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دول بوژوایی عامل مرگ     

 پناه جویان

هر ساله انسانهای         -بابک سراج   

بسیاری از خانه و کاشانه ی خود دل        

می کنند در صدد یک         

دنیا و یک زندگی بهتر از      

اکسیون اعتراضی 

سازمان سراسری  

 پناهندگان بیمرز علیه 

قتل عام زندانیان در    

 0631سال 

ا س ت م   ل   —2015ژ ئ       

 مشکالت زنان طی  

 دوران پناهندگی   

     ز  مو ودی اس ن -نازنین محمدی

که نی سالیا  نوونی و از ادوار 

گوشته همیوه مورد  هت و 

ستت وا ت شد  و د رص ن     
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 اخبار پناهندگی  
 اوحادیه ارووا و بررسی نحو  -سیوا  کریمی

 ووزیت وناهاویا  در این اوحادیه 

 

 ورود هیارا  وناهاوی کودو و نو وا  بدو  همرا  به مرزهای ارووا

 

 هیار وناهاو از مرزهای دریایی وارد ارووا شد  اند 531سازما  مهل: 
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معامله  کثیف دولت 

استرالیا و رژیم صد 

 هزار اعدام اسالمی!

 ولی بیواب وزیر خار ه  -بیمرز

استرالیا اعالم کرد  که نی سفر آخرش 

ودر مواکر  با مقامات  به ایرا  

  مهوری اسالمی 

7 

 سیوان کریمی سردبیر :                                                                                                                                                             

 مسئولیت مطالب مندرج در نشریه بر عهده نویسنده است و نشریه سازمان هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

گزارش اکسیون اعتراضی 

علیه دیپورت شهرزاد 

 ساکیانی ابولحسنی
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دول بوژوایی عامل مرگ 

 پناهجویان

 

 بابک سراج

هر ساله انسانهای بسیاری از خانه و  

کاشانه ی خود دل می کنند در صدد یک  

دنیا و یک زندگی بهتر از نریق را  های  

ور خطر به کوور های امن ور و متمائن ور  

مها رت می کنند. اما همه ی این  

مها رین  ادر به اومام سفر خود نیستند.  

متاسفانه انسانهای بسیاری  ا  خود را در  

این مسیر های نوونی و ورخطر در ارزوی  

داشتن حدا ل نیازها و ساد  ورین نیازها  

مانند اب اشامیدنی وخانه و غوا وامنین از  

دسن میدهند. وا کنو  نوسن هایی برای  

چار   ویی و حل این حوادث دهوتناو  

که هر ساله هیارا  انسا  را  ربانی می  

کند برگیار شد  اما همچنا  شاهد رشد و  

چند برابر شد  حوادثی که مرگ ومیر  

مها را  را در وی دارد هستیت.سازما   

بین المههی مها رت در گیارش خود اورد   

هیار هفتصد وناا  نفر مها ر در گور از  

وا   2015دریای مدیترانه از ابتدای سال 

کنو   ا  خود را از دسن داد  اند.  

سخنگوی سازما  بین المههی مها رت در  

یک نوسن خبری گفته امار کوته  

در دریای مدیترانه   2015شدگا  در سال 

سی برابر بیوتر از کوته شدگا  مدت  

بود  وی ادیود بیت    2014موابه در سال 

ا  می رود که امار کوته شدگا  در سال  

به سی هیار نفر برسد.امار باوی   2015

در حالی   2015کوته شدگا  در سال 

اسن که اوحادیه ی ارووا در ما  اکتبر  

عمهیات موترو  ستو و برای  2014

ناات  ا  مها را  را در دریای مدیترانه  

عالرغت ناات صدوسی هیار وناهاو  

متو ف کرد. اوحادیه ی ارووا این عمهیات  

 ستو و و ناات را در دریای مدیترانه  

عامل ووویق  اچا چیا  انسا  دانسته و  

به نوعی  ا  انسانها را سپری برای  هو  

گیری از مها رت وناهاویا  به ارووا  رار  

کوور عضو اوحادیه ی ارووا به   28داد . 

دنبال شدت گردتن مرگ و میر وناهاویا   

در بروکسل برای یادتن را  چار  ای گرد  

هت امدند اما همانطور که به نظر میرسید  

هیچ گونه راهی برای  هوگیری از این  

داایت  انسانی در دسن نداشتند.به راستی  

این موضوع بی وفاووی اوحادیه ی ارووا را  

در  بال  ا  هیارا  کودو و ز )انسانها(  

نوا  می دهد با و ود را  های دشوار و  

ور خطر اما همچنا  امار مها رت روبه  

ادیایش اسن. مها رت انسا  ها ونها نوا   

دهندی عمق و وسعن دا عه اسن.در  

کوور هایی مانند عراق و ادغانستا  و  

لیبی  بعد از حمهه ی میهیتاریستی امریکا  

و ناوو مدنین و شیراز  ی  امعه در انها به  

کهی  نابود گون و هیارا  انسا  زیر اوش  

 نگ ادیار های امریکا و متحدانش کوته  

و میهیو  ها نفر به ناچار برای ناات  ا   

خود خانه و کاشانه ی خود را ورو کردند. 

ویوی گردتن کوور های سرمایه داری  

برای لوکرکوی و ورود به منطقه ویا  

حماین از رژیت ها و حکومن های  

دیکتاووری مانند  مهوری اسالمی  

وعربستا  و..........  که خو  انسا  ها را در  

شیوه کرد  اند و انسانها از حقوق ابتدایی  

و اولیه ی خود برخوردار نیستند نه ونها  

باعث سرکوب هرچه بیوتر  نبش های  

اعتراضی می شود بهکه به نبت ا  نوونی  

ور شد  عمر رژیت های دیکتاووری و در  

نتیاه مها رت انسانها را از زیر چنگال  

استبداد حاکمه در وی دارد. متوکل کرد   

و واهیی وسهیحاوی گرو  های اسالمی  

وندرو چه در لیبی و سوریه و ادغانستا   

ووسط امریکا و متحدانش زمینه ساز  

ووکیل گرو  های وروریستی مانند نالبا   

و  به النصر  و داعش بود  که  تل عام  

هیارا  انسا  بی گنا  و خرید و دروش  

هیارا  ز  و بچه را در بازارهای برد   

دروشی و هیارا   ناین دیگر و اوار  شد   

میهیو  ها انسا  را در وی داشته.  نگ و  

دقرو دالکن و این شرایط نکبن بار که  

دول سرمایه داری مسبب به و ود امد   

ا  هستند باعث باو ردتن امار مها رت  

می شود. برای برو  ردن از این وضعین  

حاد و بحرانی که سبب اوار  شد  و مرگ  

میر وناهاویا  در را  های ور خطر میوود  

باید با اوحاد عهیه ومامین نظام سرمایه  

داری که منوائ ومام بحرا  و  نگ و  

 دالکن اسن به وا خواسن. 
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مشکالت زنان طی 

 دوران پناهندگی

 

 نازنین محمدی

ز  مو ودی اسن که نی سالیا  نوونی  

و از ادوار گوشته همیوه مورد  هت و ستت  

وا ت شد  و درصن رشد و ویوردن او را  

در دور  های متمادی گردته اند و یا مانت  

 رشد او در  امعه شد  اند.

ز  همیوه به نام  نس دوم بود  ضعیف  

شمرد  شد ،و ووانایی های او در عرصه  

 های مختهف نادید  گردته شد  اسن.

با گور زما  و آگاهی مردم و و ود  

انسانهای روشنفکر کت کت زنا  وا به  

عرصه نهاد  اند و ووانسته اند وا حدودی  

حق و حقوق خود را. از  امعه مطالبه  

و  ایگا  خود را به نسبتی بهتر    کنند

وثبین کنند،اما این موضوع وا حدودی  

ونها ارووا را در بر میگرد هرچند صد در  

صد هت نیس و هنوز نابرابری هایی به  

چوت میخورد اما در مقابل در کوورهای  

 ها  سوم و به خصوص دولن های  

اسالمی همچنا  زنا  مورد  هت وا ت شد   

و مانت ویوردن آنا  به معنای وا عی  

میووند،چرا که در دول اسالمی که بیوتر  

بر وایه ی دیکتاووری و مرد ساوری بنا  

نهاد  شد  و بنا بر دستورات اسالم ویش  

میروند دید  میوود که زنا  در وایین  

 ورین روبه  رار داد  شد  اند .

گور زما  و با گسترش دنیای وکنولوژی.  

شد  اند و حتی در    هوشیارور  زنا 

زمانهایی با و ود خفقا  حاکت خواستار  

حق و حقو وا  شد  اند و متاسفانه  

  انهایی هت در این را  ددا شد  اسن.

وحمل  هت و ستت و دواری که در  وامت  

اسالمی وا بر  اسن زنا  را به ستو  آورد   

و مابور به ورو سرزمین خودشا  شد   

اند،با امید به رسید  زندگی آرام و دور از  

ستت و  هت،با این رویا و خواسته کت از  

زندگی وارد دنیایی میووند که زنا  از  

 حق و حقوق انسانی برخوردارند.

اما آیا این رویا به و وع میپیوندد یا  

در منابت بین المهل نبق    خیر !

ژنو وناهند  کسی    1951کنوانسیو  

اسن که به عهن ورس مو ه از این که به 

به نژاد یا موهب یا مهین یا    عهل مربوط

عضوین در بعضی گرو  های ا تماعی یا  

داشتن عقاید سیاسی وحن شکناه  رار  

گیرد ، در خارج از کوور محل سکونن  

عادی) کوور اصهی خود( به سر میبرد و  

نمی وواند یا به عهن ورس موکور نمی  

خواهد خود را وحن وابعین آ  کوور  رار  

دهد.زنا  در انتظار ویوستن به رویای  

 زندگیوا  وارد مرحهه سختی میووند.

 نبود مسکن مناسب،کار،زبا ،

موکالوی اند که زنا  در زما  وناهندگی  

با آ  دسن و وناه نرم میکنند،زنی ونها  

بدو  ووتوانه ی مالی، مسکن مناسب  

،نبود معاش کادی برای گورا  زندگی و  

دراهت کرد  نیازهای اولیه،نبود مکانهای  

آموزشی برای یادگیری زبا  و ورود به 

و دردناو ور از ومام    بازار کار،و سخن ور

اینها موکالت روحی ویدا کرد  و کابوس  

دید  های شبانه و بالوکهیفی و بود  در  

برزخ بیش از بیش شرایط زندگی را برای  

زنا  و دخترا  وناهند  دراهت میکند،چه  

بسا کسانی که دارای درزند هت هستند به  

وبت شرایط بسیاری سخن وری برایوا   

دراهت اسن از نردی باید از لحاظ روحی  

درزندشا  را وامین کنند و از نرف دیگر  

با شرایط دسن و وناه نرم کرد  و محیط  

 امنی را دراهت کنند برای خانواد  .

روزها سپری میووند و ز  منتظر گردتن  

 وابی عادونه از ادار  مها رت اسن و  

مدام به وروسه وروند  خود دکر میکند که  

چه وصمیمی برای سرنوشتش گردته  

میوود.گاهی به حدی دوار وارد  بر زنا   

وناهند  دراوا  اسن و در نوونی مدت  

واثیراوی بر سالمتیوا  میگوارد که  

خودشا  هت گاهی متو ه آ  نمیووند  

چرا که ومام دکر و ذهنوا  معطوف  ای  

دیگری اسن،از  مهه دراموشی یکی از  

عهل معدودی اسن که در نتیاه ی دکر و  

خیال برایوا  ویش می آید و دوار روحی  

وارد  به حدی باوسن که کار به  

بیمارستا  روانی کوید  میوود .ادسردگی  

و ناامیدی که به سراغ درصد بسیاری از  

وناهاویا  میرود ادامه زندگی را برای  

 آنا  سخن میکند.

سخن ور از همه چیی موضوعی اسن که  

و تی وا عیتهای وهخ زندگی را بیا   

میکنند کسی آنا  را باور نمیکند.هر کسی  

که خانه و خاکش را ورو کرد  حتما  

دلیهی برای این کار داشته،ز  آزاری  

،کودو آزاری،وااوز،نبود امنین  

 انی،اعتیاد و.... یک ز  همیوه بیوترین  

آسیب را متحمل میوود ،از نردی بخانر  

ساختار  نسی اش ،از نردی بخانر  

ضعیف شمردنش در  امعه و هنگامی که  

 میخوادهد از حق و حقو ش دداع کند 

 ادامه صفحه بعد
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،شهادوش را  ابل  بول             

نمیدانند و براحتی او را  

 محکوم میدانند چرا عامل 

بو ود آورند  ی زمینه ی  رم  

میکنند.ونها    را ز  معردی

انتظاری که دارد این اسن در  

دنیایی متمد  با آرامش  

زندگیش را سپری کند،و امید  

به اینکه روزی او را باور کرد   

و باری از روی دو شش  

بردارند.در زما  وناهندگی و  

رو آورد  به کارهای سیا   

کاری که چندین بار بیوتر از  

ووانوا  اسن و دستمیدش  

بسیار ناچیی اسن اما برای ردت  

کمترین نیازهایوا  به ا بار  

روی می آورند چرا که  

سخترین شرایط را در زما   

وناهندگی ور یح میدهند به  

در دوزخ زندگی کرد ... به  

امید رسید  روزهای روشن  

برای ومامی وناهندگا  و  

رسید  به آرامش وا عی            

                        

 نازنین محمدی

 

 استم ل   از مردم کوبانی حمایت سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز 

ا س ت م   ل   —2015ژ ئ           

به               اعدام                                                                         نه   

 اکسیون اعتراضی سازمان سراسری پناهندگان بیمرز علیه اعدام های رژیم اسالمی 

 اکسیون اعتراضی سازمان سراسری پناهندگان بیمرز علیه اعدام های رژیم اسالمی 

مشکالت زنان  طی 

 دوران  پناهندگی
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معامله کثیف دولت 

استرالیا و رژیم صد 

هزار اعدام 

!اسالمی  

                

بیمرز               

 
 

جولی بیشاب وزیر خارجه استرالیا 
اعالم کرده که طی سفر آخرش به 

ودر مذاکره با مقامات جمهوری  ایران 
اسالمی به "تفاهماتی"، برای 

پناهجویان ایرانی مقیم  بازگرداندن 
استرالیا رسیدە است سالها است که در 
نتیجه سیاستهای سختگیرانه پناهندگی 
دولت راست استرالیا، مرزهای آبی این 

تبدیل شده  پناهجویانی  کشور به قتلگاه 
که از دست جنگ، خشونت و 
وحشیگری دولتها از جمله دولت هار 
جمهوری اسالمی مجبور به فرار شده 
اند. صدها انسان از کودک و زن و 
مرد در قایقهای چوبی و در آرزوی 
رسیدن به استرالیا و آغاز زندگی در 
یک محیط امن و آسودە، درآبهای بین 
اندونزی و استرالیا غرق و جان باخته 
اند و حاال آنهایی را که از همه این 
تالطمها جان سالم بدر بردەاند، 
موضوع معاملهای بغایت کثیف و ضد 
انسانی میان دولتهای ایران و استرالیا 

جولی بیشاب وزیر  قرار گرفتهاند.
خارجه استرالیا در سفر اخیرش به 

با وزیر خارجه و  ایران و مالقات 
اعدام  رئیس جمهور ِرژیم صد هزار 

به "تفاهم نامه"، شما بخوانید  اسالمی 
معامله کثیفی دست یافتهاند. در این زد 

به  و بند جنایت کارانه قرار است 
تحویل چهارصد و شصت و شش  ازاء 

پناهجوی ایرانی، بورس تحصیلی به 
دانشجویان ایرانی اعطا، و شرایط دادن 
ویزا به ایرانیان را تسهیل کنند. دولت 

از ایران خواسته  استرالیا ریاکارانه 
است تا پناهجویانی را که به جمهوری 
اسالمی میفروشد را دادگاهی نکنند و به 

ایسنا خبرگزاری دولتی  زندان نیاندازند.

جمهوری اسالمی به نقل از یک مقام 
ایرانی ادعای وزیر خارجه استرالیا را 

و گفته است که چنین توافقی  رد کردە 
خبرگزاری یاد  صورت نگرفته است. 

شده اضافه می کند که "ایران معتقد به 
این  آزادی عمل شهروندانش" است.

یک دروغ فاحش سران جنایتکار 
جمهوری اسالمی در ایران است . 
نباید از جانب هیچکسی جدی گرفته 
شود.از سه بند معامله فوق، بند اول و 
دوم هر دو تسهیالتی هستند برای 
آقازادگان و عوامل جمهوری اسالمی تا 
بطور راحت تر و در کشوری با 
امکانات تحصیلی پیشرفته، تحصیل 

دوباره به ایران بازگردند تا  کنند و 
نظام ضد بشری سرمایه داری اسالمی 

و چپاول و  شان را تحکیم ساخته 
را تداوم  اسالمی  استثمار و آدمکشی 

در خصوص بند دیگر معامله   ببخشند.
میان این دو دولت جنایت پیشه سرمایه 

"دادگاهی و زندانی نکردن  داری یعنی 
پناهجویان گریخته از چنگال رِژیم صد 
هزار اعدام اسالمی" باید گفت که این 

"تعارف کثیف دیپلماتیک"  فقط یک 
تاریخ سی و هفت ساله   بیشتر نیست. 

نکبت بار رژیم آدمکش جمهوری  عمر 
از کشتار و جنایت است.  اسالمی مملو 

دوران میر حسین موسوی که  در 
هزاران زندانی سیاسی را در 
بیدادگاەهای یک دقیقهای محکوم وبه 
جوخههای اعدام سپرده شدند. در دولت 
"اسید و اعتدال" حسن روحانی شاهد 
بیشترین اعدامها نسبت به دیگر دولت 

مردم آزادیخواه و  اسالفش بوده وهستیم.
باید به این معامله کثیف  برابری طلب!

دولت استرالیا با  وجنایتکارانه 
جمهوری اسالمی اعتراض کرده و 
مانع از عملی شدن آن شد. نباید در 

که در حال  مقابل این زد و بند 
فقط بخشی از آن را آشکار  حاضر 

سازمان  کرده اند، سکوت کرد.
سراسری پناهندگان ایرانی ضمن 
محکوم کردن و تقبیح هر نوع معامله 
کثیف و ضد انسانی در پیوند به جان و 
امنیت پناهجویان ایرانی مقیم جزیرە 
مانوس و ناروکی و سایر پناهندگان 

در استرالیا که بیش از یک سال  دیگر 
است در سخت ترین و ناهنجار ترین و 
غیر انسانی ترین شرایط زندگی را 
سپری میکنند، خواهان اعتراض 
عمومی به این سیاست ضد پناهندگی و 

در  ضد انسانی دولت استرالیا هستیم.
پس این معامله کثیف و ارتجاعی بدون 

تردید زد و بندهای دیگری نیز به سود 
مصالح دولت بورژوایی استرالیا در 
جریان است. این معامله راە را باز 
میکند تا کسی جرات نکند به سوی 
استرالیا بار مهاجرت و پناهندگی ببندد. 
این معامله گامی خطرناک علیه 
پناهجویان ایرانی است. ضمن اینکه این 
اقدام ضد انسانی دولت بورژوازی 

 ١٥٩١استرالیا نقض آشکار کنوانسیون 
ژنو می باشد، تهدیدی علیه انسانهایی 
است که مجبورند از جوامع تحت 
حاکمیت نظامهای دیکتاتوری و خفقان 
زدە که جانشان به هر دلیلی به خطر 

سد کردن این روند  افتاده فرار کنند.
اتجاعی و ضد بشری امر همه سازمانها 
و نهادها ی مترقی و مدافع حقوق 
جهانشمول انسان است. هر انسان 
شرافتمندی باید علیه این معامله 
ارتجاعی و برگرداندن فراریان به جهنم 
اسالمی و به چنگال خون ریز رژیم 
رکوردار اعدام ، با صدای بلند 
اعتراض کند و فریاد پناهجویان در بند 
دو دولت ارتجاعی استرلیا و جمهوری 
اسالمی شود. باید کمیساریای عالی 
سازمان ملل در امور پناهندگی را تحت 

 ٦٤٤فشار قرار داد تا استرداد 
 پناهجوی ایرانی را به ایران متوقف کند

 
 –سازمان سراسری پناهندگان ایرانی  

 بیمرز
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The filthy deals of 

the Australian 

Government and the 

mass murderer 

Islamic Regime 

against The Iranian 

Asylum Seekers! 

  

 

bimarz 

Australian Foreign Minister Julie 

Bishop said that she was engaging 

negotiations with the Islamic 

Republic’s authorities during her 

visit to Iran to strike a deal with 

Tehran to take back the Iranian 

asylum seekers who have been 

living in Australia. 

For years, as a result of the stricter 

asylum policies of the right wing 

government of Australia, the 

country’s water borders have 

become shambles for refugees 

who have been forced to flee from 

war, violence and brutal 

governments, like the notorious 

criminal Islamic Republic of Iran. 

Hundreds, including children, 

women and men, in unsafe 

wooden boats, in the hope of 

getting into Australia to start a safe 

and comfortable life, have been 

drowned and died in the water 

tours between Indonesia and 

Australia, and now those who have 

survived all these turbulences, are 

subject of an extremely filthy and 

inhumane trade issue between the 

governments of Iran and Australia. 

Foreign Minister Julie Bishop, in 

her recent trip to Iran met with 

Foreign Minister and President of 

the Islamic Regime that has 

executed hundreds of thousands 

of Iranians, said she has signed an 

agreement (that should be called 

the filthy deals), with the Islamic 

Regime. It is supposed, in that 

criminal jobbery, for sending back 

four hundred and sixty-six Iranian 

asylum seekers to Iran, Iranian 

students will be awarded 

scholarships by the Australian 

Government and the conditions of 

the visas to Iranians will be 

facilitated. The Australian 

Government, hypocritically, has 

urged Iran not to prosecute those 

asylum seekers sold to the Islamic 

Republic! 

ISNA, the Islamic Republic News 

Agency quoted an Iranian official 

who rejected the Australian 

Foreign Minister’s claims and said 

that such agreement is not exist. 

The news agency added that “the 

Iranian government believes in the 

freedom of movement for the 

citizens.”(!) 

This is a blatant lie of the criminal 

leaders of the Islamic Republic of 

Iran. It should not be taken 

seriously by nobody. Two of those 

three clauses included in the deal, 

are both facilities for the families 

and relatives of the authorities of 

the Islamic Regime to travel more 

comfortably and obtain education 

in a country with advanced 

educational facilities, then return to 

Iran to strengthen the 

establishment of their inhumane 

Islamic capitalist system to 

continue plundering, exploitation 

and murdering more people in 

Iran. 

Regarding the third clause in the 

deal between these two criminal 

capitalist States, i.e. “no trial and 

imprisonment for the asylum 

seekers escaped the criminal 

regime that has executed 

hundreds of thousands,” it should 

be said this is just no more than 

“an unpleasant diplomatic 

compliment.” Thirty-seven-year 

history of the murderous regime of 

the Islamic Republic’s disgraceful 

ruling is full of murders and crimes. 

During the time of Mir Hossein 

Mousavi’s 

administration, thousands of 

political prisoners were sentenced 

in just one minute trials and were 

sent to the execution squads. For 

the so called “moderate” 

government of Hassan Rohani, 

which Iranian people ironically call 

it “the acid and moderate 

government,” We are witnessing 

more executions than any 

predecessor governments of the 

Islamic Regime. 

Egalitarians and Freedom Lovers! 

The filthy and criminal deals 

between the Australian 

government and the Islamic 

Republic must be protested to 

prevent being carried out. Against 

this jobbery which is only partially 

revealed, we should not be 

soundless and quiet. 

International Organization of 

Iranian Refugees while 

condemning and denouncing any 

filthy and inhumane treaty dealing 

with the lives and securities of the 

Iranian asylum seekers living in 

Nauru and Manus Islands, and all 

other refugees living in Australia, 

who have been living more than a 

year in the most difficult, aberrant 
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and inhumane conditions, demand 

public protest to the anti-refugee 

and anti-human policy of the 

Australian government. 

In the range of the ongoing filthy 

and reactionary deal, there are 

undoubtedly other items to benefit 

the interests of the bourgeois 

government of Australia. The deal 

opens the way for those refugees 

do not dare to consider Australia 

as a shelter to harbour. This treaty 

is a dangerous step against Iranian 

Refugees. While this inhuman act 

of the Australian bourgeois 

government is a blatant violation of 

the 1951 Geneva Convention, it is 

a threat to people escaping 

societies ruled by dictators and 

repressive regimes. 

Blocking this reactionary and anti-

human process is the important 

a f f a i r s  o f  a l l  p r o g r e s s i v e 

organizations and human rights 

advocates defending universal 

human rights. Any decent person 

s h o u l d  l o u d l y  p r o t e s t  t h e 

reactionary treaty of returning the 

Iranian asylum seekers to the 

bloody Islam stricken country of 

Iran and to the hands of the brutal 

and terrorist Islamic Regime that 

has exceptional record in killing its 

own citizens. The United Nation 

High Commissioner for Refugees 

should  be  fo rced to  s top  the 

extradition of 466 Iranian asylum 

seekers to Iran 

International Organization of Iranian 

Refugees – Bimarz  

                      اخبار پناهندگی

سیوا  کریمی                 

 ایحادیه اروپا و بررسی نحوه یوزیه پناهجویان در ایا ایحادیه   

کوورهای عضو اوحادیه ارووا نحو  ووزیت 

کنند ک ه ب ا        وناهاویانی را بررسی می

عبور از دریای م دی ت ران ه در ص دد            

مها رت به این کوورها هستند.موض وع   

اصهی در ا الس وزیرا  کوور اوح ادی ه   

 5۲خ رداد )     ۶۲ارووا که روز سه شنبه، 

ش ود     ژوئن( در لوکیامبورگ برگیار م ی  

رسیدگی به درخواسن ایتالیا، ی ون ا  و     

مالن برای مسئولین وویری بیوتر سایر 

کوورهای عض و در م ورد و وی رش             

گیری در  وناهاویا   ایق سوار و وصمیت

مورد نرح کمیسیو  ارووا برای حل این 

مساله اسن.بنادر این سه کوور به دلی ل   

داصهه کمی که با مبدا سفر  ایق سوارا  

دارد، اولین مقصد آنا  ب رای ورود ب ه       

خاو اروواسن و این وض ع ی ن دو ار       

دراوانی را بر این کو وره ا وارد ک رد         

اسن. در شش ما  گوشت ه، ب ی ش از         

یکصد هیار وناهاوی  ای ق س وار وارد       

ان د.   سواحل دو کوور ایتالیا و یونا  شد 

ایتالیا همچنین خواستار ب ازگ ردان د       

مها را  ا تصادی یعنی کسانی اسن که 

صردا به خانر دستی اب ی ب ه ش رای ط          

ا تصادی بهتر، کوور خود را ورو ک رد   

های این س ه   شوند.دولن  و راهی ارووا می

کوور واکید دارند که باید ب رای س ای ر      

ای در      کوورهای عضو اوحادیه سهمی ه 

مورد وویرش وناهاویا  منظور شود ام ا  

برخی کوورهای ارووای شمالی و شر ی 

اند که نباید این ادراد را مابور کرد  گفته

در کوورهایی اسکا  یابند که مایل ب ه    

زندگی در آنها نیستند.عبور از مدیتران ه   

ای    به  صد سکونن در ارووا به د ا  ع ه   

انسانی وبدیل شد  و در شش م ا  اول      

سال  اری، بیش از یکهیار و هو ت ص د    

ون از وناهاویا   ایق سوار در   ری ا      

سفر دریایی به ارووا   ا  خ ود را از         

اند. این ر ت بیسن برابر ر  ت     دسن داد 

 ربانیا  این ا دام در سال گوشته اس ن  

و کارشناسا  دلیل آ  را وخامن بیوت ر  

اوضاع کوورهای منطقه شمال آدریقا، به 

 خصوص لیبی، و شرایط مساعد  وی 

 ادامه در صفحه بعد                              
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دانند که باعث ادیایش سف ره ا ش د        می

اسن.در  ریا  سفر به ارووا،  اچا چ ی ا     

انسا  شمار زیادی از وناهاویا  را س وار    

کنن د   بر شناورهای غیر امن راهی دریا می

های ن ی روی    و در چند هفته اخیر، کوتی

دریایی شماری از کوورهای عضو اوحادیه، 

از  مهه نیروی دریایی سهطنتی بریتان ی ا،   

چند هیار ون از این وناهاویا  را که  ایق 

آنا  در شرف غرق ش د  ب ود ن ا ات           

اند. همکاری نیروی دریایی کوورهای   داد 

عضو اوحادیه برای ناات   ای ق س وارا         

حاصل ووادق این کوورها بود  اس ن ام ا     

هنوز بر سر اسکا  وناهاوی ا  و ن ح و         

برخورد با  اچا چیا  انسا  ووادقی ب ی ن     

آنها به دسن نیامد  اسن.در  ه س ه روز      

شنبه، نرحی برای سه م ی ه ب ن دی         سه

ش ود ک ه        اسکا  وناهاویا  بررسی م ی 

براساس آ ، حدود بیسن و چ ه ار ه یار      

وناهاو که اخیر وارد ایتالیا ش د  ان د و       

حدود شانید  هیار ون دیگر که وارد یونا  

اند باید بین سایر کو وره ای عض و         شد 

اوحادیه ارووا ووزیت شون د.ب راس اس ای ن        

نرح که کمیسیو  ارووا آ  را وهیه ک رد ،  

 معین، وولید ناخالص داخ ه ی و ن رخ        

بیکاری هر کو ور ه م را  ب ا و ع داد               

ان د   وناهاویانی که  بال در آ  اسکا  یادته

بندی ب ه ک ار      به عنوا  معیارهای سهمیه

رود    رود. از درانسه و آلما  انتظار م ی     می

بیش از سی درصد از وناهاویا  را   ب ول   

شنبه  کنند. در ویونهاد دیگری که روز سه 

شود، ووصیه ش د  اس ن ک ه         بررسی می

بیسن هیار وناهاوی سوری که به ارد ،   

ان د ه ت در          لبنا  و ورکیه گ ری خ ت ه      

کوورهای ارووایی اسکا  یابند.وعدادی از    

کوورهای ارووای شر ی و ش م ال ی ای ن       

اند و از   مه ه    نرح را  ابل  بول ندانسته

ب ن دی      لهستا  ضمن مخالفن با سهمی ه 

ا باری، گف ت ه اس ن ک ه ه ری ک از               

کوورهای عضو باید ب ت وان د در م ورد           

گ ی ری      سیاسن مها روی خود وص م ی ت   

کند.کمیسیو  ارووا خواس ت ار ا  دام ات        

دوری و  امعی شد  اس ن و ا از ادام ه          

 دا عه انسانی  هوگیری به عمل آید.

  !   ورود هزاران پناهجوز کودو  نوجوان بدون ه راه به مرزهاز اروپا

سازما  دیدبا  حقوق بو ر در گ یارش         

ژوئن منت و ر    ۶3شنبه  ای که روز سه واز 

کرد  از وضعین کودک ا  و ن و  وان ا          

وناهاویی که بدو  ه م را  ب ه ی ون ا           

آیند ابراز نگرانی کرد  اسن.به گ ف ت ه      می

این سازما  بیوتر این کودکا  و نو وانا  

از کوورهای ادغانستا  و سوریه هس ت ن د    

که به دلیل  نگ و ناامنی، اس ت ف اد  از      

کودکا  و نو وان ا  در   ن گ، ازدواج          

کودکا  و محروم ماند  از و ح ص ی ل از       

های خطرناو زمینی و دریایی به یونا   را 

اند.بر اساس آمار کمیساری ای ع ال ی       آمد 

سازما  مهل در امور وناهندگا ، در س ال    

کودو و ن و  وا       ۲5۱۱بیش از  ۶۱5۲

ان د ک ه        وناهاو در یونا  ثبن نام ش د    

نفر از آنها کسانی بودند ک ه     55۱۱حدود 

کردند.اما   بدو  همرا  و به ونهایی سفر می

سازما  دیدبا  حقوق بور گفته اسن ک ه  

آمار وا عی بیوتر از ای ن اس ن ول ی            

بسیاری از کودکا  و نو وانا  وناهاویی 

آیند، برای آنکه زودور از    که به یونا  می

بازداشن ادار  مها رت این کو ور آزاد    

گوی ن د و      شوند، سن وا عی خود را نمی

س ال م ع رد ی          5۱خود را بیرگتر از   

و ر     کنند.این گیارش دلیل ن وون ی      می

ماند  کودکا  و نو وانا  ون اه ا و در      

های مها رت یونا  نس ب ن ب ه       اردوگا 

بر بود  روند ویدا  ادراد بیرگسال را، زما 

کرد  ا امتگا  مناسب و مطمئ ن ب رای     

آنها عنوا  ک رد  اس ن.گ یارش و از             

سازما  دیدبا  حقوق بو ر در م ورد         

کودکا  و نو وانا  وناهاو در یونا ، ب ر  

نفر از وناهاویانی  5۱۱اساس مصاحبه با 

که واز  به یونا  رسید  بودند، وهیه شد  

اسن.به گفته دیدبا  حقوق بور، بیوت ر   

کودو و نو وانی که در این گ یارش   ۲5

 با آنها مصاحبه شد  شهروند ادغانستا  و 

 ادامه در صفحه بعد                                
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هزار پناهجو از مرزهاز دریایی وارد اروپا شده اند 135سازمان ملل:   

به گیارش خبرگیاری رویترز از واشن گ ت ن،    

برایا  هانسفورد سخنگوی کمیساریای عالی 

مها را  سازما  مهل متحد گ ف ن: م ردم       

ناچار به انواع را  ها متوسل م ی ش ون د و        

متاسفانه وعداد این ادراد رو ب ه اد یای ش          

  .   اس                                     ن

وی ادیود: وعداد وناهاویا  و مها رانی ک ه   

هر روز وارد ارووا می شوند در ش ش م ا          

گوشته نسبن به مدت مو اب ه در س ال          

درصد ادیایش ی اد ت ه       ۱۱گوشته، بیش از 

  .   اس                                     ن

این در حالی اسن که سرا  اوحادیه ارووا بر 

سر یادتن را  حهی به منظور ح ل ب ح را       

  مها را  دیایند  با ه ت اخ ت الف دارن د.         

گیارش سازما  مهل مت ح د م ی اد یای د:          

ادیایش وعداد مها را  و وناه ا وی ا  ک ه       

بسیاری از آنها با  ایق های ناامن از آب های 

مواج مدیترانه عبور می کنن د، کو وره ای      

 نوب ارووا را به شدت وحن واثیر  رار داد  

  .   اس                                     ن

یونا  که مییبا  بیوت ری ن م ه ا  را  و          

بود  اس ن، ب ا        ۶۱51وناهاویا  در سال 

موکالت دراوا  ا تصادی دسن و وناه ن رم  

  م         ی ک         ن         د.            

گیارش کمیساریای عالی سازما  مهل متحد 

می ادیاید: مها را  و وناهاویا  از یونا  به  

کوورهای وا ت در غرب بالکا  می روند و از 

خرداد( بیش از یکهیار   55ابتدای ما  ژوئن ) 

نفر هر روز وارد این کوورها ش د  ان د در       

حالیکه نی ما  های  بل این آم ار روزان ه     

  ن    ف    ر ب    ود  اس    ن.               ۶۱۱

متئو رنتیی نخسن وزیر ایتال ی ا از س را         

کوورهای ارووایی به دلیل اخ ت الف     

 ۲۱نظر برای وصویب نرح اس ک ا        

هیار وناهاوی از ایتالیا و ی ون ا  ب ه      

  ش   دت ان   ت   ق   اد ک   رد.            

هانسفورد گفن: 'در حالیکه و ع داد       

مها را  ادیایش می یابد،  ردی ن و    

شرایط به هما  انداز  ناکادی اس ن.    

این موکهی منطقه ای اسن و باید ب ا  

همبستگی منطقه ای به آ  و اس خ       

 .   گ                ف                ن

بر وایه این گیارش بیوترین مها را  

و وناهاویا  از سوریه هستند ک ه از    

با بحرا  داخهی روبروسن  ۶۱55سال 

هیار نفر از م ردم ای ن کو ور         ۲۲و 

میا  مها را  و وناهاویا  خواست ار  

  ورود ب  ه اروو  ا ب  ود  ان  د.                

بی ثباوی در لیبی دلیل دیگر ادیایش  

مها روها اسن. اریتر  و ادغانستا  نیی  

دوم  ی  ن و س  وم  ی  ن کو  وره  ای       

  مها ردرسن هستند.

 

نفر آنها وسرانی بین س ن ی ن     ۶۲سوریه و 

سال بودند و به ونهای ی س ف ر       5۱وا  51

کردند.در گیارش دیگری که اوایل م ا     می

ژوئن امسال ووسط سازما  مهل م ت ح د      

منتور شد، گفته شد  که در سال گوشته 

میالدی، وهفات کودکا  در اد غ انس ت ا        

نسبن به سال  بل از آ ، ادیای ش   اب ل      

ای داش ت ه اس ن.ای ن گ یارش            مالحظه

دخت ر و     3مورد    )  ۲۱همچنین از ثبن 

وسر( استفاد  از کودکا  و نو وانا  در   ۲1

 نگ ووسط وهیس مهی ادغانستا ، وهی س  

های مسهح مخ ال ف دول ن       محهی و گرو 

خبر داد  و گفته اسن که ادغانس ت ا  در     

کنار  مهوری دموکراویک کنگو، میانم ار،  

سومالی، سودا    ن وب ی و ی م ن، از              

کوورهایی اسن که سربازگیری کودکا  و 

نو وانا  و استفاد  از آنها در  نگ رای      

اسن.  عالو  بر اینها موارد دیگ ری چ و       

ازدواج کودکا ، خو ون ن   ن س ی ب ا           

ه ا     کودکا  و نو وانا ، حمهه به مک ت ب  

ها( و استفاد  نظامی از ساختم ا     )مدرسه 

هایی اسن که ب ه     ها از دیگر چالش مکتب

گفته سازما  مهل م ت ح د، ک ودک ا  و          

 .نو وانا  ادغا  با آ  موا ه هستند
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گزارش اکسیون اعتراضی 

علیه دیپورت شهرزاد  

  ساکیانی ابولحسنی

 زینن کریمی 

 

بنا به دراخوا  سازما  سراسرى 

وناهندگا  ایرانى بیمرز اکسیونى  

اعتراضى عهیه خطر دیپورت وناهاو و  

دعال سیاسى شهرزاد ساکیانى ابولحسنى  

در مقابل کمپ موتا برگیار شد. این  

وظاهرات با استقبال شمار وسیعى از  

دعالین سیاسى وانسانهاى آزادیخوا  

روبرو شد در این وظاهرات شعارهاى بر  

عهیه  مهورى اسالمى و در دداع از  

شهرزاد سر داد  شد. و از نرف سازما   

سراسرى وناهندگا  ایرانى بیمرز زینن  

کریمى به عنوا  دبیر استهکهت با  

شهرزاد ساکیانى مصاحبه اى اناام داد  

در این مصاحبه شهرزاد به دعالیتهایى  

که در ایرا  و سوئد بر عهیه  مهورى  

اسالمى اناام داد  بود ووضیحاوى داد و  

اشار  کرد که اگر دولن سوئد او را به 

ایرا  دیپورت کند عوا ب خطرناکى در  

انتظارش خواهد بود و خواستار این بود 

که دولن سوید یک بار دیگر وروند   

ایوا  را مورد برسى  رار دهد و  

همچنین شهرزاد از لحاظ  سمى در  

وضعین خیهى بدى بود با ووکر سازما   

 سراسرى وناهندگا  ایرانى بیمرز

 اکسیو  اعتراضی عهیه دیپورت شهرزاد ساکیانی ابولحسنی

 اکسیو  اعتراضی عهیه دیپورت شهرزاد ساکیانی ابولحسنی
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 دبیر سراسری سازمان بیمرز 

 سعید آرمان 

 11440040104400تلف  تماس: 

Adress:IOIR,BM BOX 2592, 

London, WCIN 3XX, UK. 

E-mail:saeed_arman2002@yahoo.co.uk 

 

 دبیر ئاحد سراسری سو د بیمرز

 محمود محمدزاده

 1143063000003تلف  تماس:

 

 دبیر ئاحد استم ل  سازمان بیمرز

 زینت کریمی

 1143060034160تلف  تماس: 

 

 دبیر ئاحد گوتنبرگ

 ابوبمر شریف زاده

 1143000400101تلف : 

 

 دبیر ئاحد شمال سو د

 محمد عابدیان

 1143060044060تلف  تماس: 
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