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 بابک سراج سردبیر :                                                                                                                        

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

نگاهی اجمالی به گرایشات مختلف  ر  

     امر سازماندهی پناهجویان

         

 هیرش مجید نیا         

وجود پدیده ای به اسم بحررا  پرنراهرجرویرا در سرایر رای ا ریرر 

وافزایش یافت  آ  به  اطر وجود  و گسترش جنگ های قوما

مذهبا، ناامنا، کشتار،فقر و فالکت همواره پدیده ای ملمرو  -

و قابل رویت برای افکار عمومرا جر را  بروده اسرتادر واقر  

میرتروا  گرکرت کره پرنراهرجرویرا و گرریر رتر  اجربراری مرردم از 

کشورهایشا  به قدمت سرمایه داری وجود داشرتره اسرتاو در 

سای ای ا یر بدییل افزایش جنگ ای امپریاییستا و سیاستر رای 

میلیتاریستا سرمایه داری و تسلط حکومت ای مذهبا و اسرالم 

سیاسا مش صا در  اورمیانه ،بروز ای  پدیده و سرربررآورد  

بحرا  پناهجویا از کشورهای اسالم زده که در آتش جنگر رای 

قوما و مذهبا میسوزند منجر به آوارگا میلیونا مردم در ای  

حوزه جغرافیایا شده استااما در ای  میا  گرایشات م تلکا با 

برداشت ا و افق های م تلف با  استگاه و ترلرلرقرات  طربرقراترا 

هزا ان انسفان   گزا شی از مرگ

 که هیچگاه پخش نمیشور

 پردل زارع                           

 3صفحه                               

مشکالت زنان پناهجو،ستمی 

 مضاع  

 ییال م تر عبا                      

 4صفحه                       

جایگاه زن ر  جمهو ی اسالمی   

  ایران

             ساما  ب راما                       
                  

 5صفحه                        

کو رها تمام مرگ ها  ا تجربه  

  کررنند
 سیروان امین                       

 
                  

 5صفحه                        
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مش ص، سلا در بازتاب داد   مشرکرالت 

و مصائب انبوه انسرانر رایرا کره بره د یرل 

م تلف در تلریف مقویره پرنراهرجرویرا مرا 

گنجند کرده اند و به زعم  ود در برر رورد 

به ای  پدیده ترالش کررده انرداو گررایشرات 

م تلکا نسبت به پدیده پناهجویا و عرلرت 

افزایش تلداد پناهجویا  مواض  و اهرداف 

م تلکا را تلقریرب کررده انرد کره بصرورت 

 م تصر به آن ا اشاره میکنما

گرایشات ناسیوناییسرترا،مرذهربران ترنردنر  

نراسرریرونررایریررسرتررا کرره  تراریرر را حرداقررل در 

 اورمیانه هرمرواره برا ترلرصربرات مرذهربرا 

همراه بوده  است و بصورت اترحراد گرونره 

در افق و استراتزی و شیوه نگررش شرا  

به پدیده های م تلف ب شا هم نظرر و هرم 

افق هستنداو در سازماندها پناهجویرا  و 

تلرریرف هرویرترا و سرا رتراری از مرقرویره 

پرنراهرجررویرا  گرررایرش نرراسریرونررایریرسررترا بررا 

برجستره کررد  صررف مرلریرت و قرومریرت 

پناهجویا  بصورت گیت های گروها آنر را 

را دسته بندی میکند و ن ایتا در چارچروب 

ملیرت ،زبرا  یرا مرترلرلرقرات بره زعرم آنرا  

مشترک پناهجویا  را ترلرریرف و نر رایرترا 

برای آنا  کاری را انجام میردهرنردابرلرنروا  

مثال انبوه انجم  ها یا سازمان ای  یرریره 

ای که با یدک کشید  نرام پرنراهرجرویرا  برا 

پسوند قوما یا مذهبا در اکثر کشرورهرای 

اروپایا وجود دارد که هرم و مرم هرمرگرا 

شا  نه دفاع از حقوق پایه ای و انسرانرا 

پناهجویا ،بلرکره مرجرزا کررد  یرا بررترری 

داد  و امتیاز قائل شد  برای هرم زبرانرا  

 ررودشررا  در چررایشرر ررای پررنرراهررجررویررا 

میباشداگرایشات مذهبرا از نروع اسرالمرا 

آ  هم بر همی  متد ناسیوناییستا با قضیه 

پناهجویا بر ورد میکنندانکته تلخ قضیره 

ای  اسرت کره در هرنرگرامرا کره تربرلریرغرات 

راسیستا به انحاء م تلرف در مریردیراهرای 

بورژوازی یا در پروپاگندهای گروه هرا یرا 

احزاب دست راستا راسیستا سر برر مرا 

زند و از منافذ م تلف جروامر  برورژوازی 

بصورت کلمات و کلیشه های نکرت محرور 

پرنراهررنرده سررتریرز بسرتره برنردی مریرشررود،در 

ب تری  حایت ای  گرایشات عرظرمرت طرلرب 

مذهبا سلا دارنرد در هرنرگرامره ایر  -ملا

موج راسیستا گلیم پوسیده مرلریرت  رودی 

را ازآب بکشنرد و نر رایرترا برا تروهریر  بره 

ملیت ای دیگر با پسرونرد وحشرا یرا عرقرب 

مانده  ود را تبرئه میرکرنرنرداو بره نرحروی 

مشمئرز کرنرنرده برا راسریرسرم    برظراهرر 

فرهنگا ما زنندادر کمپ هرای -دیپلماتیک

پناهجویا در تلامل روزانه پناهرجرویرا  برا 

ملیت ای م تلف اما بصورت کلا در دردی 

مشررترررک کرره پررنرراهررجررویررا  دارنررد و آنرر ررم 

عبارت از واقرلریرت دهشرترنراکرا اسرت کره 

ترمررامرا ایرر  انسررانرر را مشررتررکررا از جررنررگ 

،نرراامررنررا و کشررتررار و فررقررر گررریرر ررترره انررد 

عرروامررلررا کرره ریشرره اصررلررا شررا  وجررود 

سرریررسررتررم سرررمررایرره داری و حررکررومررترر ررای 

مرذهربرا اسرالمرا ای از جرنر  حرکرومررت 

فاشیست اسرالمرا ایررا  اسرتاامرا برلرضرا 

بدییل وجود تلصبات ملا و مرذهربرا مریرا  

پناهجویا  در پروسه پناهرجرویرا ا رترالف 

برروجررود مررا آیررد و در ایرر  مرریررا  ایرر  

ملا به ایر  ا رترالفرات  -انجمن ای اسالما

دام  ما زننداکوتاه سر ر  ایرنرکره افرق و 

دورنمای سیاسا نراسریرونرایریرسرم حرترا در 

رابطه با پردیرده ای بره اسرم مر راجررت و 

پناهندگا به شدت محدود و تنرگ نرظررانره 

میباشداو مراهریرترا نرمریرتروانرد ایر  گررایرش 

ناسیوناییستا _مذهبرا اترحراد و سرازمرا  

یافتگا پناهجویا  را به پیش ببرد چرا کره 

کرروره راه هررای ترررکررکررر و تررلرررصرربرررات 

ناسیوناییستا_مرذهربرا بره عرنروا  عرامرل 

شکاف و جدا سازی انسان ا تحرت عرنروا  

مررلرریررت و زبررا  و کشررور مشررترررک عررمررل 

گررایشرات کرمرونریرسرترا و انسرا   میرکرنردا

  محورن

در کنار ترندهای ناسیوناییستا_مذهبا که 

بصررورت اجررمررایررا برررشررمررردیررماگرررایررش 

کررمررونرریررسررتررا و طرربررقرراتررا هررم در پررروسرره 

سازماندها پناهجویا  وجود دارد که  رود 

را در قرررایررب سرررازمررانرر رررای سررراسرررری 

پناهجویا  تلریف میکنداای  سازمانر را برا 

استراتزی و برنرامره ای انسرانریرت مرحرور 

مرذهربرا در -بدور از  ط کشا های قرومرا

یاری رساند  و کمرک بره پرنراهرجرویرا  و 

متحد کرد  آنا  همواره بنا به تروا   رود 

اقدام کرده انداگرایش کمونیستا با تاکید و 

پافشاری بر آزادی های سریراسرا و آزادی 

با قید و شرط اندیشه و بیا ، هریرچرگرونره 

گیت سازی ملیتا یا نژادی و مذهبا را بره 

رسمیت نما شناسدابلنوا  مثال در اوا ر 

دهه هشتاد میالدی با پیشن اد و ایده زنرده 

یاد"منصور حکمت"و تاکریرد ایشرا  بررای 

ایجاد فدراسیونا سراسری بررای دفراع از 

پناهندگا  و انسان ایا که به د یل م تلف 

از ج نم هرای کشرورهرای اسرالم زده مرا 

گررریررزنررد،سرریرراسررت دفرراع و حررمررایررت و 

سازماندها پناهجویرا  بصرورت جردی در 

سریوحه کار و پرراتریرک کرمرونریرسرتر را در 

 ارج کشور یلنا کشورهای پناهنده پرذیرر 

قرار گرفتاو سازما  سراسری پناهندگرا  

با مرز بر اسا  همی  نرگررش و -ایرانا

متد انسا  محور ترا کرنرو  فرلرایریرت کررده 

استاو س   آ ر اینکه پدیده پناهجویا و 

گسترش آ  به تکراپرو هرا و چرایرش هرای 

مستقیم  سیاست ای سیستم سرمرایره داری 

ج ا  گره  ورده است به ای  ملنا کره برا 

گستررش مریرلریرتراریسرم و جرنرگ افرروزی 

قدرت های امپریاییستا و سررکرار مرانرد  

حکومت ای فراشریرسرت اسرالمرا ای چرو  

حررکررومررت ایرررا  ،مررا شرراهررد آوارگررا و 

م اجرت اجباری انسان ا  واهیم بود پر  

بررایسررتررا در کررنررار امررر سررازمررانرردهررا 

پناهجویا  و متحد کررد  آنرا  در مرقرابرل 

سیاست های راسیستا و پرنراهرنرده سرتریرز 

بایستا همزمرا   برا ارترجراع سررمرایره و 

مذهب هم بصورت پیگیر و سازما  یرافرتره 

 مبارزه کردا

  2/21/6//7هیرش مجیدنیا  

نففگففاهففی اجففمففالففی بففه 

 گرایشات... 
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هر روز تیتر روزنامهاه هام و تامیا  هام  

خبر  پر ات  از خبر هام  اخاراد تتاتاه 

جهعی و تک نارارپ پانامهاجاویام  اتایام  و 

آفریقم از جم  جم   قامرپ اروپامق قامرپ ا  

که خوت ههمجرا  را باه آواوگ مارو خاوت 

اهم تر کنمر خبر اخراد هام  .فرا خوانتپ بوت

و تتتگیر   پنمهاجاویام  خابارهام  هاو از 

هرگ تتته جهعی  و تک نررپ پنامهاجاویام  

تر تریم و خشکی به موگ هایارتات اهام ناه 

تر رتاامنااه هاام و هاایااتیاامهاام   وابتااتااه بااه 

ترهامیاتار  کاه هاهاگای واقاعایام  تنایام  

اهااروز و تلاایاا  فاارار هااهاامجاارا  را از 

کشورهم  خوت وارونه  مازارگ هایاتهاناتق  

و ههمجرا  را تر تیت هخمطبمنشم  تبتی  به 

هوجوت  خطرنامکای کاه ماویای از تایامرپ 

تیگر  بارا  تتاخایار زهایا   آهاتپ بامشات 

هیکننت و  هخمطب را بر علیه پنمهاجاویامنای 

که تر جتتجو  خوشبختی هتتنت  تبتی  به 

یک راتیت  تهمو عیمر هیکاناناتق بالاکاه از 

تمی  هم و نشریم  حمهی پانامهاجاویام  کاه 

تنیم  عمر  از هر ناو  جانا  و  الاو و 

تتو را آرزو هیکننت و تهمهی تالگ شم  را 

هعطوف به یمر  رتامنات  باه پانامهاجاویام  

هیکننت و آرزو  صالاو و خاوشاباخاتای را 

برا  تهمهی پنمهجویم  تارنت نوشته و چمپ 

عااهاالااکاارت و قااواناایاا  هااهاامجاارتاای   .هاایااشااوت

کشورهم  اروپم  بم آنچه که قب  از وروت 

ههمجرا  باوت  تر عارا ایا  تو  تام  

کمهال فرق کرتپ ات  و قوانینی تاخا   و 

جتیت    را جمیگزی  قوانیا  قابالای کارتپ 

انت که پنمهجو را بم هشک  اتومو و ارتابامط 

بام بامز شات    .بم جمهعه روبرو کرتپ ات 

هاارزهاام  کشااورهاام  اروپاام    تر تاام  

به تو  پانامهاجاو آوارپ از  جانا   ۵۱۰۲

بیگ  از چنت صات  هازار انتام  آوارپ از 

جن  و  لو و نامبارابار   تر کشاورهام  

اتیمیی و آفریقم  ترر  خاوت را باه تاو   

اهاام تر ایاا  هاایاام   .اروپاام آواامز کاارتناات

قمچمقچیم  انتام  بام ترتا  کارت  شاباکاه 

هم  همفیمیی تر کشورهم  هامنانات ایارا  و  

ترکیه و تمیر کشورهم  تیاگار شارو  باه 

جااهاار آور  تاارهاامیااه هاام  باامت آورتپ ا  

کرتنت که تر قبم  آ  جم  انتمنهم بارایشام  

تر اینجم قصت تارو که باه هارگ  .ههو نبوت

انتم  فرار  از جن  و ضلاو و تاتاو   ۵۲

تر تریم اشمرپ کاناو کاه هایاچاگامپ از هایا  

 ۵۵روز  جهعه  .ا  تولتی پخگ نشت رتمنه

نرر  پنمهجو کارت  ۲۱تعتات   ۵۱۰۲تتمهبر 

که اه  کورتتتم  عراق و ایرا  بوتنات باه 

اهاایاات یااک تناایاامیاای بااهااتاار و انتاامناای تاار 

تاارنااوشاا  خااوت را تتاا  قاامچاامقااچاایاامناای  

تپرتنت که  از تر هم  و جم  پانامهاجاویام  

مریخته از جانا  و نامبارابار  و  الاو و 

خرقم   ثرو  هم  هیلیمرت   را جهر کرتپ 

شمهگمپ روز جهاعاه تو قامیاچ کاوچاک  .انت

نرر  پنمهجو  کرت باوت  ۲۱بمت  که  حمه  

تر هارز آباای هایام  کشاورهام  تاارکایاه و 

روهمنی بم برخورت بم یک کشتی نرا  کاگ 

روهمنیمیی  تچمر واژمونی هیشوتق تر ایا  

 ۹پنمهجو ورق هیشونات و  ۵۲حمتثه تعتات 

نرر نجم  هیآینات تر  ۶۳نرر  هرقوت و  تنهم 

ای  حمتثه بعت از چنت تامعا  کشاتای هام  

نااجاام  ماامرت تاامحاالاای تاارکاایااه بااه یاامر   

پنمهجویم  هی آینت و آنهم را به بیاهامرتاتام  

 .شهار کاود الای تارکایاه اناتاقام  هایاتهانات

ا  جم  بمختگم  ای  حمتثاه باعات از  خمنواتپ

چااناات روز باای خااباار  از تاارنااوشاا  

عزیزانشم  عمقب  از طاریاچ تامیا  هام  

پانامهاجاو  و شاباکااه هام  اجاتاهامعای  از 

ترنوش  عازیازانشام  اطاال  هایایامبانات و 

برا  شنامتامیای اجتامت و تاحاویا  مارفاتا  

اجتاامت عاازیاازانشاام  عاامزو کشااور تاارکاایااه 

نرر روبرو  ۵۲هیشونت و تر آنجم بم جنمزپ  

 ۵۲جانامزپ  تاناهام  ۵۲هیشنونت که از ایا  

جنامزپ تیاگار   ۲جنمزپ  شنمتمیی هیشونت و 

تاهامهای اجتامت  .بی هوی   بمقی هی هامنانات

شنمتم  شت به خمنواتهمیشم   تاحاویا  تاتپ 

و ای  تنهم مازارشای کاوچاک  از  .شتپ انت

هرگ هزارا  انتم  تر آرزو  خوشبختای 

بوتنت که هیچگمپ از هی   رتمنه ا  پاخاگ 

باتو  شاک بامعا  و  .و مزارگ نشتپ بوت

بمنای هارگ تاهامهای پانامهاجاویام   فارار  

جمنبمخته  و مریخته از جن  و نامبارابار  

هاامیاای   تاانااهاام وجااوت  حااکااوهااتااهاام و تولاا 

فمشیت  و تتو کمر   همننت رژیاو اتاالهای 

ایرا  هتتنت  که زنتمی را برا  جوانم  و 

آزاتیخواهم   تبتی   به جهنو کرتپ اتا  و 

هر صتا  آزاتیخاواهای و بارابار  را از 

تم زهمنی کاه رژیاو هام و  .نطره خره هیکنت

حکوهتهم  تیکتمتور بر تر کمر بمشنت بامیات 

تاتریاجای  و فارار   هر روز شامهات هارگ

  . انتمنهم از آ  جمهعه بمشیو

   2017/12/06پرت  زار   

هزا ان  گزا شی از مرگ

 انسان ...

 

 پردل زارع 
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 هشکال  زنم  پنمهجوقتتهی هضمعف 

تر جهم  کاناونای بام تایاطارپ و تتالاط 

هااناامتااباام  تااولاایاات  تاارهاامیااه تار  و 

فرهن  روبنمیای آ  بار زناتمای هارتو 

جواهر هختلف و بم وجوت پیکمر هتتاهار 

طبقمتی تر هقمب  کلی  تیتاتاو تارهامیاه 

تار  تر نااقاامط هااخااتاالااف جااهاام  ایاا  

آنتممونیتو و تخمصاو روزهارپ طاباقامتای 

ههوارپ وجوت تارت.تر کانامر ایا  ناگامپ 

کلی به تنیم  وارونه کاناونای هاهاچانام  

ز  تتیاز قکاوتآ آزار  بام خشاونا  

نااهاامتیاانااه شااتپ هاارتتاام ر  و خاارافااه 

پرتتی هذهبی تر قملب احکمو شرعی و 

اتالهای زناتمای اکاثاریا  زنام  را باه 

تبمهی کشمناتپ انات.قاوانایا  و نارو هام و 

هنجمرهمیی که ریشه تر هنامتابام  زیار 

تمختی بورژواز  تارت.و زنم  بعاناوا  

نیهی از جاهاعایا  جاهام  هاهاوارپ تاتاو 

هضاامعااراای را تر کااناامر تااتااو طاابااقاامتاای 

بعنوا  تتو جناتایاتای هاو بار هتاتای و 

زنتمی شم  حس هیکننات.زنام  پانامهاجاو 

که بخشم نیهی از جهعی  پنمهجویام  را 

تشکی  هیتهنت تر طی پروته پنمهجویی 

و حتی بعت از آ  هو هتحه  هشکال  و 

خشونتهم  هختلری هیشونت که از جامناب 

بااخااشاای از افاارات خاامنااواتپ شاام  یاام 

ههتارانشام  باه آناهام هایاشاوت.تاعامریاف 

تناتای و رایا  و باه شات  پاوتایاتپ و 

هذهب زتپ از جامیاگامپ و ناقاگ ز  تر 

خمنواتپ ههوارپ به هثمبه قاترتای ناهامنای 

از تو  اخالقیم  و تن  جمهعاه زنام  

را تر زنتا  خمنه هم و هاحایاط کامر باه 

زناجایار کشایاتپ اتاا .زناجایارهاامیای کااه 

مویی ههوارپ بمیتتای بار تتا  و پام  

ز  بمشنت و انتمنی  اگ را باه زناجایار 

کشنت.اکثری  زنم  پنمهجاو چاه کتامنای 

که هتمه  هتتنت و چه افارات هاجارت تر 

طی پروته پنمهجویی هتمترمنه هاتاحاها  

فشاامر هضااامعااارااای از جااامناااب تااامیااار 

پنمهجویم  و یم ههتر و خمنواتپ همیشم  

هیشونت.انت مر تنتی و باه شات  عاقاب 

همنتپ ا  که از جمنب طایاف هاذهابای و 

عقب افتمتپ از آنهم های روت و بامیتاتای 

ههچنم  زنم  پنمهجو ترنقگ ههاتارانای 

هطیرقخمنه تار و هتئو  تربی  بچه هام 

نقگ ایرم کانانات.اناباوپ باروز رفاتامرهام   

ناامهااوس پاارتااتاایقکااتااک زت  زناام  و 

کوتکم  و خشون  هم  کالهی و تحقیار 

بخمطر جنتی  زنم  جزو بتیهیمتی شاتپ 

اتاا  کااه مااویاام باامیتااتاای هااهااگاای تاامتپ 

لاااوحااامناااه و عااامت  از کااانااامر آ  

بگذرنت.باهاهایا  تلایا  اتا  کاه باعاضام 

تعتات  از خمنواتپ هم  پنمهجاو باعات از 

هااتتاای تچاامر اضااهااحااال   و از هااو 

پمشیتمی هیشونت.خشون  ا  کاه ریشاه 

تر فرهن  هنمتبام  تارهامیاه تار  و 

هرتتم ر  تارت ههوارپ تاعای هایاکانات 

هژهونی و تیطرپ بالهنمز  خوت را بار 

زنم  و کوتکام  باعاناوا  هالاک هاطالاچ 

هرتا  حر  کنت.از تویی تیگر تاحاهایا  

حجمب اجبمر  به تخاتارا  خارتتام  و 

کنتر  و فشمر بر رو  تخاتارا  جاوا  

ترهااهاایاا   جااواهاار اروپاامیاای از تااو  

برخی از خمنواتپ هم  پنمهجو هنجار باه 

باامز تااولاایاات خشااوناا  و هااحااتوت کاارت  

آزات  هم  انتمنی زنام  از تاو  ایا  

نگرگ ارتجمعای هایاشاوت.هار چانات کاه 

خشون  و ز  تتیز  تر تهمهی تنایام  

ترهمیه تار  وجوت تارت و روزاناه باه 

اشکم  هخاتالاف بامز تاولایات هایاشاوتقاهام 

هیزا  هبمرزپ و پیکمر برابر  طلابای و 

توتیملیتو ای  هصمف طاباقامتای و ایا  

تواز  را به نرر انتمنی  ههوارپ تغایایار 

تاتپ ات  و عرصه هم  بتیمر  را باه 

بورژواز  تحهیا  کارتپ اتا .تر اهار 

تحصیا  هاو هاتامتارامناه تر تاعاتات  از 

هااوارت هاام شاامهاات آ  هتااتاایااو کااه زناام  

پنمهجو بتلیا  عاتو اعاتاهامت باه ناراس و 

عمت  زتمی ا  که بصور  تاحاقایار و 

توهی  روزانه از تو  هذهب اتاالو و 

قوانی  اگ بم هجریم  ریز و ترش  اگ 

به زنتمی زنم  هیشوت خوت را تر شکا  

هم  هختلف نشم  هیاتهات.یاعانای هارتا  

خمنواتپ اجمزپ تحصی  و یام کامر را باه 

ههترا  شام  باه باهامناه ناگاهاتار  از 

فرزنت یم تمیر تتا  آویازهام   تیاگار 

نهی تهنت.نگمپ تحقیر آهیز ز  تاتایازاناه 

بصااور  هاام  هااخااتاالااف از خشااوناا  

فیزیکی مرفته تم تاحاقایار کاالهای جازو 

هارتتام ر    -فرهن  ضت ز  هاذهابای

ات .و بم خص زنم  پنمهجویی کاه از 

کشورهام  اتاالو زتپ بام حاکاوهاتاهام  

تیکتمتور اتالهی مریخته انت بایاشاتار بام 

هیو   هذهب و خرافم  و ز  تتیاز  

آشااناام هتااتااناات و هاارکااتاو از ایاا  زناام  

تجمرب تلخ بتیمر  را از قاوانایا  ضات 

انتمنی اتالو و برخورت تحقیار آهایاز و 

آپمرتمیت جنتی را بار زناتمای شاخاصای 

شم  تر طو  تملهم  جوانی شم  کتب 

کرتپ انت.برا  پمیم  تات  به ای  اوضم  

و مشوت  روزنه و افقی انتمنی و برابر 

 زو ات  کاه هابامرزپ ا  هاتاحاتاناه و 

جت  و تمزهم  یمفته را برا  پس زت  

ای  نگرگ هم  ضت ز  و ضات کاوتآ 

تمزهم  تات و  زهاه اگ قابا  از هار 

چیز آممهی خوت زنم  و اکاثاریا  هارتو 

جمهعه  ازهمهی  ضت انتمنی هانامتابام  

و فرهن  پوتیتپ ترهمیه تار قهاذهاب 

و  هرتتم ر   ات  و تالگ ختاتاگای 

نمپذیر و بی وقره برا  هاحاو و زتوت  

ای  فرهن  ویر انتمنی بصور  وتیار 

 بمیتتی شک  بگیرت.

 لیال ههتر عبمس

مشکالت زنان پناهجو،ستمی 

  مضاع  و توامان

 

 

  ییال م تر عبا   
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تا زمانا که دیر  در مریرانره ی قردرت 
برراشررد قشررر زنررا  شرراهررد برریررشررتررریرر  
سرکوب و قربانا هسرترنردا بردونره در 
نظر گرفت  همه ی جنبه های جرایرگراه 
زنا  ،نمیتوا  از آزادی هرای انسرانرا 
س   به میا  آوردا صلب تحصریرل از 
زنا  ،به حاشیه اندا ت  آن ا از کار و 
مرروقررلرریررترر ررای اجررتررمرراعررا ، صررلررب 

انت اب،گوشه نشریر  شرد  در   آزادی
کنج  انه،سبرب اسرترحرکرام پرایره هرای 
دی  و مذهب  واهد شد و جرامرلره را 
در مقابل موقلیرتر رای دمروکرراتریرک و 

هرای اطرالعراترا بره  متمد  و برمربرارا 
  .سوی نابودی سوق ما دهد

و اما دیدگاه مردا  در مرورد ایر  کره 
جررنرر  مررونررر حررافررظ شرررف مررردا  
هستند،میر از م ر تایریرد برر پریرشرانرا 

 رافات دینا،اهانترا برزرب بره  رود 
  .مردا  نیز محسوب میشود

 
 

اینساء،مسلمانا  برر   سوره  در قرآ 
ای  باورند که  دا برای م م شرمررد  
ز  ایرر  سرروره را نررازل کرررده اسررت 
،ویا در ایر  سروره هریرت ا رتریرار و 
آزادی به زنا  داده نشرده و فرقرط در 
مورد زد  زنا ، زنردانرا کررد  زنرا  
ویررا ز  یررک دوم مرررد ارر مرربرررد و 
صردهرا برا احرتررامرا هرای دیرگرر کره 
امروزه به فرهنگا در کشرورهرایرا از 
جمله جم وری اسالما ایرا  در آمرده 

 .است
مررجررازات قررانررو  اسرراسررا جررمرر رروری 
اسررالمررا ایرررا  برررای زنررا  طرربررق 
شرعیات است ،ای  در حایا اسرت کره 
اگر به زنا تجاوز شرود ویرا شراهردی 
نداشته باشد محرکروم اسرت و چرنردیر  
قانو  بره ایر  شریروه وجرود دارد کره 

 .حاکا از نا برابری است
و رشرتره هرای   نا برابری در دانشگاه
رشرتره حرق  ۰۱۱تحصیلا که بیش از 

ندار  شرکت کرنر ، در ورزشرگراه هرا 

برای دید  فروتربرال برر  و در سرمرت 
های رسما و مر رم دویرترا اسرتر ردام 
شررونررد، حررجرراب اجرربرراری و نررداشررترر  
انت اب هرمرسرر مرورد عرالقره و نروع 

 .ریشه در  انواده دارد  زندگا که
فلال آزادی زنرا    امروزه انجم  های

در ایرررا  اسررالمررا وجررود دارد کرره 
مرررترررشرررکرررل از ترررلرررداد زیرررادی زنرررا  

بره   روشنککر آزادی طلب که برای نه
ایرر  نررابرررابررریرر ررا سرر ررت دار  تررالش 

  .میکن 
ابره تیره اسالم و آ رونرد هرا برر سرر 
انسرررانررریرررت و حرررقررروق بررررابرررر در 

سایه افکنده اما نما برارد زنرده   ایرا 
 .باد آزادی

 

جایگاه زن ر  جمهو ی 

  اسالمی ایران

   

               ساما  ب راما  

 استکهلم  از مردم کوبانی حمایت سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز 

 

به               اعدام                                                                         نه   

  کو رها تمام مرگ ها  ا تجربه کررنند              

 
 سیروان امین

مرب با گلویه ، مررد  برا اعردام ، مررد  
دسته جملي ، مرد  با سرربرریرده شرد  ، 
مرد  با بمب شیمیایي ، مرد  از سرمرا ، 
مرد  از گرسنگي و اااو ایرنربرار زیرزیره ، 
 شم طبیلي بود كه بري رحرمرانره برر سرر 

  . كوردها آوار گشت
 شمي از جن  زیزیه كه بزرب و كروچر  
را با هم به دیار عدم راهي سا ت ا زیزیه 
اي كره ده هرا شر رر و صردهرا روسرترا و 
هزارا  كورد را آمقرار داد و جرام مررب 

 . را به ان ا  وراند
دگر باره تراژدي ملرت كرورد را بره ترار  
تاریخ به ثبت رسانید ا ترراژدیرایري كره دل 

  . زمی  و مردمانش را با هم یرزاند
در ای  دیار مرثیه سرا ، عصیا  زمریر  ، 
زما  را از كوردها گرفت ، جا  از ب شي 

ستاند و بر ب شي دیگرر دا  دل نشرانرد ، 
  . دامي بزرب و فراموش نشدني

تاریخ نشانداده كه ملت كورد همواره تحت 
ظلم و ستم بوده و هریرت نرداي كرمركري از 
جایي نشنریرده ، ایرنربرار زیرزیره ایر  برالي 

  . اسماني ملت كورد را به عزا نشاند
  زمی  یرزید و جا  یرزید
 و بغضم را فرو  وردم

 و جاري شد ریا كاري سایوسا 
  و بغضم را فرو  وردم

  و بارا  درو  از هر دها  یاوه گو بارید
  و بغضم وا فرو  وردم
  جسد روي جسد چید 

  ز  و مرد و جوا  و پیر
  و بغضم را فرو  وردم

 !ویي تا كي ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تمام بغض ایم را به  شمي سرخ
  و دیوانگر بدل كردم

 و دیگر  شم هایم را فرو ن واهم  ورد
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  و م  فریاد  واهم شد
   روشا  بر سر تزویر
  و م  فریاد  واهم شد

... 
درو  هاي وقریرحرانره ي مسرو   و  ربرر 
گزاري ها دل ادم رابره درد مري آورد، برد 

  . تر از درد زیزیه
اگر كراري از دسرترترا  برر نرمري آیرد پر  
سكوت ا تیار كرنریرد ترا  رود درد  رود را 
چاره كنیم و ای  مم بزرب را پیش از ایر  

  . در دیما  چنگ نزنید
 !!!! مي گویید ن مافلگیر شدیم

ای  جمله عرجرب ازار دهرنرده اسرت مرردم 
عادي حق دارند ای  را بگویند اما ایا حرق 
ن ادهاي رسمي و دویتي اسرت كره چرنریر  

  بگویند؟
چگونه میتوانید بگویید مافلگریرر شردیرم ، 
اینجا ایرا  است كشوري پر قدرت كه هرر 
جایي جنگ و جدال باشد نیروهاي مدا لره 
گر را میکرستید سپاه پر قدرت در عراق ، 

   ...سوریه ، فلسطی  ،
فناوري هسته اي شما انچنا  زبانزد شرده 

واهمه شرده  كه كشورهاي ابر قدرت دچار 
اند ، ا  وقت براي زیزیه اي كره كروردهرا 
ي كشور را دفر  در زیرر اوار كررد هریرت 

 !حرفي جز مافلگیر شده ایم ندارید؟؟
م متری  پرسشي كه ای  زیزیه و مدیریرت 

  : آ  در اذها  ایجاد كرد ای  بود
شاید علت مافلگیري چیز دیگري براشرد   
چه مللوم كه ازمایشات هسته اي  رود را 

 ... بر سر ملت كورد امتحا  كرده باشید
روزهرراسررت كرره از ویرررانرري كرررمررانشرراه 
میگذرد ویي هنوز اوار برداري تمام نشرده 

 ،هنوز 
اجساد زیادي زیر اوار مانده اند ، مرا چره 
نیازي به تسلیت گکت  شما داریم كم   زم 
است ، اگر كم  هاي مردمي نبود بازمانده 
هاي زیزیه تا كنو  از سرما و گررسرنرگري 

 . هال  شده بودنند
یادتا  رفته ای  مردما  كورد مررز نشریر  

سرال دفراع مرقرد  ، در  ٨بودند كره در 
 ۰جنگ ایرا  و عراق ،  ون ا ری تند ترا 

وجب از  ا  را واگزار نكنند؟؟؟ای  مرردم 
همان ایي بود  كه اثرات شیمیرایري هرنروز 
در  و  اكثرشا  هست ، و ا   درمرانرده 
و مغلوب بالي اسمانري شردنرد ، ترنر را بره 
كم  نیازمندند به حمایت مسئو ني كه بري 

  . مسئوییتي از سرو رویا  میبارد
ا  موق  كه پدرا  و برادرا  كویبرما  را 

و  رونشرا  را  به رگبار گلویه مي بستید 
میریر رتریرد و دامشرا  را برر دل مرادر و 
 واهرانشا  میگذاشتید ، یادتا  هست چه 
كردید؟؟ براي اعتصاب و اعرتررام مرردم 
به " نه به كشت  كویبرر" كره حرق مصرلرم 
 ود میدانستیم چره كرردیرد ، نریرروي ضرد 
شورش به ش رما  سرازیر شرد ، بره مرا 
انررگ قرراچرراقررچرري زدیررد ااا بررراي شررادي 
هررمررزبررانرر ررایررمررا  در كشررور دیررگررر ابررراز 
 رروشررحررایرري كررردیررم در یرر  آ  نرریررروهرراي 
هوایي و زمیني كردستا  را احاطه كرردنرد 

  ... و به ما انگ تجزیه طلب را زدید
حا  چه شده ؟؟ شما كه مریرگرکرتریرد ایررا  
یلني ملت میور كرورد ، چرگرونره از دور 
ایستاده اید و نظاره گر نرکر  نرکر  جرا  
داد  ملتما  هستید ؟ ف میدیم چقدر برراي 

 . ایرا  م م هستیم
ملت كورد همه نوع مرب را دیدند ویي از 
تر  مرد  را هرگز ، هرگز ن واهیرد دیرد 
كه ی  كورد از تر  برمریررد ا قرراري در 

  کو رها تمام مرگ ها  ا تجربه کررنند
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