد 
به تمامی پناهجویان و فمعمالمیمن 

 . عرصه پناهندگی

 سیروان قادری

صدای دفتردفاع از " مسئول 

 "حقوق پناهندگی 

به آرشیو سایت رادیو : اولین برنامه 
 مراجعه کنید

http://wupradio.org/
arshive.html 

 دومین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/gpHv_3b6/

barnameweekbdrradio.html 

 
 سومین برنامه 

http://www.fileswap.com/
share/

f6ee0c55d124a531ab7ba0bc
6096593b/

week3asli.mp3.html 

 

 چهارمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/N2nvFCjc/
chaharominbarnameyeradio-
sedaye.html 

 
 پنجمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/D11gzsrG/
week5BDRradio.html 

 
 ششمین برنامه

http://www.4shared.com/
au-
dio/2Jzg9ACP/6thprogramfin
al.html 

 
 هفتمین برنامه

http://soundcloud.com/
sirvan_qaderi/haftomin-final/s
-ZygWR 

 
 هشتمین برنامه

http://soundcloud.com/
bdrrefugees/track-76/s-
BLmk5 

 
 نهمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/C93HrVeU/
week9final2.html 

 
 دهمین برنامه

4shared.com/audio/

uwb53ALN/week10final.html 

 
 یازدهمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/Yy6iAFuW/
week11final.html 

 
 دوازدهمین برنامه

http://soundcloud.com/

bdrrefugees/track-454/s-
h5bZj 

 
 سیزدهمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/hcWtuIQE/
week13final.html 

 
 چهاردهمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/UFoReLAk/
week14final.html 

 
 پانزدهمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/S_PvbDVj/
week15final.html 

 
 شانزدهمین برنامه

http://www.4shared.com/
audio/MrLD6V73/
_______.html 
 

همچنین شما میتوانید برنامه همای  
دفتر را از طریق رادیو برای یک 
دنیای بهتر هر چهارشنبه سماعمت 

شب به وقت تهران همممزممان  11
گوش دهید و همزممان از آرشمیمو 
رادیممو آنممرا دانمملممود کممرده و بمما 

 .سرعت باال در اختیار بهیرید
آدرس رادیممو بممرای یممک دنممیممای 

 بهتر 
Www.wupradio.org  

 

ممما همممممیممشممه مممنممتممظممر نممظممرات و 
 پیشنهادات شما هستیم

 
تمممام مممتمخمصممصمیمن در ایمن امممر 
میتوانند با ارسال ایمیل از رادیمو 
بخواهند تما بما مصماحمبمه بما آنمان 
نظراتشان را بمه  گموش همممهمان 

 .برسانید
 

صممدای دفممتممر دفمماع از حممقمموق 
پناهندگی حمزب اتمحماد کمممونمیمسمم 

 کارگری

 ٦صفحه                                                                                                               ۳بولتن  

، در آستانه آغاز " صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی"هدیه 

  2011سال 

تقدیم به تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسالمی ایران   

 اعضای دبیرخاوً ضراضری

ٌیرظ احمدی ، محمُد احمدی ،   

ویما اوصاری ، مجیدد سطدتدىد دی ،          

کیُان صدیقی ، مریم کُشا، کریم 

 وُری َ ضیرَان قادری

 تماش با دفاتر
 ضیرَان قادری: اوگلیص

Telefoon: 00447765431276 

E-mail: 

bdr.refugees@gmail.com 
 

 مجید سطتى ی: ٌلىد
Telefoon: 00447765431276 

E-mail: x_magid@yahoo.com 

ضیامىد ضید : ترکیً

 رحماوی
Telefoon: 00447765431276 

E-mail: 

bdr.refugees@gmail.com 

 وطریه رمضاوعلی: آلمان
Telefoon: 00447765431276 

E-mail: pramzanali@yahoo.de  

 شٍال وُری: ضُئد
Telefoon: 00447765431276 

به دفتر دفاع از حقوق 

 پناهندگی بپیوندید

 بولتن

جمال : ضردبیر شماري  

 ارژوگ

 7783235811300: تلفه 

 بً حسب اتحاد کمُویطم کارگری بپیُودید

Bulletin  

ماهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 

 حزب اتحاد کمونیسم کارگری
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