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از: اى مجموعه
هاى نامه و ها مصاحبه ها، سخنرانی ماالت،

مولودى اسماعيل
جون۲۰۰۴ تا ۱۹۹۸ مه

معرفى:

حصييلت شد. متولد ايران کردستان در سقز شهر در ١٩٥٣ سال در مولودى اسماعيل
رشته در حصييل ادامه براى حهران در رساند. پايان به شهر اين در را متوسطه و ابتدايى
قيام با افتاد. بزندان ١٩٧٥ سال در سياسى فعاليتهاى بخاطر و کرد زندگى الکترونيک
. پرداخت فعاليت به له کومه حککيلت با اى حرفه بيورت و شد آزاد زندان از ايران مردم
حا بود ايران کارگرى کمونيست حزب کادر و سياسى فعالين از آمد. سوئد به ١٩٩٠ سال

.۲۰۰۶ سال

فعال کودکان حقوق و مرد و زن برابرى از دفاع در بخيوص اجتماعى مسائل زمينه در
اکتبر در که جوانانى خانواده به وامداد رسانى کمک سازماندهندگان از يکى است.
فارغ مولودى اسماعيل دادند. دست از را جانکان يوحيبورى سوزى آحش فاجعه در ١٩٩٨
سازمان مدارس مسئول است. يوحيبورى دانکگاه از اجتماعى مددکارى رشته التصييل
ايرانى پناهدگان سراسرى فدراسيون دبير است. سوئد يوحيبورى استان در کودکان نجات

است. جوانان مککلت و مسائل مورد در ها خانواده مکاور و سوئد واحد

در که است ايرانى اولين حککيلحى و حزبى فعاليتهاى از غير کنون حا مولودى اسماعيل
قطعنامه R B کودک نجات سازمان در سال ١٦ زير دختران براى حجاب ممنوعيت مورد
ممنوعيت مورد در همچنين دارد. مورد اين در ونوشته مقاله دهها .۱۹۹۷ سال داد ارائه
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ممنوعيت و سال ١٦ زير پسران کردن ختنه ممنوعيت سال ١٦ زير دختران براى حجاب
دهها است. پرداخته بصث به و مقاله سوئدى هاى روزنامه در سوئد در اسلمى مدارس
مرد و زن برابرى از دفاع در دارد. کردى و فارسى ، سوئدى بزبانهاى سخنرانى و نوشته
راديو، کفتگوى و بصث دهها در حاکنون و است فعال سياسى اسلم به برخورد در و
، بک لرش ، برى نى لينا مثل دولتى مسئولين و موناسالين انگراسيون وزير با حلويزيونى
و بصث مجلس نمايندگان و سوئد دادگسترى وزارت مکاور و سوئد پرورش و آموزش وزير
اسماعيل است. داشته مهاجر خانوادههاى در جوان دختران وضعيت مورد در کفتگو
زنان حقوق مدافع فعالين از و کودکان مسائل در سرشناس هاى چهره از يکى مولودى
يوحيبورى، استان در کودک نجات سازمان رهبرى عضو مولودى اسماعيل است. سوئد در
نيز يوحيبورى استان در و سوئد عرب در SSRکمونى کارمندان احصاديه رهبرى عضو

ميباشد.

کودکان و مذهب به مربوط مطالب اول: بخش

سوئد! در کودکان نجات سازمان سالنه جلسه از گزارشى

٩٨ ٥ ٢٥

سراسر از ان در نفر ٢٥٠ شدکه برگزار بوريهولم شهر در ماى ٢٣و٢٤ روزهاى در جلسه
را خود پيکنهادات و نظرات هرکس جلسه برگزارى از قبل ماهها داشتند. شرکت سوئد
اعلم ان مورد در خودرا نظر رهبرى طبعا و شود مطرح جلسه در حا ميفرستد رهبرى به

مورد: در )پيکنهاد( motion يک من ميدارد.
سوئد مدارس در سال ١٦ از کمتر دختران براى حجاب ممنوعيت ١ـ

مذهبى. هر از صرفنظر مدرسه کلسهاى فعاليتهاو حمام در دختران ٢ـ
نظر حبادل و بصث از بعد اما کرد. رد بکلى انرا رهبرى که کردم پيکنهاد سالنه جلسه به
و موافق صصبتهاى جلسه. در بصث دهنده پيکنهاد بعنوان من حوضيصات و سخنرانى و
اول بند حذف حيويب با و کرد رد را رهبرى نظر سالنه جلسه نهايت در جلسه در مخالف

رساندند. حيويب به را من پيکنهاد ان دوم بند حيويب و motion

! است وخيم مذهبى مدارس در کودکان وضعيت

٢٠٠١ ١٢ ١٧

در آن سوئدى متن که مولودى اسماعيل از است اى مقاله فارسى حرجمه زير متن
آ ١٦ صفصه ٢٠٠١ دسامبر ١٦ يککنبه روز هيتر نى داگنس سوئد, سراسرى روزنامه

شده چاپ



مولودى اسماعيل هاى نوشته مجموعه

- 3 -

نسبيت نام حصت آوردند. در سر سوئد در سمى قارچ مثل مذهبى مدارس نود دهه در
بچه اوضاع بر مملکتى مسئولين و پرورش و ااموزش اداره فرهنگى چند جامعه و فرهنگى
)اکثر وستروس شهر در الفجر مدرسه پوشيدند. چکم مذهبى مدارس در مهاجر هاى
اان به حوجهى مدرسه اولياى و ميگيرند قرار شتم و ضرب مورد شان خانواده در مصيلين
وضعيت ميکردنداين کار موقتا مدرسه همين در که سوئدى نفر دو پيش هفته در ندارند.
کرد. اان از کوحاهى گزارشى دوم کانال حلويزيون که است بارزى نمونه نمودند( مل بر را

هرگونه و مدرنيسم عليه اانها روش و افکار زيرا نيستند عادى مدرسه مذهبى مدارس
و دختران ميکنند. جنسى ااپارحايئد حبليغ مذهبى مدارس است. بکرى جامعه پيکرفت
قرون و سالر مرد حفکر بنکينند. هم کنار يا و کنند بازى هم با ندارند حق پسران
و زنان درش که اسلم مذهب است. مدارس اين در دختران بر بزرگى فکار وسطى
به که هايى بچه دختر براى احفاقى چه دارند. وپسران مردان از کمترى ارزش دختران

ميافتد؟ مدارس اين در ندارند ااشنايى خود حقوق
و دارد حاکيد ٢٤ و ١٩ بند در که است کودکان حقوق کنوانسيون با قض حنا در اينها همه
و اخلق عليه بايد کنوانسيون عضو ککورهاى که ميخواهد اکيد کنوانسون ميگويد.
شديدا مياندازند بخطر را کودکان روحى و جسمى سلمتى که افتاده عقب فرهنگ
حمام مقابل در را کودکان حا آورند, بعمل جدى اقدامات بردنکان بين از باى و کرده مبارزه

نمايند. حفاظت مياندازد بخطر را کودکان حرمت و سلمتى که عقايدى و افکار
حمام مقابل در را آنها بايد جامعه باشد. کودکان سلمتى از حفاظت مسئول بايد جامعه
مدارس بايد کند. حمايت مياندازد بخطر آنهارا جسمى و روحى سلمتى که هايى چيز
و حعليم در ندارد حق مذهب است. افراد شخيى امر مذهب شوند. حعطيل مذهبى
آرام و مدرن مصيطى در دارند حق مهاجر هاى بچه نمايد. دخالت جامعه سازمان و حربيت

کنند!! رشد

ميکود! چى سانسور هم ژورناليست وقتى

٢٠٠١ ١٢ ٥

, من شرکت با استکهلم کودک نجات سازمان در پانلى ٢٠٠١ نوامبر ٢٦ دوشنبه
جامعه در مذهب نقش به که کسانى بعنوان درآگاهى هايده و قاسميانى سليمان
از نفر نيک سه پانل. در دولت نماينده و انتگراسيون وزير سالين مونا خانم دارند. انتقاد
در ايى بوسنى مسلمانان سخنگوى استکهلم، بزرگ مسجد جمعه امام کليسا،
سوئد در کودک نجات سازمان سخنگوى اونبرى آنيکا خانم بودند. پانل در استکهلم
روزنامه بودند نفر دويست از بيش که سالن در کنندگان شرکت بين در بود. پانل مسئول
طرف از من بک پيتر آقاى بنام آنها از يکى که داشتند شرکت زيادى عکاسان و نگاران

بود. هيتر نى داگنس سوئدى روزنامه
در داغ )بصثهاى عنوان حصت اى مقاله ٢٠٠١ نوامبر ٢٧ شنبه سه روز کم بک پيتر آقاى
سنگ مذهبى براى که کرده حلش من بک پيتر آقاى . نوشته زنان( و کودکان حقوق مورد
سليمان من، بصثهاى از و اند. گرفته قرار ظلم مورد آنها ميگويد و گذاشته حمام

نياورده. بميان سخنى آگاهى در هايده يا و قاسميانى
نگاران روزنامه بين صسجل مذهب جدى منتقد سوئد ککور در که کسى بعنوان
داگنس در را من مقالت و ها نوشته بکمن پيتر خود مرحبه چند حتى ام شده شناخته
دهد. امتياز مذهبيون به و سانسور مارا ميکند حلش امروز اما است. کرده چاپ هيتر نى

صورت اين به کردم، مذهبيون از مکخص سوال ٤ من پانل در
نه يا آرى باشند؟ داشته همزمان عقدى زن ٤ دارند حق مردان آيا ١

نه يا آرى باشند؟ داشته آزاد جنسى رابطه ازدواج از قبل دارند حق جوان دخترا آيا ٢
نه يا آرى شوند؟ مسلمانها پيکنماز ميتوانند همجنسگرايان آيا ٣
نه يا آرى شوند؟ مسلمانان پيکنماز يا و امام ميتوانند زنان آيا ٤
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همين انتگراسيونداشتم. وزير و دولت نماينده بعنوان سالين مونا از سوال ٤ همزمان
داشتم. هم سوئد در کودک نجات سازمان سخنگوى اونبرى مونيکا خانم از را ها سوال
شرکت بين آنرا همچنين و نمودم ديگران و مذهبيون حضور حقديم کتبا را سوالها همه

کردم. پخش سالن در کنندگان
بود. فرار بدين سوالها

انسانى ارزش و نميکند رعايت را کودکان حقوق که مذهب يا فرهنگ و اخلق هرگونه ١
شوند؟ متوقف بلدرنگ بايد ميگذارد پا زير را آنها

فردى آزاديهاى و حقوق والدين مذهب و مليت گرفتن نظر در بدون سوئد دولت آيا ٢
ميکناسد؟ برسميت را جوانان و کودکان

زيرا باشد. همه براى بايد دولتى رسمى مدارس و شود برچيده بايد مذهبى مدارس ٣
کند. دخالت جامعه امورات و مسائل در ندارد حق و است افراد خيوصى امر مذهب

مورد اين در دولت شود. متوقف فورا بايد سال ١٦ از کمتر هاى بچه پسر کردن ختنه ٤
بگيرد. بازى به را کودکان زندگى وسطى قرون افکار که دهد اجازه نبايد

مورد کودک نجات سازمان در و دولت در اساسى مسائل اين که خواستاريم ما ادامه در
؟ شده شناخته جامعه در حربيت روش مثل حجر عهد فرهنگ آيا گيرد. قرار جدل و بصث
است چنين اگر باشند. والدينکان افتاده عقب افکار دست اسير ابد حا اقليتها بايدفرزندان
ميدهندکه اجازه مسئولين و دولت چرا نيست چنين اگر نميکود؟ نرم جامعه در چرا
آيا کند. نابود را مهاجر هاى خانواده بعضى جوانان زندگى افتاده عقب فرهنگ و مذهب
هاى خانواده جوانان براى يکى دارد. معنى دو انسانها برابرى و کودکان حقوق سوئد در

مهاجر؟ هاى خانواده جوانان براى ديگرى و سوئدى
اجازه لى و ميدانم افراد شخيى امر را مذهب و ميگذاريم احترام مذهبى افراد به ما

کند. نابود را جوانان زندگى مذهبى افکار و مذهب که نميدهيم
يک مثل من ويل شنيد آنهارا بک پيتر که بود پانل در من بصثهاى از مختيرى اين بله
چنين او نيست. بيطرف نگار روزنامه يک من بک پيتر گرفته. فاکتور آن از چى سانسور

مينويسد
کرد...( صصبت ها مذهبى غير عليه شده، متولد سوئد در و امام که کيلن )عبدالصق

داد ها خارجى ما عليه امامش شده متولد سوئدى کلمه با ميکند حلش من بک پيتر
در کنندگان شرکت جزو و نداشت شرکت پانل در عبدالصق بترساند. مارا دهد. سخن
من است. سوئد شده متولد او زيرا ميکند استناد او به من بک پيتر چرا اما بود. سالن
پيتر نه ميکنم. حلش برابر دنيايى براى و ميکنم مبارزه برابرى نا عليه است سال دهها
وادارمان بسکوت يا و بترسانند را من امثال و من نميتواند سوئديش امام نه و من بک
سال صدها اندو گذرانده سر از را مذهب عليه سختى مبارزه ککور اين مردم نمايند.
مذهب جامعه اين مردم اکثريت حال برانند. جامعه حاشيه به را مذهب حا اند کرده حلش

نيستند. قائل برايش ارزشى و نميکناسند برسميت را
عقب فرهنگ و مذهب به نيستم حاضر هرگز ولى قائلم احترام مذهبى افراد براى من
که نميدهم اجازه گز هر من ميکنم. مبارزه اش عليه حوان حمام با و بگذارم احترام افتاده
بچه دختر با ساله ٦٠ مرد که نميدهم اجازه من کند. ازدواج زن چهار با همزمان مرد يک
من بک پيتر حال نميترسم خوارانش جيره و اسلمى جمهورى از من کند. ازدواج ساله ٩

کنند. ساکت مرا امثال و من که نيستند هيچ اش شده متولد سوئدى امام و
ها بچه دختر مسلمانان نميدهيم اجازه طلب برابرى انسانهاى همگى و من بک پيتر نه
دختران که نميدهيم اجازه ما کنند. شان ختنه حا دهند انتقال والدينکان زادگاه به را
شده متولد غير و سوئد شده متولد امام و شما شوند. ناموسى قتلهاى قربانى جوان

کنيد. ساکت مارا نميتوانيد که بدانيد بايد سوئد
مولودى اسماعيل

سوئد. در ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون دبير
يوحيبورى استان در کودک نجات سازمان مدارس مسئول و
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اسلم حکومت حصت کودک

ميگويد: ١٣٧٥ سال در اسلمى جمهورى منتکرشده و رسمى آمار
شدهاند. کار بازار وارد حرفهاى بطور سال ١٤ حا ١٠ بين کودک ٥٥٧ و هزار ٢٦٤

حرفهاى بکار که را سال ١٤ زير کودکان واقعى حعداد اگر که ميکند حيريح آمار همين
اسمى آن از اسلمى رجمهورى مرجع هيچ نه و ميکوند ثبت نه جائى در و ميپردازند
است! دهنده حکان واقعا ميکود! بالغ هزار ٨٠٠ به حعداد اين بگيريم، نظر در نميبرد،
داشته اشارهاى کودک هزار ٨٠٠ اين از نفر دو زندگى از گوشهاى به فقط بدهيد اجازه
و آدامس از پر جعبهاى با ايستادهام، قرمز چراغ پکت پارکوى، احوبان در باشيم:"
گوشهاى در کنم. خريد او از ميخواهد مميصرانه و ميکود نزديک ماشين به شکلت
و است شده پاره آن جلو که کتانى کفکهاى با ميآيد، ماشين داخل به او و ميايستم
است، سالم ١٠ ميگويد: مصجوب و مظلوم چهرهاى با و کثيف و کهنه شلوار و بلوز
اما است کارگرساختمانى پدرم آمديم، حهران به بروجرد از پيش سال ٥ نفريم، هکت
کار است سالش ١٤ که بزرگترم برادر و من نميدهد، کار او به کسى است معتاد چون
ادامه نتوانستم ديگر و خواندم درس دبستان دوم حا ميدهيم. پول مادرم به و ميکنيم

حهران[ چاپ روزنامههاى در شده منتکر گزارشات از [ دهم."
چنين او دارد سال ٤٨ اکنون که رضوى بنام است مردى کودک، کار قربانى ديگر مورد
هکت همان از معاش امرار براى دادم، دست از را پدرم سالگى هکت در ميگويد:"
کار نانوائى در هم بعازظهرها و فروشى لبو فروشى، ميوه کنم، کار شدم مجبور سالگى
استراحت ميبينم ميکنم، نگاه گذشته به وقتى هستم. فروش فرش هم الن ميکردم
حنهائى در وقتها بعضى کنيد باور نفهميدم. را بچگى مزه نداشتم، حفريح وقت نداشتم،
اين جاى را منبع[خودحان همان از ميخورم".] حسرت کودکيم دورانى براى و ميکنم گريه
آنها که ناظريد شما و نميرود مدرسه شما ساله ١٠ فرزند که کنيد حيور بگذاريد، آدمها
ميکنيد، حلش که شما کنيد حيور ميکود، ککيده جانش شيره کارگاهها يا و خيابانها در
و سينما و سفر هزينه حا ميکنيد حلش کنيد، بهرهمند امکانات بهترين از را خود کودکان
با را خود ساله ده کودک بجايش کنيد، حهيه را فرزندانتان شادى و درس و حفريح
حجاوز معرض در و باشد، شما خانواده آور نان او که ببينيد ژنده و پوره پاره لباسهاى
زندگى از روز يک فقط به داريد گوشهاى از کنيد حيور گيرد، قرار لومپنها انواع جنسى
چنين شايد شما خود ميدهد؟ دست شما به حالى چه ميکنيد، نگاه معيومتان کودک
خود با که کسانى شما ميان در هستند مطمئنا کردهباشيد، طى زندگى در را مسيرى
سرنوشت به فرزندانتان شدن دچار از حا بکارگيريد داريد حوان در را چه هر کردهايد عهد
انگيزه همين با که شما ميان در کسانى هستند مطمئنا کنيد، جلوگيرى مکابهى
و اردوگاهها در دربدرى و آوارگى رنج و کردهايد رها را خود ديار و دوست و فاميل
را ديگرى آينده فرزندانتان براى حا خريدهايد بجان را پاکستان و حرکيه خطر پر مسيرهاى
صرفا را سختى همه اين گفتهاند بارها و بارها که کسانى واقعاهستند ببينيد، حدارک
برابر در اسلمى رژيم حاکميت حصت که ببينيد وقتى و ميکنند. حصمل بچههايکان بخاطر
آيا شدهاند، مصکوم حدريجى مرگ به اکنون هم ديگر کودک هزار صدها شما چکمان
بکار داريد حوان در را چه هر نميکنيد آرزو آيا نميککيد؟ ناسزا به را زمان و زمين واقعا
و بککيد مصاکمه ميز بپاى را دلبندحان کودکان براى سرنوشت اين مسببين حا گيريد
شما به و شوند پيدا عدهاى که کنيد حيور بنکانيد؟ احهام صندلى بر جنايتکار بعنوان
با حوافق در و حدريج به و يواش يواش خاحمى جناب بگذاريد و نگهداريد دست فعل بگويند،
مدنى "جامعه پاسداران، سپاه و اسلمى نهادهاى اقسام و انواع حفظ با و فقيه ولى
رژيم حفظ نميگوئيد آيا گفت؟ خواهيد چه جماعت باين کند! پياده را اش، اسلمى"
دنبالچهاى، و نام هر با حال پرورش، و آموزش و دولت در اسلم دخالت ادامه و اسلمى
آور زجر صصنههاى اين نميگوئيد آيا کودک؟ بىصقوقى به بخکيدن مکروعيت يعنى
شکل هر به اسلم دخالت ادامه صورت در آنان، روان و جسم شدن حباه و کودک زندگى
اسلمى جنايتکاران رسمى آمار طبق داشت؟ نخواهد پايانى دولت، در ديگرى شمايل و
هزار ٨٠٠ بر زجرآورى و وحکتناک سرنوشت بر ما ناباور چکمان مقابل در و اکنون هم
معيوم کودکان اين کردن پرپر اندازه چه است. شده حصميل سال ١٤ حا ١٠ بين کودک
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را اسلمى جمهورى است؟ بس ديگر بزنيم فرياد که برسيم نتيجه باين ما حا است لزم
نظم اين حافظ دستگاههاى همه با و انسانستيزىاش و ستيزى کودک قوانين حمام با بايد
يتيم " کردن داير اسلمى، جمهورى ستم از کودکان نجات راه ککيد. زير به جنايتکارانه
راه نيست، اسلمى ستمگران و چپاولگران سوى از بخکش و خيرات و احسان و خانه"
است. اجتماعى و آموزشى قوانين و دولت در مذهب دخالت نوع هر دست کردن کوحاه

آن: در که نکاند را رژيمى اسلمى حکومت بجاى بايد
باشد. برخوردار خلق و ايمن و شاد زندگى يک از باشد داشته حق کودک -هر

گردد.- اعلم ممنوع عمل و رسما سال ١٦ زير نوجوانان و کودکان براى حرفهاى -کار
از پسر، و دختر از اعم کودکان برخوردارى مانع حوجيه هر با و طريق هر به که را کسانى
مخيوص فعاليتهاى در شرکت و حفريح، ، آموزش نظير خويش مدنى و اجتماعى حقوق

برساند. مجازات به قانونا و حعقيب کودکاناند،
مقابله جرائم اين با و شود مصسوب جنائى سنگين جرم کودکان از جنسى -سواستفاده
سرپرستى حصت خانوادگى، امکانات و خانواده فاقد کودکان -کليه شود. قاطع قانونى
سعادت و رفاه شوند.-حضمين حربيت مدرن و پيکرو و مدرن نهادهاى در و گيرند قرار دولت
استانداردواحدى است موظف دولت است. جامعه با خانوادگى وضع از مستقل کودک هر

کند. حضمين ممکن، سطح بالحرين در را نوجوانان و معنوى و مادى امکانات و رفاه از

سوئدى سراسرى راديوى و نورشوپينگ ٤ پ سوئدى راديو با مولودى اسماعيل مياحبه
اکوت

٢٠٠١ ١٢ ١٦

مهاجر خانواده يک از ساله ١٨ جوان دختر که داد خبر ٤ پ حلويزيون دسامبر ١٥ شنبه روز
برادر اينکه بدليل گرفته. قرار آزار و اذيت مورد نورشوپينگ شهر هستنددر اصل عراقى که
دختر اين حال آورده. بدست او بيل مو حلفن در را شناسى نا شخص اسم دختر اين
اين برادر است. بسترى نورشوپينگ بيمارستان در و است وخيم والکتم ضرب بدليل
٤ پ سوئدى راديو رابطه اين در فراريست. هنوز پدرش ولى شده بازداشت دختر
مياحبه ٢٠٠١ ١٢ ١٦ شنبه يک روز ايکوت سوئدى سراسرى راديوى و نورشوپينگ

پينگ. نورشو راديو از يوسف طاهر و ايکوت طرف از کارل داشتند. مولودى اسماعيل
مهاجر هاى خانواده در ن دخترا مسئله و نورشوپينگ واقعه مورد در شما نظر :۴ پ

چيست؟
در ناموسى قتل بنام که است احفاقاحى زنجيره از افتاده که احفاقى مولودى: اسماعيل
خواستار و ميکنيم مصکوم قويا را آن ما و ميافتد احفاق مهاجر هاى خانواده از بعضى
بعنوان مهاجريم. هاى خانواده از بعضى در جوان دختران وضعيت به عاجل رسيدگى
پناهندگان فدراسيون دبير بعنوان ميکنم. کار مسئله اين مورد در سالهاست که کسى
دولت از سوئد غرب در کودک نجات سازمان مدارس ى سخنگو و سوئد در ايرانى
. ايم داده هکدار مورد اين در بارها ما نباشد. حفاوت بى موجود بوضعيت که ميخواهم
هاى فرهنگ و مرحجع جريانهاى دست مسئول مقامات و سوئد دولت فرهنگ نام حصت
است. آن بارز نمونه وستروس در ولفجر اسلمى مدرسه اند. گذاشته باز را افتاده عقب
و مقامات ولى ميخورند کتک والدينکان دست از خانه در مدرسه اين کودکان اکثر
است. ممنوع سوئد در کار اين که صورحى در ميپوشند. چکم آن بر مدرسه مسئولين
هاى خانواده از بعضى در کودکان وضعيت به مسئولين حوجهى بى از نکان اينها همه

است. مهاجر
کرد؟ بايد چه ميکنيد فکر شما :۴ پ

بى را کودکان حقوق کنوانسيون و سوئد قوانين بايد هرچيز از قبل مولودى: اسماعيل
عمل ولى داد قول ناسالين مو کرد. رعايت بدرستى جر مها هاى بچه مورد در چرا و چون
از بعضى وسطى قرون افکار در واقعيت يک ناموسى هاى قتل مسئله نکرده. کارى هيچ
چند جامعه و فرهنگ نام حصت مسئولين متاسفانه ايستاد. آن عليه بايد هاست خانواده
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حقوق کنوانسيون دارد, وجود کودکان از حمايت قانون ميبندند. چکم آن بر فرهنگى
و ها بچه نميکند. صدق بدرستى مهاجر هاى بچه مورد در اما دارد وجود کودکان

اند. کرده رها افتاده عقب و انسانى ضد افکار و مذهب دست در را زندگيکان
دارد؟ نقکى چه پليس ميکنيد فکر :۴ پ

بچه مورد در قانونمداران را قانون وقتى است قانون دست ابزار پليس مولودى: اسماعيل
نميدهد. نکان العمل عکس ضرورى مواقع در هم پليس طبعا نميگيرند جدى مهاجر هاى
هاى خانواده از بعضى در کودکان مککلت قضايى دستگاه که ميکنم خواست در من

بگيرند. جدى را مهاجر
بينيد؟ مى چگونه را مهاجر حککلهاى نقش :۴ پ

ما جريان نظر از که آنچه ولى باشند. داشته حفکرى چه دارد بستگى مولودى: اسماعيل
موظف جامعه و قانون نيستند. والدينکان حلق ملک کودکان که است اين است, مهم
سل به لطمه که کردارى و رفتار و مذهب فرهنگ, هرگونه مقابل در کودکان از که است
دارد حاکيد اين بر کودکان حقوق کنوانسيون ٢٤ اصل شوند. حفاظت بايد ميزند شان متى
که فرهنگى و اخلق گونه هر عليه بايد هستند کنوانسيون عضو که ککورهايى که
نمايند. حلش آن بردن بين از بايدبراى کنند. مياندازدمبارزه بخطر را کودکان سلمتى
دارند وجود انسانى قوانين اند.همه کرده ول خودشان حال به را آنها سوئد در متاسفانه
پا مرحجع جريانهاى به لت دو اينکه بدليل است. فراوان اجرا و عمل حا آنها فاصله ولى
و کرد مصدود آنهارا بايد جامعه پيکرفت و سلمتى حفظ براى صورحيکه در ميدهد.

نمود. کوحاه را دستکان
نورشوپينگ ٤ پ , ايکوت شما از حککر با

گرفت را ساله ٢١ دختر جان ديگر ناموسى قتل يک

اين از مجرا ميکود. ککته مهاجر اى خانواده از جوانى دختر ٢٠٠٢ سال آوريل ماه در
با انترنت طريق از موزائيک( )برنامه ميکند کار سوئد حلويزيون در دختر اين که است قرار
دختر مدحى از بعد ميکنند. ملقات سوئد در را همديگر و ميکود آشنا استراليا از پسرى
خانواده که آمده بعمل کاشف حال ميميرد. مککوکى بطور و ميکود نيست به سر جوان
اورا ميگيرند حيميم و نکرده آنها حرف به دخترشان نبودن. کار اين موافق دختر اين
بر مسئله حال ميکوند. مککوک مسئله اين به دختر اين نزديکان و دوستان ميککند.

شوند. ککيده دادگاه به خانواده است قرار ناموسى قتل بعنوان و شده مل
روز سوئد( در عير )روزنامه اکسپرس روزنامه از بلوهم سوسان خانم رابطه اين در
زير در داردکه مولودى اسماعيل با مفيل اى مياحبه حلفنى ٢٠٠٢ ژوئيه ٢٢ دوشنبه

ميخوانيد. آنرا خلصه
مورد در روزنامه در ات قبلى هاى نوشته در را شما اسم من اکسپرس: از سوسان خانم
که داريد خبر حتما هستيد. عرصه اين در فعال شما و ام آورده گير ناموسى قتلهاى
مطلع مورد در متخيص بعنوان شمارا نظر ميخواهم ، افتاده احفاق اى قضيه همچنين

شوم؟
ولى دارم ماجرا اين از اى گريخته و جسته هاى خبر متاسفانه من مولودى: اسماعيل
در اما دارد. وجود آزادى مورد در کاغذ روى چيز همه که ميافتد مملکتى در احفاقات اين
راسيستى سياست حصت است. سوئد دولت نتيجهسياستهاى مسائل اين عمل
مملکت اين در را ستيز زن و مرحجع هاى حفکر دست دولت و مسئولين فرهنگى نسبيت
با همدستى در مسلمان امامهاى ١٩٩٢ سال در که هست يادت حتما اند. گذاشته باز
سياست يعنى سال. ١٥ شد و آورند پائين مهاجر دخترانم براى را ازدواج قانون دولت
خانواده در جوان دختران زندگى سال ده ظرف در فرهنگى نسبيت راسيستى و نادرست
اسلم زن ضد افکار نيز و والدين افتاده عقب افکار نام حصت کرد. نابود را مهجر هاى
برابرى انسانهاى همراه ما اند. شده آن قربانى مسلمان هاى خانواده در مهجر دختران
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ازداج سن که شديم موفق حا کرديم بصث دولتى مسئولين با سالها و کوشيديم طلب
و دختران مورد در نادرست سياست دولت برسانيم. مسال ١٨ به دوباره را دختران

ميبرد. بکار مهاجرين فرزندان
راسيستى مورد اين در دولت سياست هستيد معتقد شما آيا اکسپرس: از سوسان

؟ است
طبق ميکنم. اشاره حعدادى به فقط من و است زياد نمونه ، آره مولودى: اسماعيل
که عقائدى و افکار عليه بايد کنوانسيون عضو هاى دولت کودکان حقوق کنوانسيون
امام به دولت سوئد در اما نمايند. اقدام ميزند بهم را کودکان جسمى و روحى سلمتى
دولت بياورند. پائين کودکان براى را ازدواج سن ميدهد اجازه مذهبى مرحجعين و ها
و مهاجر هاى خانواده زندگى در را مسلمان هاى امام و مذهبى مرحجعين دست
که هستنند مسلمان هاى امام اين جامعه قوانين اجراى بجاى گذاشته. باز مسلمان
که آورده بوجود فضايى فرهنگى نسبيت نام حصت دولت ميکنند. هدايت هارا خانواده
پلى ميکنند. دور مهاجر هاى خانواده زندگى از را مدرنيسم دارند مرحجعين و مسلمانان
سوئد. در ازدواج قانون نه دارند بال دست مذهبى ازدواجهاى و دارد وجود وفور به گامى
قانون يک يد با مملکت که خواستاريم ما ميکند. عمل مختلف قوانين مملکت اين در
برخورد راسيستى هاى نمونه اينها کنند. استفاده سان يک به آن از همه و باشد داشته

است. مسئله به دولت
به کمک با رابطه در کرون ميليون ٣ دولت که داريد خبر شما اکسپرس: از سوسان

است؟ کم ميکنى فکر کرده وقف مهاجر دختران
در نيست. هيچى بکود انجام بايد که عظيمى کار مقابل در مبلغ اين مولودى: اسماعيل
مرحجعين و امامان بلکه نميدهند طلب برابرى و آزاديخواه حککلهاى به را مبلغ اين ثانى
کار بيکترين که زنان کمپين و فدراسيون مثل ارگانهايى ميکنند. را استفاده بيکترين
زياد حرف دولت ميکنند. استفاده امکانات اين از ناچيز خيلى ميکنند مورد اين در هارا
هاى مدرسه به نميکند. اقدام درست فرهنگى نسبيت غلط سياست بخاطر ولى ميزند
دختر هاى بچه که نميدهد اجازه وستروس در الفجر اسلمى مدرسه ، کن نگاه مذهبى

ميدهند. ياد جنسى آپارحايد آنها به بچگى همان از يعنى بنکينند. هم کنار در پسر و
کرد؟ چکار بايد ميافتد روزه هر که احفاقات اين به حوجه با باشه اکسپرس: از سوسان

شامل و باشد داشته قانون يک بايد ممکلت يک است روشن مسئله مولودى: اسماعيل
دست حا بگذارد کنار را فرهنگى نسبيت سياست بايد دولت شود. ميزان يک به همگى
بايد بيصقوقى و نيکارى شود. کوحاه ها خانواده زندگى از مسلمان و مذهبى مرحجعين
بايد امکاناحش و جامعه شود رعايت بايد انسانها برابر حقوق هرچيز از قبل شود. برداشته
کنند بيان را نظراحکان که نميابد راه سکولر و مدرن انسان هزاران باشد. همه اختيار در
فرهنگ هر از قبل کودکان حقوق رعايت بايد است. امامان اختيار در هميکه ميديا لى و
معلمين و مدارس معلمين بگير نظر در ندارند. مذهب کودکان باشد. مذهبى و
اش خانواده با من که بچهاى دختر از مرحب فرهنگى نسبيت نام حصت کودکستانها
بيمارستان در من ميگويد والدينش به ميآئيد؟ کجا از شما ميپرسند دارم آشنايى
ميپرسد احمقانه ما معلم چرا ولى هستم اينجا اهل من ام آمده بدنيا استرا يوحيبورى
مهاجرين پسر و دختر به که است راسيستى حندنسهاى ها اين آره ميآيم؟ کجا از من

ايد. شده متولد اينجا چه اگر هستى سوئدى حو که کن فراموش ميکود آور ياد
گذاشتى من اختيار در که وقتى از متککرم اکسپرس: از سوسان

مرسى مولودى: اسماعيل

سوئد! وزير نخست به
٢٠٠٢ ٢ ١١

ر مهاجر نجوان دخترا بخيوص را سوئد در آزاد انسانهاى قوى احساسات فاديمه مرگ
دم طلبى برابرى و راديکاليسم از دولتمردان حرس و پاگير و دست قوانين کرد. دار جريصه
وسطى قرون و مانده عقب افکار حغيير در نتوانند که شده باعث سوئد دولتى دستگاه
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از بعضى در جوان دختر هزار دهها خاطر بهمين بگذارد، حاثير مهاجر مرحجع گروههاى بين
زندگيکان سالر مرد افکار و مذهب ، مانده عقب فرهنگ زيرفکار مهاجر هاى خانواده
در معمول که قتلهايى بقيه مثل خواند. عادى امر يک نبايد را فاديمه قتل ميرود. هدر
افتاده, احفاق پرستى ناموس بخاطر و است ناموسى قتل اين بلکه ميافتد. احفاق جوامع
آمار طبق مثل . افتد مى احفاق دنيا از نقاطى در روزمره ناموسى قتل . پل و سارا مثل
کردستان در زن هزار چهار از بيش ٢٠٠٠ ١٩٩١ـ سالهاى بين در بکر حقوق سازمان
٥ از بيش مهاجر سازمانهاى مثل ما اند. داده دست ااز ر خود جان خاطر بهمين عراق
از بعضى در را جوان دختران وضعيت و ميکنيم صصبت جامعه در مورد اين در است سال
دربصثهاى خود شرکت با ميکنيم. گوشزد مسئولين و دولت به مهاجر هاى خانواده
جدى بطور را اوضاع اين خطر انتگراسيون مسئولين با و ها روزنامه راديويى ، حلويزيونى
جا طلب برابرى و آزاده انسانهاى به ميديا و دولتى دستگاه و دم اما ميکنيم. گوشزد
چند جامعه نام حصت وسطى قرون فرهنگ اسلمى، مرحجع گروههاى عوض در نميدهند.
مى نابودى به ها خانواده در دختران و زنان ابر ر زندگى و داده گسترش را خود فرهنگى

ککانند.
سکوت رابطه اين در دولت و ، است کرده حر قوى را مسئله اين نکينى حاشيه و بيکارى
و بنکينند هم کنار در ندارند حق پسران و دختران اسلمى مدارس در مثل کرده.
شما حتما ميگردد. حبليغ جنسى آپارحايد ميکود, گرفته ناديده ومرد زن برابرى مسئله

ميدانيد. را وستروس در والفجر اسلمى مدرسه ضعيت و دولت رئيس بعنوان
مهاجر سازمانهاى به ٢٠٠٢ ژانويه ٢٦ روز بلدت آفتون روزنامه در وزير!شما نخست آقاى
مسئوليت بيکتر بايد و دارند را هايکان وليت هم به دسترسى امکان که ميگوئيد
و فعال اجتماعى مسائل مورد در ما ميدانيد شما ؟ چيست منظورت نيمدانيم ما بگيرند.
گذارى حاثير امکان ما به مديا و دولتى دستگاه و دم متاسفانه ولى ميکنيم برخورد جدى
در نداريم. را دارند اختيار در مرحجع گروههاى که موقعيتى و امکانات ما نميدهند. را

باشند. برخوردار مساوى امکانات از بايد همه آزاد جامعه يک در صورحيکه
جواب در اند داده سازمان را SIOSخود بنام چترى زير که ديگر مهاجر گروههاى از حعدادى
که احفاقاحى حمام در . نميدارند بيان را خود روشن نظرات و ميکنند غرولند فقط شما نامه
را فاديمه زندگى که ناموسى قتل مورد در حتى اند. کرده سکوت افتد مى جامعه در
در دختران زندگى وضعيت مورد در آگانه که هستند کسانى اينان کردند. سکوت گرفت

اند. کرده سکوت مهاجر هاى خانواده از بعضى
. هستيم نکات اين اجراى خواهان ما وزير نخست آقاى

اسلمى مدارس بايد جهت بهمين شود. کودکان به دوگانه برخورد که داد اجازه نبايد ١ـ
شود. ممنوع سال ١٦ از کمتر کودکان براى

١٦ از کمتر آنهائيکه براى حجاب بايد باشند داشته بنفس اعتماد دختران اينکه براى ٢ـ
به بنا جدايى نکانه و مذهبى سمبلى حجاب چون . شود اعلم ممنوع هستند, سال

ميباشد. جنسيت
بايد دولتها ميگويد که آورد در اجرا ابه ر ٢٤ بند کودکان حقوق کنوانسيون بايد دولت ٣ـ
به را کودکان روحى و جسمى سلمتى که مذهب و فرهنگ , افکار بردن بين از براى

کنند. مبارزه مياندازد خطر

صميمانه سلمهاى با
اسد کمال مصمد، سارا ، احمد بکر ، کابلى پروين ، مولودى اسماعيل

! زنان حصقير براى است اى وسيله حجاب
٢٠٠٢ اکتبر ١٣

حلش خاستند بر اسلم بخيوص و مذهب از دفاع در حعدادى گذشته هاى هفته در
اسلم حقيير اسلمى هاى جامعه در و زنان عليه بيصقوقى و خکونت بگويند که نمودند
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البرونسون مريم به جواب در اى مقاله مولودى اسماعيل مسئله اين به جواب در نيست.
است اى وسيله )حجاب عنوان حصت نوشت ميکنند. دفاع اسلم از که بنگتسون کلس و
پستن يوحيبورى روزنامه در ميخوانيد آنرا فارسى حرجمه که مقاله اين زنان( حصقير براى

رسيده. چاپ به ٢٠٠٢ اکتبر ١١ جمعه روز

به اينکه براى کند. حصقير شان جنسيت بخاطر را انسانها حا ميبرد رابکار حجاب اسلم
مسلمانان آسمانى کتاب قرآن از است لزم ببريم پى انسانها حصقير در اسلم ماهيت
نگاه زن به قرآن چگونه شود داده نکان و شود داده نکان آن کريه چهره حا برداشت پرده
و زيباِِايى باشند. داشته کنترل خود احساسات و نظر بر که موئمن زنان به ))بگو ميکند٠
از غير کسى حا بپوشانند پوست( و مو )مثل ميخورد ديگران چکم به که آنچه
نگاه از بارزى نمونه اين ٣٢ آيه النور ٢٤ سوره نبينند.« آنرا و نکند نگاه آن به شوهرانکان
چگونه اسلم افتاده عقب و مذهبى اعتقادات که ميدهد نکان اين است. زن به اسلم
طبق مينمايد. سلب پوشش انتخاب در را آنها هاى آزادى چگونه و ميکند نگاه زنان به
شوهر حلق ملک را زنان اسلم باشند. داشته شرم خود بدن اعضا از بايد زنان قرآن نظر

ميکند. داد قلم
برسيد مزارعتان به هستند، شما ککت مزارع ))زنان آمده چنين ٤ آيه البقره سوره در
بلکه نيستند آدم زنان آيه اين داريد.((طبق دوست که طور هر و ميخواهيد که هروقت
استفاده او از زن اجازه بدون ميتواند زمان هر و هروقت مرد مردانند. جنسى اميال وسيله
زنان به حنها قرآن عبارات اين در ميخواهد. مرد که طورى هر و جا هر بنمايد. جنسى
بدنبال حنها که ميکوند قلمداد وحکى جانورانى بعنوان هم مردان بلکه نکده حوهين
حرمت و بکر به حوهين بلکه نيست زن حصقير حنها اين هستند. زنان از جنسى استفاده
ميکند. دار خدشه را کودکان سلمتى اوست.حجاب برابر و آميز احترام روابط انسانى
خودرا بدن اجزاه و کنند شرکت بيولوژى کلسهاى در ندارند اجازه که پسرانى و دختران
در ندارند حق که هستند زيادى دختران مسلمانند. شان والدين اينکه بخاطر بکناسند
نميدهند.در اجازه شان مسلمان واديلن اينکه بخاطر کنند شرکت ورزش و شنا
اينکه بدليل بگيرند. فرزندانکان مورد در حيميمى هر ميتوانند والدين اسلمى ککورهاى
اين در دارد. بزرگسالن حقوق به بستگى کودکان حقوق ميدانند. او نعمت ولى خودرا
ارزش گونه هر و انسانها حقوق عليه مصکم احصاد يک در دولت و مذهب ککورها نوع
مطرح دراش انسان حقوق که است رسمى مکان حنها خانواده نتيجه در هستند انسانى
باز را ارحجاعى و مانده عقب افکار دست که ميکنند حلش مذهب و دولت ميکود.
نقکى هيچ حاکنون مذهب که شاهديم کنند.همه حکومت مردم زندگى بر حا بگذارند
اختيار با مذهب دورانى هيچ در ميدانيم همه نداشته. انسانها زندگى در آزاديخواهانه
و پيکرفت و مدرنيسم براى احترامى هيچ و است نکرده ول را وپاکميتش قدرت خود
يک بود قائل احترام افراد مذهبى عقيده براى اينکه نيست. و نبوده قائل انسانها برابرى
پا زير را انسانها برابرى که مذهب انسانى ضد افکار و مذهب ولى است. مسئله
افکا گيرد قرار حمله مورد بايد نميکند رعايت را انسانى حقوق حرين ابتدايى ميگذارد

شود. حضمين مرد و زن برابرى حا باشد آزاد انسانى جامعه حا شود

کنيد! حعطيل را مذهبى مدارس
٢٠٠٢ جولى ٢٩

در آن سوئدى متن که مولودى اسماعيل از است اى مقاله فارسى حرجمه زير متن
چاپ ١٦ صفصه ٢٠٠٢ جولى ٢٨ جمعه روز هيتر نى داگنس سوئد, سراسرى روزنامه

شده

رو دنبال ويا مذهبى انسانى غير قوانين اجراى به مجبور را ها بچه ندارند حق والدين
هيتر( نى داگنس (. است مقاله نويسنده نظر اين کنند. خود افتاده عقب فرهنگ
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التيام زخم داد. حکان را همه بود حلويزيون مجرى که اى ساله ٢١ جوان زن مرگ حراژدى
افتاده. احفاق او نزديکان بوسيله قتل که است مککوک پليس شد. باز دوباره نيافته
باشد دخيل خود زندگى در ميخواست زيرا کرده دار لکه را خانواده ناموس او اينکه بدليل

نداشتند؟ قبول اورا بستگانش و خانواده که کند زندگى کسى با ميخواست يا و
روان و جسم بر کنترل براى مذهبى و مردسالر جامعه که است اى شيوه ناموسى قتل
دوم درجه نقش زن سيستم اين در ميگيرد. بکار آنرا دختران و زنان داشتن کنترل حصت و
در سياسى سيستم و مذهب بنابراين ميآيد. بصساب مرد جنسى ارضاى وسيله و
و مرد و زن برابرى دليل بهمين برود. بين از افتاده عقب حفکرات که نميدهند اجازه جامعه
نزديکان و فاميل بوسيله ناموسى قتل نيست. قبول قابل سيستمى چنين در زن آزادى
جلسه فاميل و خانواده اعضا ناموسى قتل در . ميکود اجرا و ريزى برنامه دقيق مقتول
بلکه نيست حنها قاحل بنابراين ميکنند. انتخاب را کسى آن اجرا براى خود بين از و ميگيرند
در معمولى قتلهاى ولى دارد خود پکت را خانواده کل و طايفه جمعى کمک و راى

دارد. فرق کامل که ميدهد رخ ديگر اوضاعى و شرايط
و جاهليت دوران از مانده باز که است مذهبى ـ فرهنگى مساله يک ناموسى قتل
حيات به ميانه خاور در و افتاده عقب و اسلمى هاى ککور در که انسانهاست بربريت
مذهب و سياسى قدرت بلکه ميخواهند خود مردم اينکه دليل به نه ميدهد. ادامه خود
سرکوب را خواهى آزادى و معترض صداى هر و ميکنند حفظ آنرا قدرت حمام با جامعه در

مينمايند.
جامعه افراد زندگى در ندارد حق مذهب شود. جامعه در افراد خيوصى امر بايد مذهب
و عقايد هاى فکار افتاده عقب افکار گزند از بايد کودکان کند. دخالت کودکان بخيوص

و سياسى اعتقاد هچ به و ندارند مذهب کودکان باشند. مصفوظ مذهبى خرافات
صرف کنند زندگى خود کودکى شيرين دنياى در بايد کودکان نيستند. وابسته فرهنگى

دارند. مذهبى يا سياسى اعتقاد چه والدينکان اينکه از نظر
ميکنم پيکنهاد اين بنابر

بايد ميکند سلب آنهارا آزادى عمل در يا و مجبور را کودکان که عقايدى و افکار حمام ١
شوند. ممنوع

هاى آزادى و حقوق بايد والدين فرهنگ يا و نظرات گرفتن نظر در بدون سوئِد دولت ٢
کند. رعايت و بکناسد برسميت را مهاجر هاى خانواده در کودکان

هرکس است، افراد خيوصى امر مذهب شوند. بسته بايد مذهبى مدارس حمام ٣
و آموزش در ندارد حق مذهب براين بنا کند. اجرا آنرا خود زندگى مصدوده در ميتواند

مدرسه. مثل مهمى جاى در بخيوص کند. دخالت کودکان پرورش

اکوت سوئدى سراسرى راديوى و دالسلند ٤ پ سوئدى راديو با مياحبه

٢٠٠١ ١٢ ١٦

بقتل پدرش بدست ٢٠٠٢ ژانويه ٢١ يککنبه روز که اى ساله ٢٦ دختر شاهيندال فاطمه
- ايکوت سوئدى سراسرى راديوى و سلند دال ٤ پ سوئدى راديو رابطه اين در رسيد.
مولودى اسماعيل مياحبه ٢٠٠٢ ١ ٢٣ شنبه سه روز فرانک پ٣ پيتر پ١ , گونيل

داشتند.

مهاجر هاى خانواده در پدرش بدست فاطمه قتل اوپسال, واقعه مورد در شما نظر
چيست؟

در ناموسى قتل بنام که است احفاقاحى زنجيره از افتاده که احفاقى مولودى: اسماعيل
خواستار و ميکنيم مصکوم قويا را آن ما و ميافتد احفاق مهاجر هاى خانواده از بعضى
بعنوان مهاجريم. هاى خانواده از بعضى در جوان دختران وضعيت به عاجل رسيدگى
پناهندگان فدراسيون دبير بعنوان ميکنم. کار مسئله اين مورد در سالهاست که کسى
دولت از سوئد غرب در کودک نجات سازمان مدارس ى سخنگو و سوئد در ايرانى
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. ايم داده هکدار مورد اين در بارها ما نباشد. حفاوت بى موجود بوضعيت که ميخواهم
هاى فرهنگ و مرحجع جريانهاى دست مسئول مقامات و سوئد دولت فرهنگ نام حصت
است. آن بارز نمونه وستروس در ولفجر اسلمى مدرسه اند. گذاشته باز را افتاده عقب
و مقامات ولى ميخورند کتک والدينکان دست از خانه در مدرسه اين کودکان اکثر
است. ممنوع سوئد در کار اين که صورحى در ميپوشند. چکم آن بر مدرسه مسئولين
هاى خانواده از بعضى در کودکان وضعيت به مسئولين حوجهى بى از نکان اينها همه

است. مهاجر
کرد؟ بايد چه ميکنيد فکر شما س:

مورد در چرا و چون بى را کودکان حقوق کنوانسيون و سوئد قوانين بايد هرچيز از قبل ج:
نکرده. کارى هيچ عمل ولى داد قول ناسالين مو کرد. رعايت بدرستى جر مها هاى بچه
هاست خانواده از بعضى وسطى قرون افکار در واقعيت يک ناموسى هاى قتل مسئله
آن بر فرهنگى چند جامعه و فرهنگ نام حصت مسئولين متاسفانه ايستاد. آن عليه بايد
دارد وجود کودکان حقوق کنوانسيون دارد, وجود کودکان از حمايت قانون ميبندند. چکم
دست در را زندگيکان و ها بچه نميکند. صدق بدرستى مهاجر هاى بچه مورد در اما

اند. کرده رها افتاده عقب و انسانى ضد افکار و مذهب
دارد؟ نقکى چه پليس ميکنيد فکر س:

مهاجر هاى بچه مورد در قانونمداران را قانون وقتى است قانون دست ابزار پليس ج:
در من نميدهد. نکان العمل عکس ضرورى مواقع در هم پليس طبعا نميگيرند جدى
را مهاجر هاى خانواده از بعضى در کودکان مککلت قضايى دستگاه که ميکنم خواست

بگيرند. جدى
بينيد؟ مى چگونه را مهاجر حککلهاى نقش س:

اين است, مهم ما جريان نظر از که آنچه ولى باشند. داشته حفکرى چه دارد بستگى ج:
کودکان از که است موظف جامعه و قانون نيستند. والدينکان حلق ملک کودکان که است
بايد ميزند شان متى سل به لطمه که کردارى و رفتار و مذهب فرهنگ, هرگونه مقابل در
که ککورهايى که دارد حاکيد اين بر کودکان حقوق کنوانسيون ٢٤ اصل شوند. حفاظت
را کودکان سلمتى که فرهنگى و اخلق گونه هر عليه بايد هستند کنوانسيون عضو
آنها سوئد در متاسفانه نمايند. حلش آن بردن بين از بايدبراى کنند. مياندازدمبارزه بخطر

اند. کرده ول خودشان حال به را
اينکه بدليل است. فراوان اجرا و عمل حا آنها فاصله ولى دارند وجود انسانى قوانين همه
جامعه پيکرفت و سلمتى حفظ براى صورحيکه در ميدهد. پا مرحجع جريانهاى به لت دو

نمود. کوحاه را دستکان و کرد مصدود آنهارا بايد
دالسلند ٤ پ , ايکوت شما از حککر با

سوئد! در اخير ناموسى هاى قتل مورد در مولودى اسماعيل با پژواک راديو مياحبه
٢٠٠٢ فوريه ١٩

پخش مختلف نوبت دو در است قرار و گرفته صورت ٢٠٠٢ فوريه ١٩ روز مياحبه اين
سوئد دولتى راديو از هاشمى زينت خانم و عقيلى مصمد آقاى کنندگان مياحبه شود.

پژواک , فارسى بخش

کرديم پخش را يوحيبورى دادگاه جلو حظاهرات خبر ما ديروز مولودى آقاى عقيلى: مصمد
را ها عکس امروز اما گذاشته. را حطاهرات کى نبود معلوم و گرفتيم ت ت از را خبر )ما
بوده حظاهرات اين در کنندگان شرکت جزو شما که شديم متوجه ها روزنامه در ديديم

بود؟ چى شما خواستهاى و بود؟ چى هدفش شما حظاهرات بگوئيد ميتوانيد ايد.
طرف از که بود اى ساله ١٧ دختر از پکتيبانى ما حظاهرات هدف مولودى: اسماعيل
افتاده عقب فرهنگ و افکار قبول به حاظر اينکه بدليل گرفته قرار حهديد مورد اش خانواده
ديگر هدف بود. شده داده سازمان يوحيبورى در زنان کمپين طرف از حظاهرات نکده. آنها
خانواده از بعضى در دختران مککل به سوئد جامعه عمومى افکار جلب ما حظاهرات
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دولتمردان که فرهنگى نسبيت سياست طرح با ١٩٩٨ سال از ما است. مهاجر هاى
يک فرهنگى نسبيت سياست . ميکنيم و ايم ه کرد مخالفت ميکنند اجرا دارند سوئدى
طبق شده. مهاجرين و سوئد جامعه بين جدايى باعث که است راسيستى سياست
افکار با همراه را اسلم ستيز زن فرهنگ , اسلمى مرحجعين سياست اين
دولت اند. کرده جهنم جوان دختران و زنان بر را زندگى وسطى قرون و ناسيوناليستى
کودکان زندگى بر را مسلمان جانوران دست نکين مهاجر هاى گتو آوردن بوجود با سوئد
٢٦ در سوئد انتگراسيون وزير موناسالين خانم با که بصثى در من گذاشته. باز زنان و
ممنوعيت , خواستها گذاشتم. مقابلش در را روشنى خواستهاى و داشتم ٢٠٠١ نوامبر
١٦ از کمتر پسران کردن ختنه ممنوعيت , سال ١٦ از کمتر دختران براى اسلمى حجاب
نکاندن عقب ما .هدف سال ١٦ از کمتر کودکان براى مذهبى مدارس ممنوعيت , سال
بر مزيد زندگى در ناروشنى و فقر بيکارى است. سوئد در فرهنگى نسبيت سياست
دولتى حبعيض بردن بين از خواستار طلب برابرى انسانهاى بعنوان ما است. علت
اعتراضات دادن سازمان با ميکنيم حلش ما يابد. پايان بايد دولتى راسيسم هستيم.
از را اسلمى و مرحجع گروههاى دست و کنيم وادار نکينى عقب به را دولت اجتماعى
سن قانون ما فکار حصت بود پيش هفته يک همين کنيم. کوحاه دختران و زنان زندگى
مرز اين قبل . سوئدى دختران مثل رساندند سال ١٨ به را مهاجر دختران براى ازدواج

بود. سال ١٥ مهاجر دختران براى
سوال خودت فعاليتهاى مورد در بيکتر ميخواهم من مولودى آقاى هاشمى: زينت
با کار کودک حقوق مرد, و زن برابرى مسئله مورد در که کسى بعنوان شما ميکنم.
را مکخيى انديکى چاره يا و مکخيى اقدامات چه حاحال ميکنند فعايلت پناهندگان

ايد؟ کرده
اول که مينماييم حلش ميکنيم کار مورد اين در که رفقايى ديگر و من مولودى: اسماعيل
حاکنون کنيم. مبارزه فرهنگى نسبيت انسانى ضد سياستهاى عليه چيز هر از قبل
سال از مختلف زمانهاى در من است. ناچيز و کم ولى ايم آورده بدست موفقيتهايى
ممنوعيت مورد در کودک نجات سازمان سالنه جلسه در اى قطعنامه پيکنهاد با ١٩٩٨
زندگى در مذهب خطرناکى متوجه را جامعه سال ١٦ از کمتر دختران براى حجاب
نسبيت طرفداران و مذهبى مرحجعين زمان آن کردم. آدمها اجتماعى و خيوصى
در بلکه نکدم حسيلم اينکه از گذشته من گرفتند. موضع من هاى نوشته عليه فرهنگى
سازمانهاى با حماس در دولتى ارگانهاى با حماس در مختلف جلسات در وسيعى سطح
و زن شرط و بيقيد برابرى مسئله راديکال آدمهاى ديگر همچنين و سوئد انساندوست
حصت که هستيم مختلف حککل چند ما اکنون . کرديم مطرح مهاجرين جامعه در را مرد
فراموش را پل حککل ميکنيم. کار مورد اين در ايران کارگرى کمونيست حزب سياستهاى
حککل ، ايران در زنان حقوق از دفاع کمپين ، ايرانى پناهندگان فدراسيون ، نکنيم
بلوک يک بعنوان سوئد در ايرانى هاى خانواده به کمک مرکز و سوئد در کردها فرهنگى
نسبيت راسيستى سياست و اسلمى مرحجعين و سوئد دولت مقابل در , راديکال
از بخيوص ميکنيم حمايت دارند مککل که کسانى همگى از ايم.ما ايستاده فرهنگى
من هستند. فرهنگى نسبيت سياست قربانيان اول وهله در اينها چون کودکان و زنان
سازمان از يکى يوحوبورى سوزى آحش جريان در و هستم يوحوبورى دانکگاه کرده حصييل
زيادى وپسر دختر جوانان با هنوز بودم. مسئله اين براى ايرانيان امداد گروه دهندگان
ما ميدهم. يارى و کمک را آنها جامعه با و خانواده با مککلحکان مورد در و دارم حماس
نکان همچنين کند. درک را مهاجر انسانهاى وضعيت سوئد جامعه که ميکنيم سعى
مردان و کودکان و زنان زندگى سر بر بليى چه ارحجاعى فرهنگ و مذهب که دهيم
خود پيش اساسا در مککلت اين چاره کرديد. اشاره انديکى چاره به شما مياورد.
اخيرا بردارد. فرهنگى نسبيت راست سياست از دست بايد دولت . است سوئد دولت
پيکنهادى مرد, و زن برابرى وزير وينبرى مارگرحا خانم و انتگرسيون وزير سالين مونا خانم
داده نظر مهاجر هاى خانواده در جوان زنان و دختران وضعيت مورد در و اند داده دولت به
بر حاکيد و نيست مربوط فرهنگى و مذهب هيچ به ومرد زن برابرى که اند کرده اعلم اند.
قانون نيست. قانون کمبود وزرا مککل ولى است. خوب اين اند. کرده انسانها حقوق
سياست با حرسو وزراى اما دارد. وجود کودک حقوق از دفاع قانون يا و مرد و زن برابرى
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سالر مرد فرهنگ به اند, داده ميدان اسلمى مرحجعين و اسلمى علماى به راسيستى
ى ها خانواده دختران و سوئدى دختران بين را ازدواج آميز حبعيض قوانين اند. داده بال پرو
متفاوت سنى مرز قانون با وزرا اين است سال ١٠ درست اند. آورده در اجرا به را مهاجر
به را مهاجر هاى خانواه در جوان وپسر دختر هزاران زندگى مهاجر دختران ازدواج براى
حرسو که ميکند اقرار سال ده بعداز انتگراسيون وزير سالين مونا اند. کرده حبديل جهنم
ما و ميخواهد جرئت اين و آيد در عمل به بايد حرفها اين است. بسته را چکمش و بوده
نسبيت دولت به بدهيم. جرئت حرسو وزراى به ميکنيم سعى خود وحلش خود فکار با

است. طلب برابرى و آزاده انسانهاى با حق که بفهمانيم فرهنگى
حمله مذهب و اسلم به هى و ميدهيد شعار شما مولودى آقاى هاشمى: زيبنت

کرد؟ بايد چه بگوييد و دهيد ارائه حل راه دارم دوست ميکنيد.
هاى حککل و کارگرى کمونيسم جريان يعنى ما نميدهيم. شعار ما مولودى: اسماعيل
سارا پيش روز چند استکهلم در نيستيم. دادن شعار اهل شمردم برايت که اش جانبى
کارلسون اينگوار سوئد قبلى وزير نخست به اف ب ا در اى جلسه در پل حککل از مصمد
اش نتيجه حال شد. حيويب فرهنگى نسبيت قانون شما وزيرى نخست زمان در ميگويد
حرسويى سالين مونا مثل هم شما آيا ، هستى آن حغيير صدد در ميگوئيد حال راميبينى
را جامعه يک که است دولتى دستور در گذاشتن برنامه مستقيم اين ريخته. حرست يا
اجاره براى نداريد احتياج شما مالمو گورد روسن در نيست. شعار اين ميکند. اداره
قبايل سران از يکى با است کافى کنيد. مراجعه ساختمانى شرکتهاى به آپارحمان
نسبيت راست سياست ميگيريد. را آپارحمان بهترين باشيد داشته حماس مهاجرين
دست مملکتى قانون اجراى بجاى . کرده زندانى گتوها رادر مهاجر انسانهاى فرهنگى
را سالر مرد و اسلمى ستيز زن فرهنگ , ميليتها و قبايل قلدرهاى , اسلمى مرحجعين
درکنار ندارند حق وپسر دختر کودکان وستروس والفجر اسلمى مدرسه در . گذاشته باز
هاشمى خانم نميدهند. نکان العمل عکس مدارس اوليا ميخورند کتک بنکينند. هم
طلب برابرى و آزاده انسانهاى ما پلحفرم ايستادن اينها مقابل در نيست. شعار اينها
مياوردند. در اجرا به را ما خواستهاى خزنده دارند ما فکار حصت سوئد دولتمردان است.
نسيبت سياست براى ننگين نسينى عقب يک دختران ازدواج قانون حغيير همين
عوض قانون حا باشد زور پر خيلى بايد سمبه نيست، شعار انيها پس است. فرهنگى

شود.
ابعنوان ر شما همه دارم، شما از مکخيى سوالهاى حال مولودى آقاى هاشمى: زينت
چکاره شما شناسند. مى ککور اين در کودک و زن حقوق مدافع سياسى، فعال

هستى؟
علمى نظر از خواندم. يوحبورى دانکگاه در را سوسيونومى رشته من مولودى: اسماعيل
اجتماعى و سياسى نظر از و دارم را انسانها مسائل با کار قدرت و حوان سياسى ديد و
فعال و کادر من که ميدانند همه هستم. انسانها کرامت و حرمت از دفاع عرصه فعال

است. اولم جه در افتخارات جزو اين و هستم کارگرى کمونيست حزب
صصبت در ميکنيد، کار آدمها مککلت و اجتماعى مسائل با شما پس هاشمى: زينت

چيست؟ مرکز اين کار برديد نام ايرانى هاى خانواده به کمک مرکز حککل, از هايت
ميکنيم حلش ما ايم. داده حککيل رفقايم از ديگر نفر دو ابا ر مرکز اين مولودى: اسماعيل
حل به کردن کمک براى هستيم کانالى ما بگيريم. حماس جوانان و ها =خانواده با
خود من . ميگذاريم جلسه جوانان والدين با هايکان. وخانواده جوانان بين مککلت
دهنده اشاعه ميکنيم حلش نيز و دارم جلسه ها خانواده از حعدادى با فردى بيورت
مککلت حل به کمک مرکز يک ابعنوان ر خود ما باشيم. انسانها برابرى و مدرن فرهنگ
جامعه در طلبى برابرى پرچمدار و نماينده همچنين ميدانيم. جوانانکان با ها خانواده

هستيم.
کردها بين در متاسفانه حاکنون اخير قتلهاى کردهستى خودت شما هاشمى: زينت
که است چيزى کردها بر حرکيه ، عراق ، ايران در فرهنگى و ملى ستم ميافتد، احفاق
است سال ٣٠ يا ٢٠ که هستند هايى خانواده حتى چرا ولى دارند. اذعان بهش همه
بين مسئله اين اصول بروند. پيش جامعه مدرن فرهنگ با اند نتوانسته اينجاهستند

است؟ فرهنگى آيا است؟ چطور کردها
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ه خانواده اينکه دهم. جواب اول سوالتان دوم بخش به دارم دوست مولودى: اسماعيل
بين کارى بى اول نميکند. ادوا ر دردى ميکند زندگى اينجا است سال ٣٠ يا ٢٠ اى
هاى قابليت و انسانها هويت بيدراگ سوسيال درغازى چند با ثانيا ميکند، بيداد مهاجرين
متخيص و دکتر هزار چند داريد اطلع خودحان حتما ميگيرند. ناديده را آنها انسانى
در ظرفکويى جاروککى مثل درجامعه پست کارهاى يا بيکارند, ککور اين در خارجى
ميکنند. کار خود حصييلى قابليت از حر پائين سطصى در حالت بهترين در ويا ها هتل
آنها شايد کنند. گير ها وليتى هم اصطلح به درجمع خود, گروه در که شده باعث همين
سياست زور به و حنهايى حرس از ولى باشند نداشته هم حفکريکسان و يکسان برخورد

اند. شده نزديک بهم فرهنگى نسبيت راست
هم که باشند اى منطقه در دارند دوست ها بعضى که دارم خبر من هاشمى: زينت
نيست. بد خود بخودى بودن وليتى هم با : مولودى اسماعيل هست. بيکترى وليتى
مذهبى و فرهنگى افتاده عقب فضاى وجود يا و اقتيادى و اجتماعى فکار حصت ولى
از حتما هستيم. اش شاهد سوئد در حال همچنانکه ميکند. حبديل جهنم به را زندگى
بدهم. را ات قبلى سوال اول قسمت جواب خبرداريد.حال سوئد در نکين مهاجر مصلت
که است اى پديده ناموسى قتل مسئله ام. شده متولد ايران کردستان سقز در من
سازمان و ملل سازمان آمار طبق دارد. وجود خاورميانه زده اسلم ککورهاى در بيکتر
ها آمار اين طبق ميدهند. دست از را جانکان جوان ودختر زن ١٥٠٠ سالنه بکر, حقوق
٥٠٠ حا ٤٠٠ بين ميکوند, پرستى ناموس قربانى ايران در جوان زن و دختر ٦٠ سالنه
)آمار حرکيه در نفر ٢٥٠ حا ٢٠٠ دراردن, نفر ٤٠ حا ٢٥ دريمن, نفر ٤٠٠ حا ٣٠٠ درپاکستان,
شهر در پيش هفته چند ندارد( وجود هنوز لنبان و مير کويت, عراق, مورد در روشنى
ضربات با اش قبلى شوهر برادران بدست عبدالصلکيمى فريده بنام جوانى دختر سنندج
از کرد من که نيست پاکتى يک فرهنگ شد. ککته دادگاه جلو در روشن روز در چاقو
حغيير آدمها خود با هم فرهنگ بلکه بککم. يدک آنرا حال حا و باشم گرفته حصويل بچگى
مدرنيسم به آمده پيش , کرده حغير حجر عهد فرهنگ از امروز مدرن فرهنگ ميکند.
گروه هيچ يا و کردها همگى است. حغيير حال در مدام هم همين که ميبينيم رسيده,
رشد حفکر طرز به بستگى اساسا فرهنگ بلکه ندراند دست يک فرهنگ يک قومى
اجتماعى هاى سيستم است. زندگى از آدمها خود انتظارات نيز و اقتيادى و اجتماعى
، مذهب درخاورميانه هستند. مختلف عادات و فرهنگ حامل مختلف اقتيادى و
و مستبد دولتهاى در و اند کرده يکى به دست هم با مردسالر فرهنگ ناسيوناليسم،
خود انسانى ضد سيستم جهنم در را انسان ميليونها اند. داده اسازمان ر خود ديکتاحور
فرهنگى نسيب طرفداران و ناسيوناليستها ، اسلمى مرحجعن اکنون اند. کرده اسير

کنند. پهن هم اروپايى ککورهاى در را بساط همين ميخواهند
من و ميکنيم صصبت که است دقيقه ٤٥ به قريب الن مولودى آقاى هاشمى: زينت
از بخکى و کنم پخش را مياحبه اين از بخکى باشما شنبه روز برنامه در ميکنم سعى
اين ها شما اينکه از من ميکنيم. پخش يوحوبورى دادگاه به مربوط که اخبار در امروز را آن
ولى . ميکرديم صصبت بيکتر و بود زيادى وقت ايکاش و خوشمالم راميکنيد کارها
در که اميدوارم دقيقه. ٢٠ شنبه روزهاى و داريم راديويى برنامه دقيقه ١٥ ما ميدانى

باشيم. داشته بصث شما با اجتماعى مسائل مورد در بيکتر آينده
که کنم يادآورى است لزم کنيد. پخش را بصثها همه که اميدوارم مولودى: اسماعيل
نميتواند کس کند. صصبت طلب برابرى و مدرن فرهنگ اشاعه در بيکتر بايد شما راديوى
پيش آنهارا آزاده انسانهاى بکمک ميکنيم حلش و بصثها اين صاحب ما زيرا بزند دور مارا

ببريم.
شما. از حککر با هاشمى: زينت

باشيد. موفق مرسى، لودى: مو اسماعيل

سوئد وستروس حلويزيون از يونگمار سوسان مياحبه
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وخيم اسلمى مدارس در کودکان وضعيت ( عنوان حصت اى مقاله ٢٠٠١ ١٢ ١٦ حاريخ در
شد. چاپ سوئد در هيتر نى داگنس سراسرى روزنامه در مولودى اسماعيل از ) است
داشت مولودى اسماعيل با اى مياحبه سوئد وستروس منطقه حلويزيون رابطه همين در
پخش دقيقه ١٠ و ١٩ ساعت ٢٠٠٢ ژانويه ٣١ مياحبه اين است. چنين آن خلصه که

شده.

رابطه اين در و داريد؟ سوئد در مذهبى مدارس وضعت به اعتراض شما سوسان:
اشاره وستروس در والفجر اسلمى مدرسه به مثال براى ايد. شده آنها حعطيل خواستار

چرا؟ ايد, کرده
حق هرکس يعنى مذهب آزادى ، است افراد خيوصى امر مذهب مولودى: اسماعيل
امر آدمها شخيى اعتقادات باشد. مذهب بى اصل يا و باشد داشته را مذهبى هر دارد
مثل مذهبى مدارس سالها اين در اما است. احترام قابل من نظر از و آنهاست خيوصى
مهمترين در مذهب ه داده اجازه سوئد دولت گانه بچه وسياست اند آورده در سر قارچ

است. دهنده آزار اين و کند دخالت )مدرسه( جامعه حککل
يا و دولتى غير مدارس مخالف شما آيا است, آزاد دولتى غير مدارس سوئد در سوسان:

؟ هستى شخيى
بچه حربيت و بچه ولى کرد. ديگرى جاى بايد را شخيى مدارس بصث مولودى: اسماعيل
بدنيا قتى و دارند حعلق جامعه آينده و جامعه به کودکان باشد. مربوط جامعه به بايد
که زمانى حا نتيجه در ندارند. حعلق سياسى عقيده يا و مذهب هيچ به اساسا ميايند
پکرفتهاى از و شوند بزرگ بيطرف مصيطى در بايد بگيرند حيميم ميتوانند خودشان
و مذهب ميخواهند مذهبى مدارس اما شوند. آگاه علمى هاى دستاورد و علمى
خطرناک کودکان رشد و جامعه آينده براى اين کنند. حقنه آنها به را مذهبى خرافات
مصيلن خورد به مذهبى چاشنى با را عملى حصقيقات حتى مذهبى مدارس در است.
دست علم وپيکرفت مسائل علمى واقعيات به کودکان ميکنند حلش يعنى ميدهند

است. علمى ککفيات و حرقيات و بکرى جامعه پيکرفت خلف اين نيابند.
؟ چرا ايد, کرده اشاره وسترس در والفجر مدرسه به حان بصث در شما سوسان:

در زندگى( )معنى مذهبى مدرسه . نيست ولفجر مدرسه حنها بله مولودى: اسماعيل
هايکان مصيل سر بليى چه که ايد اشنيده ر گزارشش اخير روز چند در اوپسال
به و ميخورند کتک هايکان خانوادها در کودکان درصد ٨٠ ولفجر مدرسه در اما مياورند.
اولياى ملشد. بر قضيه اين داشتند آموزى کار مدرسه در که سوئدى کارآموز دو يمن
مدرسه مسئول اما کنند قبول شدند مجبور بعد که , کردند انکار مسله اين اول مدرسه
و آموزش قوانين طبق و جامعه اين قانون طبق نميکنيم. دخالت ها خانواده کار در ما گفت
کنند. حوجه کودکان جسمى و روحى وضعيت به بايد مدارس اولياى و معلمين پرورش
اند کرده پوشى چکم مورد اين در مدرسه رئيس صصبت طبق ولفجر مدرسه مسئولين

ندارند. ها بچه وضعيت به کار و
پيکرفت و خواهى حرقى عليه حاريخ طول در که مذهب بايد چرا جاست اين سوال

کند. پيدا جا اجتماعى مهم سازمان چنين در هست و بوده بکر اجتماعى و علمى
و فرهنگ دارند حق مادر و پدر کودکان حقوق کنوانسيون طبق آخر سوال سوسان:

دهند. آموزش کودکانکان ابه ر خود مذهب
در خانه در ميتوانند والدين داريد. کنوانسيون ٣٠ بند به اشاره شما مولودى: اسماعيل
بچه به را خود عقيده و نظر ندارند حق ولى بگويند سخن خود مذهب و فرهنگ مورد
بنکينند. هم کنار در ندارند حق پسران و دختران ولفجر مدرسه در کنند. حصميل هايکان

؟ چيست شما پيکنهاد سوسان:
پانمى زير را کودکان حقوق که حککلى هرگونه و مذهبى مدارس مولودى: اسماعيل
بايد جوانان نو و کودکان حعليم و حربيت دنياى از مذهب دست شوند. حعطيل بايد گدارند
سال ١٦ از کمتر کودکان حربيت امر در ندارند حق مذهبى و عقيدحى مدارس شود. کوحاه

نمايند. دخالت
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! کودکان حقوق و مذهب
٢٠٠٢ سپتامبر ١٠

اول کنفرانس در سوئدى بزبان مولودى اسماعيل سخنرانى فارسى حرجمه زير متن
. ميباشد ٢٠٠٢ سپتامبر ٨ ـ ٧ کودکان

مهمى له مسس مورد در و باشم حضورحان در که داديد بمن را وقت اين اينکه از حککر با
جامعه سرمايه که ما هاى بچه به بخيوص است مربوط ما همه به که کنم صصبت
نجات سازمان فعال سوئد، واحد فدراسيون دبير ، مولودى اسماعيل من هستند. بکرى
و مذهب مورد در .ميخواهم ايران کارگرى کمونيست حزب کادر و عضو و سوئد در کودک
ميآورد بوجود خانواده در مناسباحى چه مذهب کنم. صصبت کودکان حقوق با اش رابطه
به مرسوم ادبيات در و کيست کودک بدانيم بايد ابتدا ميگذارد. حاثير کودکان دنياى بر که
ميگويد و ميداند اش بچه را اش ساله ٤٠ فرزند مسن پدرى ميگويند، بچه کسى چه
بچه است مرسوم که آنچه اما ام. بچه ميگويد خوارش شير بچه به جوان مادرى ام. بچه
و معمول بطور ولى است. آمده بدنيا مادرى و پدر از که ميگويند دخترى يا پسر به
کنوانسيون ميگويند. بچه است سال ١٨ از کمتر عمرشان که هايى بچه به رسمى
بزرگ يعنى ميآورد. حساب به بچه را هستند سال ١٨ زير که کسانى کودکان حقوق
ميکناسد. برسميت بزرگ بعنوان را او جامعه و گذشته سال ١٨ مرز از که است کسى
ميگذرد کودکان زندگى بر و دور در که مسائلى به کودکان منافع زاويه از که ميکنم سعى
که است رابطه همين در کنم. نگاه اجتماعى مسائل و فرهنگ ، ورسوم آداب مذهب، به
پيدا نقش خانوادگى مناسبات در و ها بچه زندگى در جدى فاکتورى عنوان به مذهب
و پيکرفت معيار کودکان روزانه زندگى به برخورد و کودکان حقوق بگويم را اين ميکند.
اول حککل حاسيس بيانيه در را اين بدرستى حکمت منيور که است اى جامعه هر حرقى
جالب همگى مختلف قومى هاى گروه ورسوم آداب و داشته.فرهنگ بيان کودکان
يا و ميکود قلمداد کودک حربيت بعنوان کودکان به زدن کتک که فرهنگى در مثل نيستند.
امر کودکان به که ميدهند بخود حق بزرگسالن اينک ميکود. حقديس جنسى حبعيضات
بعنوان مذهب کرد. مبارزه اش عليه بايد بلکه نيست جالب اينکه از گذشته کنند. نهى
کودکان ميداند. والدين حلق ملک را کودکان است کهن منافع حافظ که ارحجاعى جريانى
دخالت خود سرنوشت در ندارد حق مذهب نظر طبق انسانى هر بلکه است سهل
آنها ماوراه در کسى زير کنند فکر خود سرنوشت به ندارند حق آدمها باشد. داشته
انسانها فکرى سيستم اين در است. ابدى و ازلى اين و ميزند رقم را انسانها سرنوشت
ملک بچه نيست. بصث قابل ديگر آنها حقوق و کودکان وضعيت حال ، بردارند فرمان فقط
ها بچه حنها نه کاره همه و نعمت ولى خانه مرد هم والدين بين در و است والدين حلق
مذاهب همه خيوصيت اين است. مرد هم خدا معنا يک به اوست. ملک هم زن بلکه
ميکردند. زنانکان پاى به آهنى شورت ميرفتند صليبى جنگهاى به که کسانى است.
هايکان بچه نميدهند اجازه ميدانند خدا فرزند را مسيح که ويتنه يهوا مذهب طرفداران
حولدش عيسى فقط آنها نظر طبق زيرا کنند. شرکت هايکان همکلسى حولد جکن در
که نميدادند اجازه مذهبى فرقه اين ١٩٨٢ سال از قبل حا سوئد در گرفت. جکن بايد را
وجود آنها نظر از زيرا کنند. عوض ميکردند عوض بايد مريضى بعلت که هارا بچه خون
و شد وضع قانون مورد اين در ميدهند. دست از را مسيح پاکى و ميکود کثيف شخص
جوامع در مذاهب بنابراين کرد. کوحاه مورد اين در کودکان زندگى از را مذهب دست
مردم و کارگران آزاديخواهانه مبارزات يمن به اروپا در دارند. مختلفى هاى جايگاه مختلف
و مذهب است. شده شناخته برسميت کودکان براى انسانى هاى معيار حداقل آزاده
وضع ديگر هاى جا در اما شده. رانده جامعه حاشيه به اى اندازه حا مذهبى دستگاه و دم
حقوق ميکند حکومت مذهب که زده اسلم هاى ککور و ميانه خاور در مثل ميکند. فرق
اعلم ايران مثل اسلمى ککور ندارد. معنى انسانيت اصل بلکه است سهل کودکان
گذارى ارزش و ارزيابى اسلم زيرا نميکناسد برسميت را المللى بين قوانين که ميکند
کودکان بزندگى ميباشد. متمدن دنياى رسمى قوانين با مغاير که دارد چيز همه از خودرا
و فروشى حن ميکود، داده شوهر ساله ٩ دختربچه کنيد، نگاه اسلمى هاى ککور در
حربيت بعنوان زدن کتک پسران، و دختران کردن ختنه است. آشکار و رسمى پدوفيلى
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مذهب و ارحجاعى فرهنگ اسلمى هاى ککور در است. روزمره و رايج امرى کودکان
مردم ميگويند غربى ابله هاى آکادميسن از بعضى ميکنند. حاکميت هم دست در دست
کنند, سر حجاب ميخواهند خود مردم ميگويند کنند. زندگى اينجورى ميخواهند خود
خود فرهنگ با را شان بچه دارند حق مادر و پدر , شناخت برسميت بايد را مذهب آزادى
زور با ارحجاعى فرهنگ و وسطى قرون دستگاه و دم بلکه نه, ميگويم من کنند. حربيت
که ميدهد نکان اين کنيد نگاه عکس اين به اند. کرده حصميل مردم به را اينها سرنيز
حف او به کاحوليکها و ميرود مدرسه به دارد ها کاحوليک صف جلو از پروحستان بچه دختر
هدايت مذهبى مدرسه به والدينش بزور که ساله ٧ کودک حرس و وحکت مياندازند.
مدارس شويد.به آگاه مذاهب بودن انسانى غير عمق به حا ببينيد خوب را ميکود
مدرن بکر دستاوردهاى و علم آموختن جاى بايد مدرسه کنيد. نگاه سوئد در مذهبى
بروى را حازه دنياى در بايد مدرسه دهد. پرورش را کودک پوياى و زنده دنياى بايد باشد.
بپوشند. کوحاه دامن ندارند حق دختران اپسال اورد ليوت مدرسه در ولى کند، باز کودکان
کلس در و کنند بازى هم با ندارند حق پسران و دختران وستروس اسلمى مدرسه در
علمى هاى دستاورد و حصقيقات حمام برو اوره در سوفيا مدرسه در بکينند. هم کنار
فرهنگى نسبيت نام حصت متمدن اروپاى در آرى ميگيرد. الهى و مذهبى رنگ را بکر
هاى خانواده از بعضى در کودکان زندگى بر مذهبى قوانين و مذهب که ميدهند اجازه
ارزشهاى عليه مذهب جنايات از ديگر يکى کودکان کردن ختنه شود. حاکم مهاجر
پسر کودک چطور ميدهند نکان کنيد. نگاه حياوير اين به است. کودکان حقوق و انسانى
در ٢٠٠٠ نوامبر ٢٠ حلويزيونى دناظره در من ميبرد. زجر کردن ختنه از ماهه ٨ سال بچه
مذهب است. کوچک و بزرگ از انسانها آسايش مانع مذهب کردم اعلم مذهبيون مقابل
نام حصت ميکند. قبول را انها حقوق چطور نمکناسد برسميت را ها بچه دنياى و شادى
در که نکنيد حعجب ميکود. پايمال انسانها حقوق حرين ابتدايى فرهنگ، و مذهب آزادى
سوئد قانون به را اسلمى قوانين که ميکردند حلش مسلمان هاى امام پيش سال چند
خود روزانه زندگى در ما از کدام هر که مکخص فاکتهاى طبق و براين بنا کنند. اضافه
و مذهب با مغاير کودکان آزادى و آسايش که ميدهد نکان نداريم کم را اش نمونه
حاکم خود سرنوشت بر نميتوانند انسانها که حفکرى در است. مذهبيون ديدگاههاى
هدايت و کنترل طبيعه ماورا نيروى يک طرف از انسان چيز همه که حفکرى در شوند،
کودکان زندگى از بايد نمکناسد برسميت خودرا سرنوشت در انسان دخالت و ميکود
که مذهبى و فرهنگ هر ميکند,,، اشاره بدرستى کودکان حقوق کنوانسيون باشد. بدور
امر اين و شود مبارزه هاش با بايد ميدهد آزار را کودکان روحى و جسمى سلمتى
کودکان. حقوق کنوانسيون ٢٤ و ١٩ بند است. کودکان حقوق کنوانسيون عضو دولتهاى
بايد جامعه کنيم. مبارزه کل در مذهب عليه و مذهبى قوانين عليه که ماست وظيفه
و عکق بدليل و ندارند را مبارزه قدرت خود کودکان کند. حامين را کودکان رفاه و آسايش
را کودک کودکى. سنين در بخيوص غلط و راست حکخيص در ناحوانى کودکى، علقه
والدين ارحجاعى خواستهاى مقابل در نميتواند کودک باشد. والدينش مطيع ميکند دجبور
کودکان حقوق از دفاع که است مداران حکومت و جامعه وظيفه گيرد. قرار خود اطرافيان و
ملحظه هر گرفتن نطر در بدون کودکان حقوق کنوانسيون قوانين بگيرند. عهده بر را
کودکان زندگى از مذهب شوند.دست اجرا چرا و چون بى بايد، مذهبى و فرهنگى
ختنه شود. ممنوع بايد کودکان براى حجاب شوند. حعطيل بايد مذهبى مدارس . کوحاه

داديد. بمن که وقتى از متککر شود. ممنوع بايد سال ١٦ از کمتر پسر کودکان کردن

! کوحاه کودکان زندگى از مردسالر و ارحجاعى فرهنگ مذهب، دست

٢٠٠٢ ژانويه ٢٢

ايرانى پناهندگان فدراسيون دبير مولودى اسماعيل سخنرانى فارسى حرجمه زير متن
شاهيندال فاطمه قتل سالروز ٢٠٠٣ ژانويه ٢١ شنبه سه روز حظاهرات در سوئد واحد
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شهر مرکزى ميدان در رسيد( بقتل پدرش بدست اوپسال در ٢٠٠٢ ژانويه ٢١ در )که
يوحيبورى

فاطمه قتل از سال يک درست امروز مراسم. اين در کنندگان شرکت شما به سلم با
متناقضى و بلند و کوحاه گزارشهاى شهرى و دولتى مسئولين ها روزنامه در ميگذرد.
درطول مهمى کار که ميدارد اذعان سوئد انتگراسيون وزير موناسالين خانم ميدهند. ارائه
گزارشى با يوحيبورى استان نماينده اما است. نبرده پيش از فاطمه قتل بعداز سال يک
را جوان زن و دختر بيست حا ١٥ بين حاکنون حوانستيم ما مينويسد ميدهد جزوه يک در که
يوحيبورى استان در که داد خبر پستن يوحيبورى نامه روز امروز نگهداريم. امن هاى خانه در
بدحرين در و هستند والدينکان طرف از حهديد و عذاب حصت جوان دختر و زن ٢٠٠ از بيش
آيا است؟ درست مسئولين از يک کدام حرف است اين سوال ميکنند. زندگى شرايط
از مسئولين يوحيبورى؟ استان مسئولين گزارش يا ميگويد درست موناسالين خانم
ميکنند صصبت فرهنگ با مبارزه و امن هاى خانه ايجاد به کرون ميليون دو دادن اختياص
برايکان هايکان خانواده که جهنمى در ککور اين در جوان دختر و زن هزاران ولى
راه راست خيابانها در مجرمين است عجيبى دنياى ميکنند. زندگى اند کرده درست
مسئولين هستند. ناموسى قتلهاى قربانيان کردن زندانى فکر در مسئولين اما ميروند
که ميگيرند جلسه فرهنگى نسبيت هاى آرشيتکت و مذهبى مرحجع رهبران با دولتى
هاى خانه در را هستند مذهب و وسطى قرون فرهنگ قربانيان که دختران و زنان چگونه
استادان کمک به خود قربانيان براى مجرمين اروپايى آزاد جامعه در کنند. زندانى امنکان
برش را امن خانه اسم است اين جالب و ميسازند زندان فرهنگى نسبيت
وسطى قرون افکار ناسيوناليستها، دست فرهنگى نسبيت نام حصت ميگذارند.مسئولين
اين کنند. نابود را جوان دختر و زن هزاران زندگى سالنه حا اند گذاشته آزاد را مذهب و
حقوق به بايد بجا نا کردنهاى خرج پول جاى به است. راسيستى و افکنانه حفرقه روش
فکر اند شده متولد کجا خودشان يا و ميآيند کجا از والدينکان اينکه از نظر صرفه کودکان
کنوانسيون عضو دولتهاى که ميکند حاکيد ٢٤ و ١٩ بند کودکان حقوق کنوانسيون شود.
و جسمى سلمتى که مذهبى و فرهنگ و افکار مقابل در را ها بچه بايد کودکان حقوق
براى و کنند مبارزه ارحجاعى افکار عليه و کنند حفاظت مياندازد خطر به را کودکان روحى
نيست بهتر آيا ميپرسم شما از من باشند. داشته مدت دراز برنامه آنها کردن کن ريکه
از را مذهب و مردسالر فرهنگ و افکار دست کنند؟ خرج راه اين در را پولها مسئولين
ابتداى از دختران به که مذهبى مدارس در ميگويم من کنند؟ کوحاه دختران و زنان زندگى
کنار در ندارند حق دختران و پسران بپوشى. کوحاه دامن ندارى حق ميگويند زندگيکان
آيا شوند؟ بسته مدارس نوع اين نيست بهتر آيا کنند. بازى باهم يا و بنکينند هم
وجود است درست ميدهند ياد جنسى آپارحايد کودکان به زندگى بدو از که مدارسى
از را جانش قبل سال يک است کسى گرامى در که حريبون همين از باشند؟من داشته
افتاده عقب افکار و پرستى ناموس ناسيوناليسم، مردسالر، فرهنگ قربانى و داد دست
و افکنانه حفرقه نادرست، فرهنگى نسبيت سياست ميگويم مسئولين به شد مذهبى
غير اخلقيات و افکار حولدشان، مصل بخاطر کودکان مملکت اين در زيرا است راسيستى
جامعه نام حصت آنهارا نميکند. حمايت ازشان جامعه رسمى قانون والدينکان انسانى
خانواده در سالر مرد اخلقيات و افکار بدست فرهنگى نسبيت سياست و فرهنگى چند
در اروپا در ميکنند. شان حعليم و حربيت مسئول را مذهبى مدارس اند. کرده رها هايکان
براى و انداختند راه جنسى انقلب که نگرفتند اجازه کليسا از آزاديخواهان ٧٠ و ٦٠ دهه
حال بردند. پيش به را مبارزه مذهبى دستگاه دم و کليسا با چيز هر از قبل زن آزادى
خانواده از بعضى در دختران زندگى کردن نابود براى مسجد و کليسا بکمک مردان دولت
عجب ميکنند. مصدود آنهارا اجتماعى و فردى آزاديهاى ميپيچند. نسخه مهاجر هاى

باحککر! است؟ دنيايى

گذشت فاطمه قتل از سال يک
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روزنامه در ٢٠٠٣ ژانويه ٢٠ دوشنبه روز که مولودى اسماعيل از است مطلبى عنوان
رسيده. چاپ به هيتر نى داگنز سوئدى

حوانايى و شجاع دختر فاطمه ميگذرد. پدرش بدست شاهيندال فاطمه قتل از سال يک
حيميم فاطمه نيفتد. افتاده عقب عادات و کهنه فرهنگ دنبال بود گرفته حيميم که بود
راه در نکد. اجبارى ازدواج قبول به حاظر و نکود اش خانواده فکار حسليم که بود گرفته

کرد. فدا را جانش خواست اين
بر کنترل براى مذهب و مردسالرى که است اى وسيله ناموسى قتل و پرستى ناموس
هاى خانواده از بعضى بين در روش و قواعد اين ميکود. گرفته بکار دختران و زنان زندگى
که نيست هضم قابل طلب برابرى و آزاده انسانهاى نزد در ميکند. عمل سوئد در مهاجر
فرهنگ و افکار بدينوسيله حا بککد بند به را زنان و بزند کتک بککد، خودرا فرزند پدر
قرون هاى معيار طبق اش خانواده حرمت و قدر بدينوسيله و کند حفظ خودرا افتاده عقب

نمايد. حفظ را وسطى
خاطر بهمين است. معمولى قتل و ناموسى قتل بين حفاوحى چه نميدانند ها بعضى
قتل، بگويند که ميکنند اکتفا اين به و نمايند احخاذ درستى موضع رابطه اين در نميتوانند

ندارد. فرهنگ و مذهب به ربطى اسيت قتل
نزديک و خانواده بوسيله ناموسى قتل دارد. وجود احفاق دو اين در فاحکى حفاوت ولى
و خفا در برايش قبل ميکود. ريخته طايفه مردان کل و برادر پدر، مثل مقتول انسانها حرين
جوان دختر يا زن کسان حرين نزديک جمع اين در ميککند. نقکه مقتول چکم از دور
بين رقابت جو شرايط اين در و دهند انجام خود بدست و خود را خير امر اين ميکنند حلش

بالست. طايفه مردان
هيچ ميکود. برخوردار حرمتى و ارج از و ميکود طايفه قهرمان قاحل ، قتل اجراى از بعد
خود خلوت در حتى نيستند حاظر بگيرد. عزا ندارد حق رفته دست از انسان براى کس
بوسيله امروز که است بکر بربريت دوران از مانده باز ناموسى قتل ببرند. اسم ازش هم
ميدهد. ادامه خود حيات به مذاهب قاطع حمايت با و وسطى قرون و سالر مرد فرهنگ

و ميکند عمل هنوز مذهبى جوامع اکثر و ميانه خاور در ، افتاده عقب جوامع در روش اين
يمن به جوامع اين در ميدهند. دست از را شان زندگى جوان دختر و زن هزاران سالنه
حکومت و سيتم کل يا و برخوردارند مذهب کامل حمايت از که ديکتاحورى حکومتهاى
و فردى هاى آزادى جوامع اين در ميکنند. حبليغ ميکنند، حقويت آنرا خود قوانين با مذهبى

نميکود. شناخته برسميت انسانها اجتماعى
انسانها اجتماعى زندگى از را مذهب دست بايد فجايع نوع اين حکرار از جلوگيرى براى
جامعه امور و اداره در دخالت از دستش بايد و است افراد خيوصى امر مذهب کرد. کوحاه
حفاظت ميآيد بهکان خانواده طرف از که فکارى مقابل در بايد کودکان باشد. کوحاه
قدرت کودکان گردد. کودکان بر فکار موجب والدين مصبت که نکود داده اجازه شوند.
مسئولين امر اين ندارند والدين مذهبى خرافات و افتاده عقب فرهنگ مقابل در مقاومت

کنند. حمايت افتاده عقب فرهنک و مذهب مقابل در کودکان حرمت از که است جامعه
اداره جامعه طرف از که عمومى مدارس نيست. مناسب کودکان براى مذهبى مدارس
را کودکان حعليم و حربيت مسئوليت بايد ميکوشند جامعه پيکرفت و حرقى براى ميکود

باشد. داشته
کودکان حقوق بگيرند. را جامعه در شدن قائل حفاوت جلو بايد دولتى مسئولين و دولت
در اجرا به همه براى چرا و چون بدون والدين مذهب و فرهنگ گرفتن نظر در بدون بايد

آيد.

باشند! برخوردار مساوى حقوق از بايد کودکان حمام

٢٠٠٣ نوامبر ١٣

سام سى سوئدى پرحيراژ روزنامه در مولودى اسماعيل از است اى مقاله عنوان اين
رسيده چاپ به روزنامه اين در ٢٠٠٣ نوامبر ١١ روز در که Sesam
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از دوگانه ستم مورد مهاجر کودکان که داد نکان رپرحاژى سوئد حلويزيون نوامبر سوم روز
پدرش بوسيله بارها که جوانى دختر ميگيرند. قرار اجتماعى مسئولن و خانواده طرف
زندگيش مصل شهر در اجتماعى مسئولين به وقتى گرفته قرار شتم و ضرب مورد
اش خانه به که ميکنند وادار را او و ميگيرد قرار مسئولين بيتوجهى مورد ميکند مراجعه
از بعضى در جوان دختران که ميدانيم همه ميافتد؟ احفاق برخوردهايى چنين چرا برگردد.
مسئولين بيتوجهى و ها خانواده پرستى ناموس دارند. وضعيتى چه مهاجر هاى خانواده
است. جامعه در ناموسى قتلهاى به زدن دامن در جدى عامل جوان دختران وضعيت به

بزور ها بعضى ميکنند. زندانى خانه در را جوانکان دختران مهاجر هاى خانواده از بعضى
کنند، آمد و رفت هايکان همکلسى با مدرسه در نميدهند اجازه ميدهند. ازدواجکان
قرون عادات و افکار به دادن حن به مجبور دخترانکان باشند. داشته پسر دوست
طرف از سالها اين که فرهنگى نسبيت و فرهنگى چند ميکنند.مسئله وسطايى
ضد عقايد و افکار چه هر فرهنگ به احترام نام حصت ميدهد اجازه شده مد مسئويلن
ميرود. سوال زير مرد و زن برابر حقوق نام همين حصت کند. رشد وسطى قرون و بکرى
بودن دور و نکينى حاشيه و ميکند رشد برابرى ضد و سالر مرد فرهنگ مذهبى، افکار
نام حصت ميدهيم اجازه آيا است. گذاشته باز را مرحجعين دست جامعه پيکرفتهاى از
جامعه در ميدهيم اجازه آيا شود؟ ککيده بند به آزاديخواهانه افکار فرهنگى نسبيت
حقوق داراى انسانها که کنيم قبول اگر نه. قطعا باشد؟ داشته وجود قانون دونوع
بايد احفاق اين ميافتيم. حناقض به افتاده عقب افکار و مذهب با قطعا هستند. مساوى
حرمت اختلف اين در بردارد. انسانها زندگى از دست که وادارکرد را مذهب بايد بيافتد،
خيوصى امر بايد مذهب والدينکان. فرهنگ و مذهبى اعتقادات نه است مهم انسانها
هر از را کودکان داريم وظيفه ما کند. دخالت کودکان دنياى در ندارد اجازه باشد. آدمها
سياسى ديدگاه و مذهبى هيچ به اساسا کودکان دهيم. نجات فرهنگى و مذهبى گزند
حباه را جوانيکان و زندگى اش افتاده عقب فرهنگ و مذهب ندهيم اجازه ندارند. حعلق
حرين شديد ميکوند ناموسى قتل مرحکب کسانيکه که ميکنيم خواست در ما کند.
به بايد را فرهنگى نسبيت سياست دولت که ميکنيم خواست در ما بگيرند. را مجازات

شوند. برابر حقوق داراى کودکان حا بسپارد آشغالدانى

يابد! خاحمه بايد حبعيض
٢٠٠٢ ١ ٢٣

شد. چاپ )٢٠٠٢ ژانويه ٢٣ ٤شنبه )روز پستن يوحبورى سوئدى رووزنامه در مقاله اين

بقتل دال ساهين فاطمه بنام اى ساله ٢٦ جوان دختر ٢٠٠٢ ژانويه ٢٢ دوشنبه شب
دارند. آشنايى او زندگى حاريخ با و ميکناسند را فاطمه ها سوئدى از خيلى رسيد.
دخترى او ايستاد. افتاده عقب سنت و فرهنگ عليه شجاعت حمام با پيش سال ٤ حقريبا
براى اى نمونه ميکرد حلش فاطمه کند. زندگى انسانى و آزاد ميخواست که بود مدرن
شب باشند. دخيل خود آينده و خود سرنوشت در ميخواهند که شود جوانى دختران
ميآيد, حادثه مصل به پدرش بود. رفته اوپسال به کوچکش خواهر ديدن براى حادثه
قرار گلوله دو اثابت مورد ميآيد بيرون خود خانه به برگکتن بقيد فاطمه که هنگامى
که بود شجاعى دختر فاطمه ميسپارد. جان بيمارستان به رسيدن راه در که ميگيرد
داد, دست از را خود جان راه اين در و ايستد به سالر مرد فرهنگ مقابل در کرد جرئت
در که فاطمه ومادر خواهر نگرفتند. جدى را او مککل سوئدى مسئول غير مسئولن زيرا
يافتند.سوال انتقال اوپسال بيمارستان به و شدند شوکه کار اين از بودند حادثه مصل
بر آنها مککلت و مهاجر دختران به اينکه براى افتاد احفاق اى واقعه چنين چرا اينجاست
مسئله مهاجر ههاى خانواد از بعضى در پرستى ناموس مسئله ميکود. متفاوت خورد
سالهاى طول در طلب برابرى و ازاديخواه انسانهاى از فراوانى حعداد است. جدى اى
مورد اين در و دادند هکدار هايکان خانواده در مهاجر دختران مککلت مورد در فراوان
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هنوز اند. نگرفته جدى را مسئله کنون حا سوئدى لين مسئو ولى کردند متوجه را جامعه
بدليل مدرسه فعاليتهاى از بعضى در ندارند حق ها بچه مهاجر هاى خانواده از بعضى در
شرکت کنند. شرکت آنها افتاده عقب افکار بدليل و مادرشان و پدر بودن مسلمان
جلوگيرى پسر سالهاى و سن هم با دختران بازى ، شنا ، جنسى آموزش درکلسهاى
پائين سنن رادر آنها ميکنند. زندانى خانه در را جوان دختران والدينکان يا و ميکود
هاى خانواده از بعضى در را جوان دختران زندگى جنسى آپارحايد بله ميدهند. شوهر
مذهبى اخلقيات و مردسالر فرهنگ رو دنباله بايد آنها و داده قرار فکار حصت مهاجر
ميافتاد. احفاق ٢٠٠٢ سال در سوئد در وقايع اين که اينجاست جالب باشند. والدينکان

ميگويد: کودکان حقوق کنوانسيون بخشسوم ٢٤ بند
که فرهنگى و سنت بردن بين از براى بايد هستند کنوانسيون عضو که هايى "ککور
ميدهد قرار جسمى و روحى فکار حصت را آنها و آزارد مى را جوانان و کودکان زندگى

کنند." مبارزه اش عليه بايد
و سالر مرد انسانى ضد فرهنگ با زيرا نيست درست سوئد همپيوستگى سياست
بر و ميزنند حرف فقط سوئدى مسئولين و سالين مونا نميکند. مبارزه پرستى ناموس
ميپوشند چکم مهاجر هاى خانواده از بعضى در کودکان و جوان دختران زندگى واقعيات

يابد. پايان بايد که است آشکار و رسمى حبعضى اين

! ناموسى قتلهاى درباره

٢٠٠٢ ژانويه ٢٥

و مختلف هاى راديو سوئد اوپسالى شهر در ناموسى قتل واقعه بعداز اخير روز چند در
و ايران کارگرى کمونيست حزب فعالين با فراوانى هاى حماس حلويزيونى کانالهاى
انسانها با همراه حزب فعالين گرفتند. سوئد در کارگرى کمونيست حزب جانبى ارگانهاى
چهار روز ( بلدت داگ سونسکا سراسرى روزنامه در مکترک اى مقاله ديگر خواه آزادى
شدن کوحاه نيز و مذهبى مدارس شدن بسته خواستار و نوشتند )٢٠٠٢ ژانويه ٢٣ شنبه
فعال و کادر مولودى اسماعيل رابطه همين شدند.در کودکان زندگى از مذهب دست
سازمان مدارس مسئول درسوئد, فدراسيون مسئول , ايران کاگرى کمونيست حزب
هاى خانواده به کمک )مرکز حاسيس حازه حککل سخنگوى و دريوحوبورى کودک نجات
سراسرى راديوى پ٤ و ٢ پ ١ پ راديوهاى با مختلفى هاى مياحبه سوئد( در ايرانى
ژانويه ٢٤ و ٢٣ روزهاى در که است داشته وسترس استان مصلى حلويزيون و اکوت
و سوئد اپسالى در فاطمه اخير قتل مورد در اساسا ها مياحبه اين حم اند. شده پخش
اينجا در ست. بوده سوئد در مهاجر هاى خانواده از دربعضى ناموسى قتلهاى حفکر
ديگر سازمان چند همراه به شما سازمان , ميخوانيد.سوال زير در ها مياحبه اين چکيده
کردها فرهنگ اين ميگويد هم حعدادى و ايد, گرفته موضع اپسال در فاطمه قتل مورد در

هستيد؟ کرد هم خودت شما , نيست
اين هم ها کرد همه و ام شده متولد ايران کردستان در من آره مولودى اسماعيل
ميافتد. احفاق کردستان در ناموسى هاى قتل و پرستى ناموس ولى ندارند را فرهنگ
صصبتهاى به اشاره ها مياحبه اين در نيستند. دست يک ديگر مليت هر مثل هم ها کرد
بنام هرقيمتى به ميخواهند آنها ميگويد, و ميکند کرد ناسيوناليست رهبران از بعضى
قتل عامل کنند. دار لکه را انسانها آزادى و حرمت , پرستى قوم و ناسيوناليسم
عقب سنت و عادات نيز و اسلم مذهب , مردسالر حفکر فرهنگ, به در بايد را ناموسى
را خود و ميگيرد حمايت دولتى مقامات از فرهنگى نسبيت نام زير سوئد در که ديد افتاده
سوئد در اخير سال چند در نوع اين از حادثه پنجمين فاطمه )قتل است نگهداشته پا سر
داده(اينها روى سوئد در کرد هاى خانواده در حوادث اين حمام است اين جالب و است
کردها اند. داده قرار فکار حصت را زنان و دختران زندگى که هستند زنجيرى هاى حلقه
اجتماعى هاى رويداد و جريانات به خود حفکر طبق بر هرکس و نيستند دست يک جمعى
آدم حفظش خاطر به حتى و هست پرستى ناموس کردها بين بنابراين مينگرد.
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دختران از نفر هزاران سالنه انترناسيونال امنستى و ملل سازمان آمار طبق . ميککند
ميکوند.سالنه انسانى ضد حفکر و سنت اين قربانى خاورميانه منطقه در جوان وزنان
دست از را جانکان و ميکوند پرستى ناموس قربانى ايران در جوان زن و دختر ٦٠
٢٠٠ دراردن, نفر ٤٠ حا ٢٥ دريمن, نفر ٤٠٠ حا ٣٠٠ درپاکستان, ٥٠٠ حا ٤٠٠ بين . ميدهند
ندارد( وجود هنوز لنبان و مير کويت, عراق, مورد در روشنى )آمار حرکيه در نفر ٢٥٠ حا
دو بچه دختر مرگ شاهد خود من خاورميانه. جامعه در نيستند اى جدابافته حافته کردها
و زنان که بودم شاهد داد. دست از را خود جان کردن ختنه بخاطر که بودم اى ساله
را شوهرانکان که زنانى ويا ميگرفتند ازدواج از خارج جنسى رابطه که جوانى دختران
موى ميگرفتند. رابطه کسى با اگر بمانند( پيککان بودند مجبور )ولى نداشتند دوست
در ميانداختند. حف او به زنان و مردان ميگرداندند مصل در و ميتراشيدند حه از را سرشان
حباه فاطمه مثل زندگيکان پرستى ناموس خاطر به جوان دختر و زن ميليونها ميانه خاور
در ميکوند. رو مسائل بنابراين دارد وجود مطبوعات و بيان آزادى سوئد جامعه در شده.
سنت اضافه به اسلم زن ضد و سالر مرد فرهنگ که کردستان جمله از و ميانه خاور
ميدهند. حککيل را جامعه رسمى حفکر و سازمان وسطايى قرون پوسيده و افتاده عقب
قوم و ناسيوناليسم دارند. همراه هايکان جنايت حمام در را اسلم ميانه خاور حکومتهاى
زنان زندگى مورد در نميکند جرئت کسى دارند خو همراه را پرستى ناموسى پرستى,
برابرى و آزاديخواه انسانهاى نقش به مولودى اسماعيل ها مياحبه اين در کند. حصقيق
حعداد همراه خودم من گفت و گذاشت دست درسوئد جانوران اين افکاى در طلب
اين در و ايم کرده شرکت زمينه اين در مختلف دربصثهاى سالين مونا با رفقايم از ديگرى
فاصله ولى ايم گذاشته ميان در او با را مسائل اين حل چگونگى از روشنى نکات مورد
ربط مسئولين بيتوجهى به مسائل اين عامل اين بر بنا است. زيادى راه عمل حا حرف
بنام و کرد ناسيوناليسم بنام نداردن حق کسى , کنم حاکيد ميدانم لزم پايان دارد.در
اين گنديدگى که ندارد حق کس بگذارد. احترام پرست ناموس فرهنگ به کردها از دفاع
از دفاع کند. لپوشانى را ميکند بيداد هم ها کرده بين که سالر مرد و ضدانسانى حفکر

گيرد. قرار چيز همه صدر در بايد ها انسان اجتماعى و فردى هاى آزادى و حرمت

کودکان! بر آن روانى عواقب و جنگ

٢٠٠٣ مارس ٢٥

)حاضر( حاظر عير جنگهاى در ميگذارد. ها بچه بر را خود عوارض مخربترين و شديدحرين
مردم که قبل سال صد با مقايسه در اند. داده حلفات عادى مردم درصدر ٩٠ هميکه
اين است. حر کننده نگران همه از کودکان براى که آنچه داشتند. را حلفات صد در ده عادى
کاشانه و خانه بازى، مصل مدرسه، ميزند، بهم آنانرا زندگى آسايش جنگ که است
هنوز حالت بدحرين در بزرگترها ميدهند. دست از را هايکان بازى هم نزديکانکان شان،
دست از را امکان اين کودکان ولى باشند هم با و بگيرند حماس هم با دارند امکان
نگهدارند. پناهگاهها در را آنها هستند مجبور کودکانکان جان حفظ براى والدين ميدهند.
استخوان و پوست و گوشت با را هايکان همبازى کمبود کودکان حال همان در ولى
انسانى حقوق حرين ابتدايى کودکان کلم يک در ميبرند. رنج بکدت ازش و ميکنند درک
ابتدايى و ميکند متوقف را رشدشان و کودکان زندگى جنگ ميدهند. دست از را خود
ازشان را چيزشان همه چکمانکان جلو ميدهند. دست از را بازى که نيازههايکان حرين
را نظرشان حتى اينکه بدون شدن مهاجرت به مجبور و آزاوگى خرابى، خانه ميگيرند،

ميگيرد. کودکان از را قربانيانکان اولين بهداشتى بى و آبى بى مريضى، بخواهند،
کودک نجات سازمان آمار طبق اخير سال ده در

ميليون ٦ اند. شده سرپرست بدون ميليون يک از بيکتر اند. داده جان کودک دوميليون
زيست. خواهند ناقص عمر آخر حا و اند شده ناقص بکدت کودک

اند. شده دچار روانى هاى بيمارى به کودک ميليون ده
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مرزهاى درون در يا ميکوند مهاجرت به مجبور ساله هر کودک ميليون بيست از بيش
آن. از خارج به يا شان ککورى

ميکوند. زخمى يا و ککته مين بوسيله کودک هکتيد از بيش ماه هر
سرپرست بى کودکان ميدهند. ازدست را سرپرستانکان و عزيزانکان جنگ در کودکان
اقتيادى هاى استفاده سو و روحى و جسمى آزار و اذيت جنسى، حجاوز مورد بيکتر

ميگيرند. قرار
طولنى روانى امراض قربانيان بيکترين هستند جنگ و خکونت شاهد که کودکانى

ميکوند. مدت
اين نميکوند. بزرگ زندگى ابتدايى امکانات با و آرام مصيطى در کودک که شرايطى در
ميککند. زجر آن از عمر آخر حا که ميدهند دست از را خود کودکى قکنگ دوران کودکان
زندگى در کافى روحى آرامش و نرمال زندگى ندارند خوبى کودکى دوران که کودکانى

داشت. نخواهند هم سالى بزرگ
کرد! برخورد کودکان به بايد چگونه

و خانوادگى هاى صصبت ، روزنامه ، راديو ، حلويزيون از ، هست جنگ خبر جا همه در
صدمه جنگ زيانهاى و عواقب از بنوعى يا و اند کرده حجربه را جنگ کودکان خود گاها
از گريز بخاطر که جوانانى کنند، کوچ خود ديار از اند شده مجبور انيکه همين اند. ديده
آواره مختلف ککورهاى در سرپرست بدون کودکانيکه اند، بريده خود چيز همه از جنگ

هستند. جنگ قربانيان اند داده دست از را عزيزانکان و هستند
و جنگ مثل واقعى خکونت که ميدهد نکادن کودکان روانکناسى فراوان حصقيقات
در خکونت حا ميگذارد، کودکان روان بر مخربى حاثير مصيط و زندگى اطراف در خکونت

ها. فيلم و شوخى
عهده بر را کودک سرپرستى که کسى و مادر و پدر مثل بايد چگونه است اين مسئله
کودکان کريه ، بمبارانها دلخراش هاى صصنه حلويزيون کند. صصبت کودکان با چگونه دارد
خراش گوش صداى اند. کرده راقايم خود ها زمين درزير که پدرانى و ومادران زخمى
چه حا ميدهد قرار حاثير حصت را بزرگسال افراد خود که حلويزيون صصنه آحش و دود آژيرهاى

کودکان. به رسد
بزرگى حصقيق در Cecilia Von Fcilitzen خانم بنام جمعى ارحباط وسائل مصققان از يکى
از انيکه حا ميبنند صدمه بيکتر خکونت واقعى هاى صصنه ديدن از بچه ميگويد کرده که
دليل همين به ميدهند. نکان فيلمها در که حيواناحى حمله يا و خکونت فيلمهاى ديدن
و فکان آحش و سيل سوزى آحش مثل دنيا در واقعى احفاقات که ميکنند حاکيد ايکان
بچه زيرا ميکنند. زده وحکت را آنها و ميدهد قرار حاثير احصت ر ها بچه بيکتر جنگ
هم ميبينند. صدمه فاجعه و حادثه اين از اکنون هم و هستند واقعى آدمها اين که ميداند
واقعيتات از بيکترشان درک بدليل بزرگتر هاى بچه که ميکنند اشاره Cecilia خانم چنين

خواهند بيکترى خطر احساس درنتيجه
از نميتوان را افتد مى جنگ مثل واقعى درحوادث که احفاقاحى که است اين مسئله
و آواره هاى بچه يا و است شوخى گفت را آدمها شدن ککته نميتوان زدود. ها خاطره
وحوادث جنگ هميکه گرفت. ناديده را ميدهند جان دسته دسته که اى گرسنه

ميزند. ناقص افراد و وپيران زنان ، ها بچه به را وجانى انسانى صدمات بيکترين
نبايد بگيرند. جدى اخيلى ر مسئله اين بايد دارند بعهده را بچه سرپرستى که کسانى
ميگويد Cecili خانم ميدهد. بچه به نفس به اعتماد مسائل اين گرفتن کردجدى فراموش
آن کنار از ساده نبايد گرفت. جدى بايد را ها بچه حرس يا و جنگ به مربوط مسائل حمام
درمانى روان ابتدا از ميايد بوجو ها بچه در که ها حرس نوع اين اگر چون گذشت.

گذارد. خواهند بجا نامطلوبى اثرات زود ياد و نکونددير
دپريسون ، انسانها با همدردى احساس دادن دست از ، خکونت به شدن متوسل

ميزند. صدمه ها بچه به که است هايى ضايعه عيبانيت و گرفتن
: ميگويد Bj²n Svensson بنام روانکناسان از ديگر يکى

سپتامبر ١١ احفاق مورد در کتابى ايکان است لزم احفاقات مورد در ها بچه با صصبت
ميبنند. حلويزيون صصفه از که احفاقاحى و ها بچه عنوان حصت نوشته
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وضعيت در همه ناخوشايند حوادث و جنگ از شخيى حجربيات زندگى طرز و شخييت
اند، کرده يا ميکنند زندگى خکن و امن نا هاى مصيط در که کودکانى دارد. حاثير کودکان
که هاى بچه حا ميکنند، حمل خود با را روانى و روحى هى ناهنجارى از زندگى مکگلت

اند. کرده زندگى امن هاى مصيط در
حجربه هم اينکه بدليل کنند فراموش زود را جنگ هاى صصنه ميتواند راحت بزرگسالن
مهمتر برايکان که دارند را درزندگى ديگرى مکغلت هم و دارند را بيتکرى زندگى
جدى اين اگر ميکنند. فکر دلخراش صصنه يک به ماهها و روزها بعضا کودکان ولى است.
حاثير روانش و ذهن بر نگيرند، قرار بچه با گفتگو و بصث مورد موقع به و نکود گرفته

ميگذارد. مخربى
خطور مغزشان به که چيزى اولين ميبينند جنگ صصنه در را گريانى بچه که کودکانى
فکر شوند. ر دچا وضعيت آن به مبادا اينکه از حرس و است خودشان روزانه زندگى ميکند
دست از را سرپرستش يا و مادرش و پدر گريان کودک آن مثل هم او زمانى نکند ميکنند
بمباران هم را آها خانه بتوانند ابوش بى صدام نکند ، ميکنند فکر گاها ها بچه مثل دهد.
و ميکنند مقايسه خود روزانه بازندگى فورا ميبينند که را حياوير همه ها بچه چون کنند.
در حرس ميدهد. قرار فکار حصت را آنها بخورد بهم شان زندگى و آرامش اينکه خطر
نوع و زمان و ها فاجعه فاصله بزرگسالن صورحيکه در ميکند. باز نقش خيلى بچه زندگى
و نزديک مسئله به بچه ولى ميدهند حکخيص خود حجربه و دانش به حوجه با را آنها

حاثيرميگذارد. حصت رابيکتر آنها حادث خود بلکه فکرنميکنند زياد حادث دورى
اکنون هم هائيکه بچه مثل باشند. شريک درحادثه نزديکانکان يا خود اگر بخيوص
بمصل نزديکى و زندگى مصيط مسئله ميکنند. زندگى عراق در نزديکانکان و خويکان
حاثيرميگذارد، بچه روان بر که است مسائلى از ديگرى بخش زندگى نوع حتى و ، حادث
با اند کرده حجربه آنرا درزندگى يا و هستند خکونت شاهد نزديک از که کودکانى
و روحى فکار ميترسد( سفيد و سياه نخ از گزيده مار ميکنند) وحکت حادثه کوچکترين
پيدا حسلط احساساحکان بر نميتواند و ميايد سراغکان به فورا حلخ حصربيات از خاطره

کنند. حل سادگى به را مکگلحکان نميتواند کنند،
دارند مختلف مراحل و حوادث

اين در و ميايد ديگر کس هر يا و کودکان سراغ به حادثه او ناشى شک اول مرحله در ١
افتاده احفاق اى واقعه چه که کند قبول نميتواند کودک و نيست هضم قابل حادثه مرحله
مرحله اين در و ميکود ايجاد حرس و حکت و نمکند. در آنرا حاثيرات ، ابعادش ،
خريدارى مرحله اين در منطق ميگيرد. گارد حوضيصات و آن و اين حرف قبول به فردانسبت
اذيت . نيست معقول گاها که ميدهد نکان خودشان از حرکاحى کردار و رفتار با ندارد.
آدمها بين در مرحله اين بودن. فعال و عيبى بکدت يا و خودآزارى ، زدن ،خکونت،
او دقايق دراولين که مصيطى نيز و حجربيات به بستگى دقيقا اين و است مختلف

ميکند. راملقات
سر به شک زمان که است اى مرحله . کرد صصبت باکودکان ميکه ، دوم درمرحله ٢
در و کرد بغلش و رفت حزديکش ميکه و ميکند باز جايى شنوى حرف و منطق و آمده
کنار در خودرا سرپرست يا و والدين اول وهله در دارند دوست کودکان و نکست کنار
به بزرگسالن حوجه مرحله اين در بخوابند. آنها دارندپيش دوست و باشن داشته خود
به و باشيد بچه دسترس در سريع که دارد اهميت خيلى است. مهم خيلى کودکان
بزرگان حضورفيزيکى مرحله اين در کنيد. گوش بهش صبورى با و دهيد جواب سئوالحش

دارد. اهميت خيلى کودک نزديکان و سرپرستان ، مادر و پدر بخيوص
هميکه کردند احجربه ر خليج جنگ که برکودکانى روانکناسان که حصقيقاحى طبق
درانتظار هميکه دهند. سازمان انميتوانند ر خود آينده برنامه دارند، دشدره و اظطراب

نيستند. برخوددار روانى آرامش از و ميبرند بسر حادثه انتظار در ناگواراند، احفاقات
افسرده بلوغ دوران در اند کرده حجربه را حکويش و دلهره کودکى دوران در که کودکانى

هستند.
ميگويد روانکناس يک ديدگاه از جسمى روانکناسى زوايه از Marianne Lerner خانم
نيز جسمى بيمارهاى انواع دچار مکوند روحى واظطرابات فکار دچار بزرگها وقتى
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عکس بکدت بدن ميکرد. قرار روحى فکار درمرحله وقتى احساسات هيجانات ميگردند.
ميکود. داده نکان العمل

ميگيرد. درمصيط احفاقات از متقابل حاثير که داخلى هيجانات ١
دارد. جسم بر بيولوژى حاثيرات و )arousal( داخلى هيجانات ٢

روانى حاثيرات يا
در عضلت شدن منقبض لبها، شدن خکک ، بالرفتن قلب ضربان مثل جسمى حاثيرات
حالت اين در ها بينى خوش و خيالت و کلمات از کردن استفاده روانى نظر از حال همان

کنند. نرم پنجه و دست مکگلت با ميتوانند حر راحت سالن بزرگ
شکل آنچنان شان روانى و روحى سازمان و اند نکده بزرگ آنچنان هنوز ها بجه اما

بدهند. جواب آن به و کنند کنترل دارند، ابراز را خود درونى هيجانات که نگرفته
با همدلى و نزديکى نيز و کودکان کنار در گرفتن قرار با ميتوانند والدين حالتى چنين در
کنترل برش و دشته ابراز خودرا احساسات کودکان که آورند فراهم را امکان اين آنها
کودک که کنيد کمک يعنى Holding ميگويند روانکناسى در را حالت اين باشند. داشته

دارد. ابراز درستى نصو به و کند اکنترل ر هيجاناحش
با کودکان که ميکند کمک آنها با همدلى و سوالحکان به جواب و کودکان بودن کنار در
را خود روانى هيجانات و احساسات شان سرپرست ويا والدين يارى هم و مصبت کمک
درون يعنى آيند. فايق خود روحى نامليمات و مکگلت بر بتوانند بتدريح به و بکناسند

ميگويند. Psyke را مرحله اين باشد. شان کمک که بسازند خو براى حکيگاهى خود
را خود روانى مکگلت ميتواند آيد فايق خود درونى برهيجانات بتواند کودک که زمانى
آن از ناشى حوادث درمقابل و آيد بر آن عهده از خوبى به دارد که اى حجربه با و بکناسد
را مرحله اين کند. حفظ را خود آن از ناشى حوادث مقابل ودر کند حفظ را خود

ميگويند Representationer
مرحله يا دوره دراين ميکود. ناميده العمل عکس مرحله که است وقتى سوم مرحله ٣
از را خود هنوز ولى کند، فراموش ناگواررا وماجراى ها صصنه خاطره ميکند حلش کودک
خواب مرحله کند.دراين حفاظت خود از ميخواهد جدى بيورت و است بسته روانى نظر
مکگل ، حادثه از حيوير دوباره ديدن از حرس ، وجدان غذاب شب، در حکت و ديدن

ميايد. کودک سراغ به آزردگى و خوابى بى ، حواس حمرکز
مرحله اين در سرپرستان يا و مادران و پدر وظيفه

و سوالها به دقت به بايد والدين دارد. دوستى و مصبت نزديکى، حرحم، به نياز کودک ١
نزدکى بخيوص و داد امنيت احساس کودک به بايد حال همان در و کنند گوش صصبتها

دارد. اهميت خيلى بودن کنارش در و فيزيکى
پيچيده را مسئله نيست لزم و باشد آنها سوالت درحد بايد کودکان با کردن صصبت ٢

بگيرد. هم جواب ميکند سوال بچه که سادگى همان شودبه سعى کرد،
يا و اى حاشيه مسائل مورد در صصبت از ميکند. بچه که بدهند جواب بايد سوالحى به ٣

شود. پرهيز بايد حتما سئوالت به دادن جواب بغرنج
بچه کنار در که بزرگسالى است لزم شود جلوگيرى اى حاشيه حوابهاى از اينک براى
دست را سئوالحش که بپرسند بچه از و کنند حکرار را اند شنيده که را سوالى است،

اند فهميده
دارد اهميت خيلى ميگويد ، است کودکان شناس روان که Birgitta Jeldin Aberg خانم

کم. نه و زياد نه ميکند بچه که دهند جواب سئوالحى همان به دقيقا والدين که
کنند صصبت ها بچه احساسات مورد در و کرده استفاده خود حجربيات از ميتوانند والدين
بچه که العملى عکس بايد ميکند. فکرهايى چه و دارد احساسى چه بچه بگويند و
العملها عکس اين که بدهند نکان حا گذاشت بهش احترام و کرد راحائيد ميدهند نکان
خود از واقعى حيويرى که ميدهد روحى امنيت احساس کودکان به اين است. طبيعى

اند. ديوانه يا و ميکنند فکر عادى غير آنها که نکنند فکر . باشند داشته
ميکند استفراغ و گريه يا و ميکاشد بخود يا و ميلرزد بکدت بچه حالت اين در وقتى مثل
ندارد. اشکالى بگويند مصبت نهايت با هستند بچه درنزديک که بزرگسالنى بايد
مراحل در انساهنا شود. پرخاش بهکان يا و کرد سرزنش را ها بچه نبايد بهيچوجه

ميدهند. نکان العمل عکس بنوعى هريک رويدادها، به نسبت و مختلف
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کرد. آنها مداوى و مکگل حل براى حلش بايد است سوم مرحله در بچه وقتى ٤
مورد در بزنند حرف خود احساسات درمورد که دارند فراوانى احتياج کودکان مرحله اين در
اجازه بايد دارند، ابراز را احساساحکان حمام داد اجازه بايد ، افتاده برايکان که احفاقى
نگرانى هايکان خيالى خوش حتى کند، صصبت حادثه به راجع افکارشان مورد در داد

کنند. حعريف خود درک و زبان با را حادثه داد اجازه بايد حادثه، از شان حرس و هايکان
يا خود نظرات دارند دوست خود که روشى بهر داد اجازه بايد کودکان با بصث و صصبت
احساسات و کنند قبول را واقعيات کم کم که ساخت فضاى بايد کنند. بيان را خود افکار
ميابد امکان يا ميابد اجازه کودک که اى مرحله چنين در دارند. بيان حادثه مورد در را خود
و احساسات کردن بازى حتى کردن نقاشى ، نوشتن با مبکود حاظر بزند را دلش حرف

دارند. ابراز حادثه از را خود درک
ميککند داد يا و ميزنند لگه ميدارند ابراز را خود نظرات خکوت با کودکان که زمانى حتى
و ديگران به رساندن آزار از بايد البته ( شناخت رسميت به بايد ميکوبند ديوار و در به يا و
براى هضمش که است حوادثى جمله آن از جنگ شود( جلوگيرى بکدت اطراف اذيت
براى جنگ دادن حوضيح ميگويد Birgitt Jeldin Aberg است. مکگل خيلى ها بچه
عراق خاک به دنيا دور آن از آمريکا مثل نيستند) حالى کودکان زيرا نيست. ساده کودکان

کنند. قبول نميتوانند و دارد( چگار
به را خود نظرات و ها حصليل ندهند اجازه والدين و بزرگان که است مهم خيلى جا اين در
حوضيح کودکان براى را جنگ خود هاى وحصليل نظرات زوايه از يا و کنند حصميل کودکان
چه ...... ناسيوناليسم و دارد سرمايه و امپرياليسم اينکه مورد صصبت مثل ( دهند

آورند. در سر ها بصث اين از کودکان است غيرممکن زيرا هستند(
سن به مسئله اين اما کرد. پنهان آنها از را واقعيات نبايد گفت دروغ کودکان به نبايد البته
بايد ولى داد را ها حوضيح بعضى لفافه در ميکود دارد. مستقيم ارحباط کودکان حجربه و
فکر مکخص و کنکرت خيلى کوچک هاى بچه مثل باشد. آنها ذهن فهم قابل و ساده
و خوشى يا و بد و خوب به اغلب بچه کنند. قبول را حرف لفافه در نميتوانند آنها و ميکنند
مورد در کودک يک نظر مثل ميداينم. بخوبى را مسئله اين ميکند فکر همه ناخوشى
روز و دارم دوستش خيلى و است خوب خيلى دوستم ميگويد ميايد روز يک اش همبازى
را اوضاع هم سادگى بهمين نيست. دوستم ديگر و است احمق خيلى ميگويد بعد

ميکند. حفسير و ميبيند
ميگردند. ها نمونه دنبال و ببرند پى ماجراها جزئيتات به حرميتوانند بزرگ هاى بچه اما
ونيز شوند غالب خود حرس بر ميخواهند وسيله بدين ميگيرند. پى را حقايق و و اطلعات
که مصيطى به هميکه کودکان گفتم قبل چنانکه هم کنند. کم را خود دلهره و هراس
حرس افتد، احفاق آنها زندگى درمصيط جنگ که اين از حرس ميکند فکر هستند درش خود
داشته آنها براى کننده قانع حوضيح بايد والدين دهد، دست از را عزيزانش مبادا ينکه از

باشند.
ات بچه اگر مثل دهند. جواب سوالت به بايد بزرگترها چگونه که کردم اشاره بال در

کنند؟ حمله سوئد به ميتوانند صدام و امريکا ميايد؟ سوئد به جنگ آيا بپرسد
بدهيد. بايد جوابى چه کن فکر

مرحله هر در بايد ، کنيم کمک جنگى شرايط و درمکگلت کودکان به بتوانيم اينکه براى
نويسندگان کرد. حوجه اند کرده رشد درش که مصيطى و آنها زندگى حجربه و سن به
در کودک نجات سازمان طرف از ١٩٩٥ درسال که رواندرمانى و جنگ در ها بچه کتاب

ميگويند. شده داده انتکار سوئد
آنها با مناسبات و خود سرپرستان کمک به خيلى زندگيکان براى ساله سه هاى بچه
مکگلت بتوانند خود که نيست قوى آنچنان آنها روحى و حفاظتى دستگاه دارد. احتياج
احفاقات نميتوانند ها بچه ميبرند. رنج چه از دهند حکخيص بتوانند حا کنند بندى دسته را
مکغول بککلى خودرا ميکند سعى حالت بهترين در کنند حصليل و حجزيه خودرا مصيط
کسى حنها آنها نزديک سرپرست يا والدين شوند. خارج مصيط از روحى نظر از حا کنند
برگرداند. واقعى دنياى به اورا و کند خلص اوضاع و حالت اين از را بچه ميتواند که است

منابع:
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٢٠٠٣ ٣ ٢٣ بلدت داگ سونسکا روزنامه کنيم حفاظت کودکان از چگونه
١٩٩٥ سوئد در کودک نجات سازمان انتکارات از درمانى روان و جنگ ، ها بچه

١٩٨٧ لرنر ماريانا حنى روان ، جسمى روان

سوئد پرورش و آموزش مصترم وزير اوستروس حوماس به

٢٠٠٣ نوامبر ١٧

سلم! با
داديد. جواب سوئد در مذهبى مدارس مورد در ام نامه به اينکه از باحککر چيز هر از قبل
نامه در کنيم. صصبت ميخواهيم مسائلى چه مورد در که باشيد شده متوجه اميدوارم
من امابصث داريم. حوافق موردش در همگى که ايد پرداخته عمومى مسائل خيلى به حان
نظر از کرد. صصبت ش مورد در نکود اينجا شايد و نيست آزاد مدارس مسئله اساسا
مثل باشد داشته دوست کسى شايد دارند. حفاوت آزاد مدارس با مذهبى مدارس من
من بصث اين باشد. سود دنبال و کند گذارى سرمايه مدارس در شغلى ديگر رشته هر

کرد. صصبت موردش در ديگر جايى ميکه . بپردازم آن به ندارد جا و نيست
حلش و شدهاند نهاده نياد مذهبى اعتقادات اساس بر اساسا مذهبى مدارس اما
چون اينجاست. مسئله و کنند کار مذهبى خاص هاى ارزيابى و باورها بر بنا ميکنند
دانش و کودکان که نميدهند اجازه شان مذهبى ديد و ارزيابى بر بنا مذهبى مدارس
اينکه براى نميکنند. فکر بعدى چند نتيجه در باشند. دخيل خود شرنوشت در آموزان
برايت مارک ويلد مذهبى مدرسه ريئس از کنم جلب بيکتر مسئله اين به را ات حوجه
سهام صاحب و است ککيش يک که مدرسه ريتس سراسو کريستر آقاى بيارم. مثال
چنين مدرسه اين دبيرستانى آموزان دانش به است گذارانش بنيان جزو و مدرسه در
کليساهاى حا هستيد ينجا شما بخوانيد. علمى درسهاى که اينجا نيآمديد شما ميگويد.
حيميم من و ريئسم اينجا من زيادند. ديگر مدارس ميخوانديد در اگر کنيد. بنا را بيکترى

ميگيرم.
بيان صريح مدرسه رئيس آقاى سخنان در که است مذهبى مدارس وجودى فلسفه اين

٢٠٠٢ سپتامبر نيهتر داگنس روزنامه شده،
سعودى عربستان پرورش و آموزش وزير معاون نورشوپينگ شهر در النور مذهبى مدرسه
ميگويد. دبيرستان اين آموزان دانش براى سخنانش در وزير معاون جناب ميکند. دعوت را
اورا دارند حق والدين نخواند. نماز روز در بار پنج و نکند گو والدينش حرف به کودکى اگر

کيد. اجرايش بايد نفهميدى اگر حتى ندارد، وچرا چون خدا دستور بزنند. کتک
نيستند. کودکان براى دانش و علم کسب دنبال مذهبى مدارس که ميدهند نکان اينها
کنيد. نگاه مدارس اين هاى خانه کتاب به کنند. مسلح علمى ديدگاه به آنهارا نميخواهند
باز ديد از بصث نتيجه خود.در مذهب و فرقه کتابهاى آنهم هستند مذهبى کتابها اکثريت
اى عقيده است. گم مدارس اين آموزشى برنامه در مسائل به کردن نگاه بعدى چند و
اساس بر را آموزان دانش ميتواند چگونه شده بنا علمى غير هاى ارزيابى اساس بر که

آورد؟ بار علمى موازين
نيست؟ جنسى آپارحايد يان آيا ندارند. را هم با شدن همبازى حق پسر و دختر کودکان

يوله در مذهبى مدارس از يکى که خواندم پستن يوحيبورى روزنامه در پيش روز چند
که صورحى در کند. گزارش پليس به را کودکى به جنسى حجاوز مسئله که نکده حاضر
وقتى اما هستند. بعدى يک اينکه از ميکنند حاشا مذاهب حمام است. شان وظايف جزو
دانش بياورند. بار بعدى يک هارا بچه ميکنند حلش همگى ميکند نگاه عملکردشان به
اين ندارند. را آموزشى امور در دخالت و نظر اظهار براى جايى مدارس اين در آموزان

است. سوئد آموزشه قوانين و برنامه خلف
ندارند مذهب اساسا کودکان هستند. جدا پديده دو مذهبى و آزاد مدارس بگويم، خلصه
که نميدهد اجازه مذهبى مدارس نيستند. متعلق سياسى يا مذهبى فرقه هيچ به و
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مسائل به علمى و جانبه چند نميتوانند و دهند نکان خودرا هاى حوانايى آموزان دانش
دخيل خو آينده و شرنوشت در آموزان دانش مذهبى مدارس در بيانديکند. خود بر و دور
نسبيت نام حصت ميروند. مدارس اين به والدين فکار و منگنه در کودکان اينجا نيستند.
بيتوجهى آنها به جامعه و هستند والدين وسطى قرون افکار قربانى کودکان اين فرهنگى
ربطى مسئله اين اند. شده سپرده فراموشى به پرورش و آموزش وزارت نظر از و ميکند
وقتى ميزند ضرر خود به جامعه است. مسئولين مصض بتوجهى يک اين ندارد فرنگ به
قبليم نامه به اينکه از ميکنم حککر ديگر بياورند.بار کودکان سر بر را بل اين ميدهد اجازه
اين در بيکتر که اميدوارم ميپردازيم. مسئله به مختلف زاويه دو از ما اما داديد جواب
سلمتى و آينده هستم. بيکترى دانش داراى و حوانا زمينه اين در من کنيم. بصث مورد

هستند. باليى اولويت در من براى کودکان
احترام با

مولودى اسماعيل

و مذهبى مدارس مورد در مولودى اسماعيل به سوئد پرورش و آموزش وزير جواب
عقيدحى.

٢٠٠٣ نوامبر ١١

مدارس اين اينکه و مذهبى مدارس وجود به اعتراض در مولودى اسماعيل پيش چندى
از را پسر و دختر کودکان و ميبرند سوال زير را بکر علمى پيکرفتهاى و علمى اصول
بخورد را مذهبى خرافات آن بجاى و نميکنند حدريس را علمى اصولى مينمايند، جدا هم
اينجا بود. شده آنها به دولتى کمکهاى قطع و آنها برچيدن خواستار ميدهند. کودکان
اسماعيل نامه به جواب در پرورش و آموزش وزير اى صفصه سه نامه برجسته نکات

ميرسد. نظرحان به مولودى

سوئد در ايرانى پناهندگان فدراسيون دبير مولودى اسماعيل به

از بعد که بگويم است لزم سوئد. در مدارس وضعيت به ات حوجه و ات نامه از حککر با
را دولت شما مثل کسانى حوجه همچنين و مذهبى مدارس مورد در حلويزيون افکاگرى
قانون طبق بنمايد. حرى جدى حوجه مدارس اين در کودکان وضعيت به که داشته برآن
است مدارس وظيفه باشد. چيز همه صدر بايد مدارس در کودکان خواستهاى و عليق
يکسانى حوجه جدى بطور بايد مدارس دهند. نکان علقه و حوجه کودکان موقعيت به که
و دولت دارند. مليتى يا مذهب چه والدينکان اينکه از نظر صرفه باشد داشته کودکان به
کار اين در کنند. کنترل را مدارس وضعيت جدى بطور که دارند وظيفه پرورش و آموزش
موافق کامل ميکند. موفق کارمان در مارا شما مثل کسانى مسئوليت واحساس دقت
آموزشى کيفيت و مدارس بر زيادى کنترل بايد پرورش و آموزش و دولت که هستم شما
بتوانند جدى هاى سليقه که است اين آزاد مدارس وجود از ما هدف باشند. داشته آنها
ديگرى آموزشى برنامه مذهبى مدارس که نيست معنا بدان اين بياييند. رو مورد اين در
زير را آنها کار گاهى چند از هر و ميکنيم کنترل را آنها جدى بطور ما باشند. داشته
در آموزشى کيفيت ندهيم اجازه که هستيم موافق باشما هم ما ميبريم. حسابرسى

آيد. پايين عنوانى بهر مدارس
يک و موقعيت يک بايد کمونى و آزاد مدارس اينکه آن و داريم مکترک مسئوليت يک ما
در گيرند. قرار جدايى مورد کودکان که دهيم اجازه نبايد باشند. داشته آموزشى کيفيت
اين اگر اما کنيم. کنترل را مذهبى مدارس چندگاهى از هر که ايم گرفته حيميم ما دولت

گذاشت. خواهيم دستور در را حرى جدى اقدامات نباشد کافى

حککر با
اوستروس حوماس
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٢٠٠٣ نوامبر ١١

است! انسانى غير سوئد در پناهجويان کودکان زندگى شرايط

٢٠٠٣ ٢٩نوامبر

سوئد در کودکان اول کنفرانس دومين در مولودى اسماعيل سخنرانى متن

ميدانم لزم ضمنا کرديد. دعوت کنفرانس اين به مرا اينکه از باحککر و شما به سلم با
من که مککلى بگويم. حبريک خوبکان و بزرگ کار بخاطر کنفرانس اندرکاران دست به
که کودکانى است. پناهجو کودکان وضعيت به مربوط کنم صصبت موردش در ميخواهم
گير حيميم و اند نداشته دخالتى اند گرفته قرار درش که وضعيتى آوردن بوجود در خود
به مجبور حامى و سرپرست نبود بعلت يا و والدينکان بوسيله کودکان اين اند. نبوده
امروز ما که اند شده شرايطى حصمل به مجبور کودکان اين حال اند. شده مهاجرت
را آنها مره روز بطور ککور اين در ما که هستند کودکانى ها اين هستيم. شاهدش
شان خانواده و مادر و پدر هستند. هايمان بچه همبازى کوچه در و مدرسه در ميبينم
ندارند. جامعه اين در حقوقى و حق هيچگونه اينها اما باشند. همسايگانمان جزو شايد
و بهداشت نيست. جامعه معمولى نرمهاى با مقايسه قابل آنها زندگى شرايط و وضعيت
سال در نفر هزار ٣٣ از بيش مهاجرين امور اداره آمار طبق است. خطر در شان حندرستى
سال ١٨ زير کودکان را نفرشان ٩٤٠٢ حعداد اين از اند. کرده پناهندگى درخواست ٢٠٠٢
و ندارند اقامت هنوز و بودند اينجا قبل از که کودکانى حعداد اگر حال اند. ميداده حککيل
حساب را اند اقامت منتظر والدينکان هنوز و اند شده متولد اينجا که کودکانى حعداد نيز
منتظر که هستند کسانى اينها ميزند. نفر هزار دهها به سر کودکان اين حعداد کنيم
و کودکان اين حال ميکنند. استفاده پناهجويان براى موجود امکانات از و هستند اقامت
و زندگى وضعيت اخير سالهاى در نيست. خوب روحيکان و جسمى سلمتى
پناهجويان براى را مسکن حق امسال ژوئن ماه در مثل است. شده بدحر معيکتکان
مدرسه از والدينکان ندارند اجازه ميگيرند را اول رد جواب که کسانى يا و آوردند پايين
با کودکان اين روحى و زندگى شرايط بگويم بايد جا همين در کنند. استفاده سوئدى زبان
غذا خوب عمدحا شده متوجهکان مهاجرت حين که خطراحى و دارند که وضعيتى به حوجه
کودکانى ندارد.حعداد عادى روال زندگيکان و هستند بيقرار نميخوابند، خوب نميخورند،
زندگى مخفيگاه در که ميزنند نفر هزار از بيش به سر آمار آخرين طبق که هستند هم
هکت بين شده بيان هاى آمار طبق ولى نيست روشن مخفى پناهجويان حعداد ميکنند.
کودکان نفرشان هزار از بيش حقريبا حعداد ازاين که ميکوند. زده حدث نفر هزار ده حا
برخوردار آسايش و امنيت از ندارند. خوبى روحى و جسمى وضعيت کودکان اين هستند.
و زندگى کودکان اين ميبرند. بسر حصمل قابل غير شرايط يک در کالم يک در و نيستند
حال در آمارشان روانى بيمارستانهاى در شده. گرفته بازى به مسئولين طرف از ايندشان
و هاست خانواده اين آمد در ممر حنها حامين بدون و سياه کار است. آور سرسام و رشد
و شنبه روزهاى ميگفت اى ساله ١٣ کودک هستند. شرايط اين قربانيان اولين کودکان
دولتى مسئولين است. انسانى غير وضعيت ميکند.اين کار کرون چهار ساعتى يککنبه
حقوق کنوانسيون چه اگر نميکنند. حوجه کودکان وضعيت به پناهندگى هاى پرونده در
حق کودکان بايد آنهاست زندگى و کودکان به مربوط که احفاقى هر ميگويد ٣ بند کودکان
اداره مقرارت جزو نيز و است سوئد قانون جزو اين بدهند. نظر موردش در باشند داشته
پروند در کودکان جسمى و روحى وضعيت نميکود. رعايت اما ميباشد. مهاجرين امور
رد کنارش از بيتوجهى با و نميگيرد قرار مسئولين نظر مورد پناهندگى درخواست هاى
که کردم خواست ودر نوشتم مهاجرين امور وزير به اى نامه من پيش چندى ميکوند.
در انسانها روحى و جسمى سلمتى حرمت، و شود انسانى پناهندگى قوانين بايد
اوست افتخار مايه سوئد پناهندگى قانوى که نوشت جواب در گيرد. قرار اول درجه
اول درجه مسئولين و وزير از که ميدهد نکان اين ميکوند. حل ولى هست مککلحى
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احترام سوئد جامعه در موجود مقرارت و المللى بين قوانين به چقدر پايين حا گرفته
ما ميکنند. فکر انسانها اجتماعى امنيت و روحى شرايط به اندازه چه و ميگذارند
خواست در ما شود. انسانى و کند حغيير بايد پناهندگى قوانين که ميکنيم درخواست
و کنند دخالت مستقيما شان پرونده و خود سرنوشت در بايد پناهجو کودکان که ميکنيم
بررسى مورد جدا پروندشان بايد کودکان شود. رعايت بايد کودکان حقوق کنوانسيون
باشد. جدى حوجه مورد بايد روحيکان و جسمى شرايط و گيرد قرار مهاجرين امور اداره
رعايت شان انسانى حقوق و باشند برخوردار خوبى زندگى شرايط از دارند حق کودکان
اقامت هستند سوئد در که کودکانى همگى حاخير بدون ميکنيم خواست در ما شود.
موجود بايد سوئد در کودکان حمامى براى حصييلى بهداشتى، ، زيستى شرايط بگيرند.
به رسيدن براى است. شرايطى چه در مادرشان و پدر پرونده اينکه از نظر صرفه باشد
متککل و متصد مبارزه با حنها مسئولين زير کرد مبارزه و شد متککل بايد خواستها اين
است. مبارزه اين ظرف ايرانى پناهندگان فدراسيون ميدهند. جواب خواستهايمان به ما

ميزنند! دامن را ناموسى قتلهاى اسلمى مدارس ميگويد مولودى اسماعيل

مولودى اسماعيل از GT حيدنينگ يوحيبورى روزنامه در که است اى مقاله عنوان اين
کنوانسيون عليه مذهبى مدارس ميگويد: مولودى اسماعيل مينويسد DN و شده منتکر

شوند! بسته بايد و هستند کودکان حقوق
در مسلمانان مدارس وضعيت از مفيل گزارشى سوئد حلويزيون ماى ٨ پنجکنبه روز

انداخته. براه جامعه در را زيادى مباحثات که کرد سوئدپخش
مولودى اسماعيل از اى مقاله DN هيتر نى داگنز نامه روز ماى دهم روز رابطه همين در
در کودک نجات سازمان رهبرى عضو و سوئد واحد ايرانى پناهندگان فدراسيون )دبير
حقوق کنوانسيون با حناقض در مذهبى مدارس عنوان حخت سوئد( يوحبورى استان
حق در که انسانى غير اعمال افکاى ضمن مقاله اين در رساند. بچاپ است کودکان
کودکان وضعيت به مبالحى بى به را مسئول مقامات ميکود اجرا مدارس اين در کودکان

کرد. متهم

مدارس مسئولين از يکى با مولودى اسماعيل مناظره سوئد پ٤ سراسرى راديوى
GT حيدنينگ يوحبورى روزنامه ماى ١٠ شنبه کرد.روز پخش ماى ٩ جمعه روز در را مذهبى
وضعيت مورد در نامه( روز اين دو صفصه )در مولودى اسماعيل از اى مقاله چاپ ضمن
رساند. چاپ به ميزنند( دامن را ناموسى هاى قتل اسلمى )مدارس عنوان حصت مدارس
منتکر را مولودى اسماعيل با مفيل مياحبه يک همچنين روزنامه همان ١٤ صفصه در
فقط يا است مذهبى مدارس کليه مورد در شما نظر آيا ميپرسد، نامه روز است. کرده
باشد بايد شخيى امر يک مذهب ، مولودى اسماعيل داريد؟ نظر مد را اسلمى مدارس
دخالت کودکان حربيت مورد در يا و مدارس مثل جامعه ارگان حرين مهم در ندارد حق و
بايد بنابراين ندارد. حعلق سياسى اعتقاد و فرهنگ يا و خاص مذهب هيچ به کودکان کند.
اسماعيل از مذبور نامه روز نگار خبر که آنجا باشد. آزاد و بيطرف مصيطى مدرسه
؟ چيست دولت مبالحى بى مقابل در ايستادن براى عمليت اقدام ميپرسد مولودى
بايد شد داده نمايش فيلم در که مدارس اين مسئولين اول وهله در ميدهد جواب
کار در انگارى سهل بخاطر سوئد پرورش و آموزش وزارت از رسما دوما شوند مصاکمه
بايد پرورش و آموزش مسئولين ميکنم. شکايت و معرفى دولتى بررسى کميته به خود
موجود مدارک و اسناد شهادت به زيرا باشند مسئله اين به مبالحيهايکان بى جوابگوى
آنها ام. داده اخطار علوم وزارت نيز و پرورش و آموزش مسئولين به من بارها کنون حا
ميان در مسئول مقامات با را مسئله اين بارها گذشته سال ٤ طول در که ميدانند
وزارت ، سوئد در کودک نجات سازمان سخنگوى با حماس در رابطه همين در ام. گذاشته
من مکررا زيرا دارم حق من که اند کرده حاييد همه همپيوستگى وزير پرورش، و آموزش
حاييد ضمن کودک نجات سازمان سخنگوى ام. گذاشته مدارس اوضاع جريان در را آنها
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اسلمى مدارس از يکى مسئول که گرفته حيميم زمينه اين در مولودى اسماعيل موضع
بککاند. دادگاه به را

اسماعيل با اى مناظره خارجى زبانهاى بخش سوئد راديوى ماى ١٢ دوشنبه روز در
براى کرد. خواهد منتکر زبان ١٧ به آنرا خود آينده هاى برنامه در که داشت مولودى
روز DN هيتر نى داگنز روزنامه به ميتوانيد مورد اين در مولودى اسماعيل مقالت خواندن

کنيد. نگاه روز همان GT حيدنيگ يوحيبورى روزنامه و ماى ١٠ شنبه

مدارس " مورد در مولودی اسماعيل با سوئد وستروس منطقه حلويزيون مياحبه
سوئد در " اسلمی

٢٠٠٢ ژانويه ٣١

وخيم اسلمى مدارس در کودکان وضعيت ( عنوان حصت اى مقاله ٢٠٠١ ١٢ ١٦ حاريخ در
شد. چاپ سوئد در هيتر نى داگنس سراسرى روزنامه در مولودى اسماعيل از ) است
داشت مولودى اسماعيل با اى مياحبه سوئد وستروس منطقه حلويزيون رابطه همين در
پخش دقيقه ١٠ و ١٩ ساعت ٢٠٠٢ ژانويه ٣١ مياحبه اين است. چنين آن خلصه که

يونگمار سوسان خانم کننده: مياحبه شده.

رابطه اين در و داريد؟ سوئد در مذهبى مدارس وضعت به اعتراض شما سوسان:
اشاره وستروس در والفجر اسلمى مدرسه به مثال براى ايد. شده آنها حعطيل خواستار

چرا؟ ايد, کرده
حق هرکس يعنى مذهب آزادى ، است افراد خيوصى امر مذهب مولودى: اسماعيل
امر آدمها شخيى اعتقادات باشد. مذهب بى اصل يا و باشد داشته را مذهبى هر دارد
مثل مذهبى مدارس سالها اين در اما است. احترام قابل من نظر از و آنهاست خيوصى
مهمترين در مذهب ه داده اجازه سوئد دولت گانه بچه وسياست اند آورده در سر قارچ

است. دهنده آزار اين و کند دخالت )مدرسه( جامعه حککل
يا و دولتى غير مدارس مخالف شما آيا است, آزاد دولتى غير مدارس سوئد در سوسان:

؟ هستى شخيى
بچه حربيت و بچه ولى کرد. ديگرى جاى بايد را شخيى مدارس بصث مولودى: اسماعيل
بدنيا قتى و دارند حعلق جامعه آينده و جامعه به کودکان باشد. مربوط جامعه به بايد
که زمانى حا نتيجه در ندارند. حعلق سياسى عقيده يا و مذهب هيچ به اساسا ميايند
پکرفتهاى از و شوند بزرگ بيطرف مصيطى در بايد بگيرند حيميم ميتوانند خودشان
و مذهب ميخواهند مذهبى مدارس اما شوند. آگاه علمى هاى دستاورد و علمى
خطرناک کودکان رشد و جامعه آينده براى اين کنند. حقنه آنها به را مذهبى خرافات
مصيلن خورد به مذهبى چاشنى با را عملى حصقيقات حتى مذهبى مدارس در است.
دست علم وپيکرفت مسائل علمى واقعيات به کودکان ميکنند حلش يعنى ميدهند

است. علمى ککفيات و حرقيات و بکرى جامعه پيکرفت خلف اين نيابند.
؟ چرا ايد, کرده اشاره وسترس در والفجر مدرسه به حان بصث در شما سوسان:

در زندگى( )معنى مذهبى مدرسه . نيست ولفجر مدرسه حنها بله مولودى: اسماعيل
هايکان مصيل سر بليى چه که ايد اشنيده ر گزارشش اخير روز چند در اوپسال
به و ميخورند کتک هايکان خانوادها در کودکان درصد ٨٠ ولفجر مدرسه در اما مياورند.
اولياى ملشد. بر قضيه اين داشتند آموزى کار مدرسه در که سوئدى کارآموز دو يمن
مدرسه مسئول اما کنند قبول شدند مجبور بعد که , کردند انکار مسله اين اول مدرسه
و آموزش قوانين طبق و جامعه اين قانون طبق نميکنيم. دخالت ها خانواده کار در ما گفت
کنند. حوجه کودکان جسمى و روحى وضعيت به بايد مدارس اولياى و معلمين پرورش
اند کرده پوشى چکم مورد اين در مدرسه رئيس صصبت طبق ولفجر مدرسه مسئولين
عليه حاريخ طول در که مذهب بايد چرا جاست اين سوال ندارند. ها بچه وضعيت به کار و
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مهم سازمان چنين در هست و بوده بکر اجتماعى و علمى پيکرفت و خواهى حرقى
کند. پيدا جا اجتماعى

و فرهنگ دارند حق مادر و پدر کودکان حقوق کنوانسيون طبق آخر سوال سوسان:
دهند. آموزش کودکانکان ابه ر خود مذهب

در خانه در ميتوانند والدين داريد. کنوانسيون ٣٠ بند به اشاره شما مولودى: اسماعيل
بچه به را خود عقيده و نظر ندارند حق ولى بگويند سخن خود مذهب و فرهنگ مورد
بنکينند. هم کنار در ندارند حق پسران و دختران ولفجر مدرسه در کنند. حصميل هايکان

؟ چيست شما پيکنهاد سوسان:
پانمى زير را کودکان حقوق که حککلى هرگونه و مذهبى مدارس مولودى: اسماعيل
بايد جوانان نو و کودکان حعليم و حربيت دنياى از مذهب دست شوند. حعطيل بايد گدارند
سال ١٦ از کمتر کودکان حربيت امر در ندارند حق مذهبى و عقيدحى مدارس شود. کوحاه

حککر با نمايند. دخالت

! سکولريسم باد زنده
فرانسه مدارس در حجاب ممنوعيت براى فرانسه اقدام حاشيه در

٢٠٠٣ دسامبر ١٨

من . رسيده بچاپ GT حيدنينگ يوحيبورى سوئدى روزنامه روز بصث صفصه در مقاله اين
ممنوعيت مورد در رسيده، بتيويب روزها اين فرانسه در که قانونى به ميکنم اشاره

فرانسه. مدارس در کودکان حجاب

سمبول يک بلکه نيست، دختران و زنان معمولى لباس يک حجاب بگويم بايد اول
نکان را زن بودن کنترل حصت و زن بودن دست زير نقش که است مذهبى ـ سياسى
که جامعه در مردسالر فرهنگ حسبيت براى است اسلمى سمبل يک حجاب ميدهد.

نمايد. کنترل حصت را زنان جنسى حمايلت ميخواهد
فيزيکى قسمتهاى از بايد حتى اينکه و دادنش نکان دست فرو زن، حصقير نکانه حجاب
هست هم مردان به حوهين بلکه نيست زنان حصقير حنها حجاب بککد. خجالت خود بدن
خود جنسى حمايلت بر و هستند وحکى بصدى مردان دهد نکان ميکند سعى که
بايد خود از حفاظت براى زنان و ميکوند حصريک زن موى حتى ديدن با که ندارند کنترل
از حجاب وجودى فلسفه ها اين نکنند. حصريک را مردان و بپوشانند خودرا حا کنند سعى
هاى دهه در سياسى اسلم حاکميت با است. وسطى قرون فرهنگ و اسلم دين نظر
با زنان مساوى حقوق ککيدن بزير و جامعه نيف کنترل براى سمبلى مسئله اين اخير
و مدرنيسم به سياسى اسلم کجى دهن و شده حبديل اسلمى جوامع در مردان

است. بکرى جامعه پيکرفت
مردان مقابل در را اش فرودستى و زن حصقير يعنى ميکند حائيد را حجاب که اى مدرسه
سمبل هرگونه کردن معمول و شناسى برسميت از بايد مدرسه ميکناسد. برسميت
و دهد نکان را خاصى سياسى يا مذهبى پيام نبايد لباس کند. حذر سياسى و مذهبى
بيان و سمبل که باشد داشته رواج بايد مدارس در لباسى جامعه در مدرن آدمها مثل
بجلو رو انسانى جامعه حاريخ باشد. نداشته همراه خاصى سياست و فرهنگ مذهب،
در انسانها برابرى بکر، پيکرفت عليه در که سمبلهايى و افکار که داد اجازه نبايد ميرود
همکوشى و اعتماد آنها وجود زيرا کنند اندام عرض مدرسه مصيط در است جامعه

مينمايد. دار خدشه را کودکان
ياد کودکان به است مهم اول وهله در انسانها برابرى و حرمت که کنم حاکيد ميخواهم
ملک کودکان زيرا دارند حعلق سياسى اعتقاد و مذهب چه به والدينش اينکه حا شود داده
براى هستند. فردا در انسانى جامعه صاحبان و اجتماعى ثروت بلکه نيستند والدين حلق
من حلش نتيجه در والدينکان. مذهب نه است مهم کودکان حربيت براى آرام مصيط من
آزادى است. مدارس در کودکان پيکرفت و رشد براى نيوحرال و آرام مصيطى ايجاد
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کند. حصميل ديگران به را خود شخيى نظرات ميتواند فرد که نيست معنا بدين مذهب

داد. قرار احترام مورد را انسانها برابرى و آزادى ضد عقايد و افکار هر که نيست معنا بدين
مذهب، عليه انسانها مبارزه آن از بزرگى بخش کنيد نگاه جامعه پيکرفت حاريخ به اگر
حاريخى دورانهاى کليه در بنابراين است. وسطى قرون فرهنگ عليه و مذهبى خرافات
را مدرن عقايد و افکار بتواند حا بوده مذهب عليه مبارزه گير در انسانى جامعه هميکه
آيا اوست. جنسى وسيله و است مرد انقياد حصت زن اسلم مذهب طبق دهد. اشاعه

باشد؟ بايد احترام مورد اين
کنند. ادا آنرا خود شصيى زندگى مصيط در که باشد آدمها خيوصى امر بايد مذهب
وسطى قرون افکار و مذهب گزند از بايد آدمها برابرى و آزادى انسانى، جامعه پيکرفت
ميون انسانها برابرى ضد عقايد و افکار گزند از را مدارس بايد خاطر بهمين باشد. امان در
بهمين بککد. انقياد به را مرد و زن برابرى و زندگى مذهب داد اجازه نبايد داشت. نگاه
موافق کامل فرانسه اقدام با من باشند. مدرنيسم و پيکرفت مظهر بايد مدرسه خاطر
و بگيريم را کودکان آموزشى مصيط به درازى دست گونه هر جلو سوئد در بايد ما هستم.
حبليغ را مدارس در حجاب زيان متوجه را جامعه بايد شود. ممنوع بايد مدارس در حجاب
کنند. آلوده را کودکان آموزشى مصيط وسطى قرون سنتهاى و افکار ندهيم اجازه و کنيم
براى آوردن بوجود مزاحمت و مرد و زن برابرى بر مخربى حاثيرات چه حجاب بگوييم بايد
بگويم دارم دوست اين براى باشد نيوحرال مصيطى بايد مدرسه دارد. خود با مدرن جامعه

سکولريسم. باد زنده

! کوحاه کودکان زندگى از مردسالر و ارحجاعى فرهنگ مذهب، دست

٢٠٠٣ ژانويه ٢١

قتل سالروز ٢٠٠٣ ژانويه ٢١ شنبه سه روز حظاهرات در سخنرانى فارسى حرجمه متن
ميدان در رسيد( بقتل پدرش بدست اوپسال در ٢٠٠٢ ژانويه ٢١ در )که شاهيندال فاطمه

يوحيبورى شهر مرکزى

فاطمه قتل از سال يک درست امروز مراسم. اين در کنندگان شرکت شما به سلم با
متناقضى و بلند و کوحاه گزارشهاى شهرى و دولتى مسئولين ها روزنامه در ميگذرد.
درطول مهمى کار که ميدارد اذعان سوئد انتگراسيون وزير موناسالين خانم ميدهند. ارائه
گزارشى با يوحيبورى استان نماينده اما است. نبرده پيش از فاطمه قتل بعداز سال يک
را جوان زن و دختر بيست حا ١٥ بين حاکنون حوانستيم ما مينويسد ميدهد جزوه يک در که
يوحيبورى استان در که داد خبر پستن يوحيبورى نامه روز امروز نگهداريم. امن هاى خانه در
بدحرين در و هستند والدينکان طرف از حهديد و عذاب حصت جوان دختر و زن ٢٠٠ از بيش
آيا است؟ درست مسئولين از يک کدام حرف است اين سوال ميکنند. زندگى شرايط
از مسئولين يوحيبورى؟ استان مسئولين گزارش يا ميگويد درست موناسالين خانم
ميکنند صصبت فرهنگ با مبارزه و امن هاى خانه ايجاد به کرون ميليون دو دادن اختياص
برايکان هايکان خانواده که جهنمى در ککور اين در جوان دختر و زن هزاران ولى
راه راست خيابانها در مجرمين است عجيبى دنياى ميکنند. زندگى اند کرده درست
مسئولين هستند. ناموسى قتلهاى قربانيان کردن زندانى فکر در مسئولين اما ميروند
که ميگيرند جلسه فرهنگى نسبيت هاى آرشيتکت و مذهبى مرحجع رهبران با دولتى
هاى خانه در را هستند مذهب و وسطى قرون فرهنگ قربانيان که دختران و زنان چگونه
استادان کمک به خود قربانيان براى مجرمين اروپايى آزاد جامعه در کنند. زندانى امنکان
برش را امن خانه اسم است اين جالب و ميسازند زندان فرهنگى نسبيت
وسطى قرون افکار ناسيوناليستها، دست فرهنگى نسبيت نام حصت ميگذارند.مسئولين
اين کنند. نابود را جوان دختر و زن هزاران زندگى سالنه حا اند گذاشته آزاد را مذهب و
حقوق به بايد بجا نا کردنهاى خرج پول جاى به است. راسيستى و افکنانه حفرقه روش
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فکر اند شده متولد کجا خودشان يا و ميآيند کجا از والدينکان اينکه از نظر صرفه کودکان
کنوانسيون عضو دولتهاى که ميکند حاکيد ٢٤ و ١٩ بند کودکان حقوق کنوانسيون شود.
و جسمى سلمتى که مذهبى و فرهنگ و افکار مقابل در را ها بچه بايد کودکان حقوق
براى و کنند مبارزه ارحجاعى افکار عليه و کنند حفاظت مياندازد خطر به را کودکان روحى
نيست بهتر آيا ميپرسم شما از من باشند. داشته مدت دراز برنامه آنها کردن کن ريکه
از را مذهب و مردسالر فرهنگ و افکار دست کنند؟ خرج راه اين در را پولها مسئولين
ابتداى از دختران به که مذهبى مدارس در ميگويم من کنند؟ کوحاه دختران و زنان زندگى
کنار در ندارند حق دختران و پسران بپوشى. کوحاه دامن ندارى حق ميگويند زندگيکان
آيا شوند؟ بسته مدارس نوع اين نيست بهتر آيا کنند. بازى باهم يا و بنکينند هم
وجود است درست ميدهند ياد جنسى آپارحايد کودکان به زندگى بدو از که مدارسى
از را جانش قبل سال يک است کسى گرامى در که حريبون همين از باشند؟من داشته
افتاده عقب افکار و پرستى ناموس ناسيوناليسم، مردسالر، فرهنگ قربانى و داد دست
و افکنانه حفرقه نادرست، فرهنگى نسبيت سياست ميگويم مسئولين به شد مذهبى
غير اخلقيات و افکار حولدشان، مصل بخاطر کودکان مملکت اين در زيرا است راسيستى
جامعه نام حصت آنهارا نميکند. حمايت ازشان جامعه رسمى قانون والدينکان انسانى
خانواده در سالر مرد اخلقيات و افکار بدست فرهنگى نسبيت سياست و فرهنگى چند
در اروپا در ميکنند. شان حعليم و حربيت مسئول را مذهبى مدارس اند. کرده رها هايکان
براى و انداختند راه جنسى انقلب که نگرفتند اجازه کليسا از آزاديخواهان ٧٠ و ٦٠ دهه
حال بردند. پيش به را مبارزه مذهبى دستگاه دم و کليسا با چيز هر از قبل زن آزادى
خانواده از بعضى در دختران زندگى کردن نابود براى مسجد و کليسا بکمک مردان دولت
عجب ميکنند. مصدود آنهارا اجتماعى و فردى آزاديهاى ميپيچند. نسخه مهاجر هاى

است؟ دنيايى
باحککر!

در فدراسيون دبير مولودى اسماعيل سرگکاده نامه به سوئد مهاجرين امور وزير جواب
سوئد

سپامبر٢٠٠٣ ٢٦

من سوئد. در پذيرى پناهنده سياست با رابطه در نظراحتان و حان نامه از حککر با
افتاده. حاخير به حان نامه جواب که متاسفم

و انسانها حقوق از دفاع براى فراوانى کانالهاى از سوئد دولت که بگويم بدهيد اجازه
سوئد پذيرى پناهنده سياست ميکند. گوناگونى کمکهاى و حلش ها ککور در آن اجراى
قضايى امنيت سوئد در دارد. قرار باليى سطح در که زيرا است آميز افتخار من براى
سازمان کميسارياى نيست. پوشى چکم قابل اين و دارد قرار باليى سطح در آدمها
داده قرار سرمکق آنرا و کرده خکنودى ابراز ما پذيرى پناهده سياست از بارها ملل

است.
يا و ايم گذاشته پا زير را پناهجويان حقوق ما که ميکنيد اشاره اين به حان نامه در شما
امضا را کودکان حقوق مورد در ژنو قرارداد ما ايم. کرده نقض را کودکان حقوق کنوانسيون
امنيت به احتياج که انسانهايى به داريم حعهد ما که است معنى بدين اين ايم. کرده
دولت که بگويم بايد شما اطلع جهت بدهيم. امن هستندجايى حعقيب حصت يا و دارند
مستمرا آنرا مهاجرين امور وزارت که دارد کودکان حقوق از دفاع در ويژه قانونى سوئد
پناهندگى حقوق مورد در واضح سوئدبطور اساسى قانون در ميدهد. قرار استفاده مورد
بين قوانين از انسانى نظر از همچنين و است شده صصبت شدن پناهنده شرايط و

ميکود. استفاده المللى
آواره اجتماعى ناامنى و فقر فرط از مردم که ميکنيد اشاره اين به حان نامه در شما
ولى هستند بهتر اى آينده براى حلش در که ميکنم درک را انسانها اين من ميکوند.
گذارى پايه انسانها به جانى امنيت دادن اساس بر اساسا پذيرى پناهنده سياست
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گرفته بکار ديگر موارد در پناهندگى قوانين حالت حرين اساسى در نتيجه در شده.
ديگر کسان حقوق زيرا ککورها. ديگر اجتماعى مککلت و فقر با مبارزه مثل نميکود
براين ما سياست ميکود. گرفته ناديده حعقيبند حصت و دارند جانى امنيت به احتياج که
به بايد ندارد حکومتها مقابل در خود جانى امنيت براى کافى دليل کسى اگر است مبنا

برگردد. ککورش
سوئد پذيرى پناهنده انسانى غير قوانين بخاطر که ميکنيد اشاره حان نامه در شما
به اقدام به دست ويا شوند مخفى و کنند زندگى خفا در ميکوند مجبور انسانها
انسانها که است حراژدى اين ميدارند. دريافت رد جواب که زمانى ميکنند، خودککى
اين به انسانها که دارد وجود گوناگونى علل ميکنند. خودککى ويا ميکوند مخفى
اوضاع است بررسى دست در اش پرونده کسى که وقتى متوجهم من ميرسند. مرحله
که ميکنند حلش بيگانه احباع امور اداره و مهاجرين امور وزارت ندارد. مناسبى روحى

کنند. بيکتر و بيکتر متقاضيان پروندههاى به جوابگويى براى خودرا امکانات
شخص که است مربوط اين به انسانها شدن معطل و ها پرونده افتادن حعويق به بعضا
ما اما شود. طولنى گيرى حيميم پروسه نتيجه در ندارد ماندن براى مصکمى دليل
بتوانند و نکوند خراب آدمها سر پکت پلها حمام حا کنيم کوحاه مدحهارا اين ميکنيم حلش

برگردند. ککورشان به
مرا و ايد نوشته نامه بمن اينکه براى خودرا حککر ديگر بار دارم دوست کوحاه جواب اين با

دارم. ابراز ايد کرده خبر با پناهجويان وضعيت از

دوستانه سلمهاى با
کارلسون او يان

سوئد در مهاجرين امور وزير
سپامبر٢٠٠٣ ٢٦

انترناسيونال راديو با مياحبه
پخششد. انترناسيونال راديو از ٢٠٠٤ ژانويه ٢٤ روز مياحبه اين

٢٠٠٤ ژانويه ٢٦

بگويم بهتر يا کرديد، برگزار بزرگ فستيوال يک شما اخير روزهاى در انترناسيونال: راديو
گراميداشت کرديددر برگزار را فستيوال اين که بود حککلهايى از يکى فدراسيون که
چگونه فستيوال که دهيد حوضيح مورد اين در ميکه رسيد. بقتل سوئد در که دخترى
حعريف شنوندگان براى را سوئد در فدراسيون فعاليتهاى مورد در کمى اصل يا شد؟ برگزار

کنيد؟
اندر دست شما و انترناسيونال راديو عزيز شنوندگان به سلم با مولودى: اسماعيل
گوحنبرگ در آينده خانه و ايران در زنان حقوق از دفاع کمپين با همراه ما بله راديو. کاران
فستيوال اين گرفت. قرار فراوانى استقبال مورد که کرديم برگزار اى هفته يک فستيوال
دو )سوئد( اپسال در که ساهيندال فاديمه گراميداشت در و شد خود سال دومين وارد
سوئد جامعه در حکاندهنده هاى حراژدى از ويکى شد ککته پدرش بدست پيش سال
١٦ از که است بود( فاديمه علقه مورد گل )که سفيد ميخک گل بنام فستيوال است.
با اروپايى هاى ککور ديگر و سوئد در داشت.متاسفانه ادامه ژانويه ٢١ حا ژانويه
به انسانهارا ميکند حلش که هستيم روبرو فرهنگى نسبيت راسيستى سياست
حقسيم فرانسوى غير و فرانسوى انگليسى، غير و انگليسى سوئدى، وغير سوئدى
گسترش مهاجرين بين در وسطى قرون عقايد و افکار ميدهند اجازه نام اين حصت کند.
در را آنها بتوانند حا ميکند جدا ميزبان جامعه از را سوئدى غير مردم سياست اين يابد.
اين در زندگى استانداردهاى بودن پايين و فقر بيکارى، نگهدارند. شهرها حاشيه گتوهاى
هر حوانند حا باشد وپايين مصدود زندگيکان و خود از حوقعکان انسانها شده باعث مناطق
پيدا براى سوئد. جنوب در مالمو شهر هاى گتو از يکى در مثل بياورند. سرشان را باليى
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بگيريد. حماس مسکن اداره ويا ساختمانى شرکتهاى با نداريد احتياجى آپارحمان کردن
و هاى بارقه اينها کنى. پيدا آپارحمان مصل امام يا و قبيله رئيس طريق از ميتوانيد بلکه
دور مدرن اجتماعى وروابط جامعه از را انسانها که است فرهنگى نسبيت زيانهاى
دارند بال دست مردسالر و ستيز زن عقايد خرافات، و مذهب گتوها اين در نگهميدارد.
بدست ساهيندال فاديمه کرده. مچاله هارا خانواده در جوان دختران و زنان زندگى که

است. فرهنگى نسبيت سياست قربانيان بارز نمونه و شد ککته پدرش
شد؟ برگزار چگونه فستيوال انترناسيونال: راديو

مستند فيلم نمايش با را فستيوال ژانويه ١٦ روز بود عالى خيلى مولودى: اسماعيل
شهر مرکز در ژانويه ١٨ و ١٧ روزهاى کرديم. شروع زنان وضعيت مورد در طاهرى هلله
باشکوهى و بزرگ سمينار ژانويه ٢٠ روز داشتيم، اطلعاحى چادر و کتاب ميز گوحنبرگ
سوئد، غرب استان اندرکاران دست دولتى، مسئولين از نفر صدها که کرديم برگزار
شرکت سمينار اين در هستند فعال اجتماعى مسائل امر در که سازمانهايى و معلمان
و شد افتتاح زنان حقوق از دفاع کمپين مسئول کابلى پروين صصبتهاى با سمينار کردند.
صصبت مهاجر خانوادههاى از بعضى در دختران مککلت و مسائل مورد در سخنرانان
اشاره دولتى مسئولين بيتوجهى به صصبتهايم در که بودم سخنرانان جزو من کردند.
پايمال را نيستند سوئد متولد که انسانهايى حقوق فرهنگى نسبيت باسياست که کردم
شد. روبرو ها رسانه طرف از چه و مردم طرف از چه فراوانى استقبال با سمينار ميکنند.
جامعه در فدراسيون سوئد. در فدراسيون فعاليتهاى به برگرديم حال انترناسيونال: راديو

هستيد؟ فعال هايى زمينه چه در و است قائل خود فعاليتهاى براى نقکى چه سوئد
يکى کرده. حعريف خود فعاليت ميدان را مهم دوعرصه فدراسيون مولودى: اسماعيل
مهاجرين زندگى خود ديگرى و است پناهجويان مککلت و پناهندگى سياست مسئله
حصت جامعه در که انسانى غير و راسيستى عقايد و افکار به برحورد و ميزبان جامعه در
اجازه ما کرديم. برگزار که فستيوالى به برميگردم مثل ميکند. عمل فرهنگى نسبيت نام
نابودى به انسانهارا زندگى فرهنگى نسبيت نام زير مملکتى مسئولين که نميدهيم
سرسخت نمايندگان ما هستيم. جامعه در سکولريسم و مدرنيسم نماينده ما بککانند.
مسائل مورد در ديگر فعال و رفيق دهها و من هستيم. سوئد جامعه در انسانها برابرى
جامعه حا ميکنيم حلويزيونى و راديويى مياحبه ميزنيم، قلم جامعه در برابرى و اجتماعى
دماغ موى ما داريم. نقش انسانها برابرى از دفاع در و کنيم روزمره احفاقات متوجه را

هستيم. سوئد جامعه در مذهبى و ارحجاعى جريانات
و شما فعاليتهاى به ميزبان جامعه برخورد خودت صصبتهاى طبق انترناسيونال: راديو

است؟ چگونه شما امثال
مردم از را موضعکان و دولتمردان بايد هميکه البته عالى. خيلى مولودى: اسماعيل
نسبيت سياست مجرى و طراح ديگر اروپايى دولت هر مثل سوئد دولت کرد. جدا جامعه
در امروز ما که دليلى از يکى اما درگيريم. روزمره بيورت باهاش ما که است، فرهنگى
از رابطه اين در و هستيم آزاديخواه مردم راديکال صداى ما اول است بلند صدايمان جامعه
راديو ها، روزنامه ميکويم. سوپرت سوئد جامعه در آزاديخواه و مدرن انسان هزاران طرف
در آزاديخواه باجريانات حماس در ما روزمره بطور بگيرند. ناديده مارا نميتوانند حلويزيون
را اجتماعى عظيم نيروى اين ما اگر ماست. براى بزرگى سرمايه اين و هستيم سوئد
مورد اول روز از فستيوال همين مثل نميرسيد. جايى هيچ به صدايمان قطعا نداشتيم
حمام کردند. دنبال را فعاليتهايش و نوشتند موردش در ها رسانه و گرفت قرار استقبال
و کابلى پروين برزگ عکس با را فستيوال پايان مصلى و سراسرى هاى روزنامه
من مياحبه سوئد غرب حلويزيون رساندند. چاپ به گوحنبرگ شهر مرکز در اش سخنرانى
قتل سالگرد روز در اى مناظره سوئد ١ پ راديو کرد. پخش ناموسى قتلهاى مورد در را
اسکانديناوى و سوئد سراسر در و شرکت حلفنى ميزگرد اين در من که داشت فاديمه
فعاليتهاى از و ماهستند بصثهاى طرفدار سوئد جامعه در آزاديخواه انسانهاى شد. پخش

ميگيريم. اينجا از را انرژى بيکترين ميکنند. پکتيبانى
از يکى کرديد اشاره همچنانکه پناهندگى، مسئله به برگرديم حال انترناسيونال: راديو
را پناهندگى وضعيت امروز است. پناهندگى مسئله با کار فدراسيون کار هاى عرصه

ميبينيد؟ چگونه
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است قبول قابل غير و انسانى غير اروپا کل در پناهجويان وضعيت مولودى: اسماعيل
براى پذيرى پناهنده سياست که ١٩٨٩ ازسال نيست. مستثنا قاعده اين از هم سوئد
به برخورد است. شده بدحر و بدحر شرايط کنون حا گرفت قرار دولت حهاجم مورد بار اولين
سوئد دولت با ما بصث و گيرى در هاى عرصه از يکى هميکه پذيرى پناهنده سياست
فدراسيون وجود اطل ماست. کار جدى ها عرصه از يکى فدراسيون سطح در و است
منظور همين به حکمت منيور رفيق شده. ريزى پايه پناهجويان حقوق از دفاع بر اساسا
کنند حرک خودرا ککور ميکوند مجبور که انسانهايى از حا کرد گذارى پايه را فدراسيون
زير انسانهارا حقوق که دولتهايى مقابل در باشد انسانها آزاديخواهى صداى و کند دفاع

دولتى. راسيسم به باشد جوابى و بايستد ميگذارند پا
شما نظر داده پارلمان به قانونى مهاجرين امور وزير سوئد در اخيرا انترناسيونال: راديو

چيست؟
به قانونى پيش هفته مهاجرين امور وزير هولمبرى باربرو خانم بله مولودى: اسماعيل
پناهجويان از را خواهى فرجام حق قانون اين در است. پناهجويان بضرر که داده پارلمان
و ندارد خواهى فرجام حق ديگر ميگيرد را رد جواب اولين پناهجويى وقتى يعنى ميگيرد.
و نوشتيم دولت به اعتراضى اى نامه رابطه اين در ما شود. اجرا بايد فورا پناهجو اخراج
اين زيان متوجه را عمومى افکار ميکنيم حلش ما کرديم. اعتراض پيکنهادى قانون اين به
از جلوگيرى براى ميکنيم سعى شود. پايمال پناهجويان حقوق ندهيم اجازه و کنيم قانون
در آزاديخواه سازمانهاى با رابطه اين در و کنيم استفاده مختلف هاى عرصه از آن حيويب

کنيم. همکارى سوئد
ککورهاى در فدراسيون ديگر واحدهاى از حرکت اين براى شما آيا انترناسيونال: راديو

کنيد؟ سراسرى را اعتراض اين ميخواهيد يعنى ميکنيد؟ استفاده هم مختلف
با حلشيم در و ميگيريم بکار سوئد در خودرا حلش ما البته مولودى: اسماعيل
چه و اجتماعى اعتراضات چه کنيم. همکارى رابطه اين در سوئدى ديگر سازمانهاى
کرد خواهيم استفاده هم ديگر ککورهاى واحدهاى از قطعا باشد لزم اگر ديپلماسى.
وسيع همکارى يک اين است. شکل يک به حقريبا اروپا کل در امروز پناهجويان امر زيرا

ميخواهد.
باشيد. موفق و شما از حککر با انترناسيونال: راديو

گذاشتيد. من اختيار در که وقتى براى حککر مولودى: اسماعيل

پناهندگى به مربوط

مولودى اسماعيل با آمريکا در وى( حى اى )ان ايرانى حلويزيون مياحبه
اول( )بخش

٢٠٠٤ آوريل ١٤ شب شنبه چهار

داريم، سوئد از را ايرانى پناهندگان فدراسيون دبير مولودى اسماعيل وى: حى اى ان
چه اينکه و سوئد در پناهجويان وضعيت مورد در لطفا بخير، شب و سلم مولودى آقاى

بدهيد؟ داريد اگر حوضيصى ما بينندگان براى هستند سوئد در ايرانى حعداد
ايرانى حعداد وى. حى اى ان حلويزون عزيز بينندگان و شما به سلم با مولودى: اسماعيل
حقريبا هستند. نفر هزار هفتاد از بيش دارند اقامت و ميکنند زندگى سوحد در که هايى
هزار يازده حا ١٠ بين حعداد اين از که هستند سوئد در پناهجو نفر هزار سى حا ٢٨ بين
گرفته رد جواب که است کسى مخفى پناهجوى ميکنند. زندگى مخفى بيورت نفرشان
زندگى زمينى زير و قانونى غير بيورت آدمها اين اما کند. حرک را سوئد ککور بايد و
که پناهجويانى بين در هستند. ايرانى نفر دويست و هزار حا هزار اينها بين از ميکنند.

هستند. ايرانى نفر دوهزار از بيش اند نگرفته جواب هنوز و هستند اقامت منتظر
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وجود حککلى اصل ميکيرند. شان زيست براى کمکى پناهجويان اين آيا وى: حى اى ان
کند؟ کمک آنها به که دارد

برخوردار دولتى ناچيز امکانات از هستند اقامت منتظر که پناهجويانى مولودى: اسماعيل
در بهداشتى و درمانى امکانات از و ميگيرند کمک مهاجرين امور اداره از رسما و هستند
حککلهايى نميگيرند. کمکى هيچ مخفى پناهجويان اما مينمايند. استفاده جامعه
کمکهاى ايرانى پناهندگان فدراسيون مثل ما ميکنند. کمک پناهجويان اين به که هستند
پرونده دولت که ميکنيم حلش نيز و ميدهيم آنها به حقوقى هاى راهنمايى و حقوقى
استفاده درمانى ناچيز امکاناحى از سوئدى حککلهاى کمک با همچنين کند. باز آنهارا
را جراحى عم حتى اوقات بعضى در و سرپايى درمان پزشکى، دندان مثل ميکنند
همکارى فدراسيون با حککلها اين است. پذير امکان سازمانها اين بکمک قاچاقى
اين ميکنيم. معرفى آنها به باشند داشته بکمک احتياج که ايرانى پناهجويان ما ميکنند.
رو اسمکان گوحنبرگ در اند، آمده بوجود انساندوست انسانهاى بوسيله حککلها
همکارى ما که نامدارند. بيمرز پزشکان استکهلم در و دلتا ملمو در هست، سنگرنسکا
سياه کار با مخفى پناهجويان از زيادى حعدادى همچنين داريم. آنها با اى گسترده
بهکان کارها صاحب گاها و ميکنند کار ساعتها ناچيزى پول با ميگذرانند. را زندگيکان

ميکنند. اجصاف هم
از بدفاع اعتراضاحى سازماندادن حدارک در شما که شنيديم مولودى آقاى وى: حى اى ان

بدهيد؟ اطلعات بما آن مورد در کمى ميکه هستيد، سوئد در پناهجويان
شمال از که هستيم اى هفته يک بزرگ کمپين يک حدارک در ما بله مولودى: اسماعيل
اول وهله در ميکنيم حلش اى هفته يک کمپين اين در ما ميگيرد. بر در را سوئد جنوب حا
اسلمى جمهورى که بگوييم سوئد بمردم و کنيم افکا را اسلمى جمهورى سياستهاى
ميکوند مجبور انسانها که آورده بوجود بيصقوقى و فقر حکت، و حرور از پر فضايى چه
از هايکان بچه و خود جان حفظ براى و بگذارند را نزديکانکان و اقوام و خانه و ککور
ميگيريم. جامعه مردم جلو را ايران در اختناق و سياسى اوضاع ما کنند. فرار ککورشان
است. سوئد دولت پذيرى پناهنده سياستهاى افکاى کمپين اين کار ديگر جنبه
اجازه ما گرفته. پيش در پناهدگان حقوق با رابطه در که انسانى غير سياستهاى
ايرانى پناهجويان ايران با اقتياديش و سياسى معاملت بخاطر سوئد دولت که نميدهيم
حا آوريل ١٩ از که کمپين اين نمايد. اسلمى جمهورى با خود هاى بست و بند وثيقه را
وضعيت مورد در اطلعاحى ميز گذاشتن اکسيونها، از شده داردحککيل ادامه آوريل ٢٥
کمک داريم. هم موزيک و حاحر همچنين سوئد. دولت سياستهاى افکاى و پناهجويان

ميکنيم. جمع فعاليتهايمان پيکبرد براى مالى
کنند؟ شرکت ميتوانند کمپين اين در ديگر حککهاى آيا مولودى آقاى وى: حى اى ان

و کرديم دعوت انساندوست و آزاديخواه انسانهاى همه از ما قطعا، مولودى: اسماعيل
سوئدى حاحر و موزيک گروههاى مثل ايم. گرفته اکثريتکان از مثبت جواب خوشبختانه
نوشته اسم سخنرانى براى احزاب ميکنند. شرکت ما هاى برنامه در مجانى که داريم
کمک بما ميتواند که اندازه هر به کس هر و ميکنيم کار انسانها حقوق از دفاع در ما اند.
امر اين در مارا ميتواند که اندازه بهر گروهى يا فرد هر ميفکاريم. بگرمى را دستش کند
به احتياج آدمها حقوق از دفاع کرد. خواهيم استقبال ازش بگرمى ما کند کمک
بما همه اميدواريم گروهى کار از صرفنظر بنابراين دارد. آزاديخواهان همه همکوشى
راديکال و قوى حککيلحى فدراسيون ببريم. پيش را قدرحمند کمپينى بتوانيم حا بپيوندند
خود انسانى امر پيکبرد در حا کنيم. حقويت آنرا دارد جا است جا همه و سوئد در
داريم سوئد پارلمان مقابل در بزرگ حظاهرات يک آوريل ٢١ شنبه چهار روز ما پيکرود.
در کرد. خواهيم ملقات را پارلمان نمايندگان من خود سرپرستى به هيئت يک همزمان
برسانيم. پارلمان و دولت بگوش را پناهجويان اعتراض صداى ميکنيم سعى ملقات اين

بکناسند. ناامن ککور بعنوان را اسلمى جمهورى ايران که ميخواهيم
کارى هر و باشيم حماس در شما با دوباره داريم انتظار ما مولودى آقاى وى: حى اى ان

است؟ ساخته ما از کارى چه کنيم. کمک برآيد ما از که
خبر ثانيا ممنونم گذاشتيد اختيارم در را وقت اين اينکه از اول مولودى: اسماعيل

باشيد. ما کمپين براى خوبى کمک ميتوانيد حبليغى نظر از کنيد. پخش مارا اعتراضات
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جهانى روز يونى ماه ١٩ که باشيد داشته خبر شايد مولودى آقاى وى: حى اى ان
آيا هستند. دنيا در سراسرى اعتراض يک حدارک در ايرانى هاى گروه و است پناهندگى

کرد؟ خواهيد شرکت اعتراض اين در هم شما
و قدرت از ميکنيم حلش و هستم دوستان اين با ارحباط در من قطعا، مولودى: اسماعيل
و راديکال حککلى ما کنيم. استفاده سراسرى اعتراض اين سازماندادن براى خود اعتبار
حقوق از دفاع و پناهندگى حقوق از دفاع در است سال ١٥ از بيش هستيم قوى
آزاديخواه سازمانهاى با همراه ماى ٨ در ضمن در ميکنيم. کار دنيا سراسر در انسانها
از را خواهى فرجام حق ميخواهند که سوئد دولت جديد قانون به اعتراض در سوئدى

زد. خواهيم اعتراض به دست بگيرند پناهجويان
مورد اين در و باشند حماس در شما با ميتوانند چگونه ما شنوندگان وى: حى اى ان

برسانند؟ شما به را کمککان
است آدرسش که دارد انترنتى سايت سوئد فدراسيون مولودى: اسماعيل
که کسانى همه دست ما ٠٠٤٦٧٠٤٩٢٠٣٤٩ من خود حلفن شماره ونيز www.ifrs.se

ميفکاريم. بگرمى را ميکنند کمک بما عنوان بهر
فيلم برايما داريد پارلمان مقابل که حظاهراحى از لطفا مولودى آقاى وى: حى اى ان
داشته را شما اميدواريم هم آينده هاى برنامه در نيز و کنيم. پخش ما که بفرستيد

باشيم.
خدمتتان در آينده در حتما و گذاشتيد اختيارم در که وقتى از متککرم مولودى: اسماعيل

خوش شب بود. خواهم

مولودى اسماعيل با آمريکا در وى( حى اى )ان ايرانى حلويزيون مياحبه
دوم( )بخش

٢٠٠٤ ماى ۵

پذيرفتيد. مارا دعوت که متککرم مولودى، آقاى بخير شب و سلم با وى: حى اى ان
بينندگان براى شمارا فعاليتهاى از گزارشى بود قرار و بوديد ما برنامه مهمان قبل شما
با رابطه در وسيع حظاهرات يک پيش هفته دو باشم گفته درست اگر باشيم. داشته مان
دهيد؟ حوضيح ما بينندگان براى مورد اين در ميکه داشتيد. سوئد در پناهجويان مسئله

ان حلويزيون عزيز بينندگان و شما به هرچيز از قبل اما ميل، کمال با مولودى: اسماعيل
ما دوره اين فعاليتهاى مورد در اما متککرم. هم شما از و ميکنم سلم وى حى آى
دوهفته درست آوريل ٢١ روز رساندم عزيز بينندگان اطلع به قبلى مياحبه در همچنانکه
اين در داشتيم. سوئد پارلمان مقابل در پناهجويان از دفاع در وسيع حظاهراحى پيش
اسلمى جمهورى جنايتهاى مورد در ما سوئد پارلمان مقابل در نفره صد چند حجمع
وضعيت متعدد هاى سند و حيوير با کرديم، سخنرانى سوئد مردم براى آن افکاى
و حاحر برگزارى با داديم. نکان مردم به را اسلمى جمهورى ايران در بکر حقوق
نکان سوئد مردم به را اسلمى جمهورى کريه چهر کرديم حلش خيابانى نمايکات
نمايندگان و اعضا از حعدادى کردند. شرکت زيادى سخنرانان حظاهرات اين در دهيم.
آسيل حککل و مرکز زيست، مصيط کار، مصافظه چپ، مردم، حزب از پارلمان در احزاب
انسانى هيچ حککل ونيز است( سوئدى حککل يک که پناهندگى کميته )يعنى کميته
نمايندگان کردند. شرکت حجمع اين در ايران کارگرى کمونيست حزب و نيست قانونى غير
فدراسيون طرف از هيئتى حال همان در دادند. جواب پناهجويان و مردم سئوالت به
سخنگوى من و عليپور مهين خانم پازوکى، کيميا خانم از متککل ايرانى پناهدگان
کرديم حلش ما ملقات اين در کرديم. ملقات را پارلمان اجتماعى امور کميسيون
دهيم. نکان فراوان مدارک و سند با را ايران مردم عليه جنايتهايش و اسلمى جمهورى
اطلع سوئدبه دولت پذيرى پناهده سياست مورد در خودرا شديد انتقادات کرديم حلش
ناامن ککورى بعنوان ايران اسلمى جمهورى که شديم خواستار و برسانيم آنها
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در آزاده مردم و پناهجويان فدراسيون، آميز موفقيت حرکت اين شود.انعکاس شناخته
. بود وسيع سوئدى و فارسى هاى رسانه و ها روزنامه

آيا نباشيد. خسته حظاهرات در کنندگان شرکت و شما مولودى آقاى وى: حى اى ان
از دفاع در که يونى ١٩ حرکت در حان شرکت از داريدغير آينده براى هايى برنامه

است؟ پناهجويان
جمهورى ميکنيم حلش ايرانى پناهندگان فدراسيون بعنوان ما مولودى: اسماعيل
پذيرى پناهده سياست مقابل در و کنيم افکا هست که هرکجا در را اسلمى
اعلم ناامن اسلمى جمهورى ايران که ميکنيم حلش ما بايستيم. اروپايى ککورهاى
در بزرگى حظاهرات در ما شنبه روز ميگيريم. بکار خودرا حلش حمامى اين براى و شود
اين است. سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست عليه که کرد خواهيم شرکت گوحنبرگ

. ميکود انجام آزاديخواه مردم و فدراسيون سوئدى، سازمانهاى همکارى با حرکت
هر ککورها اين و شده، اضافه اروپا احصاديه به ديگر ککور ده اينکه ايا وى: حى اى ان
روى بر سايه دارند اقتيادى و سياسى معاملت اسلمى جمهورى با بنصوى کدام

نميکود؟ حر سخت برايکان شرايط يعنى نمياندازد؟ ايرانى پناهجويان مسئله
با رابطه در اروپا احصاديه سياستهاى عليه ومکررا بدفعات ما البته مولودى: اسماعيل
مناسبات قطعا ايم. سازمانداده وسيع مبارزاحى و ايم کرده اعتراض پناهجويان مسئله
حلش ما اما مياندازد. پناهجويان مسئله روى سايه اسلمى جمهورى با دولتها اين
و ايران مسئله به اروپا مردم عمومى افکار جلب اعتراضات، سازماندادن با ميکنيم
حا را مسئله اين دولتها راسيستى سياستهاى به اعتراض اسلمى، جمهورى افکاى
مسئله با رابطه در شنگن قوانين عليه ما کنيم. حل پناهجويان بنفع ميتوانيم که آنجا
با اروپايى ککورهاى جويانه مماشات و برخورد نيز و دوبلين کنوانسيون و پناهجويان

. است فدراسيون روحين کار اين ميکنيم و ايم کرده اعتراض اسلمى جمهورى
شمارا هم آينده هاى برنامه در اميدواريم داديد بما که وقتى از حککر با وى: حى اى ان

. باشيم داشته
. بخير عزيز بينندگان شب و متککرم مولودى: اسماعيل

مولودى اسماعيل با آمريکا در وى( حى اى )ان ايرانى حلويزيون مياحبه
)بخشسوم(

٢٠٠٤ يونى ٢ چهارشنبه

در حتما مولودى آقاى بخير سوئد در شما جولى( دوم )چهارشنبه شب وى: حى اى ان
اول هست، اى جلسه پناهندگى مسائل مورد در سوئد در جون ١٨ که هستيد جريان

ميکنيد؟ کارى جون ١٨ جلسه مورد در ايا و است چطور سوئد در پناهندگى وضعيت

خبر حتما شما، همکاران از حککر با و فتصى آقاى شما به سلم با مولودى: اسماعيل
پيش هفته سوئد در ايرانى پناهجوى شوشترى زاده قائمى فاطمه خانم که داريد
به اى نامه اعتراض رابطه اين در ما سپرد. جان ٢٠٠٤ ماى ٢٤ روز و کردند خودککى
حماس در مهاجرين امور اداره مقامات با و نوشتيم مهاجرين امور وزير و سوئد دولت
پذيرى پناهنده سياست عيله اعتراضات انداختن راه با که ميکنيم حلش ما هستيم.
٢٠٠٤ جون ٢ چهارشنبه امروز همين کنيم. بسيج را عمومى افکار سوئد دولت
به اعتراض در داديم حرحيب مهاجرين امور اداره مقابل در نفر صدها شرکت با حظاهراحى
خانم گراميداشت در بود يادبودى مجلس نيز و سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست

. شوشترى زاده قائمى فاطمه
داريد؟ دست در پرونده اين با رابطه در ديگرى اقداماحى آيا وى: حى اى ان

وکيل دو همراه و نگهداريم اباز ر اش پرونده ميخواهيم ما بله مولودى: اسماعيل
بلکه نيست احفاق اين حنها مسئله چون کنيم. شکايت مهاجرين امور اداره از ميخواهيم
نميدهيم اجازه ما گذشت. سادگى به ازش نميکود و است مطرح انسانها جان اينجا در



مولودى اسماعيل هاى نوشته مجموعه

- 42 -

با اقتيادى مناسبات و سياسى مماشات وثيقه را انسانها زندگى اروپايى ها دولت که
را اين اروپايى دولتهاى بايد و است امن نا اسلمى جمهورى ايران بکنند. ايران دولت
و حرور با و ميکود گذاشته پا زير آدمها اجتماعى و فردى حقوق بکناسند. برسميت
بخاطر را ايران دولت المللى بين سازمانهاى بارها اند. نگهداشته سرپا خودرا اختناق

. است کرده مصکوم ايران در بکر حقوق نقض
مکگلت و مسائل با هرروز ايرانى پناهندگان فدراسيون مولودى آقاى وى: حى اى ان

داريد؟ دست در اقداماحى هم جون ١٨ با رابطه در آيا است گير در ايرانى پناهجويان
بايد بردارد پناهجويان مسئله براى قدمى هر کارى هر کسى هر اول مولودى: اسماعيل
بصث لجوردى حسين آقاى با امروز من جون ١٨ با رابطه در گفت. نباشد خسته بهش
نتايج و کند صصبت دوستانش با است قرار لجوردى آقاى . داشيتم حلفن با مفيلى
مجدد حماس من با اند داده قول ايکان نمايند. مطرح آنها با را خودش و من بصثهاى
را ومکترکى خوب کار هم با بتوانيم حا هستم. ايکان جواب منتظر من نتيجه در بگيرند.

. ببريم پيش
. نباشيد خسته مولودى آقاى وى: حى اى ان

. داديد بمن که وقتى از حککر و بخير شما شب مرسى : مولودى اسماعيل

است؟ ايرانى مخفى پناهجوى فاطمه مرگ مسئول کسى چه

٢٠٠٤ ماى ٢٥

١٩٥٤ متولد شوشترى زاده قائمى فاطمه بنام ايرانى پناهجوى که شديم خبردار ديکب
به دست اقامتش جواب انتظار در سال سه به قريب بعداز ٦٢٢٥١٦ـ٩ پرونده شماره به
در کارولينسکا بيمارستان در ٢٠٠٤ ماى ٢٤ ظهر بعداز ٢ ساعت و زده خودککى
و شد سوئد وارد ٢٠٠١ نوامبر ٣ از شوشترى زاده قائمى سپرد.فاطمه جان استکهلم
بود گرفته قرار فراوانى آزار و اذيت مورد ايران در اينکه .بدليل نمود اقامت درخواست
و پزشکى روان مدارک و شواهد اينکه به حوجه با بود. شده ايران از فرار به مجبور
مهاجرين امور اداره اما بود اش جسمى و روحى بسامان نا وضعيت بر گواه اش پزشکى
اين در ميکرد. زندگى مخفى اخير سال يک در فاطمه نداد. اثر حرحيب او خواست در به
جان فاطمه و نکرد اثرى پزشکان حلش بار اين اما و زد خودککى به دست چندبار مدت
بدليل او روحى وضعيت به مهاجرين امور اداره مسئولين حوجهى بى بدليل باخت.
بود. شده خودککى به مجبور فاطمه سوئد دولت پذيرى پناهنده انسانى غير سياست
داشت. ارحباط سوئد در ايرانى پناهندگان فدراسيون با گذشته دوسال طول در فاطمه
مورد در آنها به و گرفت حماس مهاجرين امور اداره با چندبار مدت اين در فدراسيون
مرگ مسئول کسى چه راستى هکدارداد. فاطمه روحى و جسمى وخيم وضعيت
سياست کردن مصکوم ضمن ما بکند. خود از را سوال اين هرکس بايد است؟ فاطمه
.در است پناهجويان زندگى در حوادثى چنين اصلى بانى که سوئد دولت پذيرى پناهنده
سراسرى فدراسيون داريم. را ايرانى پناهجوى اين مرگ وضعيت به رسيدگى خواست
. ميگويد حسليت دوستانش و بستگان به را فاطمه مرگ سوئد واحد ايرانى پناهندگان

! آزاديخواه مردم پناهجويان
اعتراض اقامتند منتظر ويا هستند مخفى که پناهجويانى زندگى بار رقت وضعيت به بايد
زندگى و جان سوئد پذيرى پناهنده وسياست دولتى مسئولين که داد اجازه نبايد نمود.
به ممکن وسيله بهر بايد بگيرد. بازى به را اند گريخته مملکتکان جهنم از که انسانهايى
پناهجويان کليه براى اقامت خواستار و کرد اعتراض سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست

. ماست احصاد در ما قدرت . شد سوئد در
سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى، دبيرخانه
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فاطمه مرگ مورد در مولودى اسماعيل با سوئد راديو مياحبه

بدرد را اى آزاده انسان هر دل زاده قائمى فاطمه خانم ايرانى پناهجوى خودککى
در استکهلم در کارولينسکا بيارستان در زاده قائمى فاطمه ماى ٢٤ دوشنبه روز ميآورد.
مسئله مدت اين در سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون گذشت
پناهنده سياست عليه اعتراضى کاروان يک به را ايرانى پناهجوى فاطمه خودککى
فارسى و سوئدى هاى رسانه از حعدادى با مدت اين در کرده. حبديل سوئد دولت پذيرى
اسماعيل مياحبه فارسى شده حرجمه متن زير در انداخته. براه هارا جدل و ها مياخبه

. ميخوانيد را انترناسيونال بخش سوئد راديو با سوئد در فدراسيون دبير مولودى

زنگ شما به سوئد راديو انترناسيونال بخش از و است لورا اسمم من : سوئد راديو
مورد در ميخواهم و آوردم گير پژواک راديو فارسى بخش از شمارا شماره ميزنم.
و شما ام شنيده من که آنجا حا کنم. مياحبه شما با ايرانى زن پناهجوى خودککى
ما براى فاطمه مرگ مورد در کنيد لطف حال ايد. کرده کار فاطمه پرونده با سازمانتان

دهيد؟ حوضيح
و آمد سوئد به ٢٠٠١ نوامبر از شوشترى زاده قائمى فاطمه : مولودى اسماعيل
نوامبر ١٨ متولد او بود. آزار و اذيت مورد ايران در اينکه بدليل کرد پناهندگى درخواست
جواب جا همه از اينکه از بعد ميبرد. بسر سوئد در است سال سه به قريب و بود ١٩٥٤

. باخت جان ١٤ ساعت ٢٠٠٤ ماى ٢٤ حاريخ در و کرد خودککى گرفت رد
بيايد؟ سوئد به و کند حرک را ککورش بود شده مجبور فاطمه چرا : سوئد راديو

شوهر عمرش طول در بود. همجنسگرا زندگيش ابتداى از فاطمه : مولودى اسماعيل
با هم. فاميلهايش طرف از حتى بوده آزار و اذيت مورد عمرش طول در خاطر بهمين نکرد.
طبعا است همجنسگرايان مخالف اسلم قوانين اينکه و اسلمى جمهورى آمدن سرکار
خيال به و کند فرار ايران از ميکود موفق رو بهر بود. شده سخت برش بيکتر زندگى

. کرد فرار ايران از دليل .بهمين کند زندئى آرام که بيايد جايى به خودش
جامعه؟ در يا و مهاجرين امور اداره براى کرده بيان علنى را مسئله اين آيا راديوسوئد:

روان و پزشکان کرده اقرار وضعيتش به سوئد به ورودش بدو از : مولودى اسماعيل
فدراسيون طريق از همجنسگرايان حککل با بودند. کرده حاييد را وضعيتش زيادى پزشکان
جايى حنها سوئد ميکرد فکر فاطمه يعنى داشت. آمد و رفت آنها با و شد آشنا سوئد در

. کند صصبت مسئولين با مککلحش مورد در راحت ميتواند که است
گرفت؟ را اخراجش جواب اولين کى : راديوسوئد

من نوشتيم. حاييديه برايش ما . گرفت را رد جواب اول ٢٠٠٢ سال : مولودى اسماعيل
امور اداره که کرديم حلش ما کردم. صصبت وکيلش و مهاجرين امور اداره مسئولين با خود
با رابطه اين در و کنيم را دارند مککلت اين که پناهجويانى وضعيت متوجه را مهاجرين
و کرد رد اورا شکايت بيگانه احباع امور اداره آن از بعد ايم. کرده صصبت بارها ما ها رسانه
. زد خودککى به دست با چند مدت اين در ميکرد. زندگى مخفى بيورت اخير ماهاى در

داديد؟ انجام برايش اقداماحى چه اخراجش از بعد : راديوسوئد
با نيز و نگهداريم فعال را اش پرونده کرديم حلش فدراسيون مثل ما : مولودى اسماعيل
سوئد پارلمان اجتماعى کميسيون با نکستى آوريل ٢١ در ما داشتيم. حماس وکيلش
سخنگوى اينبارت حوماس آقاى با برجسته نمونه بعنوان را ايکان وضعيت داشتيم
امور وزارت در پارلمان نماينده و پارلمان نماينده والستروم يوستا آقاى و پارلمان کميسيون
آقاى نماييم. جلب پرونده اين به آنهارا نظر نموديم .حلش کرديم مطرح را مهاجرين

. کنند رسيدگى آن به دادند قول اينبارت حوماس
در کمى کل دارند، را مککل اين پناهجويانى از حعداد چه بگوييد ميتوانيد : راديوسوئد

بزنيد؟ حرف آدمها اين مورد
ارحباط در ما با آنها از نقر چند و نيستند کم پناهجويان اين حعداد مولودى: اسماعيل
ايران از که پناهجويانى ندارم. دقيقى اطلعات کل هستند نفر چند اينکه اما هستند.
و جامعه طرف از هم دولت طرف از هم کل هستند همجنسگرايى مسئله دارى و ميآيند
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کل آدمها نوع اين که است خاطر بهمين هستند. آزار و اذيت مورد شان خانواده حتى
در و باشى همجنسگرا باشى، زن بگير نظر در است، خطر در هم روزمرشان زندگى
صفصه ٢٣ سند به ميتوانيد شما کنيد. زندگى مذهبى و انسانى غير قوانين با ککورى
ايران در بکر حقوق وضعيت چگونه که کنيد نگاه سوئد خارجه امور وزارت خود اى
ايران که ميکند حاکيد خارجه امور وزارت سند اين در ميکند. حکريح را اسلمى جمهورى
مهاجرين امور وزارت جا همين ميگذارد. پا زير را بکر حقوق قوانين اسلمى جمهورى
برگرداند. ايران به ميخواهد را کيگريزند اسلمى جمهورى جهنم از که انسانهايى
به را پناهجويان که است آور شرم دارد را بکر حقوق رعايت ادعا که سوئد مثل ککورى

. مياندازد حال و روز اين
کرده؟ خودککى فاطمه شديد مطلع چگونه : راديوسوئد

ماهها از بعد فاطمه بودند. حماس در فاطمه با استکهلم در ما رفقاى : مولودى اسماعيل
به خودرا پيش هفته چند و کن معرفى پليس به خودرا ميگيرد حيميم مخفى زندگى
کمپ به اورا پليس ندارد. زيست براى فايى ميگويد و ميکند معرفى استکهلم در پليس
حماس ايران سفارت با بايد که ميآورند فکار بهش بعد و ميبرند استکهلم در کارسلوند
سفير به فاطمه و ميبرند ايران سفارت به اورا ماى ١٤ جمعه .روز ايران برگردد و بگيرد
که وضعيتى اين ميگويد پليس جواب در ايران سفير برگردد. ايران به ندارد دوست ميگويد
مجبور پليس نميکنيم. صادر پاس برايش ما برگردد ايران به نميخواهد و دارد فاطمه
خوب فاطمه با رفتارشان مسئولين کمپ در برگرداند. کارسلوند کمپ به اورا ميکود
به اورا دوشنبه ميزند. خودککى به دست ماى ٢٣ يککنبه روز معلوم قرار از نبوده.
نجاحش نميتوانند اما ميگيرند بکار را لزم پزشکى اقدامات ميبرند. کارولينسکا بيمارستان

. باخت جان ماى ٢٤ دوشنبه روز ١٤ ساعت در بدهند.
از آيا کنيد؟ دنبال را پرونده اين داريد حيميم آيا بکنيد؟ ميخواهيد چه حال : راديوسوئد

ميکنيد؟ شکات مهاجرين امور اداره
که کند حصقيق ميخواهد پليس چون هستيم. پليس جواب منتظر ما : مولودى اسماعيل
را پرونده دنبال ما قطعا اين از بعد شده. قتل مرحکب کسى يا کرده خودککى آيا
کردم صصبت حلفنى ساندگرن مارحين آقاى مهاجرين امور وزير معاون با من البته ميگيريم.
اين ايکان و کردم اعلم بهکان را دولت پذيرى پناهده سياست از خودرا حنفر مراحب و
شود. مسکوت مسئله نميدهيم اجازه ما ميرسانند. مهاجرين امور وزير به قطعا مارا نظر

. ميرسانيم عموم اطلع به اى راطلعيه د بعدا ما مراسم مورد در
. گذاشتيد ما اختيار در که وقتى از مرسى : راديوسوئد

. ميکنم خواهش : مولودى اسماعيل

انترناسيونال سوئدى روزنامه با مولودى اسماعيل مياحبه

مهاجرين امور اداره زندان از ايکان فرار و ايرانى پناهجوى کلنترى مصمد اخراج مسئله
بدو از رابطه اين در شد. حبديل سوئد ميدياى و ها روزنامه حيتر سر به مدحى مالمو. در
دفاع در حظاهراحها سازماندهى کرد. فعالى و بموقع دخالت مالمو واحد فدراسيون جريان
ارزش با اقدامات از کلنترى مصمد اخراج حکم لغو براى حلش و پناهجويان حقوق از
روزنامه رابطه همين در نوشتند. آن مورد در بوفور سوئد ميدياى در که است فدراسيون
دبير مولودى اسماعيل با اى مياحبه ٢٠٠٤ ماى ١٠ درحاريخ انترناسيونال سوئدى

. ميخوانيد آنرا حرجمه که دارد سوئد واحد فدراسيون

فدراسيون دبير مولودى مينويسد.اسماعيل ناسيونال انتر روزنامه از بک، مالين خانم
احباع امور اداره و مهاجرين امور اداره بايد ميگويد، سوئد در ايرانى پناهندگان سراسرى
که است خوشصال اسماعيل بکناسند. برسميت را پناهجويان ابتدايى حقوق بيگانه
پليس طرف از کلنترى مصمد که آوريل ٢٩ روز کند. فرار زندان از حوانسته کلنترى مصمد
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حظاهرات به دست زندان خارج در زيادى حعداد سوئد در فدراسيون ابتکار با شد. بازداشت
مصمد ميگويد مولودى اسماعيل شدند. کلنترى مصمد اخراج حکم لغو خواستار و زدند
مخالفت علنا کلنترى مصمد است. ايران رژيم مخالف و سياسى پناهجوى يک کلنترى
ريسک و داشته اعلم فارسى و سوئدى هاى رسانه در اسلمى جمهورى با خودرا
که و برگردادند ايران به را نفر يک پيش وقت چند هست. اعدامش حتى و شدن زندان
انتظارش در شکنجه و زندان کلنترى مصمد قطعا اند. کرده بازداشت اورا فورا ايران دولت
بسر سوئد در است سال چهار از بيش کلنترى شود.مصمد برگردانده ايران به اگر است
مخفى بيورت اخير نيم و سال يک در شده. رد پناهندگيش خواست در بارها و ميبرد
کنند. زندگى مخفى شوند مجبور آدمها سوئد در که است آور زجر اين ميکند. زندگى
و مه اول حظاهراحهاى در و دارد ارحباط ايران کارگرى کمونيست حزب با که کلنترى مصمد
از فرار جز ديگرى راه هيچ کرده شرکت سوئد در اسلمى جمهورى عليه اعتراضات ديگر
ببرد فرودگاه به اورا که شديم پليس مانع نفر صدها همراه که حالى در ما نداشت. زندان
کرد. فرار زندان از شيکه شکستن با و داد بخرج ابتکار خودش برگردانند. ايران به و
که بود او حق اين و گرفت فرار به حيميم اوبود خود اين ولى کردند کمک اورا کسانى
اشتباه دولتى مسئولين است. سياسى فعال يک مصمد دهد. نجات زندان از خودرا
به چگونه سوئد دولت مسئولين .نميدانم نميکناسند برسميت آدمهارا حقوق که ميکنند
برسميت را انسان حقوق کنوانسيون سوئد که حالى در ميکنند. فکر آدمها اين زندگى
همگى طبق ميکناسد. برسميت را پناهندگى حقوق کنوانسيون که حالى در شناخته،
چگونه . نيست قائل احترام بکر حقوق براى که است ککورى ايران المللى بين مدارک
سوئد پليس من بنظر برگرداند. ايران به را پناهجويان که ميدهد اجازه خود به سوئد دولت
فرار زندان از که کلنترى مصمد نه است کار خطا کرده بازداشت را کلنترى مصمد که
مخفى بزندگى دوباره حتما نداريم. خبرى هيچ ما کجاست کلنترى مصمد اينکه کرده.
چه سوئدى چه ميکنند کمک آدمهارا جور اين که هستند زيادى انسانهاى و ميبرد پناه
سياست متاسفانه ميگويد مولودى اسماعيل است. خوشصالى جاى اين و سوئدى غير
وضعيت بخيوص است. انسانى غير اين و شده سختتر سوئد دولت پذيرى پناهنده
انسانها اين براى است اين دولت از من خواست در و است آور درد مخفى پناهجويان
اينها کند. مخفى پناهجويان براى فکرى مهاجرين امور وزير دارم انتظار کند.من فکرى
ميکنيم صصبت موردشان در ما که اينها کنند. بازى هاشان با که نسيتند اشياه انسانند.
اين گرفت دستکم را انسان نبايد باشند. ثمر موثمر ميتوانند و دارند خلقيت انسانند،
هايکان ککور جهنم به اينهارا داد اجازه نبايد است. مدرن بکر منطق حرين ابتدايى

برگردانند.

سوئد! پارلمان در مولودى اسماعيل سخنان
عنوان حصت سمينارى ٢٠٠٤ مارس ٢٤ چهارشنبه روز

شد. برگزار کنيم( جلوگيرى سال هيجده زير کودکان ازدواج از )چگونه

در شد. برگزار سوئد دادگسترى وزارت و پارلمان قانون کميسيون طرف از سمينار اين
دفاع زمينه در که افرادى و سازمانها از دادگسترى وزارت و قانون کميسيون رابطه همين
ازدواج ممنوعيت قانون حغيير درباره حا آوردند عمل به دعوت ميکنند کار کودکان حقوق از
دعوت از يکى مولودى اسماعيل کنند. نظر حبادل و بصث سال ١٨ زير کودکان براى

بود. سمينار اين به شدگان
افتتاح پارلمان در قانون کمسيون سخنگوى کارلستروم ماريانا خانم صصبتهاى با سمينار
اين که وگفتند کردند اشاره آن جايگاه و سمينار اهميت به اول ستروم کارل خانم شد.
در نظر صاحب و سازمانها و احزاب نمايندگان شما با نظر حبادل و بصث براى سمينار
بهتان و دارد زيادى اهميت از ما براى شما نظرات که شده حککيل کودکان مسائل زمينه
سوسيال حزب پارلمانى گروه از شارهفايى ماريام خانم سپس ميگويم. آمد خوش
سياسى معاون و دادگسترى وزارت نماينده مالم حوربيون آقاى بعد و کرد صصبت دمکرات
خودرا نمايندگان بعد نمود. اشاره کودکان نفع به قانون حغيير اهميت به دادگسترى وزارت
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حزب مثل پارلمانى احزاب نمايندگان اضافه به حککل ١٩ از مجموعا که کردند معرفى
داشتند. حضور پارلمان قانون کميسيو اعضا همچنين و زيست مصيط و چپ

اين اساسا مسئله کنم. حعريف آنرا ياز مختير ميخواهم که دارد طولنى سابقه بصث اين
از بعضى اينکه و سوئد در ناموسى قتلهاى مسئله و اخير سالهاى احفاقات از بعد است
آنها حصييل ادامه مانع ميکنند، اجبارى ازدواج به مجبور خودرا دختران مهاجر هاى خانواده
دفاع در که جريانهايى و سازمانها افراد، طرف از که اعتراضاحى از بعد همچنين ميکوند.
دولت و مجلس بر رابطه اين در شديدى اجتماعى فکار و ميکنند کار کودکان حقوق از
١٨ به سال پانزده از را ازدواج سن اند کرفته حيميم پارلمان و سوئد دولت اکنون آمده.

ميآيد. در اجرا به ٢٠٠٤ ماى ماه اول از قانون اين برگردانند. سال
گفت: چنين که بود مولودى اسماعيل دوم نوبت

رييسه هيئت عضو و سوئد در ايرانى پناهندگان فدراسيون دبير مولودى اسماعيل من
نتيجه اين به اکنون که خوشصالم هستم. يوحيبورى استان در کودک نجات سازمان
در جوان دختران از حعدادى جوانى و زندگى رفتن بين از و سالها از بعد که ايد رسيده
فکار حصت که برميگردد ١٩٩٢ سال به مسئله اين سابقه ايد. شده بيدار حال جامعه
و پسران براى ازدواج قانون کردند مجبور را دولت کليسا و مسجد ، مذهبى انجمنهاى
چه جوان دختر صدها رفتن دست از دهد.نتيجه حقليل سال ١٥ به را مهاجر دختران
پرستى ناموس قربانى که آنهايى چه و ميکنند زندگى مخفيگاهها در اکنون که آنهايى
سالها ميکنند دفاع کودکان حقوق از که حککلهايى و آزاده انسان هزاران و من شدند.
را عمومى افکار و کرديم بصث ايستاديم. ازدواج سال ١٥ قانون مقابل در و کرديم مبارزه
از نظر صرف کودکان حقوق رعايت براى شنوا گوش حا کرديم جدل مقامات با کرديم. آگاه
نيرو واين جامعه فکار حصت حال شود. باز والدينکان فرهنگى و دينى ملى، حعلقات
شود. سال ١٨ همه براى قانون ٢٠٠٤ ماى ماه اول از است قرار سکولر و راديکال هاى
اين در خودرا مهاجرين خانواده در پسران و دختران با همراه آزاده انسان هزاران و من
رئيس همچنانکه مسئله اما ميکنيم. استقبال قانون حغيير اين از و ميدانيم شريک پيروزى
حغيير من نميکود. حل قوانين حغيير با حنها کردند اشاره پارلمان قانون کميسيون مصترم
حکرار از جلوگيرى براى است لزم ميکنم. استقبال ازش و ميدانم خوبى مبناى را قانون
مهاجر خانوادههاى از بعضى در را سال ١٨ زير کودکان جوانى و زندگى که اعمال اين
دخالت از جلوگيرى شود. انجام هم ديگرى کارهاى بايد اما کرد وضع قانون مياندازد بخطر
دست از جلوگيرى مذهبى، مدارس کار از جلوگيرى مردم، زندگى در مسجد و کليسا
دادن برگردانند. عقب به را جامعه ميکنند حلش که حککلهايى و هاى انجمن درازى
بر کنترل ايجاد براى حلش خود. حقوق به آشنايى مورد در کودکان به وسيع اطلعات
روى گذارى سرمايه هستند. مانده عقب نظرات و پخش بانى که مذهبى سازمانهاى

کند. موفق قانون اجراى در مارا که باشد نکاحى ميتواند اينها مدرن. و سکولر جامعه
اين در وگفت کرد اشاره قانون خود اجراى به مولودى اسماعيل صصبتها دوم دور در
دولت نيست. يکسان همه براى آن اجراى اما دارد وجود مدرن و انسانى قوانين مملکت
مثل ميکنند. کوحاهى قوانين دراجراى فرهنگى نسبيت نام حصت دولتى مسئولين و
هاى خانواده از بعضى در جوان دختران و زنان وضع و مککلت ها شهردارى پليس،
نرم و آموزشى قوانين اجراى در آموزشى مسئولين و مدارس نميگيرند. جدى را مهاجر
به است مسلمان اش خانواده اينکه بدليل دخترى والدين مثل ميآيند. کوحاه مدرسه
و نکنند شرکت جنسى هاى آموزش در پسرشان يا دخترشان که ميآورند فکار مدرسه
که هستند مسائلى اينها ميگذرند. سادگى به حرکتهاى اين کنار از مدرسه مسئولين
اين باشد. متفاوت قوانين و جامعه از مردم درک و ذهنيت حا ميدهند هم دست به دست
بر در را همه حقوق بايد مملکت قوانين است. رسمى حال درعين و نهفته راسيسم يک
و باشد. ها فاصله ميتواند آن حعارف بدون و درست اجراى حا قانون نوشتن بگيرد.
ميليت يا و مذهب فرهنگ، بخاطر حبعيض است. افتاده احفاق مسائل اين متاسفانه
حر جدى کودکان نفع به قوانين اجراى براى بايد باشد. جديد سوئد در که نيست چيزى
سلمتى مسئول جامعه مسئولين گذاشت. کنار را فرهنگى نسبت سياست و کرد عمل
خود وظايف پيکبرد به بايد هستند. جامعه احاد و افراد کل و کودکان روحى و جسمى

باشند. متعهد
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! حجربه و آورى ياد

فاشيستى نيروهاى با مبارز مردم رودررويى و مبارزه يک عرصه ايران اخير هفته دو در
داخل در اعتراض موج هنوز ووحکيانه شديد سرکوب عليرغم بود، سرمايه اسلمى رژيم
در جناحى اختلفات عليرغم سرمايه سلمى جنايتکاران است. بردوام ايران وخارج

يکديگرند. همکار و جهت هم مردم اعتراضى حرکتهاى سرکوب
کردند حلش خاحمى کردن حلو حلو با اخير دوسال دريکى وضدکارگرى ارحجاعى جريانهاى
ليبرال ليبرال، با غربى مزدور هاى رسانه کنند. آميزى رنگ را اسلم کريه چهره که
کرده آلود غبار هوارا کردند حلش گذارى سرمايه براى امن ايران شيپور در خاحمى ناميدن
٢٠ طول در مردم مبارزات و اعتراضات اما بدهند. جهانيان به ايران اوضاع از غلطى وحيوير
اين مغرضانه و کذب ادعاهاى بودن پوچ شاهد سرمايه مذهبى ننگين حکومت با سال

. بوده جماعت
و زنان مبارزات اخير، ماه دو دريکى کار مصيط وايمنى دستمزد براى کارگران، مبارزات
حرکت خود، حداوم در رژيم عليه ايران ستمديده هاى حوده و روشنفکران آزاده، مردان
ميدهد نکان حرکتها اين آورد. بوجود را شده شروع جولى ٨ از که مبارزاحى ـ سياسى
ميکنند. استفاده زهرفرصتى ا اسلمى جمهورى سپردن گور به در ايران مردم که
و شرافتمند انسانهاى و زحمتکش و کارگر مردم مبارزات حاريخ در گذشته هفته روزهاى
وسيع حرکت يک براى است سرآغازى و ماند بخاطرخواهد هميکه ايران ازاديخواه
و مبارزات رشد از نکانى برکنند.اينها ريکه از را اسلم کثيف حکومت بنياد که اجتماعى
همين حين در که نيست امابد است. ايران مردم هاى حوده آگاهى از اى درجه بون بال
گور به است درست شود. مخدوش صفها که نداد اجازه و گرفت درس گذشته از احوال
آيد؟، سرکار بايد چه و چطور؟ کى؟ بدست اما، دارد اولويت اسلمى جمهورى سپردن
همراه راديکال و مبارز مردم ندارد. اسلمى جمهورى گورسپردن به از کمترى اهميت
آزادى که خود شعار ، خود پرچم ، کنند متککل را خود بايد زحمتککان و کارگران
ابتداى همين از بگيرند. بدست بايد وصنفى گروه هر از مستقل انسانهاست وبرابرى
حضور با آزاده ومردان زنان رابست، شيرنفت کارگر طبقه شود. روشن طبقات صف کاربايد
کلمه وحدت شعار بافريب ولى کردند سرنگون را شاه ١٣٥٧ سال مبارزه در خود قاطع
اسلمى سرکوب و جنايت حکومت جبيب به را خود مبارزات ودستاورد خود زندگى
شود، روشن شعارها بايد اول همين از . بگيريم درس حجربه اين از که است مهم ريختند.
حلخ حجربه ايران مردم گردد. جلوگيرى ديگر کارى جنايت سرکارآمدن حااز گردد معلوم راهها
شدن٧٠ بالغ براى دارد. سرخود پکت را مذهبى و سلطنتى کثيف و ننگين حکومت دو

! است بس سال

سوئد در پناهجويان حقوق از دفاع در اى، هفته يک آميز موفقيت کمپين پايانى اطلعيه

٢٠٠٢ دسامبر ٩

! آزاديخواه مردم ، پناهجويان

حقوق از دفاع سراسرى کمپين هفته سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون
شماپناهجويان حر گسترده هرچه شرکت با و قدرت با را پناهندگى حق و انسانها مدنى
در فدراسيون واحدهاى فدراسيون، فعالين متوالى روز هفت رساند. پايان به آزاده مردم و
و فلن هلسينگبورى، بورس، مالمو،گيمو، نورشوپينگ، يوحيبورى، استکهلم، شهرهاى
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اعلميه پخش و اطلعاحى چادر گذاشتن خيابانى، وسيع اعتراضات دادن سازمان با بودن
پذيرى پناهنده سياست و اسلمى جمهورى سياستهاى افکاى در ها اطلعيه و ها
در حظاهرات گذاشتن . استکهلم سولنا در مهاجرين امور اداره دفتر اشغال سوئد. دولت
حمايت جلب عمومى، افکار جلب نورشوپينگ و مالمو در مهاجرين امور ادره مقابل
حرمت از دفاع در خود حضور متوجه را جامعه و انساندوست حککلهاى و سازمانها
سياستهاى کردن مصکوم و اسلمى جمهورى ايران بودن ناامن اعلم در و انسانها،
هيتر، نى داگنس هاى روزنامه اند. کرده سوئد دولت پذيرى پناهنده غيرانسانى
. کردند منعکس مارا مبارزات گزارشات فارسى و سوئدى هاى راديو و پستن، يوحيبورى
مبارزه اين صف کرده حلش حوان همه با سوئد واحد ايران پناهندگان سراسرى فدراسيون
دادن خواهان ما . هستيم دپيورحها فورى لغو خواهان ما کند. حر گسترده و قدرحمندحر را
پناهجويان هاى پرونده بازگکايى خواهان ما هستيم. سوئد در پناهجويان کليه به اقامت
جنايتکارانه سياستهاى افکاى در و پناهندگى حقوق از دفاع در ما هستيم. مخفى
آزادى است. ناامن ککورى ايران اسلمى جمهورى ميداريم اعلم اسلمى جمهورى
مقرارت هيچ به خودرا و شناسند نمى برسميت را انسانها اجتماعى و فردى هاى
انسانى غير سياست از دست بايد سوئد دولت نتيجه در نميدانند. متعهد متمدن جامعه
چه و مخفى چه پناهجويان کودکان و زنان حمام ميخواهيم ما دارد. بر خود پذيرى پناهنده
حرمت عليه اسلمى جمهورى بگيرند.زيرا اقامت بايد است باز شان پرونده فعل آنهائيکه
سراسرى فدراسيون نميکناسد. برسميت را کودکان حقوق نيز و است مرد و زن برابرى
حرمت و پناهجويان سوئدى دولتمردان که نميدهد اجازه سوئد واحد ايرانى پناهندگان
اسلمى جمهورى با خود اقتيادى و سياسى هاى وبست بند وثيقه را آنها انسانهايى

. کنند ايران

کار پايان اين اما رسانديم پايان به را آميز موفقيت هفته يک ما آزاده مردم و پناهجويان
و حظاهرات مثل مختلف شيوهاى از دهيم ادامه خود مبارزات به ميکنيم حلش ما نيست.
ادامه خواستهايمان به رسيدن حا مان مبارزه به مذاکرات و ديپلماسى حا گرفته اعتراضات
بيورت مهاجرين امور وزارت با ما مذاکره از, بعد که داريم اعلم است لزم ميدهيم.

. داد خواهيم ارائه حضورحان به را کمپين از گزارشى مفيل

انسانها حقوق و حرمت از دفاع در ما متصدانه مبارزه باد زنده

سوئد! در پناهندگى ازحق دفاع در سراسرى کمپين هفته يک
»٢٠٠٢ دسامبر ٨ يککنبه حا دسامبر ٢ دوشنبه »از

مردم!

هاى پاسخ کرد، حصمل حوان نمى ديگر را روزه هر حصقير اين است! رسيده لب به جانمان
خواهند مى است! ککيده حباهى به را ما زندگى سوئد، پناهندگى ادارات حه و سر بى
و بند قربانى را ما دارند برگردانند. ايم گريخته آن از که جهنمى به بسته پا و دست را ما
پناهندگى ادارات مسئوليت بى مسئولين کنند. مى شان اقتيادى و سياسى بستهاى
گريخته فراريان اند، بسته ايران در مردم ککى آزادى و اعدامها به را چکمکان سوئد،

ککند! مى زنجير به هم اينجا در را اسلمى حکومت حوحش از
کنند! مى روانى و روحى بصرانهاى انواع دچار دستجمعى را کودکانمان و ما دارند
آمده ميدان به ما نيست! حصمل قابل وضع اين نيست! ما فريادهاى بدهکار گوشکان
آگاه وجدان به احکا با را حکليفمان ما کند! حعقيير ما نفع به قوانين بايد مياف، اين در ايم!

کرد! خواهيم معلوم همگان چکم مقابل در و مديا در خيابانها، در مردم، بيدار و
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پناهنده انسانى غير قوانين به ما همراه بپيونديد! ما به ساز سرنوشت مياف دراين
انسانى حرمت و حق از دفاع در مخفى، پناهجويان از دفاع در کنيد! اعتراض پذيرى
خاحمه امکان جمعى دسته اعتراض اين در خود باشرکت باشيد! ما کنار در پناهندگى

کنيد! متصقق را پايان بى حرمان اين به دادن
فلن، لينکوپينگ، بوروس، هلسينبورى، مالمو، يتبورى، استکهلم، شهرهاى:

بودن. و سوندسوال گيمو، نورشوپينگ،

سوئد ـــ ايرانى« پناهندگان سراسرى »فدراسيون

سوئد! در مهاجرين امور وزير سياسى معاون با فدراسيون کننده مذاکره هيئت گزارش

٢٠٠٢ دسامبر ١١

فدراسيون دبير مولودى اسماعيل از مرکب هيئتى ٢٠٠٢ دسامبر دهم شنبه سه روز
اسدى اقدس بنام پناهجويان از نفر سه سوئد دبير معاون بخکايش پيمان سوئد، واحد
مهاجرين امور وزير سياسى معاون دفتر در شهرام و زينب بنامهاى مخفى پناهجوى ودو
فدراسيون هيئت به مهاجرين امور وزير معاون ساندگرن مارحين ابتدا در داشتند. ملقات

گفت. آمد خوش
، اسناد و عکس مدارک، با همراه ايران سياسى وضعيت از گزارشى مولودى اسماعيل
حصميل ايران مردم به رژيم ازطرف که قبولى قابل غير سياسى فضاى از گزارشى
کمپها در مخفى پناهجويان بخيوص ايرانى پناهجويان وضعيت مورد در اسنادى ميکود،
و پناهجويان آميز موفقيت کمپين هفته از گزارشى . باعکس همراه سوئد هاى شهر و
ارائه وزير معاون به فدراسيون ازفعاليتهاى مفيلى گزارش همچنين و سوئد در فدراسيون
خواستهاى مولودى اسماعيل شد. شروع اصلى ى ها مصور اين حول مذاکرات داد.

کرد. مطرح صورت اين به را خود انتظارات و فدراسيون

براى ما کند. اعلم امن نا را اسلمى جمهورى ايران سوئد دولت که ميخواهيم ما ـ ١
ماه در مهاجرين امور اداره مسئولين که نادرستى و غلط گزارش به شمارا حوجه اينکار
مصکوم آنراا بکدت و ميداريم معطوف دادند ارائه ايران از بازديدشان از بعد ٢٠٠٢ آوريل
حماس دولت مقامات با اعزامى هيئت زير است نادرست و واقعى غير گزارش اين ميکنيم
که هستند رژيم مزدوران فقط ندارد وجود حککل و بيان آزادى که ککورى در اند. گرفته
يا کس چه با ايد پرسيده هيئت اين از آيا ميدهند. گزارش اند داده گزارش هيئت به

اند؟ گرفته حماس کسانى
شود. اعلم ناامن ککورى بايد ايران

همگى به بايد سوئد دولت ميکنيم- جلب ايرانى پناهجويان وضعيت به شمارا حوجه ما ٢ـ
همگى پرونده بايد و بدهد اقامت بايد اند کرده فرار اسلمى جمهورى از که پناهجويانى

شود. باز مخفى پناهجويان
مورد بايد ميآيند سوئد به ازدواج بوسيله يا و ميکنند فرار ايران از که زنانى وضعيت ـ ٣
ندارند. آسايکى و امنيت هيچ زيرا آنها. فرزندان وضعيت بخيوص گيرد قرار جدى حوجه
اين در ها شما دارند. قبولى قابل غير اجتماعى شرايط و آنها روحى و جسمى وضعيت

هستيد. مسئول رابطه
فدراسيون رهبرى و باسازماندهى که اخير هفته در پناهجويان برحق مبارزات مسئله ـ ٤
هاى حلش و پناهجويان مبارزات فدراسيون، فعاليت اسناد قسمت اين در شده. برگزار

شد.. داده ارائه پناهجويان انسانى حقوق از دفاع در فدراسيون

جمهورى که کرد اضافه خواستها حائيد در بخکايش پيمان خواستها کردن مطرح بعداز
براى گريزى راه هيچ ايرن در مبارزات گيرى اوج دارد. قرار نابودى سراشيب در اسلمى
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مبارز و سکولر نيروى بما بايد سوئد دولت بنابراين است. نگذاشته اسلمى جمهورى
کند. حکيه

حرف مخفى پناهجويان بخيوص پناهجويان مسائل از نکست در حاظر پناهجويان بعد
اين در است ماه ٢٨ گفت شهرام ميکنم. زندگى مخفى است ماه ٨ من گفت زينب زدند
همراه جوانيم زندگى ندارم. اميدى نقطه کوچکترين من و ميکنم زندگى مخفى ککور
اشاره ايرن در زنان وضعيت به اسدى اقدس ميگذارنم. گاه مخفى در ديگر جوان ها صد
و روحيه با اين و است افتادگى عقب و جهالت مظهر اسلمى جمهورى گفت و کرد

اند. نگهداشته را خود سنگسار و حرور و ککتن بزور ندارد خوانايى آزاده مردم فرهنگ
دولتيهايى جزو هنوز ما گفت دارد. وجود مککلت که کرد اذعان ساندگرن مارحين
بزرگ را ها حيوير ميکنند سعى مطبوعات راداريم. پناهندگى قوانين بهترين که هستيم
مککلت به اعتراف حنها گفت فدراسيون دبير دارد. وجود مککلت ميدانيم ولى کنند
هاى بچه چرا ميبرند. بسر انسانى غير شرايطى در انسان هزاران بلکه نيست

کنند؟ زندگى مخفى بايد پناهجويان چرا کنند؟ استفاده مدرسه از نبايد پناهجويان
گفت فدراسيو دبير کند. استفاده امکانات از نبايد ميگيرد اخراج که کسى گفت مارحين
نبايد اش بچه يا و پناهجو ولى دارند را سوئدى زبان آموزش حق حوريستها قانون طبق

باشد؟ داشته حق
را آنها ساندگرن مارحين که رسيديم نتايج اين به پايان در ککيد. طول دقيقه ٨٠ مذاکره

کرد. قبول

جمهورى به نسبت سياستمان در که هستيم حلش در ما که کرد اعلم مارحين ـ ١
شما صصبتهاى هستند. گويا داديد ارائه شما که اسنادى کنيم. نظر حجديد اسلمى

است. واقعيت از نکان
اگر . کنم اشاره اول بند به بايد مخفى پناهجويان مسئله و پناهجويان پرونده مورد در ـ ٢

است. حل هم پناهجويان مسئله کند حغير ايران مورد در ما سياست
بخيوص کنيم خورد بر حر آگاهانه بايد ما ميکنم فکر پناهجو کودکان و زنان مورد در ـ ٣

ميکند. کمک بما رابطه اين در شما اسناد ميآيند. ايران از که زنانى مسئله
با ميکنيم حلش و ميگيريم بابى فتح بعنوان را جلسه اين ما گفت ساندگرن مارحين ـ ٤

دهيم. ادامه را حماسمان شما

مسئله ، هايکان بچه و پناهجويان زبان يادگيرى و مدارس مسئله اختلف نقاط
ساندگرين مارحين نرسيديم. بتوافق که بود مخفى پناهجويان براى درمان و بهداشت
ميکود اخراج که کسى اما است ديگر هاى ککور همه از بهتر مان شرايط ما ميگويد
در کرد. مخالفت نظر اين با علنا مذاکره هيئت که کند استفاده جامعه امکانات از نبايد
اين از فدراسيون که ميدانست و کرد اشاره بهنام آرش مسئله به ساندگرن مارحين پايان

گفت. حبريک ما به آنرا و کرده حمايت پرونده

موفق و بود خوب حماس شروع بعنوان مذاکره هيئت بنظر مذاکره: از هيئت ارزيابى
پناهجويان به فدراسيون که بود اين علنى و مخفى پناهجويان نظرنمايندگان شد. ارزيابى

ميکند. دفاع ها عرصه حمام در حقوقکان از اول صف ودر داد هويت

سوئد شمال در پناهجويان اوضاع از گزارشى

از انسانهاى از مختلفى حرکيب ميبرند. بسر اقامت انتظار در سوئد شمال در نفر هزاران
در سالهاست و ماهها اقامت اجازه انتظار در پناهندگى کمپهاى در دنيا نقاط اقيا
ميکنند سعى حعدادى ميکود. چى سرنوشتکان اينکه از حرس و دلهره و بلحکليفى
سوه و سياه کار هستند. مکغول خود زندگى بکار و کنند فراموش را موجود وضع
اى هزينه هچگونه که پائين خيلى مزدى با پناهجويان کار نيروى از کاران صاحب استفاده
نميکنند کار مصيط در صدمات ،, خسارات حقبل نيز و نميپردازند درمانکان و بيمه براى
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کاسبهاى و داران دکان حنها البته ميدهد. حککيل را پناهجويان روزانه زندگى همه و همه
موئسسات و کمونها خود بلکه ميکنند استفاده سوه پناهجويان جود و از که نيستند زير
جوانى دختر مثل ميگيرند بکار هايکان پروژه در را پناهجويان ميان اين در هم دولتى
پرستاران مثل پولى هيچ بدون زندگيش مصل کمون سالمندان بخش در که ميکند حعريف
جوانى پسر است. پرشنال جزو کارى شيفتهاى در و ميکند کار سوئدى شده استخدام
مهاجرين امور اداره پول از بيکتر اضافى پول هيچ ميکنم، کار کارخانه در من ميگويد
ميگويد چرا ميپرم وقتى ميکنم. کار ها سوئدى مثل غروب ٥ حا صبح ٥ از ولى نميگيرم

ميکدم. ديوانه داشتم بيکارى از آخر

و امنيت پناهجويان زندگى سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست و مهاجرين امور ااداره
نظافت و ساختمانى نظر از وداغون درب کمپهاى . است گرفته بازى به را سلمتيکان
و دوا مناسب زيستى امکانات نبودن سروصدا. پر و جمعيت پر اطاقهاى زيست، مصيط
را پناهجويان روحى و جسمى سلمتى داده بهم دست همه و همه ، مناسب درمان
مسئولين و مهاجرين امور اداره نادرست هاى برخورد نتيجه در داده. قرار حهديد مورد
و زد ککى بخود دست مرودشتى عل رضا بنام پناهجويان از يکى نوامبر ٤ روز در دولتى
روز او بود. مهاجرين امور اداره از جواب منتظر که است دوسال به قريب رضا باخت. جان
زد. ککى خود به دست و نداشت موجودرا وضعيت ادامه حوان ميکد ساله ٢٧ نوامبر ١١
زنى خود که مرگش از قبل شب دادند. نجاحش لى و بود کرده را کار اين قبل ايکان
زده ديوانگى به را خودت اقامت براى حو ميگويد پرستار ميبرندش بيمارستان به ميکند
به دوستش همراه ميگردانند. بر او پيتى شهرش به شب شده پانسمان را رضا . ايد
جان که ميکود متوجه بزند سر بهش ميخواهد دوست که بعد صبح اما ميرود اش بخانه
دقيق شدن روشن بمصض هستند کارش پى در دوستانش و فاميلها نيست. زنده و داده

کرد. خواهيم اقدام فدراسيون مثل کارش با رابطه در ما قضايا

حعريف اينجور داشته حب درجه ٤٠ بچه و بردند بيمارستان به را شان بچه که ومادر پدر
عادى همچى ببرم. بيمارستان به همسايه ماشين با را ام بچه بودم مجبور من ميکنند.
هستم پناهجو من ديد وقتى کردط خواست در شناسايى کارت من از پرستا اينکه حا بود
ما گفت ميدهم، پول من گفتم هرچى کند. معرفى دکتر به را ام بچه نکد حاظر اصل
با را بچه بله خورده. سرما نيست هيچى بخر قرص برايش برو ندريم خيوصى مطب
در ما سوئدى معلم که ميافتد حالى در احفاق اين برگردانديم. خونه به بيماريش وضع
کرده اعلم گويا هم مهاجعين امور اداره و ميکند صصبت ما براى کودک حقوق از کلس

کنند. استفاده مساوى امکانات از بايد ها بچه که

بطورت خودرا کار نيم و سال يک مدت که ايرانى پناهندگان فدراسيون رابطه اين در
نکستنها هم دور و دلها درد اين از صصبت براى مکانى کرده شروع بودن در متککل
واحد فدراسيون مهمان ٧،٨،٩ روزهاى که سوئد فدراسيون دبير مولودى اسماعيل شده.
بصث به پناهجويان با کوچک و بزرگ جلسات در حجربياحش و دانش به حوجه با بود بودن

کرد. بصث آنها مسائل و مککلت مورد مر و نکست

ايرانى پناهندگان فدراسيون است. سوئد در پناهجويان وضعيت از کوچکى گوشه اين
انسانى غير رفتارهاى اين متوجه را سوئد جامعه عمومى افکار ميکوشد سوئد واحد
به باشد جوابى ميتواند دسامبر اول حا نوامبر ٢٥ در ما کمين بکند. مهاجرين امور اداره
همراه اعتراضات اين در که ميخوانيم فرا را پناهجويان حمامى ما ها. عدالتى نا اين

کنند. بلند خودرا اعتراض صداى فدراسيون

بودن از گزارشى
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و سوئد در پناهندگى اوضاع مورد در اى جلسه بودن واحد فدسيون نوامبر ٨ جمعه شب
پناهجوى داشت گرامى در سکوت دقيقه يک با ابتدا جلسه داشت پذيرى پناهنده قوانين
شد. شروع باخت جان زدو بخودککى دست قبل روز سه مرودشتى عل رضا ايرانى
فدراسيون بير مولودى اسماعيل شد.سخنرانان برگزار سنابل بنام مصلى در جلسه
و عراقى کرد پناهجويان همچنين بودند نوبوحن واحد چپ حزب مسئول راسموس سوئد،
با را سخنانش مولودى اسماعيل زدند. حرف آذربايجان و کردستان اوضاع مورد در روسى
زندگى وضعيت از حيورى کرد شروع جهان و سوئد در پناهندگى احفاقات حرين جديد
پناهجويان مسئله به برخورد در اروپايى دولتهاى انسانى غير هاى برخورد و پناهجويان
امور اداره کارمندان از گروهى ٢٠٠٢ آوريل ماه در سوئد دولت ايرنى. پناهجويان بخيوص
اين آنها. به دولت برخورد و مردم وضعيت بررسى براى داشت اعزام ايران به را مهاجرين
گزارش در بود. ايران به سفر راه در خارجه امور وزير ليند آنا خانم که افتاد احفاق حالى در
قابل درجه در وال ميکردند شکايت اقتيادى فکار از فقط مردم که آمده اعزامى هيئت
نظر از آرى است. شده هم بيکتر سالها اين و دارد وجود آزادى ايران قوانين طبق قبولى
آوردن در چکم و بريدن دست و جرثقيل با اعدام سنگسار، حکم سوئد دولتى مسئولين
سخنران پناهجويان به نسبت چپ حزب سياست مورد در اين به ما است. قبول قابل
در کردند صصبت آمريکا هاى حهديد و عراق مورد در عراقى پناهجويان همچنين بود بعدى
عرب، روسى، آذربايجانى، عراقى، داشتند شرکت مختلف مليتهاى با پناهجويان جلسه
و موزيک با را مهمانان ها آذرى موزيک گروه کردند. شرکت جلسه در ايرانى و افغانى

داشت. ادامه شب ٨ ساعت حا آذربايجانى رقص

سوئد در پناهجويان مبارزات ى درسها و حجربيات

٢٠٠٢ دسامبر ١٠

مقدمه
ميگوييم ما نيست. پوشيده کسى بر سوئد در پذيرى پناهنده انسانى غير سياست
برسميت را انسانى حقوق حرحن کوچک ايران رژيم و است ناامن اسلمى جمهورى ايران
زندگى اجتماعى و اقتيادى نابسامانى و سرکوب سنگسار، اعدام، نميکناسد.
آمده بتنگ سياسى اسلم جنايات از ايران مردم ميگوييم ما است. کرده مچاله انسانهارا
به ليند آنا سفر از سوئد ميدياى اما اند. شده مهاجرت به مجبور ميليونى بيورت و اند
را خاحمى و ميدهند نکان مردم به را ها آخوند زندگى و مياييند شوق و شور به ايران
ايران به ٢٠٠٢ آوريل ماه در که مهاجرين امور اداره فرستادگان کنند. ليبرال ميخواهند بزور
و ميدهند ايران مردم اجتماعى آزاديهاى و سياسى وضعيت از جعلى گزارش کردند سفر
عليه خود حبليغى خوراک را اين و است. حصمل قابل زندگى ايران وضعيت طبق ميگوييند

سياسى معاملت اين نتيجه در اند. داده قرار پناهجويان
در ها خانواده اين فرزندان ميکنند. زندگى سوئد در مخفى پناهجو نفر ١٥٠٠ از بيش ـ ١
پناهجوى هزاران ميبرند. بسر زيستى و بهداشتى و روحى و جسمى شرايط بدحرين
گرفته هيچ به هايکان بچه و خود عمر و ميبرند بسر بلحکليفى در سالهاست ديگر

ميکود.
شلق و سنگسار از اند کرده فرار سياسى اسلم جهنم از که جوانى دختران و زنان ٢ـ
ميخواهند و کنند حرک را ايران شدند مجبور و اند آمده بجان سالر مرد روابط و حکومت و
مجبور مهاجرين امور اداره مسئولين طرف از کنند زندگى انسانى هاى معيار طبق
حا بگيرند حماس اند کرده فرار هايش جناحيکارى ازدست که رژيمى باسفارت که ميکوند

کنند. اخراجکان و شود صادر برايکان پاس
اسلمى جهمورى از همين براى و ميدانند خود ليق را انسانى زندگى که جوانانى ٣
دمکراحيک سوئد در که جهنمى دست از حا ميزنند ککى خود به دست اند. کرده فرار
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مبارزات گرفتن بال به حوجه با و اوضاع اين بستر يابند.در خلصى اند کرده گير درش
رسانه اينکه به حوجه با ايران. در آزاديخواه زنان و کارگران دانکجويان، مردم، انقلبى
اينکه به حوجه با اند. کرده مرگ سکوت ايران مردم اعتراضات و ايران مورد در سوئد هاى
سراسرى فدراسيون ميکنند. مماشات اسلمى جمهورى مزدوران با سوئد دولت
درش پناهجويان که انسانى غير اوضاع اين به پاسخ در سوئد واحد ايرانى پناهندگان
انسانى حرمت و حقوق از دفاع در وسيعى اى هفته يک اعتراضات به دست هستند

آمد. خيابان به و داد سازمان را پناهجويان و زد پناهجويان
ما سياست

کثيف معاملت وثيقه ايرانى پناهجويان که نميدهيم اجازه هرشرايطى در و هرجا در ما
با حضورى ملقاحهاى در بارها ما شوند. ايران اسلمى جمهورى با سوئد دولت سياسى
حوضيح را ايران در سياسى وضعيت ايم کرده سعى ها رسانه در سوئد، دولت مسئولين
وضعيت و پناهجويان وضعيت از را مهاجرين امور اداره مسئولين ايم کرده حلش دهيم،
انسانى غير و را اسلمى جمهورى جنايات اسناد و مدارک ما . کنيم آگاه فرزندانکان
را خود اساسى نيروى ها اين راستاى در ميدهيم. نکان همه به را ايران در زندگى بودن
مياييم. خيابانها به هم با و ايم گذاشته خود حق از دفاع در پناهجويان دادن سازمان بر
کردن متوجه براى هردوره در ما بنابراين ميکنيم. دفاع انسانى حرمت از يکپارچه و متصد
اعتراضات پناهجويان از آزاديخواه انسانهاى و سازمانها حمايت جلب و رعمومى افکار

مياندازيم. راه خيابانى
مبارزه جديد دور شروع

و يتوبورى شهر در زديم. پناهجويان از دفاع سازماندادن به دست سپتامبر اوائل از
را پناهجويان وضعيت و سرزديم کمپها به گرفتيم. را پناهجويان اخراج جلو استکهلم
به خودرا حوجه حال همان در اما گذاشتيم. مهاجرين امور اداره مسئولين اختيار در مکتوب
در امورمهاجرين اداره افکاى با ما کمپين . کرديم پناهجويان مبارزات سازماندادن و حمرکز
و گسترش براى و شد. شروع علنا ايران به اخراج براى بهنام آرش انداختن بدام
شمال در بودن شهرهاى در دسامبر ٨ حا دسامبر ٢ از اعتراضات اين کردن سراسرى
يوحيبورى، بورس، لينکوپينگ، نورشوپينگ، فلن، سوندسوال، استکهلم، گيمو، سوئد،
را سوئد سراسر در نفر هزاران اعتراضات اين در و داديم سازمان مالمو و هلسينگبورى،
دولت انسانى غير سياستهاى و کرديم مطلع اسلمى جمهورى آدمککى و جنايات از

کرديم. افکا را پناهجويان به برخورد در سوئد
استکهلم

دادن سازمان ، مهاجرين امور اداره دفتر اشغال با پرشور مبارزه هفته يک استکهلم در
مردم و پناهجو نفر صدها حظاهرات ، سرگل ميدان در و کارسلوند کمپ جلو در اعتراض
خبر و هيتر نى داگنس نامه روز او. اقامت گرفتن نهايت در و بهنام آرش کردن آزاد آزاده،
موفقيتى بهنام آرش گرفتن اقامت کردند. منعکس مارا اعتراضات از گزارشى رويتر گزارى

است. بززرگ
يوحبورى

جنايات از را شهر مردم نفرى هزاران موج اطلعاحى چادر هفته يک برگزارى با يوحيبورى
از مردم دسته دسته شهر سطح در پرشور راهپيمايى با کرديم. آگاه اسلمى جمهورى
از پستن يوحيبورى روزنامه دادند.. نکان خودرا همبستگى و کردند حمايت ما حظاهرات
فدراسيون فعاليتهاى و مخفى پناهجويان از مفيلى گزارش و کرد بازديد فدراسيون دفتر

. نوشت يوحيبورى در
بورس

دبير و شهر دبير سخنرانى و شهر مرکز در حجمع و وسيع اعتراضات با بورس در
امور اداره انسانى غير برخورد از را آکسيون در کنندگان شرکت و مردم . ککورى

کردند. اگاه اسلمى جمهورى ديکتاحورى و مهاجرين
هلسينگبورى

متوجه را عمومى افکار اعتراضى هاى آکسيون گذاشتن و شهر مرکز در اجتماع با
شهر، مرکز در اطلعاحى چادر گذاشتن کردند. هايکان خانواده و پناهجويان وضعيت
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در دانکجويان و مردم مبارزات و ايران وضعيت به عمومى افکار و ها رسانه حمايت جلب
رژيم مقابل

مالمو
امور اداره لين مسئو با مذاکره مهاجرين. امور اداره مقابل در حظاهرات گذاشتن با
مصکوميت در ها بيانيه و ها اطلعيه مالموپخش در فدراسيون واحد دفتر در مهاجرين
و سوئد دولت پذيرى پناهنده انسانى غير سياست کردن افکا ايران. اسلمى جمهورى

پناهجويان. مسئله به عمومى افکار جلب
شوپينگ لين و نورشوپينگ

در که سوئد مهاجرين امور اداره مرکزى دفتر مقابل در مکترک حظاهراحى گذاشتن
در مردم و دانکجويان مبارزات به مربوط اخبار و ها اطلعيه پخش دارد، قرار نورشوپينگ
جلب و سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست کردن مصکوم . اسلمى جمهورى مقابل

مخفى. پناهجويان از حمايت در عمومى افکار
بودن

به عمومى افکار و ها رسانه حمايت جلب شهر، مرکز در اطلعاحى چادر گذاشتن
وبستهاى بند افکاى رژيم. مقابل در دانکجويان و مردم مبارزات و ايران وضعيت
به مهاجرين امور اداره انسانى غير برخورد و اسلمى جمهورى با سوئد دولت سياسى

ککت. خودرا او پيت در پيش ماه که مرودشتى عل رضا ياد داشت گرامى پناهجويان.
عمومى افکار روى بر کار و حبليغات

، ايران اسلمى جمهورى افکاى در حبليغاحى هاى برگه هزاران اعتراضات اين طول در
براى حلش در آزاده مردان و زنان کارگران، مبارزات و دانکجويى مبارزات حقويت و حاييد در
چادرهاى مختلف مليتهاى از پناهجو هزاران . اسلمى جمهورى رژيم سرسرنگونى
از آمدند. در فدراسيون عضويت به نفر دهها و کردند ملقات ها شهر در مارا اطلعاحى
و آکسيونها براى کارى هاى گروه و ها دسته در پناهجويان دادن سازمان حرکت ابتداى
انسانى غير سياست و اسلمى جمهورى افکاى در پناهجويان خود مستقيم دخالت
راديوهاى و ها رسانه به پناهجويان اعتراضات رساندن . سوئد دولت پذيرى پناهنده
نمايندگان شرکت گذاشت. بنمايش را حبليغات از دريايى زبان فارسى و سوئدى مصلى
قدرت ها آکسيون اين در پناهندگى حقوق طرفدار سازمانهاى و سوئدى احزاب
براى پيگيرش مبارزه در و جامعه سطح در فدراسيون مستقيم دخالت و سازماندهى

گذاشت. بنمايش را انسانها شهروندى حقوق از دفاع و پناهندگى حقوق از دفاع
مذاکره

، ککورى فدراسيون دبير سرپرستى به هيئتى اى هفته يک اعتراض اين ادامه در
ملقات ٢٠٠٢ دسامبر دهم شنبه سه روز در را مهاجرين امور وزير سياسى معاون
پيمان سوئد، واحد فدراسيون دبير مولودى اسماعيل از مرکب کننده مذاکره هيئت کردند.
پناهجوى ودو اسدى اقدس بنام پناهجويان از نفر سه سوئد دبير معاون بخکايش
مهاجرين امور وزير معاون ساندگرن مارحين ابتدا در بودند. شهرام و زينب بنامهاى مخفى
وضعيت از گزارشى مولودى اسماعيل سپس گفت. آمد خوش فدراسيون هيئت به
قابل غير سياسى فضاى از گزارشى ، اسناد و عکس مدارک، با همراه ايران سياسى
پناهجويان وضعيت مورد در اسنادى ميکود، حصميل ايران مردم به رژيم ازطرف که قبولى
ليست و باعکس همراه سوئد هاى شهر و کمپها در مخفى پناهجويان بخيوص ايرانى
از گزارشى . بودند مخفى پناهجويان شان صد در ٩٠ که پناهجو ٢٠٠ از بيش اسمى
مفيلى گزارش همچنين و سوئد در فدراسيون و پناهجويان آميز موفقيت کمپين هفته
اصلى ى ها مصور اين حول مذاکرات داد. ارائه وزير معاون به فدراسيون ازفعاليتهاى
صورت اين به را خود انتظارات و فدراسيون خواستهاى مولودى اسماعيل شد. شروع

کرد. مطرح
براى ما کند. اعلم امن نا را اسلمى جمهورى ايران سوئد دولت که ميخواهيم ما ـ ١
ماه در مهاجرين امور اداره مسئولين که نادرستى و غلط گزارش به شمارا حوجه اينکار
مصکوم آنراا بکدت و ميداريم معطوف دادند ارائه ايران از بازديدشان از بعد ٢٠٠٢ آوريل
حماس دولت مقامات با اعزامى هيئت زير است نادرست و واقعى غير گزارش اين ميکنيم
که هستند رژيم مزدوران فقط ندارد وجود حککل و بيان آزادى که ککورى در اند. گررفته
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يا کس چه با ايد پرسيده هيئت اين از آيا ميدهند. گزارش اند داده گزارش هيئت به
شود. اعلم ناامن ککورى بايد ايران اند؟ گرفته حماس کسانى

همگى به بايد سوئد دولت ميکنيم- جلب ايرانى پناهجويان وضعيت به شمارا حوجه ما ٢ـ
همگى پرونده بايد و بدهد اقامت بايد اند کرده فرار اسلمى جمهورى از که پناهجويانى

شود. باز مخفى پناهجويان
مورد بايد ميآيند سوئد به ازدواج بوسيله يا و ميکنند فرار ايران از که زنانى وضعيت ـ ٣
ندارند. آسايکى و امنيت هيچ زيرا آنها. فرزندان وضعيت بخيوص گيرد قرار جدى حوجه
اين در ها شما دارند. قبولى قابل غير اجتماعى شرايط و آنها روحى و جسمى وضعيت

هستيد. مسئول رابطه
فدراسيون رهبرى و باسازماندهى که اخير هفته در پناهجويان برحق مبارزات مسئله ـ ٤
هاى حلش و پناهجويان مبارزات فدراسيون، فعاليت اسناد قسمت اين در شده. برگزار

شد.. داده ارائه پناهجويان انسانى حقوق از دفاع در فدراسيون

جمهورى که کرد اضافه خواستها حائيد در بخکايش پيمان خواستها کردن مطرح بعداز
براى گريزى راه هيچ ايرن در مبارزات گيرى اوج دارد. قرار نابودى سراشيب در اسلمى
مبارز و سکولر نيروى بما بايد سوئد دولت بنابراين است. نگذاشته اسلمى جمهورى
پناهجويان بخيوص پناهجويان مسائل از نکست در حاظر پناهجويان بعد کند. حکيه
ماه ٢٨ گفت شهرام ميکنم. زندگى مخفى است ماه ٨ من گفت زينب زدند حرف مخفى
زندگى ندارم. اميدى نقطه کوچکترين من و ميکنم زندگى مخفى ککور اين در است
زنان وضعيت به اسدى اقدس ميگذارنم. گاه مخفى در ديگر جوان ها صد همراه جوانيم
با اين و است افتادگى عقب و جهالت مظهر اسلمى جمهورى گفت و کرد اشاره ايرن در
نگهداشته را خود سنگسار و حرور و ککتن بزور ندارد خوانايى آزاده مردم فرهنگ و روحيه

اند.
دولتيهايى جزو هنوز ما گفت دارد. وجود مککلت که کرد اذعان ساندگرن مارحين
بزرگ را ها حيوير ميکنند سعى مطبوعات راداريم. پناهندگى قوانين بهترين که هستيم
مککلت به اعتراف حنها گفت فدراسيون دبير دارد. وجود مککلت ميدانيم ولى کنند
هاى بچه چرا ميبرند. بسر انسانى غير شرايطى در انسان هزاران بلکه نيست
کنند؟ زندگى مخفى بايد پناهجويان چرا کنند؟ استفاده مدرسه از نبايد پناهجويان
آنهارا ساندگرن مارحين که رسيديم نتايج اين به پايان در ککيد. طول دقيقه ٨٠ مذاکره

کرد. قبول
جمهورى به نسبت سياستمان در که هستيم حلش در ما که کرد اعلم مارحين ـ ١
شما صصبتهاى هستند. گويا داديد ارائه شما که اسنادى کنيم. نظر حجديد اسلمى

است. واقعيت از نکان
اگر . کنم اشاره اول بند به بايد مخفى پناهجويان مسئله و پناهجويان پرونده مورد در ـ ٢

است. حل هم پناهجويان مسئله کند حغير ايران مورد در ما سياست
بخيوص کنيم خورد بر حر آگاهانه بايد ما ميکنم فکر پناهجو کودکان و زنان مورد در ـ ٣

ميکند. کمک بما رابطه اين در شما اسناد ميآيند. ايران از که زنانى مسئله
با ميکنيم حلش و ميگيريم بابى فتح بعنوان را جلسه اين ما گفت ساندگرن مارحين ـ ٤

دهيم. ادامه را حماسمان شما
مسئله ، هايکان بچه و پناهجويان زبان يادگيرى و مدارس مسئله اختلف نقاط
ساندگرين مارحين نرسيديم. بتوافق که بود مخفى پناهجويان براى درمان و بهداشت
ميکود اخراج که کسى اما است ديگر هاى ککور همه از بهتر مان شرايط ما ميگويد
در کرد. مخالفت نظر اين با علنا مذاکره هيئت که کند استفاده جامعه امکانات از نبايد
اين از فدراسيون که ميدانست و کرد اشاره بهنام آرش مسئله به ساندگرن مارحين پايان

گفت. حبريک ما به آنرا و کرده حمايت پرونده
حجربيات و درسها

در مردم قدرت آيند بدر خود حنهايى کنج از بايد پناهجويان که داد نکان مبارزات اين
سرش نبايد مخفى پناهجوى خيابانهاست. در بوروکراسى و ادارى دستگاه و دم مقابل
بکر و آزاده انسان هزاران ميتواند خود مبارزه با شودبلکه قايم و کند خود لک در را
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را پناهجويان زندگى ميکوند مجبور ها رسانه ها روزنامه کند. خود حامى را دوست
راه با شهرى هر در ما دهند. سازمان را آنها از حمايت در جامعه وجدان و کنند منعکس
زندگى وضعيت مورد در اسلمى جمهورى جنايتهاى مورد در اطلعات از دريايى انداختن
جامعه سوئد دولت انسانى غير سياستهاى افکاى مورد در و مخفى پناهجويان

کرديم. خود متوجه را سوئد آزاديخواه
شبانه کار مديون را موفقيتها اين سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون
را يکتان يک دست و ميداند پناهجويان و هواداران مسئولين اعضا شما همگى روزى
نکان دوره اين در ما موفقيتهاى دارد ادامه ما مبارزه دوستان و رفقا . ميفکاريم بگرمى
خود انسانى اهداف و خود حقوق به ميتوانيم مختلف هاى عرصه در حضور با ميدهد

برسيم.
احصادمان و مبارزه باد زنده

! مقاله يک حرجمه
سوئد! اوپسالى در اخير واقعه و ناموسى قتلهاى مورد در سوئدى هاى راديو با مياحبه

٢٠٠٢ ١ ٢٣

اين مدت در واقعه اين از خود حنفر ابراز ضمن سوئد واحد ايرانى پناهندگان فدراسيون
هست. و باشد آزاديخواهى و برابرى مدرنيسم مبلغ که است کوشيده سال چند
که اى مقاله طى و داد جواب اوضاع اين به سريعا سوئد ککورى دبير مولودى اسماعيل
عنوان: حصت شد چاپ )٢٠٠٢ ژانويه ٢٣ ٤شنبه )روز پستن يوحبورى سوئدى رووزنامه در

يابد! خاحمه بايد حبعيض

بقتل دال ساهين فاطمه بنام اى ساله ٢٦ جوان دختر ٢٠٠٢ ژانويه ٢٢ دوشنبه شب
دارند. آشنايى او زندگى حاريخ با و ميکناسند را فاطمه ها سوئدى از خيلى رسيد.
دخترى او ايستاد. افتاده عقب سنت و فرهنگ عليه شجاعت حمام با پيش سال ٤ حقريبا
براى اى نمونه ميکرد حلش فاطمه کند. زندگى انسانى و آزاد ميخواست که بود مدرن
شب باشند. دخيل خود آينده و خود سرنوشت در ميخواهند که شود جوانى دختران
ميآيد, حادثه مصل به پدرش بود. رفته اوپسال به کوچکش خواهر ديدن براى حادثه
قرار گلوله دو اثابت مورد ميآيد بيرون خود خانه به برگکتن بقيد فاطمه که هنگامى
که بود شجاعى دختر فاطمه ميسپارد. جان بيمارستان به رسيدن راه در که ميگيرد
داد, دست از را خود جان راه اين در و ايستد به سالر مرد فرهنگ مقابل در کرد جرئت
در که فاطمه ومادر خواهر نگرفتند. جدى را او مککل سوئدى مسئول غير مسئولن زيرا
يافتند.سوال انتقال اوپسال بيمارستان به و شدند شوکه کار اين از بودند حادثه مصل
بر آنها مککلت و مهاجر دختران به اينکه براى افتاد احفاق اى واقعه چنين چرا اينجاست
مسئله مهاجر ههاى خانواد از بعضى در پرستى ناموس مسئله ميکود. متفاوت خورد
سالهاى طول در طلب برابرى و ازاديخواه انسانهاى از فراوانى حعداد است. جدى اى
مورد اين در و دادند هکدار هايکان خانواده در مهاجر دختران مککلت مورد در فراوان
هنوز اند. نگرفته جدى را مسئله کنون حا سوئدى لين مسئو ولى کردند متوجه را جامعه
بدليل مدرسه فعاليتهاى از بعضى در ندارند حق ها بچه مهاجر هاى خانواده از بعضى در
شرکت کنند. شرکت آنها افتاده عقب افکار بدليل و مادرشان و پدر بودن مسلمان
جلوگيرى پسر سالهاى و سن هم با دختران بازى ، شنا ، جنسى آموزش درکلسهاى
پائين سنن رادر آنها ميکنند. زندانى خانه در را جوان دختران والدينکان يا و ميکود
هاى خانواده از بعضى در را جوان دختران زندگى جنسى آپارحايد بله ميدهند. شوهر
مذهبى اخلقيات و مردسالر فرهنگ رو دنباله بايد آنها و داده قرار فکار حصت مهاجر
. ٢٠٠٢ سال در ميافتاد احفاق سوئد در وقايع اين که اينجاست جالب باشند. والدينکان

عضو که هايى ککور " ميگويد: کودکان حقوق کنوانسيون سوم بخش ٢٤ بند
را جوانان و کودکان زندگى که فرهنگى و سنت بردن بين از براى بايد هستند کنوانسيون
کنند". مبارزه اش عليه بايد ميدهد قرار جسمى و روحى فکار حصت را آنها و آزارد مى
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و سالر مرد انسانى ضد فرهنگ با زيرا نيست درست سوئد همپيوستگى سياست
بر و ميزنند حرف فقط سوئدى مسئولين و سالين مونا نميکند. مبارزه پرستى ناموس
ميپوشند چکم مهاجر هاى خانواده از بعضى در کودکان و جوان دختران زندگى واقعيات

يابد. پايان بايد که است آشکار و رسمى حبعضى اين

است! انسانها اوليه حقوق جزو اعتقادات حبليغ و نکر , بيان شرط و قيد بى آزادى

٢٠٠١ دسامبر ١٩

که ندارد اجازه عنوان بهيچ کس هيچ انسانهاست اوليه حقوق جزو بيان و عقيده آزادى
کند. پايمال را مردم ابتدايى حق اين

حا زدهاند انسانى غير حلشهاى و حقل چنين به دست اسلمى مرحجع گروههاى اخيرا
اين به بخوبى امروز مرحجعين اين کنند. رها انتقاد حيغ زير از را اسلمى قوانين و اسلم
مقابل در اانها انسانى غير حکومتها عمر و گذشته آنها دوران که شدهاند واقف امر
آخرين که ميدانند خود است. رسيدن بسر حال در دنيا نقاط اکثر و ايران در مردم اعتراض
در حداقل را شدن غرق حال در ککتى اين بلکه حا ميکنند را خود مذبوحانه حلشهاى
اجازه که ميکنيم اعلم ديگر بار کردهايم، اعلم مکررا که همانطور دهند. نجات يوحبورى
حقوق حرين ابتدايى عليه لمپنکان هاى همپالگى و اسلمى مرحجعين داد نخواهيم
به احترام خاطر به که داريم انتظار زمين ايران راديو از ما کنند. ککى عربده انسانى
ضد اقدام عليه عقيده و بيان آزادى حق از دفاع در و انسانهاى همه شهروندى حقوق
حمام با و ايستاده اسلمى هاى باند مواجب و جيره بى مزدوران و مرحجعين دمکراحيک
سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون بپردازند. مرحجعين اين افکاى به قوا
بيان شرط و قيد بى آزادى از هميکه مثل انسانها حرمت از دفاع بنام ميداند خود وظيفه
ايستاده شما کنار در اسلمى مرحجعين واقدامات حصريکات مقابل در و کند. دفاع عقيده و

است.

سوئد وزير نخست به نامه

٢٠٠٣ اکتبر ٢

همکارى مستند فيلم يک در سوئد حلويزيون يک کانال سپتامبر ٣٠ شنبه سه روز در
گذاشت. بنمايش را اسلمى جمهورى حروريست گروههاى با )سپو( سوئد مخفى پليس
بقتل را کرد فعالن از يکى اسلمى جمهورى حروريستهاى چگونه که داد نکان فيلم در

ميدهد. فرارى را آنها سوئد مخفى پليس چگونه و ميرسانند
که ميکند کارهايى مخفى پليس ميگويد آندرسون ستن آقاى خارجه امور سابق وزير
متوجه اينکه بدو رسانده استکهلم به را قاحل که حاکسى راننده ندارد. خبر آنها از دولت
است جنايت اين ميگويد ميکود( متوجه مخفى پليس طرف از بعدها )که کيست شود
امروز ( بود پرونده حعقيب مسئول که پليس افراد از يکى کند. فرار قاحل دهيم اجازه که
حعقيب را پرونده ما نداد اجازه و نکرد همکار ما با مخفى پليس ميگويد است( بازنکسته
به ميکرديم مل بر را مسئله اين ما اگر ميگويد مخفى پليس مسئولين از يکى کنيم.
اما است. فيلم متن در مسئولين علنى اظهارات اينها ميزد. لطمه ما خارجى مناسبات
در خبرنگاران کمک به هم همين امروز که است اى سوخته هاى پرونده و اسناد اينها

ميکود. گذاشته مردم اختيار
وزير! نخست آقاى

سراسرى فدراسيون که است بوده نکاحى از يکى جزو هميکه مخفى پليس همکارى
داده هکدار سوئد دولت به مورد اين در و کرده حعقيب آنرا سوئد در ايرانى پناهندگان
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فدراسيون که شد ککف جاسوسى شبکه شوپنيگ لين در سال١٩٩٢ است.
١٩٩٤ سال کرد. گرى افکا آن مورد در )٣٠ شماره )همبستگى ايرانى پناهندگان
را کارلسون اينگوار آقاى سوئد وقت وزير نخست رسمى اى نامه طى فدراسيون
به سوئد مخفى پليس با اسلمى جمهورى هاى حروريست همکارى و فعاليت درجريان
١٩٩٤ سال در خارجه وزارت چه اگر ) ٥٤ شماره همبستگى داد) هکدار سوئد دولت
را جامعه نموده حلش رابطه اين در هميکه فدراسيون اما کرد احکذيب ر مسئله اين
مستند فيلم اين اکنون کند. اسلمى جمهورى حروريستى گروههاى فعاليتهاى متوجه
بنيان از يکى فدراسيون ميدهد. نکان را ما هکدارهاى و بصثها و ها گفته صصت
سوئد از اورا اسلمى جمهورى هاى حروريست و داد دست از را ککاورز غلم گذارانش

رساندند. قتل به را غلم قبرس در و کردند حعقيب
و پناهنده هزاران حضور هستيم. سوئد دولت طرف از ايران کردن اعلم ناامن خواستار ما
ماخواستاريم است ايران اسلمى جمهورى جنايات زنده سند سوئد در ايرانى پناهجوى
مناسبات سوئد دولت ثانيا کند اعلم ناامن ککورى بعنوان را ايران سوئد دولت اول که
خارجه امور وزارت اى صفصه ٢٤ سند بر بنا کند. قطع ايران با را اش ديپلماحى و سياسى
ما ميکند. نقض را بکر حقوق که است هايى ککور جزو ايران ٢٠٠٢ دسامبر در سوئد
در اسلمى جمهورى حروريستى لنه اين اسلمى جمهورى سفارت که خواستاريم
داريم انتظار اما دهيم ادامه خود افکاگرى به که ميکنيم حلش ما شود. بسته سوئد
و دهد خاحمه اسلمى جمهورى با سياسى کثيف مناسبات اينگونه به سوئد ککور

کند. افکا را سوئد در اسلمى جمهورى جاسوسى فعاليتهاى

احترام با
مولودى اسماعيل

سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى دبير
رونوشت:

سوئد خارجه امور وزير فريوالد، ليل خانم
سوئد در گروهى هاى رسانه

! رسمى قوانين و پناهجو زنان

حاکميت از انسان ميليونها اسلمى جمهورى سياه حاکميت سال پنج و بيست يمن به
حککيل را پناهجويان جمع اين صد در ٩٠ کودکان و زنان اند. گريخته اسلم انه کار جنايت
جمعيت دصد ٨٠ ملل سازمان عالى کميساريامى امار طبق مجموع در ميدهند.
و ستم خاطر به زن ها ميليون سالنه هستند. حککيل کودکان و زنان را دنيا پناهندگان
شان روزانه زندگى جهنم از حا ميکوند. آواره جنسى آپارحايد جنسى، حکنونت و حبعيض
حق مورد در ملل سازمان استانداردهاى ککورها رسمى قوانين در شوند. خلص
بر وآنچه کاغذ روى قوانين فاصله واقعى دنياى و مصل در ولى شده شناخته پناهندگى
هيچ هم ١٩٥١ بکر حقوق کنوانسيون در است. فاصله دنيايى ميايد پناهجويان سر
يعنى نکده ذکر ميگيرند قرار حعقيب حصت جنسيت بخاطر انسانها اينک به اى اشاره
مردسالرى بر بنيادش که اى جامعه در و شده نوشته مردها بوسيله قوانين اين حتى
بصث قابل هم قوانين اين پس ندارد. جايى انها جنسيت بخاطر زنان حقوق طبعا است
هنوز جنسى حبعيض و ازار ولى دراند راى حق زنان امروز دنيا ککورهاى اکثر در هستند.
سال که مکزيک جهانى کنفرانس است. شده شناخته بکرى جامعه مککل يک بعنوان
قطعنامه ١٩٨٠ سال است مکهور زنان دهه به ١٩٨٠ و ١٩٧٠ حتى شد برگزار ١٩٧٢
بوجود زنان کميسيون ملل سازمان رسيد. ملل سازمان حيويب به زنان عليه حبعيض لغو

اورد.
بخيوص و حرکتها اين در زنان عظيم شرکت و جهان کل در طلبانه برابرى مبارزات اما
حصت و زد دامن دردنيا را پناهندگى قوانين بازنگرى ضرورت ميلدى ٧٠ و ٦٠ اى دهه
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حبعضى و آزار بخاطر حعقيب که کردند قبول دولتها از خيلى حرکتها اين عظيم فکار
مسئله ١٩٨٥ سال در اروپا پارلمان و کردند پناهندگى قوانين مکمول را جنسى
هم کرد.ولى حائيد پارلمان عضو ککورهاى براى قانون به ارسما ر زنان عليه خکونت
زياد فاصله واقعى دنياى در آن اجراى و کاغد روى قوانين بين فاصله کردم اشاره چنانکه
اکثر درآن که داد سازمان کنفرانسى اروپا پارلمان ١٩٨٨ سال خاطردر بهمين . است
کردند شرکت ميکنند دفاع پناهدگى حق از که حککلهايى و انساندوست سازمانهاى
مسئله به برخورد در را اروپايى ککورهاى ديگر و اروپا پارلمان عضو دولتهاى وسياست
سازمان رسمى قرار بدنبال ١٩٩١ سال دادند. قرار ارزيابى و نقد مورد زنان پناهندگى
پذيرى پناهنده عمومى سياست که کرد اعلم ملل سازمان ١٩٩٠ گذشته سال در ملل
جنيست بخاط آزار و جنيسى حبعضى مسئله و حغييرکند بايد ککورها کل در زنان مورد در
خيلى پناهندگى امر با رابطه در ککورها اکثر در زنان وضع بنابراين باشد. نظر مورد بايد
ککته گيو کمپ در همسرش بدست قربانى زن گلى ٢٠٠٢ سال است. وحکتناک
دوبچه با بلحکيف درسوئد سال دو بود کرده فرار او آزار و اذيت دست از اينکه بدليل شد.
مقامات ميرساند، سوئد به را خود پناهنده بعنوان شوهرش وقتى اميگذراند. ر روزگار
کار اين به قربانى گلى ميدهند. سازمان گيمو کمپ در هم را او مهاجرين امور ارداه
هفته يک شماست. شوهر هنوز ايکان که ميدهند جواب مسئولين ولى ميکند اعتراض
خود براى جداگانه زيست مصل خواستار و ميکند مراجعه مسئولين به او احفاق از قبل
ميکود متوجه وقتى گلى شوهر ميکند، اذيت اورا شوهرش که ميدارد اظهار و ميکود
ميرسد. فرا حادثه روز و ميگيرد حيمييم کرده جداگانه سکونت مصل خواست در گلى که
ابراز رسما ملل سازمان کميسيارياى افتد. مى احفاق جهان سراسر در روزمره ها اين
ککدارحرين کلم دريک و حرين پيچيده و بردارحرين حفسير پذيرى پناهنده قانون که ميدارد
مختلف، حفسيرات ميکند. حفسر آنرا خود وضعيت به بنا هرککور است. حقوقى مسئله
پيچيده و مغرض مقوله يک ابه ر پناهندگى مسئله دولتها مسئولنه بى گاها و متضاد
سردرگمى کلفى به جنسى حبعضى و آزار از فرار مسئله ميان اين در که نموده حبديل

اند. کرده حبديل
بينى پيش مقامات و شده پناهنده سوئد به نفر ١٦٣٨١ ٢٠٠٣ سال رسمى امار خيل
گويا ٢٠٠٣ سال اول ماه ٦ در ميرسد. ١٨٠٠٠ به امار اين ٢٠٠٤ سال در که اند کرده
پناهجويان اين درصد ٨٠ و اند شده سوئد وارد ايندوره در قبل سال از بيکتر نفر ٣٠٠
و جنسى آزار دست از زده اسلم ککورهاى از عمدحا ميدهند. حککيل را کودکان و زنان
پناهندگى وضعيت مورد در جديد قانون سوئد ١٩٩٧ سال است. جنيست بخاطر حبعض
دارند. اقامت اجازه ميگيرندحق قرار حعقيب حصت جنسيت بدليل که کسانى گذراند. زنان

اجازه مسئله بخاطر ............. پرونده مورد ٨٠ يوشس بلکس خانم که حصقيقيى در
ميگويد منتنظرند و سرگدانند هنوز ديگر آنهاى اند. گرفته اقامت

به الوقوعش قريب سفر با رابطه در برى باربروهولم خانم سوئد مهاجرين امور وزير به
ايران

٢٠٠٤ فوريه ١٦

ايران ککور به موناسالين خانم انتگراسيون وزير همراه به است قرار شما اطلع طبق
از خبر داريد، ايران اسلمى جمهورى وضعيت از خبر سوئد دولت و شما حتما کنيد. سفر
سنگسار، شکنجه، اعدام، با خود ننگين حيات سال ٢٥ طول در که دولتى وضعيت
حکومت قانون اينکه )براى زنان صورت روى پاشيدن اسيد و عام مل در آدمها زدن شلق
امور وزارت خود گزارش و آمار طبق داشته. نگه پا سر خودرا ندارند( قبول را مذهبى
اجتماعى و فردى حقوق اسلمى جمهورى ايران در ٢٠٠٢ دسامبر در سوئد خارجه
انسانها و داده دست از خودرا معنى بکر حقوق نميکود. شناخته برسميت انسانها

نميکود. شناخته برسميت حرمتکتان الملى بين موازين و انسانى معيار هيچ طبق
مهاجرين امور وزير خانم
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عناوين به مردم قبل سال چند از است. عظيمى حغييرات خوش دست ايران جامعه امروز
گوربسپارند. به را ايران در سياسى اسلمى ننگين حاکميت ميکنند حلش ها روش و
دانکجويان، معلمان، گسترده و عظيم اعتراضات هستيد ايران عازم شما که اکنون هم
اجتماعى اعتراضات وجود بدليل دارد. وجود اى گسترده سطح در کارگران و زنان جوانان،
اند. کرده داغ را ها جناح بين جدال و شده داغ ايران دلتمردان پاى زير زمين عظيم
که خاحمى جناح اند. قول هم ايران مردم به حقوقى بى حصميل در همگى که جناحهايى
انسانى غير دستگاه و دم آوردن بوجود در بناميد ليبرالش داريد دوست دولتتان و شما
که است خاطر بهمين هستند. و بوده شريک آمدنش سرکار ابتداى از اسلمى جمهورى
حاکميت کل نابودى براى ايران مردم ندارند. اعتبار جناحها از هيچکدام ايران مردم بين
ايرانى هزاران حضور شاهد سوئد در شما ميکنند. مبارزه و حلش اسلمى جمهورى
دست از و روحى فکار ، شکنجه آثار اند گريخته اسلمى جمهورى جهنم از که هستيد
از بيش که حککلى بعنوان ما است. اسلمى جمهورى وجود حاصل شان هويت دادن
ايرانى به ميکنيم حلش و ميکنيم مبارزه اسلمى جمهورى عليه سوئد در است سال ١٥
سوئد جامعه با را آشنائيکان و حقوقى خدمات اسلمى جمهورى جهنم از فرارى هاى
و خود نارضايتى بدينوسيله ما . ميکنيم مصکوم را ايران به شما سفر آوريم. فراهم را
سفر . ميداريم اعلم ايران به شما سفر از را حککيلت اين هودار و فعال و عضو هزاران
ايران مردم روزمره مبارزات انسانى، ارزشهاى به احترامى بى ايران به مقطع اين در شما

ميکنند. مبارزه اسلمى جمهورى اختناق و حاکميت زير است سال ٢٥ که است
ايران در سنگسار و شکنجه اعدام، اختناق، حاييد شما سفر ايران مردم و ما نظر به
قويا آنرا ما و است ايران اسلمى جمهورى حاکمان به دادن اعتبار شما سفر است.

ميکنيم. مصکوم

سوئد در پژواک راديو با مولودى اسماعيل راديويى مناظره

٢٠٠٣ آوريل ٢٠

مولودى اسماعيل با راديويى اى مناظره پژواک راديو ٢٠٠٣ آوريل ١٩ و ١٢ شنبه روزهاى
پذيرى پناهنده باسياست رابطه در داشت سوئد در ايرانى پناهندگان فدراسيون دبير
)حزب بورژوايى حزب چهار طرح و ايران به ايرانى پناهجويان اخراج موضوع سوئد، دولت
به زيست مصيط حزب و مسيصى( دمکرات حزب کار، مصافظه حزب مرکز، حزب مردم،

سوئد. پارلمان
وضعيت سوئد در ايرانى پناهندگان داريد اطلع همچنانکه مولودى آقاى پژواک: راديو
برگردانده ايران به را حعدادى حاکنون و ميگيرند رد جواب زيادى حعداد يعنى ندارند خوبى

ميبينيد؟ چگونه را شرايط اين اند
. دارد اين از طولنيتر سابقه سوئد در پناهندگى حقوق به حجاوز روند مولودى: اسماعيل
شروع را پناهندگى حقوق به حجاوز سيستماحيک بطور سوئد دولت ١٩٨٩ سال از درست
وضع سال هر اند حوانسته است حاکم دنيا بر امروز که راستى سياست يمن به و کرده
که هستند پناهجويانى است بصرانى شرايطى در اوضاع امروز کنند. بدحر و حر بد را
خاص حنها اوضاع اين ميکنند. زندگى مخفى پناهجو هزاران و اند بلحکليف سالها
بيکتر را مسئله اين ايرانى پناهندگان فدراسيون بعنوان ما اما نيست ايرانى پناهجويان
دولت با مورد اين در مداوم بيورت که هستيم حککلى حنها و ميکنيم مطرح جامعه در
مسئله ميکوشيم مذاکره و ديپلماسى حا گرفته اعتراضات دادن سازمان از هستيم. درگير
را پناهجويان ما و است حصمل قابل غير اوضاع اين نتيجه در يابد. خاحمه پناهجويان بنفع
ايرانى پناهندگان فدراسيون صف در و کنند متککل مبارزه وضع اين عليه که فراميخوانيم

دهند. سازمان خودرا
مککلى و برگردند ايران به ميتوانند پناهجويان که ميکند ادعا سوئد دولت پژواک: راديو

چيست؟ شما نظر داشت. نخواهند
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و خود انسانى غير برخوردهاى حوجيه براى سوئد دولتى مسئولين مولودى: اسماعيل
اخبار پخش و شانتاژ هر به دست ايران مثل دولتهايى با سياسى و اقتيادى روابط حفظ
روز بيورت فدراسيون حککيلت است. دولتها با روابط و سود آنها هدف ميزنند. نادرستى
ژانويه در دارد. خبر اند شده گردانده بر که آنهايى و سوئد در پناهجويان اوضاع از مره
در سال سه برگرداندند، ايران به حوژلى کريم بنام حرکيه از را پناهجويى گذشته سال
اند برگردانده که را کسانى کردند. اعدامش مهاباد شهر در برگکتنش بمصض بود. حرکيه
ندارند حق ميدهند، امضا ميروند روزه هر يا درزندانند هنوز آنها از حعدادى که داريم خبر ما
مصل. کميته و سپاه اجازه با آنهم حازه شوند دور زندگيکان مصل از روز سه از بيش
ندارند. خبر ازشان هيچکس هنوز اند برگردانده سوئد از که را کسانى از حعدادى
هويت ميکند حلش سوئد مثل هايى ککور حبليغاحى پکتيبانى با اسلمى جمهورى
معاون ٢٠٠٢ سال دسامبر دهم حاريخ در ما کند. پنهان دنيا چکم جلو در خودرا واقعى
اسلمى جمهورى جنايات از معتبرى اسناد کرديم. ملقات را امورمهاجرين وزير سياسى
در انسانها اجتماعى و فردى هاى آزادى وضعيت گوياى که گذاشتيم اختيارشان در را
اختيارشان در سوئد در را پناهجويان وضع از مستند گزارشى همچنين بود. ايران
امور وزارت ٢٠٠٢ دسامبر اواخر در کنند. رسيدگى آنها به که دادند قول بما گذاشتيم،
به و داد انتکار ايران در بکر حقوق موقعيت مورد در اى صفصه ٢٣ سندى سوئد خارجه
که ميکند حاييد خارجه امور وزارت اند. کرده استناد گذاشتيم اختيارشان در ما که اسنادى
قرار حعقيب حصت سنگسار، شکنجه، نميکند. رعايت را انسانها حقوق اسلمى جمهورى
بودنکان زن بخاطر زنان مذهبيکان. و سياسى اعتقادات بخاطر ايران در انسانها دادن

ميگيرند. قرار سيستماحيک آزار و اذيت مورد
به ميتوانند پناهجويان و نميدهند آزار را آدمها ايران در که هستند مدعى آقايان همين اما

کنيم. افکا را سوئد مسئولين دروغگويى و شانتاژ اين ميکنيم حلش ما برگردند. ايران
به اى قطعنامه مردم حزب همراه سوئدى حزب چند اخيرا مولودى آقاى پژواک: راديو
سوئد. در مهاجر کارگران براى کار شرايط کردن ساده با رابطه در اند داده سوئد پارلمان
حقوق و بياورند گير کار راحت بتوانند هم ها اروپايى غير اروپايى کارگران از گذشته يعنى

باشد؟ پناهجويان بنفع اين نميکند فکر آيا بگيرند. کامل
خواست در که کسانى يا کس مسئله با مهاجر کارگران مسئله مولودى: اسماعيل
ارزان کار نيروى ميکنند حلش احزاب اين دارد. زيادى فرق اند کرده يا ميکنند دايم اقامت
غير کارگران که مسئله اين کل در و بريزد شان جيب به بيکترى پول بتواند مهاجر کارگر
باشد نداشته ضررى خود بخودى شايد کنند کار جا اين در باشند داشته حق هم اروپايى
دوست من ندارد. اند بلحکليف کمپها در امروز که پناهجو هزاران به ربطى اصل اين اما
حالت بهترين در حازه ميبردند. پناهجويان اين از اسمى جايى در احزاب اين که داشتم
جاى سر برگردد قراردادش بعداز بايد و ميفروشد را کارش نيروى ميآيد مهاجر کارگر هم
کسانى نميکند. دوا را دردى او براى ميپردازد که مالياحى و بيمه مسئله خودش. قبلى
زندگى هايکان بچه و خود انسانها همه مث ميخواهند اند کرده اقامت درخواست که
کردن زندگى غيرقابل شرايط از اينها شوند. ماندگار اينجا ميخواهند باشند. داشته آرامى
امنيت و زندگى حامين بلکه نيست کار اجازه حنها آنها مسئله اند. کرده فرار خود ککور در
اين که زيست مصيط حزب همراه بورژوايى احزاب است. هايکان بچه و خود زندگى
که پناهجويى هزاران بزندگى نه ميانديکند مهاجر کارگر ارزان کار به اند داده را قطعنامه

گردانند. سر سوئد در سالهاست
در را پناهجويان ببعد اين از که داده طرحى انگليس دولت اخيرا مولودى آقاى پژواک: راديو
اروپا وارد پناهنده که نميدهند اجازه يعنى آلبانى. در و حرکيه در دهند. اسکان دونقطه
سوئد پارلمان به که حزبى چهار و سوئد مردم حزب طرح که نميکنيد فکر شما شود،

باشد؟ بهتر انگليس دولت طرح اين از اند داده
چون است راسيستى و انسانى غير طرحى انگليس طرح البته مولودى: اسماعيل
بکدت ما شوند. اروپا وارد نگذارند و کنند زندانى کمپها اين در را پناهجويان ميخواهند
و ايستاد خواهيم آن عليه قطعا ميکنيم. مصکوم را پناهجويان کردن ايزوله سياست اين
راست احزاب قطعنامه اما ميکنيم. مبارزه اش عليه کلم يک در کرد. خواهيم افکاگرى
ما ندارد. سوئد در پناهجويان امروز مککلت به ربطى که است ديگرى چيز اصل سوئد
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حقوق از و کنند کار کنند، زندگى ميخواهند که جا هر دارند حق انسانها همه ميگوييم
آنها به کسى چه نکنيم مردان دولت از را سوال اين چرا کنند. استفاده خود انسانى
مصترم آقايان اين نگهدارند. سالها سرگردان و بلحکليف را انسان هزاران که داده اجازه
عمل اند داده که هايى حعهد به چرا اند کرده امضا را بکر حقوق کنوانسيون زير که
هيچکدام نميخواهم من و انگليس يا است بهتر سوئد طرح نيست اين مسئله نميکنند؟
حق انسانها همه و است شمول جهان انسانى حقوق ميگويم من کنم. حاييد را آنها از
ککورهايکان از گرفتند حيميم که بالغ آدمهاى حنها مککل کنند. زندگى راحت دارند
اين انسانى غير سياست قربانى نوجوان و کودک هزاران امروز بلکه نيست کنند فرار
خزنده هايش بجه اند شده مخفى که روزى از که ميکرد حعريف مادرى هستند. ها دولت
نهايت در و شود خانه در آنها حضور متوجه پنجره از کسى مبادا اينکه بدليل ميکنند بازى
کار که است اين آرزويکان حنها و ميبينند وحکتناک خوابهاى ها بچه بيفتند. پليس بدام

ميکنيم. زندگى انسانى غير دنياى همچنين در ما متاسفانه شود. درست اقامتکان
نميکنى فکر ولى است آل ايه خيلى ميگوييد شما که اينى مولودى آقاى پژواک: راديو

است؟ بهتر انگليس طرح از سوئدى احزاب اين طرح
کمى احزاب اين ايکاش که ميگويم من نيستم احزاب اين ميلح من مولودى: اسماعيل
بلحکليف و آواره مملکت اين در که انسان هزاران بسرنوشت به ميدادند جرئت خود به
با انگليس دولت ميبردند. نام آنها انسانى حقوق از جاى در و ميکردند فکرى هم اند
لگدمال را انسانها حرمت چگونه و ايساده کجا ميدهد نکان انسانيش غير سياست

ميکند.
انسانهاى همه و پناهجويان مبارزات سازماندادن با ايرانى پناهندگان فدراسيون بعنوان ما
با حنها پناهجويان قطعا برسانيم. جهانين بگوش انسانها حق بر صداى ميکنيم حلش آزاده

آنهاست. مبارزات سازمانده فدراسيون و بايستند حوحش اين مقابل در ميتوانند مبارزه
گذاشتيد. ما اختيار در که وقتى از حککر با پژواک: راديو

سوئد در پناهجويان مبارزات و فدراسيون کمپين

٢٠٠٣ نوامبر ٢

سپتامبر ٢٢ از گذشته ونيم يکماه در ايرانى، پناهندگان سراسرى فدراسيون سوئد واحد
دوره اين داد. سازمان سوئد در مخفى پناهجويان از دفاع در را اى گسترده کمپين ،٢٠٠٣

شويم. نزديک پيروزى به آن گسترش با بايد که دارد باارزشى درسهاى و حجارب
واحد، اروپاى قوانين به بنا اخير، سال چند در اروپايى هاى ککور که ميدانيم همه
به آنرا خود اوضاع بفراخور هرککور دادند. حغيير را شان پذيرى پناهنده سياست مکترکا
که اروپا احصاديه خارج در پناهجويان دادن )اسکان جديد حرفندهاى از است. آورده در اجرا
در پناهجويان زندگى وضعيت به آگاهانه حوجهى بى حا است( انگليس دولت پيکنهاد به
غير اوضاع وخامت و پناهجويان به فکار حکديد سياستها اين نتيجه سطوح. حمام
اند، رسانده حداقل به را درمانى و بهداشتى امکانات است. بوده پناهجويان انسانى
اين به اعتراض بيکمارند. مککلت ميکود. کمتر و کم بروز روز زبان آموزش مسئله
غير سياستهاى مقابل در عمومى افکار دادن سازمان و جامعه در پناهجويان وضعيت

است. فدراسيون روزه هر کار سوئد، دولت پذيرى پناهنده انسانى
براى و پناهجويان خود قوى حضور با بود. فدراسيون ديگر کمپنهاى ادامه ما اخير کمپين
با سوئد دولت سياسى مماشات افکاى سوئد، دولت پذيرى پناهده سياست افکاى
مسئله با رابطه در المللى بين قوانين و مقررات گذاشتن پا زير و اسلمى جمهورى
حکومت و پناهندگى منکا بعنوان اسلمى جمهورى افکاى حال همان در پناهجويان،
به سوئد دولت که شرايطى افکاى انسانها، اجتماعى و فردى حقوق کردن پايمال
ناامن ککورى ايران که حقيقت اين بر حاکيد است، کرده حصميل مخفى پناهنده هزاران
امن نا ما برحق خواستهاى است. بوده ما سياست اصلى مصورهاى جمله از است،
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و زندگى وضعيت به اوژانس و فورى حوجه و اخراجها، فورى حوقف ايران، کردن اعلم
است. پناهجويان اقامت

چند گذاشتن با بودن در فدراسيون برگرفت. در را سوئد جنوب حا شمال از ما کمپينهاى ٭
مبارزات از دمکرات سوسيال و چپ احزاب حمايت نيز و بودن شهر مرکز در آکسيون روز
اين شمال در حيراژ پر هاى روزنامه کرد. جلب را مردم از وسيعى طيف حمايت آنها
پناهجويان سازماندادن در فدراسيون موثر فعاليتهاى مورد در و کردند منعکس را آکسيون
نفر صدها و شد پخش حبليغى اوراق و برگه ها صد نوشتند. خود حق براى مبارزه در

کردند. ملقات را بودن شهر مرکز در فدراسيون اطلعاحى مرکز
اعتراض صداى بيگانه، احباع اداره مقابل در حظاهرات گذاشتن با استکهلم در فدراسيون ٭
مسئولين که هياحى راس در فدراسيون مسئول رساند. مسئولين بگوش را پناهجويان
جا هر فدراسيون که کرد نکان خاطر کرد، ملقات سوئد در را بيگانه احباع امور اداره
در و کند مسولنه دخالت ميداند خود وظيفه گيرد، قرار حعرض مورد انسانها مدنى حقوق

ميايستد. پناهجويان حقوق کردن پايمال مقابل
شهر، مرکز در اطلعاحى غرفه کردن داير با استکهلم در پناهجويان و فدراسيون واحد ٭
جمهورى افکاى نيز و سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست مورد در وسيعى اطلعات
و مخفى پناهجويان از دفاع در سمينارى گذاشتن گذاشتند. مردم اختيار در اسلمى
مسئله جدى بطور ديگر بار سوئدى، احزاب و انسانها حقوق از دفاع سازمانهاى شرکت
حاضر سازمانهاى و کنندگان شرکت سمينار پايان در گذاشت. دستور در را پناهجويان
دهند. حککيل مخفى پناهجويان از دفاع در سراسرى سازمانى که رسيدند بتوافق

کرد. اينکار پيگيرى و نوشتن مسئول را فدراسيون دبير مولودى اسماعيل سمينار
حوانست شهر مرکز در اطلعاحى مرکز يک برپايى با يوحوبورى در فدراسيون واحد ٭
آدمککى و اختناق سياستهاى کند. جلب پناهجويان از حمايت به را نفر هزاران
و سمپاحى مدت اين در سوئدى جوان صدها بگيرد. جامعه به رو را اسلمى جمهورى
طيف و شد پخش حبليغى اوراق برگ هزاران داشتند. اعلم مرکز اين با خودرا همکارى
مرکز و آکسيونها اين کردند. امضا را سوئد دولت به فدراسيون اعتراضى نامه وسيعى
با کمپين اين پايان کرد. دگرگون بکلى را شهر فضاى بود برپا روز ٣٥ بمدت که اطلعاحى
اين شد. برگزار نفر ٣٠٠ از بيش باشرکت که بود نوامبر اول روز در بزرگى حظاهرات
فعاليتهاى که بزرگى حيوير و شد پناهجويان حقوق مدافعين گردهمايى مصل حظاهرات

گذاشت. بنمايش را فدراسيون
اين کردند. برپا اعتراضاحى و آکسيونها ها واحد از کدام هر نيز ديگر هاى شهر در ٭
آغاز مهاجرين امور وزير به سوئد واحد فدراسيون دبير گکاده سر نامه با که ها آکسيون
نامه جواب در مهاجرين وزير نمود. جلب ايران مسئله به را مسئولين و دولت نظر شد،
خوشصاليم. شما نامه ديدن از "ما نوشت: فدراسيون دبير مولودى اسماعيل سرگکاده

ميگوييد". شما که اى اندازه آن به نه ولى هست کمبودهائى
ما هستيم. اسلمى جمهورى حاکميت حصت ايران کردن اعلم ناامن خواستار ما
بدون پناهجو کودکان و زنان بخيوص و بگيرند اقامت ايرانى پناهجويان کليه خواستاريم

بگيرند. اقامت اگر و اما هيچ
در احصاد گسترش بايد اينها به است. سوئد در ما مبارزه از دور اين جدى موفقيتهاى اينها
پرچم ايندوره در ما کرد. اضافه را مکترک درد حل براى آمدن ميدان به و پناهجويان ميان
و بيکتر احصاد دستمايه را ها موفقيت بايد اما کرديم. حر بلند را برحقمان خواستهاى
پيروزى آن آخر که بپيمائيم بايد را راهى ما کرد. حر گسترده کمپينهاى براى ريزى برنامه
گرفتن و ايران کردن اعلم ناامن سوئد، دولت پناهندگى ضد سياست بر پناهجويان

باشد. اقامت
که اند گرفته مثبت جواب پرونده ١٢ مجموعا کمپين هفته چند اين جريان در اطلع جهت

ميگوييم. حبريک دوستان اين به پيش پيکا
بگوش وسيع سطصى در را پناهجويان صداى حوانستيم ما مبارزه ونيم يکماه مدت اين در
بما و شدند آشنا ما نظرات با نفر هزاران برسانيم. مملکتى مسئولين و ميديا و جامعه
اين جاها، خيلى امروز و ايتاليا، و استراليا و حرکيه و سوئد حا بلژيک از کردند. کمک
شان، پناهندگى ضد سياست و هستند دولتها يکطرف ميکند. مبارزه و اعتراض جنبش
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اعتراض از جديد دور يک براى ميخواهيم. را خودمان آزادى و حق هستيم، ما طرف يک
و کمبودها کنيم. حمايت مختلف جاهاى در پناهجويان مبارزات از شويم. آماده گسترده
ميدان به مان پناهندگى حق از دفاع براى يکپارچه و کنيم رفع را کارمان ضعف نقاط

بيائيم.

کنيد! حمايت بودن در پناهجويان حصين از

٢٠٠٣ ژانويه ٢٧

پناهجويان , آزاده مردم
و همکارى با سوئد دولت پذيرى پناهنده انسانى غير سياست به جواب در پناهجويان
که نيست بار اولين اين زدند. حصين به دست بودن واحد فدراسيون سازماندهى
امور اداره مسئولين نادرست برخورد و بال سر جوابهاى و بلحکليفى بخاطر پناهجويان

ميزنند. حصين و اعتراض به دست مهاجرين
پناهندگى حقوق از دفاع در که اى آزاده مردم و پناهجويان است مسلم که آنچه ولى
را مسئولين يقه مختلف مواقع در خود خواستهاى رسيدن سرانجام به حا ميآيند بميدان
خواهند سوئد در پناهندگى نادرست سياست متوجه را عمومى افکار و گرفت خواهند
به اقامت دادن اسلمى، جمهورى بودن امن نا اعلم پناهجويان خواستهاى کرد.

است. مخفى پناهجويان پرونده کردن باز و پناهجويان
شده منتکر ٢٠٠٢ دسامبر ماه در صفصه ٢٣ در که سوئد خارجه وزارت گزارش به بنا
و فردى هاى ازادى مسئله و بکر حقوق رعايت وضعيت سياسى, وضعيت گوياى
اداره مسئولين اين به حوجه با اما است. ايران اسلمى جمهورى ايران در مردم اجتماعى
بى نهايت در ميکنند. نگاه ايرانى پناهجويان وضعيت به حوجهى بى کمال با مهاجرين امور
اند کرده فرار اسلمى جمهورى از هايکان بچه همراه که مردانى و زنان به مسئوليتى
سياست از مردم چرا که دارد اذعان سوئد خارجه وزارت گزارش همين ميدهند. رد جواب

ميکنند. فرار شکنجه و اعدام حرور، ، سرکوب
اعتراض سازماندهى در حوان حمام با بودن واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون
حمام ما ايستاد. خواهد سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست مقابل در پناهجويان
حمايت با ميخوانيم. فرا بودن در متصص پناهجويان از حمايت به را آزاديخواه انسانهاى

کنيد. حقويت را پناهجويان مبارزات گستردگى و حوان بودن در متصين پناهجويان از خود
بودن واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون

بلدت فولک سوئدى روزنامه با مولودى اسماعيل مياحبه
پناهندگى مسئله با رابطه در سوئد دولت سياست و مخفى پناهجويان وضعيت مورد در

اوت ١٥ روز

خانواده يک وضعيت مورد در پيش ماه چند من بلدت: فولک روزنامه از شولدت سارا
کيس کردن اکتول و ادامه براى حال نوشتم. مطلبى نورشوپينگ شهر در مخفى پناهجو
اين در و هستيد سوئد در ايرانى پناهندگان حککيلت مسئول که شما با دانستم لزم
ايد شده گير در پناهندگى مسائل با رابطه در دولتى ارگانهاى با مختلف مواقع در رابطه
و سوئد دولت پذيرى پناهنده سياست مورد در شمارا نظرات و باشم داشته اى مياحبه

شوم. جويا سوئد در مخفى پناهجويان وضعيت
هستم. شما خدمت در ميل کمال با مولودى: اسماعيل

ميبينيد؟ چگونه را سوئد در پذيرى پناهنده سياست شولدت: سارا
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غير سياست اخير سالهاى در سوئد دولت و اروپايى دولتهاى مولودى: اسماعيل
کمترين پناهجو نتيجه در اند. گرفته پيش در پناهندگى مسئله به برخورد در انسانى
ايرانى براى حداقل است صد در ٢ حدود در قبولى آمار دارد. اقامت گرفتن براى را شناس
چندى ندارند. معقولى و درست برخورد پناهندگى هاى کيس به دولتى ارگانهاى ها.
را پرونده بيگانه احباع امور اداره مسئولين که کرد فاش هتر نى داگنز روزنامه پيش
و زيستى امکانات از روز هر اينها از گذشته ميدهند. خواست در به رد جواب نخوانده
در سوئد دولت سياست کلم يک در شده. علت بر مزيد اين و ميزنند آنها بهداشتى
است. پناهندگى حقوق کنوانسيون عليه و انسانى غير پذيرى پناهنده مسئله با رابطه

چگونه را وضعيت داريد حماس مخفى پناهجوى نفر صدها با که شما شولدت: سارا
ميبينيد؟

اينکه از حيويرى ميدانم لزم دهم جواب سوال اين به اينکه از قبل مولودى: اسماعيل
در ميکنند حلش سوئد جمله از و اروپايى دولتهاى بدهم. ميکوند پناهنده انسانها چرا
با سياسى مناسبات و اقتيادى منافع فداى را انسانها زندگى زيرا کنند سکوت مورد اين
قوانينى ايران اسلمى جمهورى موجود مدارک و اسناد حمامى شهادت به ميکنند. دولتها
حفتيش و اعدام سنگسار، حرور، حکومت سال ٢٤ دارد٠ وسطايى قرونى و انسانى غير
جمهورى جهانى و انساندوست سازمانهاى بارها کرده. حاکم ايران ککور بر عقايد
از ايرانى پناهجويان آرى اند. کرده مصکوم انسانها شکنجه و حرور بخاطر را ايران اسلمى
آن بر دولتى مسئولين و سوئد مهاجرين امور اداره ولى اند. کرده فرار حکومتى چنين

ميپوشند. چکم
از آنهارا نامناسب وضعيت نگاه اولين در کنيد نگاه آنها به اگر پناهجويان، خود وضعيت اما
حامين. بى زندگى يک و بهداشتى اجتماعى، امنى، نا از حرس ميخوانيد. چکمانکان
وقتى اند. داده دست از را بچگانکان خواستهاى و بچگى کودکى اوان در هايکان بچه
چه والدينکان بگيريد نظر در است اقامت مسئله ساله و٦ ساله ٥ بچه غم و هم
کرده مچاله را آنها زندگى عيبى هاى آرامى نا و روحى هاى فکار دارند. روزگارى
سير بخاطر پناهجويان است. پناهجويان از کارفرمايان استفاده سو ديگر مسئله است.
حيپ اين و دهند. حن بيتامين و سياه کار به مجبورند هايکان بچه و خود شکم کردن
بهترين )در کرون ٣٠ ماکس کرون ده ساعتى هستند. کارفرما براى خوبى طعمه آدمها
١٠ حرين عادى کنند کار روز در ساعتها مجبورند پناهجويان که است ناچيزى پول حالتش(
حمرکز مککلت ندارند. خوبى روحى وضعيت هايکان بچه است. روز در ساعت ١٢ حا
خطر در شان روحى و جسمى سلمتى آنهاست. جدى مککلت بودن بيقرار و حواس

است.
ندارد؟ وجود آنها براى دولتى و اجتماعى امکان هيچ آيا شولدت: سارا

بدليل اما کنند. استفاده مانگاهها در اوليه خدمات از ميتوانند مثل چرا مولودى: اسماعيل
امور اداره دستگاه و دم و پليس از حرس بدليل زندگيکان مصل شدن افکا از حرس
هفته در که حلشيم در ما کنند. استفاده هم ابتدايى امکانات اين از نميتوانند مهاجرين
حق از دفاع در و مخفى پناهجويان حقوق از دفاع در مبارزاحى کمپين آينده هاى
اين در که ميخوانيم فرا را آزاده انسانهاى همگى ما اندازيم. براه انسانها شهروندى
از دفاع سازمانها و سوئدى سازمانهاى و احزاب با ميکنيم حلش ما کنند. شرکت کمپين
ککورى بعنوان ايران که است اين ما حلش کنيم. همکارى مورد اين در انسانها حقوق

شود. اعلم سوئد دولت طرف از ناامن
دهيد. قرار اقداماحتان جريان در مارا که ميکويم خوشصال شولدت: سارا

داريم. نياز کارهايمان پيکبرد براى شما همکارى به ما احفاقا و قطعا مولودى: اسماعيل
شما. از حککر با شولدت: سارا

بخير. شما روز مولودى: اسماعيل

سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى،

مطبوعاحى اطلعيه
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٢٠٠٣ سپتامبر ١١

با ناشناسى فرد حوسط سپتامبر ١٠ چهارشنبه روز عير سوئد امورخارجه وزير آناليند
در ٢٠٠٣ سپتامبر ١١ امروز صبح وارده جراحات براثر که گرفت قرار حمله مورد چاقو

درگذشت. بيمارستان
آنها غم در را خود و ميگويم حسليت ليند آنا فرزندان و خانواده به را بزرگ ضايعه اين ما
اين سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى، ميدانيم. شريک
و مدرن جامعه يک هاى ارزش با مغاير آنرا و ميکند مصکوم بکدت را کارانه جنايت عمل

ميداند. انسانى

سوئد واحد ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى، دبيرخانه طرف از
مولودى اسماعيل

خارجه امور وزارت با ملقات از گزارشى

٢٠٠٢ سپتامبر ٢٠

با رابطه در اى جلسه سوئد امورخارجه امور وزارت ٢٠٠٢ سپتامبر ١٨ چهارشنبه روز
کرد. برگزار استکهلم در جامعه. در فقر و جنسى حبعيض عنوان حصت زنان موقعيت

جامعه در زنان مسائل با که حککلهايى سوئد، پارلمان از نمايندگانى جلسه اين در
سرخ، صليب ، مهاجرين حککلهاى کمونها، اندرکاران دست و مسئولين کارميکنند،
و مهاجرين امور اداره فقير، هاى ککور به کمک سازمان مرکزى بخش ، ملل سازمان
جلسه اين در سوئد فدراسيون دبير بعنوان من داشتند. شرکت سوئدى احزاب نمايندگان
امور وزارت هاى پروژه مسئول که يوهانسون يرد خانم جلسه ابتداى در داشتم. شرکت
در خارجه امور وزارت نماينده و اروپايى غير هاى ککور در زنان مسائل با رابطه در خارجه
وضعيت از گزارشى و کرد صصبت مرد و زن برابرى مسئله با رابطه در است اروپا پارلمان
زنان که که اشاره و داد ارائه فقير ککورهاى بخيوص دنيا ککورهاى در زنان موقعيت و
به نوبت گزارش از بعد ميدهند. حککيل را دنيا فقير جمعيت کل در ٧٠ از بالحر دنيا در
زنان وضعيت مورد در ها خيلى شد. ککورها اين در زنان موقعيت و گزارش مورد در بصث
اجتماعى زواياى از زنان وضعيت که مختفى هاى اشاره کردند صصبت کلى بطور دنيا در
ککورهاى در زنان وضعيت بر خودرا فکوس رسيد بمن نوبت وقتى داشتند. انسانى و
ککورهاى در اسلم قوانين اجراى و اسلمى قوانين وضعيت نمونه بعنوان و اسلمى
و پاکستان ايران، در زنان وضعيت به خود بصثهاى اثبات براى و کردم بصث را اسلمى
مضاعف ستم دنيا در زنان اينکه کردم. استفاده دارند مذهبى حکومت که افغانستان
ميدهند حککيل را جهان در فقرا بيکتر درصد زنان اينکه . است درست ميکود براشان
دولتى رسانه هيچ که کنم خبر با واقعيتى از را شما ميخواهم من ولى . است درست
مقامات و ککور عليه سياسى حبليغات ندارند حق خودشان بقول و نميکند اشاره آن به
منافع بخاطر سوئد يعنى ما مطبوع دولت مصترم زير و که بگيرد نظر در کنند. مصترمکان
به دارد( حرجيح انسانها ارزش و مدنى حقوق بر اينجا در اقتيادى )منافع مطبوعش دولت
خارجه وزير ليند آنا خانم سفر از قبل روز چند ٢٠٠٢ آوريل ماه ١٧ و ١٦ کرد سفر ايران
کرد. سنگسار ,نامکروع, رابطه جرم به را ايوبى مريم بنام زنى اسلمى جمهورى سوئد
سنگسار به اسلمى جمهورى ايران در زن چهار ايم نکسته اينجا ما که اکنون هم
از زنان شود. اجرا مقامات طرف از حکمکان روزها همين است قرار و اند شده مصکوم
شغل ، کند معاينه را زن بيماران ندارد حق مرد دکتر اند، شده مصروم پزشکى شغل
است العقل ناقص زن اسلم شرع طبق چون چرا ميدانى شده، ممنوع زنان براى وکالت
اجازن بدون دختران و زنان باشد. داشته برعهده را ديگران وکالت نميدهد قد عقلش و
ميتوانند نفرشان دو و ميبرند ارث مرد نيف کنند. سفر ندارند حق برادر يا پدر شوهر،
ککور در زنان بلکه يافت نميتوان اقتياد در حنها را فقر دهند. شهادت مرد نفر يک بعنوان
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کردن زندگى حق بلکه نيستند فقير اقتيادى نظر از حنها اسلمى بخيوص مذهبى هاى
وضعيت اين باشد. شوهر ميتواند يا و برادر پدر، مرد اين حال ندارند. مرد اجازه بدون را
و باشند مصروم علمى پيکرفتهاى و آموزش صنعت، رشد و حکامل از زنان که شده باعث
بخود ما چطور دارد اسلمى حکومت يک ايران است. درست اسلم شرع قوانين طبق
حقوق حرين ابتدايى ککورى چنين با کردن برقرار روابط و مناسبات نام حصت که بقبولنيم
ما چرا کنيم؟ صصبت دنيا هاى ککور در زنان وضعيت از حال و بگذاريم پا زير را انسانى
خارجه امور وزير از و بيتوجهيم مسائل اين به ميکنيم کار شب و روز انسانها برابرى که
داريم حق ما زديد؟ زنان بر ستم رفع سر بر کلى چه ايران؟ در کردى چکار نميپرسيم مان
جلسه در کنندگان شرکت برميگردد. ما کار پروژه به چون بخواهيم حوضيح سوئد دولت از
قبول ايران مردم چرا بود اين سوالکان حعدادى دادند. گوش صصبتها به مبهوت
آوردن سرکار در اروپايى دولتهاى نقش به سوالها به جواب از بخش اين در ميکنند؟من
اسلصه شرکت جنگى وسائل فروش نقش به کردم اشاره منطقه در سياسى اسلم
اشاره کيت ايران ماجراى به و کردم اشاره پاکستان هندو و ايران به بوفوش سازى
به را ايران مردم که است ديگر سياسى بست و بند صدها و معاملت اين نتيجه نمودم.
روزنامه در من گرفت اوج دانکجويى مبارزات ١٩٩٩ سال وقتى اند. ککيده صلبه
ميدهد( لقب ليبرال اورا ( سوئد دولتمردان مصبوب که خاحمى نقش به پستن يوحيبورى
کنيم کارى دنيا در زنان براى ميخواهيم اگر آرى کردم. اشاره حظاهرات سرکوب در است
باشجاعت زنان امروز ايران در کنيم. کوحاه زندگيکان از را سياسى مذهب دست بايد
از دفاع کانال از اسلمى جمهورى نابودى ميدانند و ميکنند مبارزه اسلمى قوانين عليه
ککورهاى در زنان بيدارى پروژه به بايد ما ميگذرد. مرد و زن برابرى و زنان حقوق
و زنان سازمانهاى و حککلها با حماس طريق از بايد را اينکار کنيم. کمک اسلمى
بصثهاى از ببريم.بعد پيش مسلمان ککورهاى در طلب برابرى و آزاديخواه سازمانهاى
دور در را اسلمى ککورهاى در زنان موقعيت که رسيد نتيجه اين به کنفرانس فراوان
و کنند کنترل ، کنند کم دولتهارا به اقتيادى کمکهاى و بگذارد دستور در ويژه بطور آينده
دادند قول حعدادى بگذارند. اولويت در را دولتى ارگانهاى از خارج و آزاد حککلهاى به کمک
هستند سنگسار خطر در که زنى ٤ از پکتيبانى در که سپتامبر ١٩ روز حظاهرات در که

کنند. شرکت عير نيم ٤و ساعت استکهلم در

! ايران در سياسى زندانيان از دفاع آکسيون گزارش

١٩٩٩ سپتامبر

در سياسى زندانيان از دفاع به آکسيونى بعدازظهر ۵ ساعت ٩٩ ٩ ١٢ پنجکنبه روز
زنان حقوق از دفاع المللى بين کمپين سوئد، دفتر فدراسيون ککورى واحد طرف از ايران
از بيش شرکت با يوحوبورى در ايران کارگرى کمونيست حزب دفتر و سوئد واحد ايران در
مرکزى کميته عضو فرزاد ايرج آکسيون اين در برگزارشد. يوحوبورى شهر مرکز در نفر ٦٠
در سياسى زندانيان وضعيت با رابطه در انگليسى بزبان را حزب اطلعيه ا ک ک حزب
را فدراسيون اطلعيه فدراسيون ککورى دفتر دبير مولودى اسماعيل ، کرد قرائت ايران
از دفاع المللى بين کمپين طرف از قانعى ليل و رساند عموم اطلع به سوئدى بزبان
رساند. عموم اطلع به را آکسيون خواستهاى در و ها شعار ايران در زنان حقوق
پاى خودرا امضاه رهگذر مردم آکسيون حين در و عالى آکسيون اين از مردم استقبال
ميگذاشتند. سياسى زندانيان آزادى از دفاع و اسلمى جمهورى به اعتراض هاى نامه
در را ها اطلعيه آکسيون فعالين و کرد بردارى فيلم آکسيون از ٤ کانال مصلى حلويزيون
سفانه متا که شد گرفته حماس پژواک راديو با مراسم حين در گذاشتند. آنها اختيار
گرفته حماس سى بى بى راديو با آکسيون با همزمان نداشتند. را برنامه ضبط آمادگى
با اى دقيقه چند مياحبه آکسيون فعالين طرف از نمايندگى به مولودى اسماعيل و شد
٦و ساعت حا آکسيون ميرسد. اطلع به آن از اى خلصه زير در که داشت سى بى بى

. داشت ادامه ٢٠
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همچنين و بود داده اطلع آکسيون اين مورد در آربيته مصلى روزنامه قبل روز چند
چهار روز ايران اوضاع مورد در پستن يوحوبورى نامه روز با مولودى اسماعيل مياحبه
زندانيان مورد در مولودى اسماعيل از ديگر بصث يک نيز و شد چاپ ٩٩ ٩ ١١ شنبه
مياحبه متن خلصه شد. چاپ ) ٩٩ ٩ ١٣ ( آربيته نامه روز در ايران در سياسى

سى: بى بى با شوئد ککورى فدراسيون دفتر دبير مولودى اسماعيل
آنها و رساند سى بى بى اطلع به را آکيسيون گزارش ابتدا در مولودى اسماعيل

کردند. ضبط هارا شعار از بخکى
ضبط شمارا حظاهرات هاى شعار از بخکى من مولودى آقاى سى: بى بى خبرنگار

بدهيد. حوضيح آن انگيزه مورد در ميکه مردم
بين کمپين ، ا ک ک ح مکترک اقدامات راستاى در حظاهرات اين مولودى: آسماعيل
دفاع در آمريکا و اروپا در ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى و ... المللى
حرور و سنگسار رژيم ميدانيد همچنانکه ما است ايران در سياسى زندانى هزاران جان از
آزادى از دفاع براى ما و نگهداشته خودرا سرپا وشکنجه زندان بزور اسلمى جمهورى

ميکنيم. حلش بند در عزيزان
ميمنيد فکر آيا ميگذاريد حظاهراحى همچنين اروپا سراسر در شما سى: بى بى خبرنگار

دارد؟ حاثر
ايران در که اوضاعى از را خارج مردمان که ميکنيم حلش ما قطعا مولودى: اسماعيل
بلندگوى خودرا ما کنيم، منعکس را مردم مبارزات حيور که حلش ما کنيم، آگاه ميگذرد
جلو حا ميرسانيم دنيا بگوش را مردم صداى ما ، ميدانيم ايران در بند در آدم هزاران
ايران رژيم چون بگيريم. را اسلمى جمهورى طرف از مردم مبارزات اخبار قلب و سانسور

کرده. سلب ايران مردم از شکنجه و زور با را بيان شرط و قيد بى آزادى
نامه روز مثل ها روزنامه از بعضى ايران در که حال مولودى آقاى سى: بى بى نگار خبر

مينويسد؟ را چيز همه آزادانه نکاط
هم را ايران در موجود احفاقات صدم يک نکاط نامه روز ما بنظر مولودى: اسماعيل
اختلفات وقف خودرا نکاط نامه روز ثانى در است خوب اين هرچند نميکند منعکس
منعکس را رژيم از مردم حنفر و مردم هاى مييبت و مککلت و کرده رقيب جناحهاى
جمهورى جهنم در که ميدانيم ايرانى مليونها برحق صداى خودرا صداى ما کند. نمى
اسلمى جمهورى که ميدانيم ايرانى مليون ٦٠ بلندگوى خودرا ما اند. زندانى اسلمى

کرده. حاکم خودرا آنها بر زندان و شکنجه بزور
جمع و ٤ کانال حلويزيون حضور و آکسيون از مردم استقبال به مولودى اسماعيل پايان در

کرد. اشاره سياسى زندانيان از دفاع در امضا آورى
بخير! روز باشيد پيروز سى: بى بى نگار خبر

ايران سياسى اوضاع

حزب رهبرى گرامى رفقاى

٢٠٠١ ١٢ ١٩

در من سوالهاى جواب در که کردم يافت در سالين مونا از ديگر نامه يک دسامبر ١٩ امروز
ديگر ارگانهاى همکارى با که داده قول نامه اين در موناسالين است. نوامبر ٢٦ روز پانل
پيکبرد در اجتماعى امور وزارت , دادگسترى وزارت پرورش, و آموزش وزارت مثل دولتى

کرده. حاکيد مورد اين در من با وحماس همکارى بر ضمن در و کنند. کار من پيکنهادات
قوى ها اسلمى مقابل در را ائها ما مثل کسانى وجود ميدانند دولتش و سالين مونا
جديد سال آينده هاى برنامه در که داده قول فعل پيش هفته حلفنى حماس يک در ميکند.
پيکرفت از مختيرى اين شما اطلع مصض باشيم. داشته همکارى باهم بيکتر
و بيکتر را مسئله اين بعدى حماسهاى در ميکنم سعى من ميدهد. نکان مارا اقدامات
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نظر اگر اميدوارم ميگوييم. چه و ميخواهيم چه ما که , کنم مطرح سالين مونا با حر روشن
داريد. ارسال برايم داريد مکخيى پيکنهادات يا و خاصى

عزيز! حکمت منيور بياد

٢٠٠٢ ژوئن ١٠

نا دنياى اين در را حو فقدان عمق دارند آشنايى شما نظراحت با کسانى همگى بيگمان
از شما ميکنند. احساس ژرفتر ايران سياسى وضعيت حساس موقعيت اين در و برابر
ايجاد براى هايت رهنمود ات, طلبانه برابرى هاى ايده از دريايى ولى رفتى ما ميان

داريم. پيکرو در را بهتر دنيايى
منيور بستگان و ماجدى آذر خانم شما با خودرا همدردى مراحب بدينوسيله ميدانيم لزم
دوستداران و اعضا و کادرها مسئولين, غم در خودرا همچنين داريم. ابراز عزيز حکمت

ميدانيم. شريک ايران کارگرى کمونيست حزب
سراسرى فدراسيون امسال ٢٠٠٢ ؟وئن ١٢ سوئد مقيم ايران کردهاى فرهنگى انجمن
مهد سوئد کرد. برگزار را اش سالنه کنفرانس دوازدهمين سوئد واحد ايرانى پناهندگان
اروپا که زمانى در درست نهاديد را بنايش سنگ شما که فدراسيونى است فدراسيون
پناهجويان انسانى حقوق به حمله صدد در اروپايى هاى ککور و چرخيد راست بسوى
به احتياج و بودند اسلمى جمهورى جهنم از فرار در ايرانى ميليونها که زمانى بودند.
که کرديد مامور را ککاورز غلم رفيق که بوديد شما اين داشتند. مکاورى و راهنما
نگذشته فدراسيون عمر از يکماه از کمتر آورد. بوجود ١٩٨٩ اوت ٢٦ در فدراسيون حککل
که قانونى رساند. بتيويب را ١٩٨٩ سپتامبر ١٥ پناهندگى ضد قانون سوئد دولت که بود
فدراسيون کنون حا حاريخ آن از ميگذاشت. پا زير را پناهجويان انسانى حقوق حرين ابتدايى
سوئد در حنها نه ميکند مبارزه پناهندگى ضد قوانين مقابل در حو انسانى هاى ايده طبق
اعضا و مسئولين و فعالين ما عزير رفيق آرى جهان. ککور بيست از بيش در بلکه
پکتيبان و مصل به امروز بنانهديد شما که حککلى که داريم افتخار سوئد در فدراسيون
دوستدار و فعال هزاران شده. حبديل آنها مدنى حقوق از دفاع و انسانها حقوق از دفاع
که انسانى هاى ايده به حا ميکنند مبارزه انسانها حقوق از دفاع در روز شبانه فدراسيون

دهند. پاسخ کمونيست و عزيز رهبر شما
دردى نبودنت داده. دست از خودرا انساندوست و بزرگ رهبران از يکى که بدان بايد دنيا
بهتر. دنيايى براى ات بيوقفه حلش و ات انسانى هاى ايده با هميکه ايد زنده اما گران

باشد. برى استثمار و ستم هرگونه از که دنيايى
ايران کارگرى کمونيست حزب رهبرى رفقاى عزيز, ماجدى آذر

رفيق بزرگ کمونيست و عزيز رهبر فقدان غم در خودرا ايرانى پناهندگان فدراسيون
ايده به متعهد خودرا بهتر دنيايى برقرارى حا ميدهد پيمان و ميداند شريک حکمت منيور
سازمانداد. آن براى فدراسيون عزيز حکمت منيور که بداند انساندوستى و آزاديخواهانه

نبود؟ حکمت منيور اگر راستى

٢٠٠٢ ژوئن ١٤

ندادم جرائت بخود مدت اين در ميگذرد. حکمت منيور عزيز همرزم و رفيق مرگ از روز ده
ما ميان از که پذيرفت بايد است حلخ حقيقت ولى نيست. ما ميان در ديگر کنم قبول که
ملقاحى کردم. ملقات ١٣٥٨ زمستان اواخر در را حکمت منيور بار اولين براى آرى، رفت.
حدارک در ما آنوقت بود. ماندنى بياد و روشن جالب، بصثهايش ماندنى. بخاطر ولى کوحاه
نظرات ميزد. پا و دست نظرى سياسى بصرانى در حککيلت و بوديم له کومه دوم کنگره
آن از شد. پيروز دو ديدگاه داد، نجات را حککيلت حکمت منيور مارکسيستى و درست
انقلب مارکسيسم، مورد در او نظرات يافت. ديگر هوييتى کردستان جنبش ببعد روز
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اخير سال ٢٣ طول در ميداد. بهتر دنياى به نويد همه و همه برابرى آزادى، اجتماعى،
خواهد و بوده ايران کمونيستى جنبش در مارکسيستى نويد حکمت منيور نظرات وجود
مخفى خودرا حيمى هاى خانه در که اى، حاشيه چپ مقابل در حنه يک و پروا بى بود.
از را مارکسيسم واقعيت ميکرد حلش يا و ميآمد حلويزيون به پوشيده روى با و ميکرد
ايستاد. ، ميپاشيد کارگر چکم به خاک امپرياليست ضد يا ملى بنام و کند پنهان کارگر
طبقه به و آورد در مائوئيسم و رويزيونيسم آوار زير از ايران در را مارکس حکمت منيور
ايستاد ناسيوناليسم مقابل در آمد کردستان به داد. را مارکس کارگرى هويت ايران کارگر
و بيقيد آزادى خواستار و کرد بلند ناسيوناليسم مقابل در را کرد کارگر روشن صداى و
شد. روستا و شهر مردم مصبوب سازمانداد. را کرد کارگر طبقاحى صف شد. بيان شرط
برنامه مقابل در خودرا اى پايه حقوق که آموختند حکمت منيور از زحمتککان
حوده مقابل ودر کرد سرخوردگى دچار را کرد ناسيوناليسم بگيرند. بدست ناسيوناليستها
منيور بود. مخالف سازش هرگونه وبا داد قرار نقد مورد را مذهب کرد. افکايکان مردم
مارکسيستى غير حککلهاى انقلبى مارکسيسم شد. جامعه مصروم طبقه نويد حکمت
کمونيستها پاى پيش در را درست راه و ککيد نقد به ميخواندند مارکسيست خودرا که
شد. کمونيست مبارز هزاران براى اميدى ايران کمونيست حزب حککيل با گذاشت.
داد حرجيح شرق بلوک رياکارانه ويا مائويى پوسيده افکار هرگونه بر را کارگر طبقه رهايى
اجازه خود نظرات پويايى ادامه در آورد. بيرون کمونيستى غير نظرات آوار زير از را مارکس
که شد متوجه وقتى بگيرد. را نظرش صلبت جلو حککيلحى مقررات که نداد
لگدمال را کارگرى منافع ايران کمونيست حزب در چيگرى حککيلت و ناسيوناليسم
مقابل در داد. سازمان کمونيست حزب درون در را کارگرى کمونيسم فراکسيون ميکنند.
ايستاد. مارکس به سرمايه وحکيانه هجوم مقابل در ايستاد، بوش هاى ککى عربده
منيور بتازد. کمونيسم به دوباره سرمايه که شد اى حازه بهانه برلين ديوار فروپاشى زيرا
بايد ما )رفقا گفت؛ رسا صداى با کارگرى کمونيسم کادرهاى کنفرانس اولين در حکمت
هيچ سرمايه کرد. زنده بايد را مارکس آوريم. در دولتى دارى سرمايه زيرآوار از را مارکس
مارکس کرد اعلم او آورد.( نخواهد بوجود و نياورد بوجود بکريت براى آسايکى و رفاه
و فردى هاى آزادى ، آسايش و رفاه مرد، و زن برابرى اجتماعيست. عدالت مظهر
را دروغين مارکسيسم و گفت همه به بايد را اين . است ميسر مارکس با حنها اجتماعى

کرد. رسوا و افکا بايد
مارکسيست يا و کمونيست را خود که حککلهايى اکثر که بود حالى در اين آرى
يا دمکرات خودرا و کردند عوض خودرا اسم دنيا نقاط ديگر در چه ايران در چه ميخواندند

ناميدند. ليبرال
، است رفاه و آسايش بخش نويد او داد. خودرا واقعى هويت انسان به حکمت منيور
از شجاعانه سخنرانيهايش با نوشته, با حوان حمام با و کرد زنده را انسان حرمت و برابرى
در بارها و بارها روشن و صريح حاکنون که است کسى حنها ميکرد. دفاع انسانها برابرى
حاضر عير مارکسيستى رهبر حنها کرده. صصبت و نوشته جزئيات با اعدام لغو مورد

نموده. حلش عمل در و حرف در مرد و زن برابرى و کورحاژ باره در که است
نبود؟ حکمت منيور اگر راستى

در خودرا اصلى راه کمونيست هزاران يافت. نمى خودرا امروزه شفافيت مارکسيسم
حرمت از شفاف و جسور حکمت منيور مثل نبود کسى نميافتند. جهان در بخکا و ايران
مقابل در که نبود کسى کند. صصبت روشنى اين به انسان آسايش و رفاه از ، انسان
بياورد. خيابانها به دوباره را مارکس و ايستد به اينجورى سرمايه هاى ککى عربده
کودکان و زنان پناهندگان, فکر در کسى چه نبود او انسانى و روشن افکار اگر راستى

ميگفت؟ سخن دارند چوبه منتظر که مصکومينى حکم لغو مورد در کسى چه بود؟
سرمايه مقابل در جدى مبارزه بود، حر سياه دنيا بنظرم نبود؟ حکمت منيور اگر راستى
مه ماه اول در که مبارز سوئدى يک بقول ميخورد. خاک ها کتابخانه در مارکس نميکد،
کمونيسم حزب ( حکمت منيور حزب هاى شرت حى روى را مارکس عکس امسال
حکمت منيور آرى ميبينم. خيابان در دوباره را مارکس که خوشصالم گفت ديد، کارگرى(

آوردند. بخيابان را مارکس نهاده را بنيادش او که حزبى و



مولودى اسماعيل هاى نوشته مجموعه

- 71 -

طلبى برابرى جنبش رهبر حکمت منيور است. معاصر انسان قوت نقطه حکمت منيور
است. مدرن بکريت آسايش دهنده نويد او است. آينده نسلهاى براى و امروز دنياى در
دارد هم هنوز و داشت نياز خيلى او به مدرن بکريت که مارکس, به متعهد متفکرى او

بود.
را حزب يک صفوف در و همرزمى آشنايى، سال بيست از بيش افتخار که خوشصالم

هستم. فعال و عضو نهاده بنياد او که حزبى در که است اين افتخارم و داشتم باهاش
حکمت منيور باد زنده

بهتر دنياى يک بسوى پيش

! نوبلش جايزه و عبادى شيرين

٢٠٠٣ اکتبر ٣٠

شيرين ميکود. روشن بيکتر و بيکتر اش قضيه بروز روز عبادى خانم گرفتن جايزه
نمايندگان يک يک دست و گذاشت حمام سنگ اسلمى شوراى مجلس نطق در عبادى

مردمند؟!!! نمايندگان آنها که ميکند افتخار و ميبوسد را
شوراى مجلس نمايندگان که ميداند دنيا فضيلت. و دانش اين به مرحبا ، سخاوت از عجبا
حاکميت بوسيله را ضدبکرى و سياه قوانين چه و اند شده انتخاب چگونه اسلمى
بکرى ضد احکام حمام که ميداند دنيا اند. کرده حصميل ايران مردم بر خود ددمنش
و رسم حمام و ميکود حيويب و حائيد حرافه و جهل نمايندگان اين بوسيله اسلمى
دست قطع دست، انگکتان قطع مثل اسلمى وسطى قرون احکام سالر، مرد ياساى
هاى گله انداختن راه عقايد، حفتيش سنگسار، اعدام، ، شکنجه مردم، زن شلق ، پا و
بکر ضد گله اين بوسيله همه و همه آدمها چکم آوردن در حدقه از ا جار و ا حزب
مثل نوبل جايزه برنده اند. کرده نازل ايران مردم سر بر و حيويب اسلمى شوراى مجلس
گرفتنش نول جايزه پروژه دارد عبادى شيرن ميکند. رو را دستش يواش يواش دارد اينکه

ميآورد. در اجرا به را
برخى خلف بر ايران جامعه )در ميگويد چنين ماموريتش از دارد اصيل مسلمان زن
ابتداى در ما اگر نيست. سياه هم آنقدر دارد پس در هم غرضى متاسفانه که حبليغات
عبادى شيرين حلش معنا يک به نميگرفت.( شکل مجلسى چنين بوديم دمکراسى
در عبادى شيرين است. اسلميش حکومت و مجلس براى دوختن دمکراسى قباى
خود )اگر ميگويد. بيان چنين اسلمى جمهورى براى خريدن آبرو براى اش حبليغى کارزار
سر بر چه که ميداند خدا ببريم همسايه نزد را داورى و نکنيم رسيدگى مسائل اين به ما

غريبه( نه يزند بر ها خودى پيش را خود اشک و ناراحتى مردم بگذاريد ميايد. ما
ناسيوناليست و مليگرا جماعت نرنجاندن براى عبادى شيرين که نماند ناگفته البته
ازدست هم آنهارا انتخاباحى کارت حا ميزد کبيرش کورش کربلى صصراى به هم سرى
اينها همه آرى ميکند. اجرا را نوبلش اش جايزه مکقهاى خوب دارد عبادى خانم ندهد.

است. عبادى شيرين نول جايزه سنايورى بيان
حوهم هيچگونه بدون کار بدو از کادرهايش و فعالين و ايران کارگرى کمونيست حزب
مبارزات جلو نميتواند دمکراسى پز با عبادى خانم کردند. برمل را عبادى خانم سنايورى
مردم مبارزات رشد از جلوگيرى براى سناريو اين گفتيم ما بگيرد. را ايران مردم رشد روبه
ککورهاى ديگر حلش عبادى شيرين به نوبل جايزه گفتيم ما است. ايران خواسته پا به
است. ايران مردم برانداز حکومت و راديکال مبارزات بردن انصراف به براى آمريکا و اروپايى
است. اسلمى جمهورى نجات براى اروپا پروژه سمبليک نمونه عبادى شيرين گفتيم ما

ککانيم. مى رسوايى به را سناريو اين داريم ما بود معلوم اول روز از اينها همه
وپسران دختران ميکنند. شمارى روز اسلمى جمهورى نابودى براى ايران آزاديخواه زنان
و کارگران مياورند. بدست اسلمى جمهورى نابودى در را خود حرمت و آزادى جوان
دنياى ايجاد براى حلش در اسلمى جمهورى سرنگونى با ايران آزاده مردم و زحمتککان
خودرا اجتماعى و فردى هاى آزادى است، چيز همه بالى انسان حرمت آن در که بهترند
انديکه آزادى مبارز روشنفکر جامعه مينمايند. قرار بر را آسايش و رفاه و ميکنند حضمين
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برابرى بيابند. ميتوانند اسلمى جمهورى درنابودى را سياسى شرط و قيد بى وآزاديهاى
اسلم نابودى با حنها فرهنگى و اقتيادى ، اجتماعى سياسى شئون کليه در مرد و زن
ايران آزاده مردم راستا همين در است. پذير امکان اسلمى جمهورى نابودى و سياسى
و اسلمى حمهورى سرنگونى ايران کارگرى کمونيست حزب خود حزب رهبرى به

ميدانند. خود نويد حنها را سوسياليسم برقرارى
براى دستکان عبادى شيرين و نوبل کميته بگيرد. را رشدمبارزات جلو نتوانست خاحمى
که است اى خورده شکست پروژه عبادى شيرين نوبل صلح جايزه پروژه شده. رو همگان
بر مرگ شعار و خود مبارزات گسترش با ايرانى جوان پسران و دختران ايران، مبارز مردم

اند. ککيده بطلن خط آن بر اسلمى جمهورى
کريه چهره حنها اسلمى مجلس در اش سخنرانى و عبادى شيرين نوبل صلح جايزه
در مردم راديکال مبارزات اما ميدهند، نکان را اسلمى جمهورى کردن ليبراليزه پروژه
که آنند از حر قدرحمند و حر پخته ها عرصه همه در کارگرى کمونيست حزب حضور ايران

دهد. نجات ايران مردم انقلب چنگ از را اسلمى جمهورى ها حرفند اين

گردد! بايد آزاد سياسى زندانى

١٣٨٢ حير ٩

رژيم که دارند حيميم ايرانى مردان و زنان است. ايرانى آزاده مردم ميليونها شعار اين
رفسنجانى از رژيم سران اخير دوهفته وقايع از بعد روزها اين بککند. بزير را اسلمى
ميکند ادعا رفسنجانى ميدهند. نکان دندان و چنگ مردم مبارزات به اى خامنه حا گرفته
مسئول اند. نکرده استفاده نيرويکان همه از رژيم عليه مردم اخير مبارزات مقابل در که
ها اين کرد. نخواهد حصمل حير هيجدهم در را قانونى غير حرکت هيچ ميگويد قضاييه قوه
کوپالش و يال مردم مبارزات مقابل در اسلمى جمهورى است. مرگ از قبل هذيان
شکنجه، ددمنکى، دورانهاى اند ککيده صف مقابلش در امروز که جوانانى ريخته.
ريختند، خمينى حلقوم در زهر جام همچنين اند. ديده را ١٣٦٠ سال خون حمام و اعدام
امروز که جوان مردان و زنان اين اند. انداخته راه سوزان حجاب و گرفتند را سنگسار جلو
)گوبلز گوبلزى حبليغات و ها شانتاژ گول اند آورده در بيدا را رژيم مرگ ناقوس خيابانها در
اين حکومت نظامى مسئولين نميخورند. را حکومت سران بود( هيتلر حبليغات مسئول
پايتخت از نقطه شش حير هيجدهم روز اگر اند، کرده اعلم خود مخفى جسات در روزها
با اسلمى رژيم آرى بود. نخواهند بکنترل قادر و ندارند آنرا با مبارزه قدرت شود شلوغ
جنگ حير هيجدهم از قبل ميخواهد پوچش حبليغات و اش اله حزب گله حکم و خدم
نگهدارد. بال را مزدورانش و خود روحيه بدينوسيله و بياندازد راه حبليغى کارزار و روانى
زير هم المللى بين جامعه نظر از بلکه نيست بصران دچار داخل از فقط اسلمى رژيم
رژيم اقتيادى و اجتماعى سياسى، هاى فاکتور حمام ندارد. واعتبارى است سوال

دارد. اسلمى جمهورى ننگين حيات نزولى سير از حکايت
زندانى ماست. اصلى شعارهاى از يکى اين شوند. آزاد بايد سياسى زندانيان همگى
سفاک و ديکتاحور دولتمردان است. جامعه در موجود سياسى جو مظهر سياسى
حاکميت يوغ زير اند نکده حاضر کسانيکه و مبارزان ککيدن بند به با ايران اسلمى
زندانيان است. گرفته گروگان مردم از رژيم و اند شده ککيده بند به بروند اسلمى
همگى بايد هستند. اسلمى سفاک حاکمان نزد ايران آزاده مردم گروگانهاى سياسى
عليه ايران مردم انقلب با ١٣٥٧ ديماه يازدهم در خود من کنيم. مبارزه رهاييکان براى
مردم مبارزاحى حوان و جو ما آزادى دارم ياد به شدم. آزاد زندان از پادشاهى سفاک رژيم
استقبال ما از مبارز مرد و زن هزاران قير زندان دم وقتى ميداد. نکان را دوره آن در
قهرمانانه مبارزات دستاورد ما گفتم بخود ميگرفتند. آغوش در مارا کنان هلهله و کردند
هم امروز بايد آرى آنهاست. سياسى پيروزى پايکوبى وشادى هلهله اين و هستيم آنها
خواهان و شويم جمع ايران سراسر در زندانها همه جلو در آورد. بوجود را فضا همين
زندانيان آزادى روز به را حير هيجدهم روز بايد باشيم. سياسى زندانيان همگى آزادى



مولودى اسماعيل هاى نوشته مجموعه

- 73 -

زندانى فرزندان و کنيم شادى اسلمى جمهورى رژيم ويرانهاى بر و کنيم حبديل سياسى
ککيم. آغوش در را شدمان آزاد

جوان! مردان و زنان کارگران، مبارز، مردم
عمومى افکار است. حر اعتبار بى و ناحوانتر حر، زبون ديگر دوره هر از اسلمى رژيم امروز
وسيعتر چه هر کرد. استفاده بخوبى موقعيت اين از بايد است. اش عليه جهان و ايران در
رژيم حاکميت از خودرا حنفر کنيم. شرکت ايران سراسر در حير هيجدهم حظاهرات در
سياسى حاريخ در ما هاى قهرمانى و مبارزات يادآور بايد روز اين دهيم. نکان اسلمى
حوان حمام با ايران کارگرى کمونيست اسلمى.حزب جمهورى سرنگونى روز و باشد ايران
جمهورى سرنگونى براى مبارزه اول صف در و شما مبارزات هدايت و رهبرى جهت در
حصقق جهت در ايران کارگرى کمونيست حزب در شدن متککل با دارد. قرار اسلمى

برداريم. گام خود مبارزاحى خواستهاى
گردد! بايد آزاد سياسى زندانى
گردد! بايد نابود اسلمى جمهورى

آلترناحيو؟ کدام

٢٠٠٢ دسامبر ٢٨

سنگر دارد اسلمى رژيم ميکند فرق قبل ماه چند با کامل ايران سياسى اوضاع امروز
اسلم سياه حاکميت با که جوانانى ميدهد. دست از خودرا هويتى و اساسى هاى
عليه اند خوانده مکق و درس مذهب سياه سلطه زير گکوند جهان به چکم سياسى
آحش پارچه يک ايران جامعه اند. ايستاده بکرى ضد و وسطايى قرون سياه نظم اين
و حنفر ميکود. ديده آنجا جاو اين خکم اين بارقه دارند. درسنيه را حاکمان اين از خکم
به است. انداخته هراس به را حاکمان آزاده مردان و زنان ، کارگران ، جوانان خکم
خانواده در زنان عليه خکونت از ميکود، صصبت آزارى کودک از کنيد. نگاه ها روزنامه
ديگر چالنجى در را رژيم حرکتى هر کنند. لغو را سنگسار حکم ميخواهند ميکود. صصبت
گاز را همديگر اسبها چگونه ميدهد نکان سنجى نظر پرونده جريان ميدهد. قرار
دوم کرده؟ حوبه خردادر دوم از چرا مينويسد احمدى احمد دکتر زبا از کيهان ميگيرند.
حير برلين کنفرانس که باخته آبرو اى پروژه بود. اسلمى جمهورى بقا حفظ پروژه خرداد
برلين کنفرانس شد. ريخته دان زباله به رژيم حرفندهاى ديگر همراه و زد آن به خلصى
حير بود شده داده سازمان ايرانى مبارزين ديگر و کارگرى کمونيست حزب طرف از که
ايران در انقلب نداى و برحق صداى و بود خرداد دوم هاى حئورسين مهجور مغز به خلص
اندى و سال سه از بعدو حال اعتراضات. رشد براى شد سرفيلى داد. مژده همه به را
عظيم موج از نکان اوضاع اين همه ميکند. حوبه خرداد دوم از هم احمدى احمد دکتر
مجازات لغو و رفاه برابرى، آزادى، شعارهايش که اعتراضى است. اجتماعى اعتراض
روز از کارگرى کمونيسم جريان و کارگرى کمونيست حزب که شعارهايى است. اعدام
از ايران مردم امروز کرد. حعريف سنتى چپ با حقابل در را خودش هويت آنها با اول
حرور، ککتار سنگسار. دهه دو از بيش . اند آمده حنگ به سياسى اسلم حاکميت
سياه حاکميت اين به که داشته برآن را ازاديخواهان و جوان نسل شکنجه و حعيقيب
به راحت خواب شبى هيج سياهش حاريخ طول در که است حکومتى ا. ج. دهند. خاحمه
حاکمان حال هميکه خواستهايکان ، اعتراضاحکان و مردم از حرس نداشته چکم
سياسى اسلم عليه مردم مبارزات اکنون است٠ کرده مغکوش و مکوش را اسلمى
جوان نسل و جوانان . شده شروع اش بکرى ضد قواينن هرگونه عليه و حاکميتش عليه
به آرامش به و رفاه به ميکنند فکر انسانها برابرى و حمدن به و دارند چکم آينده به
اين مذهبى نظم و اسلمى حاکميت وجود با ميدانند ميکنند. فکر انسان ليق زندگى
سلب پرچم سرمايه استثمار پرچم اسلمى حاکميت ميدانند نيست. مقدور خواستها
اسلمى حاکميت آزاده مردان ، زنان ، کارگران . است اجتماعى و فردى هاى آزادى



مولودى اسماعيل هاى نوشته مجموعه

- 74 -

بدوش ککتار و شکنجه زور با سال زبيست ا بيش را سياهش حکومت و سياسى
دسته اين که فهميندند است خر مال اقتياد گفت خمينى که زمانى از ميککند.
از اسلمى جمهورى خاطر بهمين دارند انسانها زندگى براى اى نقکه چه جنايتکاران

اند. کرده درگير خود اعتراضات با هرساعت و روز هر ن حاکنو ناميمونش حولد بدو
با اسلمى «جمهورى مينويسد، حق، به سياسى داشتهاى ياد در حکمت منيور
سرمايه و جهل حاکميت اين به بايد اکنون مانده کار سر اختناق با و آمد بوجود سرکوب
ابه ر سرکوب سياست يعنى حکومت اساسى رکن حنها همين مردم امروز داد. خاحمه
دقيقا امروز ميکود. سرنگون کند سرکوب نتواند که اسلمى جهمورى اند. طلبيده مياف
رژيم، سياسى بصران باره در يادداشتهايى آخر، پرده ( ايم.« رسيده موقعيت اين به
با جريانى هر و ميدهند ارائه را خود هاى پلحفرم سياسى جريانهاى حکمت( منيور
آزادى عمق و ايران مردم مبارزه است. ايستاده کجا ميکند روشن پلحفرمش و برنامه
اکثريتى و ها اى حوده حتى و ليبرال جريانهاى که شده باعث اش طلبى بربرى و خواهى
حثبيت در ها اکثريتى و ها اى ميدانندحوده همه بدهند. نظر ايران فرداى مورد در ها
اند. نبرده ياد از را ها اين مردم داشتند دست ايران در سياسى اسلم سياه حاکميت
در که کردند حلش مذهبى و ملى جريانهاى و وطنى سرمايداران ليبرالها، و آزادى نهضت
خاحمى قباى زير کردند. فداکاريها آن ثبيت براى و باشند داشته جايى اسلمى حکومت
خود گذشته از ميگويند طلب سلطنت انداختند. راه را خردادى دوم جريان و رفتند
سلطنت و ککيدند بزير ٥٧ انقلب در سلطنت حاکميت که ايران مردم اما پکيمانند.
ميدانند و اند نبرده ياد از را ساواک ايران مردم هنوز گرفته. مردم از خودرا روشن جواب
نميتواند کسى حزبش و کارگرى کمونيسم جريان يمن به بود. اى حصفه چه سلطنت
کمونيسم جريان ميگيرند. درس دارند قبلى اشتباهات از مردم ببرد. مردم ياد از را حاريخ
دو از بيش طول در سياسى اسلم حاکميت با سرسختانه مبارزه و نقد در که کارگرى
خودرا پلحفرم صريح و روشن جنگيده آن با مماشات هرگونه عليه روشن و وقفه بى دهه
آزادى است. ايران امروز سياسى معادلت در واقعى جريانى داده. ارائه سرنگونيش براى
و رفاه و اعدام حکم لغو مرد، و زن کامل برابرى ، حککل مطبوعات، ، بيان شرط و قيد بى
امروز است. جريان اين پلحفرم انسانها اجتماعى و فردى هاى آزادى حامين آسايش
عليه ايران مردم سياسى مبارزات در موجود آلترناحيوهاى از يکى کارگرى کمونيسم

است. سياسى اسلمى حاکميت
دخيل حاکميت در مردم نميخواهند دارند برنامه در را رفراندوم که سياسى جريانهاى
خاصيت بى شيوه همان اين باشيد. منتظر خانه در و بدهيد را حان راى ميگويند باشد.
ضربه زير نظام کل امروز است. خود سرنوشت حعيين در مردم سياسى قدرت کردن
اين هاى جوانه دارد. کارگرى کمونيست حزب را ايران وضعيت به درست جواب است.
زندانى ، بيان آزادى دارد وجود زنان معلمان، دانکجويان امروز شعارهاى در پلحفرم
و فردى حقوق شناسى برسميت و رفاه اعدام حکم لغو گردد بايد ازاد سياسى
و زنان بردگى قوانينى حمامى لغو و جامعه در مرد و زن کامل برابرى آدمها. اجتماعى
آسايش و رفاه مزدى کار لغو کارگران خواست جامعه. در سالر مرد فرهنگ شدن برچيده
و آزاديخواهان يک يک زبان و دل از امروز که است شعارهايى اينها جامعه کل در برابرى و
انقلبى جوابى ميخواهند حنفر با که مردمى است، سياسى اسلم از آمده حنگ به مردم

بدهند. سرمايه نابرابر سيستم و مذهب سياه حکومت حاکميت پايان به درست و
شرط و بيقيد آزادى مرد، و زن کامل برابرى ، رفاه پرچمدار کارگرى کمونيست حزب به
کارگرى کمونيست حزب سياسى پلحفرم بپيونديد. مطبوعات و اعتياب ، حککل بيان،
رژيم سرنگونى از بعد جامعه در انسانها اجتماعى و فردى هاى آزادى اجراى شروع ايران
و مبارز مردم حق بر خواستهاى ميتواند که است آلترناحيوى حنها است. اسلمى
با که است جريانى حنها کند. رهبرى و نمايندگى را ايران راه در انقلب و ايران آزاديخواه

ميکند. حضمين خودرا سرنوشت بر مردم مستقيم دخالت مردم شوراهاى ايجاد
سوسياليستى جمهورى باد زنده انقلب، باد زنده

نورشوپينگ کالج و دانکگاه در طاهرى مريم و مولودى اسماعيل سخنرانى
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٢٠٠٢ مارس ٨

زنان حککل با همکارى در زن جهانى روز مارس ٨ بمناسبت نورشوپينگ کالج و دانکگاه
ايران در زنان وضعيت مورد در گفتگو و بصث جلسه سوئد در زنان کمپين و نورشوپينگ در
و زنان کمپين طرف از مولودى اسماعيل و طاهرى مريم کرد. گزار بر اسلمى جمهورى
کردند. شرکت جلسه اين در نورشوپينگ در زنان حککل طرف از ارشادى شکوه خانم
, اسلمى جمهورى آمدن سرکار چگونگى مورد در مولودى اسماعيل صصبتهاى با جلسه
حاظر ديگر که زنان جنبش موقيت و است گسترش حال در روزه هر که اعتراضى جنبش
حجاب به زنان اعتراض اولين فيلم نمود. اشاره کنند رعايت را اسلمى قوانين نيستند
اشاره زنان رشد حال در جنبش به طاهرى مريم شد. داده نمايش ١٩٧٩ سال در اجبارى
هر ابتدايى خواست که طلبى برابرى و خواهى آزادى و کرد اشاره فيلم موضوع و کرد
مثل ککورى در که چيزى اند داده قربانى هزاران آن براى ايران در زنان و است انسان
جمهورى باشد. ناشناخته و عجيب شايد سالن اين در حاضرين شما براى و سوئد
به اسلم انسانى ضد قوانين و سرکوب فکار با را زنان حوقع سطح و موقعيت اسلمى
غير شرايط اين مقابل در حلش حمام با ايران زنان حال رسانده خود حد حرين پائين
عليرغم گذشته سال ٢٢ طى در زنان چنبش ميکنند. مبارزه و اند ايستاده انسانى
در گفتگو و بصث پايان در ميکود. حر گسترده روز هر و داشته وجود خفقان و سرکوب
و حاضرين ميان در طلب برابرى جنبش و اسلم انسانى ضد قوانين و زنان موقعيت مورد
شرکت از حعدادى هاى صصبت در که کرد ميکود کارى چه جواب در گرفت. در سخنرانان
اشاره سوئد در آن حعرض و سياسى اسلم موقعيت به مولودى اسماعيل بود، کنندگان
حوانستند خود مبارزه با آزاديخواه و طلب برابرى انسانهاى ١٦ و ١٥ قرن در ، گفت و کرد
اسلم عليه را رنسانس اين پرچم ما امروز برانند. جامعه حاشيه به را مسيصيت و کليسا
و مذهب راندن حاشيه به خواستار ما ايم. کرده بلند بکريش ضد قوانين و سياسى
مذهبى مدارس کردن وممنوع کودکان پرورش و آموزش امر در مذهب کردن متوقف
ما خواستهاى حرين ابتدايى جزو زندگى براى بهترى دنيا و انسانها برابر حقوق هستيم.
فرهنگى نسبيت راسيستى سياست حصت داد نخواهيم اجازه ما است. جامعه اين در
حصميل کودکان به را حجاب زور به کند. حبليغ جامعه در را جنسى آپارحايد ، اسلم مذهب
کنند. بازى هم درکنار و بنکينند کنارهم در پسر و دختر نميدهند اجازه درمدارس کند.
آن مقابل در و هستيم اين مخالف ما و انسانها بين جنسى حفرق آموزش يعنى اين
و ايران در زنان حقوق از دفاع کمپين هاى اطلعيه جلسه اين در ايستاد. خواهيم
و شد. پخش سوئدى زبان به زن روز مورد در سوئد در ايرانى پناهندگان فدراسيون

رسيد. فروش به حزب برنامه و حکمت منيور نوشته گيت حجاب کتاب همچنين

! مارس هکتم مورد در

٢٠٠٢ مارس ۵

! مقدمه
جهان زنان حقوق که بگويم مقدمتا ميدانم لزم بپردازم مارس ٨ حاريخچه به اينکه از قبل
گوشه هر در سالر مرد نظام و ارزشها از زنان ورهايى مرد و زن برابرى است شمول
و جريانى هيچ دارد. يکسان و واحد معناى يک مذهبى و سنت و فرهنگ با جهان
به نيست مجاز عنوان هيچ به دارد طلبى برابرى و ازاديخواهى ادعاى که جنبکى
اگر انسانهاست برابرى ضد و سالر مرد حاکم فرهنگ بگذارد. احترام سالر مرد فرهنگ

ماند. خواهد باقى نابرابر و مردسالر نکود طلبيده مياف به
امريکا در ١٩٠٧ مارس ٨ در زنان اعتراضى حرکت و جنبش اولين مارس ٨ حاريخچه اما
١٩٠٧ اجتماعى رشد مرحله همان با کارگرى و راديکال شعارهاى طرح پيوست. بوقوع
يعنى بعد سال سه . يافت انعکاس جهان سراسر در پيداکردو اى ويژه حاريخى اهميت
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کمونيست کلرازحکين پيکنهاد به زنان المللى بين کنفرانس دومين در ١٩١٠ سال
روز بعنوان هم و ١٩٠٧ ٨مارس بود ياد بعنوان هم مارس ٨ که شد گرفته حيميم المانى
دوم انترناسيونال ١٩١١ سال در . پذيرفت انرا کنفرانس و شود گرفته جکن زن جهانى
پذيرفت. زن جهانى روز بعنوان را مارس ٨ ) وقت کمونيستى و سوسياليستى سازمان (
بدليل هم ان گرديد. برگزار مارس ١٩ زن جهانى روز شدکه ديگرى جور وضع المان در اما
در پروس امپراحورى ١٨٤٨ مارس ١٩ که بود قرار اين از ماجرا بود. روز اين حاريخى اهميت
و شد نکينى عقب به مجبور گارگران مبارزات فکار مقابل در ١٨٤٨ انقلب جريان
به سال همين در بود. زنان به راى حق خواستها از يکى که پذيرفت انانرا خواستهاى
و سويس ـ احريش هاى ککور در مارس ١٩ روز المان کارگران حرکت از پکتيبانى
در کردند. شرکت خيابانى رژه در نفر هزار ٣٠ احريش در مثل شد. گرفته جکن دانمارک
زن روز بعنوان مارس ٨ بر المانى کمونيست کلرازحکين پيکنهاد به باز ١٩١٣ سال
جهانى روز بعنوان مارس ٨ حاکنون حاريخ ان از گرديد. واقع قبول مورد که شد حاکيدمجدد
عليه بر کارگر طبقه مبارزات به روز اين که اهميتى ميکود. برگزار جهان سراسر در زن
ازاديخواه مردم و کارگران مبارزات حاريخ در داده دارى سرمايه سالر مرد و استثمار نظام
به اى اندازه حا را بورژوازى اروپا مثل ها جا بعضى در حوانسته مبارزات اين است. ثبت
از ميماند مصترم و بود مصترم جامعه بر حاکم سنن و فرهنگ اگر راستى براند. عقب
برابرى انقلبى٠ مبارزات يمن به و زنان بنفع قرن اين در که هايى پيکروى از هيچيک

باشد. ميان در نميتوانست هم صصبتى ٠ امده بدست سوسياليستى و طلبانه
اى ويژه جاى مارس ٨ کنيم نگاه ازاديخواه مردم و کارگران مبارزات حاريخ به اگر بنابراين
و زن کامل رهايى براى مبارزه افتخار پر و عظيم صف به کارگرى کمونيست حزب دارد.
به براى بتواند که اندازه بهر ما حزب دارد. حعلق مرد و زن فورى و وشرط قيد بى برابرى
انسانهاى همه ما کرد. خواهد مبارزه شعار اين رساندن بقدرت براى ويا رساندن ثبت
ايران کارگرى کمونيست حزب صف به بپيوستن را ازاديخواه مردم همه و کارگران ازاده٠

. مينماييم دعوت بهتر دنياى يک ساختن براى

حکمت! منيور عزيزم رفيق و رهبر

٢٠٠٢ مارس ١٧

خيلى است, کوحاه مدحى در ام نامه دومين اين ديدارت، آرزوى با و مجدد سلمهاى با
نامه به براين بنا شوم. مزاحمت و بزنم حلفن نميدهم اجازه بخودم شده. حنگ برايت دلم
شما با آشنائيم از مختيرى حاريخ به ام قبلى نامه در من ميکنم. اکتفا برايت نوشتن
و نقش شما به نوشتن نامه بهانه به يا و شما طريق از ميخواهم شايد کردم. اشاره
از زيرا کنم. بيان خود روبر دو انسان ميليونها و هزاران زندگى حاريخ در را شما جايگاه
کار اين به شوقم و حساسيتم شده پخش جدى و وسيع بطور ات مريضى خبر که زمانى
ما نقش به ام قبلى نامه در عزيزم! منيور رفيق نکردم. فرصت حاحال ولى شده. بيکتر
اشاره ايران و ميانه خاور در بخيوص دنيا در کمونيستها از دوره اين مبارزه پيکبرد در
به ميخواهم ام نامه از قسمت دراين ولى بود. ناچيز وشايد مختير اى اشاره کردم.
داشت مجددى حاکيد و اشاره خودت سبک به کمونيسم اشاعه در نقکت و جايگاهت
راست حمله با ٩٠ دهه نبود. ها قمع و قلع دهه حنها ٩٠ دهه من اعتقاد به چون باشم.
که بود جامعه راست شست ضرب خليج جنگ شد. شروع بکرى جامعه کل به
نفع به درشرق دولتى دارى سرمايه شکست و برلين ديوار شدن خراب از ميخواست
اى عده کرد. را استفاده اين هم کوحاهى مدت کند. استفاده خود هاى ککى عربده
اما شدند. حبديل دشمن سياه لککر به حعدادى و کردند سکوت اى عده شدند, مرعوب
که نهاد بنياد را حزبى همفکرانش همراه حکمت منيور نبود. اين حنها نود دهه حاريخ
اوضاع اين قبل از است درست شد. مارکس از دفاع و موجود وضع با مبارزه اش وظيفه
وسرعت حکنولوى پيکرفت اعتقادم به و حغيرکرد معيارها شد عوض فاکتورها خيلى
سردنيا از شومش سايه و مرد خمينى بخکبد. سرعت هم را مسئله اين ارحباطات
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بجان مردم اعتراض فکار با اما شد, اقتياددان و داد اقتيادى طرح رفسنجانى رفت,
در ما حزب نقش و مردمآزاده مبارزات ولى شد. درست خردادى دوم رفت. کنار آمده
خمينى مرگ از بعد است. نکدنى فراموش و برجسته خرداد دوم سناريوى افکاى
و کمونيستها قمع و قلع و سرکوب در اند. پرداخته هم گرفتن گاز به بازماندگانش
دوره اين مارکس بعنوان شما اينها همه عليرغم ميگذارند. مسابقه هم با آزاده انسانهاى
داريد. گيرى چکم و برجسته نقش مارکسيسم و مارکس راديکاليسم نماينده بعنوان
در حتى کمونيستها و آزاديخواهان بلکه نميخورد ورق جانيان بوسيله حنها حاريخ
که داريد اى برجسته نقش شما حاثيرات اين در دارند. سزايى به حاثير راستها سرنوشت

است. شده ثبت انسانها مبارزات حاريخ در
کنم. اشاره آن از نکاحى به بدهيد اجازه

درون راست نيروى کردن افکا با خليج جنگ ابتداى در نود دهه سياسى ن بصرا دردل
اشاره کرد ناسيوناليسم انقلبى ضد نقش به ايران کمونيست حزب آنوقت حککيلت
طرف از کردها براى کردستان سرزمين کردن اردوگاه طرح عليه کرديد. افکايکان کرديد,
دنيا و ميانه خاور در امريکا ککى عربده عليه حنه يک ايستاديد. طالبانى وجلل آمريکا
جهان ماليخوليايى هاى چپ کرديد. قدعلم دنيا در راست عليه کرديد. بلند را صدايت
نوشته نوشتند. و گفتند ات عليه بود خودشان ليق و آمد در دهنکان از هرچه سوم
نفس مجاهد,( ممنوع )روياهاى مذهبى هاى جريان و مذهب عليه ٩٤ و ٩٣ در هايت
و ماهواره مذهبى. خرافات و مذهب عليه راديکاليسم و سکولريسم براى شد اى حازه
نويسندگان کرد. افکا را صفت نوکر و ليس کاسه روشنفکران , پلستيکى احمدهاى آل
قدرت و حزب ، وجامعه حزب بصث ميکنند. استفاده ازش آنها عليه ميافکان در آزاده
ها ده راهنماى شد، سريع ارحباطات و ماحيک آنفور عير در کمونيسم پلحفرم سياسى
حغييرش و جامعه در دخالت خودبراى حرکت نماى قطب بعنوان که است کمونيست هزار
و آزاديخواهى پلحفرم بعنوان و ميکنند استفاده ازش انسانها برابرى و حرمت نفع به

ميدهند. قرار ناسيوناليسم و راست مقابل در طلبى برابرى
اين, از قبل شد, سوال من از سوئد ١ پ راديوى با راديويى مياحبه يک در پيش چندى
يک بعنوان شما ولى ميکردند شرکت اعتيابات يا و کارگرى مبارزات در فقط کمونيستها
از ديگرى درک آيا هستيد. مرد و زن وبرابرى کودکان مسائل عرصه فعالين از کمونيست

داريد؟ مارکس
زندگى در کمونيستها حاثير از و کردم اشاره شما گيت حجاب نوشته نقش به من
و احکام سلسله يک اينکه از قبل مارکسيسم , که آوردم فاکت شما از آدمها. اجتماعى

است, حقيقت از جدايى مارکسيسم از جدايى .... است نقد يک باشد ها بينى پيش
شما نوشته وقتى دنياست. در کمونيستى جنبش حاريخ براى آشنا نامى حکمت منيور
شناسى جامعه استادهاى از اختياريکى در را امروز جهان و مارکسيسم مورد در
ارزش با خيلى کار اين گفت آن خواندن بعداز دادم قرار مونسون پر يوحبورى دانکگاه
شما مورد در کمى ميگذارد. نمايش به را مارکس از ديگرى حيوير شخص اين و است

کردم. صصبت برايش
نقش بايد باشد جا هر در کمونيست گفتى که کرد نخواهم فراموش را حرفت هيچوقت
حتى نمود. حلش حغيير براى بايد دهد. نکان را انسانها زندگى در خود رهبرى و دخالتگر
قدم انسانها آسايش و رفاه نقع به بايد گفتى کرد. حلش بايد باشد هم ذره يک اگر

برداشت.
حجاب عليه خودرا قعطعنامه اولين ١٩٩٨ سال در و داد جرئت من به شما هاى گفته اين
موفقيتى که دادم ارائه کودک نجات سازمان کنگره به سال ١٦ زير دختران براى اجبارى
از هميکه حيبورى يو سوزى آحش جريان در شد. سوئد در ما جريان براى چکمگير
زبان سوئد جامعه در برابرى از دفاع در ما جريان نقش ميکردم. استفاده هايت راهنمايى
کرد رو باخت جان فاجعه اين در که جوانانى از يکى پدر است يادم شد. عام و خاص زد

باشند. انساندوست همه اين کمونيستها نميکردم فکر وقت هيچ گفت و بمن
من از ١٩٩٨ سال در سوئد دانکجويان احصاديه راديوى با ديگر راديويى مناظره يک در

دارى؟ دختران حجاب ممنوعيت براى اى انگيزه چه کمونيست بعنوان شد سوال
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ميگويى که آوردم نمونه شما از و کردم اشاره شما ايده به ما حزب جايگاه به من
بردارند. گام انسانها آسايش و رفاه جهت در بايد کمونيستها

به چرا کرد سوال داشت شرکت مناظره در که کارگر راه جريان طرفداران از يکى
نقش به و گذاشتم مقابلش ادر ر گيت حجاب کتاب ميگيريد، مردم سر از را زورحجاب
خارج در خاحمى دنبالچه اينکه و کردم اشاره آدمها اجتماعى زندگى در شان خائنانه

هستند. ککور
داده مارکسيسم به ات رزمنده هاى ايده و شما که شادابى و طراوت ، انرژى عزيز رفيق
به کرد. مقايسه مارکسيسم قبلى رهبران با را شما نميتوان نيست. پوشيده برکسى
عير اين در مارکس از اى زنده حداعى حو کرد, مقايسه مارکس خود با را شما بايد نظرم

هستى.
جوابگو حکمتيسم حنها دوره اين در نکاند قدرت بکرسى را مارکس ١٩١٧ در لنينسم اگر
ارحباطات و آنفورماحيک عير مارکسيسم حکمتيسم, کمونيستهاست. رهبرمبارزات و
و آورد در آوار زير از را مارکسيسم رزمندگى و صلبت با حوانست حکمتيسم است. سريع
مبارزه پرچمدار و کند قدعلم بگذارند. سر پکت را ١٩٩٠ دهه سياسى بصران سربلندانه

گيرد. بدست را دوم هزاره در بهتر دنيايى براى
شما کمونيستى رهبرى حصت سازند. دوران که هستند لصظاحى عزيز, منيور رفيق آرى
به آنهارا و ايستاده افراشته سرى با دشمنانش مقابل در مارکسيسم و مارکس اکنون

کرديم. طى سربلندى با را نود دهه ما ميطلبد. مياف
جارجى مزدوران و اسلمى سرجمهورى بليى چه برلين کنفرانس ماجراى که ميدانى,
. کردى مد را سوزان حجاب برد. جلو سال دهها را کمونيسم بود. بزرگى احفاق آورد, اش
٨ روز در را حجاب جوان دختران ايران ديگر هاى شهر از خيلى و بوکان در داريد خبر حتما
کارگرى کمونيسم فعالن که داريد خبر حتما اند, ککيده آحش به دوباره امسال مارس
سوال زير را اروپايى ممالک قوانين و اند انداخته روزى چه به اروپا در را سياسى اسلم
هاى نمونه اينها هستند. انسانها آسايش و رفاه نفع به حغييرش جهت در و اند برده
حرمت از دفاع در و آسايش نفع به جهان حغيير براى شما بزرگ پروژه آن از کوچکى

انسانهاست.
شرکت از يکى داشتيم, سخنرانى نورشوپينگ دانکگاه در مريم رفيق با مارس ٨ روز

چيست؟ مارس ٨ در شرکت براى شما انگيزه پرسيد من از کنندگان
برنامه صدر در انسانها شرط و بيقد برابرى که هستيم جريانى حنها ما گفتم جوابش در
برابرى نميکناسيم برسميت را زبانى يا و قومى و ملى , جنسى اختلف است. مان

ماست. کار صدر در مرد و زن شرط و بيقيد
ها با حتما خواندن از بعد گفت و خريد را حزب برنامه زيادى شوق با ما سخنرانى از بعد
حزب برنامه و گيت حجاب از چکمگيرى حعداد همايى گرد همين در ميگيرم. حماس حان

رفت. بفروش
هستم. شما کنار در عظيم کار اين پيکبرد در هم من که ميکنم افتخار بخود عزيزم رفيق
روى ميکنم. شمارى ثانيه آزاده و کمونيست انسان هزاران همراه ات سلمتى خبر براى

ميفکارم. بگرمى را صميميتت پراز دستهاى ميبوسم, را ماهت

نميگيرد! درس خود حاريخى اشتباهات از کرد ناسيوناليسم

٢٠٠٣ آوريل ٧

که عراق در جنگ مورد در مولودى اسماعيل از است اى مقاله فارسى حرجمه زير نوشته
به که نامه روز انترنتى صفصه در آنرا ميتوانيد ٢٠٠٣ آوريل ٨ پستن يوحبورى روزنامه در

بخوانيد. است عراق در جنگ مورد در بصث
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شهر اطراف در آمريکايى نيروهاى بمباران در که دادند خبر ها خبرگزارى آوريل ٤ روز
نفر ٤٥ به قريب و ککته کرد پيکمرگ ١٨ از بيش عراق کردستان شمال در موصل
و هستند انگليس( و متصد)آمريکا هاى نيرو پيمان هم کرد پيکمرگان اند. شده زخمى
بمباران که کردند اعلم آمريکايى نيروهاى هستند. عراق شمال در آنها راهنماى
کرد ناسيوناليست نيروهاى مختلف پريودهاى در و اخير دههاى طول در بوده. اشتباهى
١٩٦٦ سال اند. شده کرد مردم دشمنان پيمان هم چندگاهى از هر باهم رقابت در
که حالى در شد. ايران حکومت پيمان هم طالبانى جلل برهبرى ميهنى احصاديه
خودمختارى گرفتن با بارزانى ميطفى برهبرى عراق کردستان دمکرات حزب نيروهاى
سازمان پادرميانى با بارزانى نيروهاى ١٩٧٥ سال شدند. عراق مرکزى دولت پيمان هم
با همکارى سند الجزيره کنفرانس در ايران دولت با همکارى و ساواک و سيا جاسوسى
سازمان مختلف گاههاى اردو در و آورد ايران به را نيروهايش همه کردند. امضا را شاه
کردستان به طالبانى جلل برهبرى ميهنى احصاديه نيروهاى سال همان در شدند. داده
١٩٧٩ اسلمى جمهورى آمدن باسرکار بجنگند. عراق مرکزى دولت با حا برگکتند عراق
ايران کردستان جنبش عليه و شدند پاسداران سپاه همکار بارزانى نيروهاى ايران در
ميهنى احصاديه ناسيوناليست، نيروى دو ١٩٩١ خليج جنگ جريان در ميککيدند. اسلصه
درست خودگردان حکومت آمريکا همکارى با بارزانى برهبرى کردستان دمکرات حزب و
سال ١٢ طول در داشت. خود براى قلمروى نيرويى هر گردان خود حکومت اين در کردند.
هم اکنون اما داشتند. هم با قدرت حقسيم برسر مختلف مقاطع در داخلى هاى جنگ
که نيستند کرد مردم اين هستند. آنها راهنماى و انگليسى و آمريکايى نيروهاى پيمان
نيرو اين ميدانند همه نيروهاى اين بلکه هستند عراق به آمريکا ککى لککر خواستار
عراق کردستان مردم هستند. کرد مردم دشمنان همکار که کردند ناسيونالست هاى
جنايتکار حسين صدام برهبرى بعث نيروهاى طرف از هلبجه بمباران جريان در که ميدانند
صدام حکومت مصکوميت در ١٩٨٨ سال ملل سازمان قطعنامه مقابل در بود آمريکا اين ،
را صدام اروپائيش متصدين و آمريکا ککورهاى که ميدانند کرد مردم کرد. وحو آنرا و ايستاد
دوست کرد مردم جنگند. قطع خواهان عراق کردستان مردم کردند. قدرحمند منطقه در
و بروند رژه خيابانها در جنگ اين عليه جهان آزاديخواه انسانهاى همه با همراه دارند
خود سياسى حيات حاريخ طول در کرد ناسيوناليست نيروهاى بدهند. جنگ بر مرگ شعار
نوايى به آن قبل از اينکه حا اند شده همدست کرد مردم آزادى دشمنان با هميکه
نگرفته درسى خود گذشته از که ميدهد نکان موصل شهر اطراف در اخير واقعه برسند.

اند.

شويم! متککل و متصد خود حزب بدور بايد

١٣٨٢ حير ٧

بخود را جهانيان نظر اخير هفته دو در طلب برابرى ايران!جنبش آزاديخواه مردان و زنان
و سياسى حيات از جديدى دور برابرى و آزادى براى برحقمان اعتراضات کرد. جلب
نظام کليت که اند گرفته حيميم ايران مردم داد. نکان را ايران در سياسى جنبش
و بيست که دادند نکان ايران مردم بسپارند. بگورش و ککند بزير را اسلمى جمهورى
برود. بايد ددمنش رژيم اين و است بس اسلمى جمهورى ننگين حاکميت سال چهار
و خانمانى بى فقر، سنگسار، خفقان، حرور، سال چهار و بيست حکومت ايران مردم
سال چهار و بيست که دادند نکان جهانيان به ايران .جوانان اند طلبيده بمياف را جهل
طلبانه برابرى و انسانى مدرن، خواستهاى نتوانسته مذهبى خرافه و جهل حاکميت
از که خاورميانه زنان براى رهايى مظهر به امروز ايرانى زنان و دختران دهد. حنزل آنهارا
ها جا خيلى در زيرا اند، شده حبديل اند آمده بتنگ اسلم انسانى غير قوانين دست
نظام کل سوزاندن يعنى سوزان حجاب سوزاندند. آحش در و برگرفتند سر از را حجاب
وسطايى قرون افکار و فرهنگ سپردن بکور يعنى سوزان حجاب مذهبى، خفقان و نکبت
از رهايى مژده اخير هاى هفته در ايرانى دختران و زنان سوزان حجاب کلم يک در اسلم
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در مردم مبارزات امروز بود. حکومتش و سياسى اسلم حاکميت و مذهبى خرافات بند
بود. حر بجلو رو و روشنتر خواستهايکان ديگر هردوره از و دارد قرار حساسى نقطه
را بال از زدوبند و طلبى اصلح گول ايران مردم که داد نکان هايش شعار و گستردگيش
هدف و روشن خواستها اينکه بدليل است روشنتر گذشته از شان افق امروز نميخورند.
براى بهتر دنيايى خواستار ما ميکنيم. مبارزه رفاه و برابرى آزادى، براى ما است. معلوم
نان همه براى درمان همه، براى بهداشت امنيت، خواستار ما هستيم. فرزندانمان و خود
برابرى ما ميخواهيم. شرط و قيد بدون آزادى ما همه. براى مناسب مسکن و همه براى
يک در و ميخواهيم اقتيادى و سياسى، اجتماعى، هاى عرصه کليه در مرد و زن کامل
و بيقيد خواستهاى و روشن هاى شعار اين هستيم. عدالت و برابرى خواستار ما کلم
هر و کس هر اگر .بنابراين است اسلمى سياه حکومت از آمده بجان مردم ما شرط
ما خواستهاى از صورت اين غير در است همراه ما مبارزات با ميطلبد را ها اين گروهى
ارج خودرا سياسى هاى حجربه ايران مردم ما ميزند. خودرا ساز و نميکند پکتيبانى
شود ايجاد بايد وحدحى اگر نميخوريم. را بال از وحدت يا و کلمه وحدت گول ما مينهيم.
و سياسى بست و بند نه باشد. مردم ما آزاديخواهانه و انسانى خواستهاى دور بايد
ميگويم ما ميکنيم. گوش آنرا و اين ووعيد وعده نه و شدن ديگر قدرحهاى انتظار چکم
که ميخواهيم حکومتى ما باشند. آزاد بايد زنان ميگوييم ما نميخواهيم. مذهبى حکومت
امر امروز طلبيم. برابرى و آزاديخواه ايران مردم ما کنيم. اش اداره خود مستقيم دخالت با
نظام کل به گفتن نه اسلمى جمهورى سرنگونى ماست پيکروى در که مهمى
و آيد سرکار ما دخالت با که حکومتى يعنى شورايى حکومت برقرارى و است اسلمى
مردم ما شرط و بيقيد وبرابرى آزادى از جريانى چه که کنيم باز چکم بايد ما شود. اداره
و است نزديک حير هيجدهم ميکند. حلش نکاندنش بکرسى براى و ميکند حمايت ايران
زندانيان آزادى بروز بايد حير هيجدهم گراميداشت روز آمد. خيابان به ميمم و قاطعانه بايد

. شود حبديل اسلمى جمهورى نابودى بروز و سياسى
بر خواستهاى اين شدن متصقق حککل حنها ايران کارگرى کمونيست حزب آزاده! مردم
و زن کامل برابرى و آسايش رفاه، پرچمدار ايران کارگرى کمونيست حزب ماست. حق
دنياى يک پرچمدار ايران کارگرى کمونيست حزب است. زندگى هاى عرصه کليه در مرد

. کنيم برقرار ايران در برابرى و آزادى و شويم جمع خود حزب .بدور است بهتر
اسلمى جمهورى بر مرگ
برابرى و آزادى باد زنده

حير هيجدهم مناسبت به پيام

١٣٨٢ حير ١

! حير هيجدهم باد گرامى

و رو در رو مبارزه از جديدى دور ١٣٧٨ حير هيجدهم در دانکجويان قهرمانانه مبارزات
. بود مذهبى و سياه حکومت عليه ايرانى آزاده مردان و زنان و دانکجويان جسورانه
ايران مردم و دانکجويان جوانان که داد نکان دانکجويان ١٣٧٨ حير هيجدهم مبارزات
و بيست طول در کنند. قبول را وسطايى قرون حاکميت قيمتى هيچ به نيستند حاظر
و دانکجويان کارگران، بخيوص ايران مبارز مردم اسلمى جمهورى حاکميت سال چهار
در سرمايه اسلمى حاکميت عليه مختلف مقاطع در و هميکه ايرانى آزاده مردان و زنان
ننگين حيات در اسلمى جمهورى يعنى اند. طلبيده مياف به آنرا و اند کرده مبارزه ايران

. نداشته راحت خواب شب يک خود
کردن حطهير يا و خواهى اصلح و طلبى اصلح هرچه بر بطلن خط حير هيجدهم جنبش
که نکانداد شان مبارزه و دانکجويان حير هيجدهم جنبش ککيده. اسلمى جمهورى
از پرده خود جويانه مبارزه حرکت با و نميخورند را خاحمى کردن حلوا حلوا گول ايران مردم
و جديدى دور حير هيجدهم جنبش اين بر بنا برداشتند. او طلبى اصلح حزوير و ريا چهره



مولودى اسماعيل هاى نوشته مجموعه

- 81 -

اسلمى جمهورى رژيم با ايران آزاده مردم و دانکجويان روى در رو مبارزه از جديدى روند
ايران مردم که دادند نکان پسر و دختر مبارز جوان هزاران روز اين در نهاد. پايه را
ايران مردم مبارزات حاريخ در مهمى روز حير هيجدهم اند. آسايش و آزادى رفاه، خواستار
آزادى را جانباختگان همه و روز اين جانباختگان به و گراميداشت بايد را روز اين ياد است.

. فرستاد صميمانه درودهاى برابرى و
خرداد بيستم از که دانکجويان قهرمانانه مبارزات اخير دور اخير مبارزات و جديد دور
بيستم روز شود. حبديل سراسرى و اى حوده جنبش يک به حا ميرود شده شروع ١٣٨٢
صدها و دانکجو هزاران امروز که زدند اى جرقه حهران آباد امير کوى در دانکجويان خرداد
کرمان، حا حهران آباد امير دانکجويان کوى از ميدهند. ادامه آنرا ايرانى آزاده زن و مرد هزار
ايران مردم و دانکجويان مبارزات خبر شهرها ديگر و مهابا رشت، مکهد، اهواز سنندج،
سال چهار و بيست ننگين حاکميت عليه مردم عظيم قيام شروع از خبر و ميرسد بگوش
راه با ١٣٧٨ حير هيجدهم گراميداشت روز در که بجاست ميدهد. مذهبى سياه حکومت
نکان دنيا سراسر و ايران در اعتراضات و حظاهرات حرين گسترده و حرين عظيم انداختن
بسته ايران در سرمايه اسلمى حاکميت و رژيم نابودى به کمر ايران آزاده مردم که دهيم
.نکاندهيم هستند رفاه و عدالت و برابرى آزادى، خواهان ايران مردم که نکاندهيم اند.
چهار و بيست جمهورى بايد هستيم. آيندمان و خود براى بهتر دنياى يک خواهان ما که
جهانيان همه به بايد شود. سرنگون و يابد خاحمه شکنجه و حرور سنگسار، اعدام، سال
خواهان ما نيستند. سياسى بست و بند هيچ قبول به حاضر ايران مردم که دهيم نکان
بايد حير هيجدهم داشت گرامى امسال هستيم. همگان براى آسايش و برابرى و آزادى

. شود حبديل اسلمى جمهورى مرگ روز به و ايران در سياسى زندانيان آزادى روز به
! ايرانى آزاده زنان و مردان کارگران، جوانان،

بياييد. بميدان اسلمى جمهورى سياه و ننگين حاکميت عليه هستيد که کجا هر در
گفتن نه با خود حيات طول در که مبارز و رزمنده جريان حنها ايران کارگرى کمونيست حزب
و باافکا آزادى، برابرى، براى کردن مبارزه با اسلمى، جمهورى سياه نظام کليت به
با ، ککور خارج و داخل در ايران اسلمى جمهورى درشت و ريز هاى حوطئه کردن رسوا
بيقيد آزادى براى سرسختانه حلش و اجبارى حجاب ممنوعيت اعدام، حکم کردن ممنوع
در مرد و زن کامل برابرى پرچمدار شماست. حق بر خواستهاى پرچمدار بيان شرط و
همه براى بهتر دنياى يک پرچمدار کلم يک در اقتياديست. و اجتماعى شئون کليه
کمونيست حزب صف در خود شدن متککل با حير هيجدهم گراميداشت در است.

. بخکيم حصقق خودرا حق بر خواستهاى به رسيدن ايران کارگرى

برابرى و آزادى باد زنده
ايران اسلمى جمهورى باد سرنگون

اکتبر! انقلب ياد به

٢٠٠٣ اکتبر ١٩

از يکى هنوزهم و افتاد احفاق پيش سال ٨٥ در که اکتبر کارگرى انقلب سالروز بمناسبت
سخن شما با ميخواهم ميباشد، معاصر حاريخ در کارگران دستاوردهاى حرين گرانبها

. باشم داشته کوحاهى
ميکنم: قسمت سه خودرا بصث

. اکتبر انقلب پيوستن بوقوع هاى زمينه ١ـ
. اکتبر انقلب دستاوردهاى ٢ـ
. است لزم ديگر اکتبرى چرا ٣ـ
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حا است، لزم ان حاثيرات و زمينه به اشاره اجتماعى حرکت هر بررسى براى اصول ١ـ
بجاست. نيز ان ضعفهاى از گرفتن درس همزمان شودو روشن ان جايگاه و اهميت
دستاوردهاى به و مدرن انسان حاريخ اجتماعى عظيم جريانهاى جزو اکتبر انقلب
روى نعمات حمامى خالق که دارد حعلق زحمتککى و کارگر انسان ميليونها مبارزاحى

. اند بهره بى ان فوائد از خود ولى اند زمين
سرمايه بين جنگ که ،چرا پيوست بوقوع اول جهانى جنگ وضعيت بربستر اکتبر انقلب
بود.جامعه کرده حر مکقتبار برابر صد برمردم را زندگى خود بين جهان حقسيم براى داران
گرفت، ميليونهارا جان وجنگ قصطى بود، سرگذرانده پکت را ١٩٠۵ انقلب روسيه
در ميکردند، روانه جنگ ککتارگاه به را مردم ميهن از دفاع بنام ليبرال و بورژوائى احزاب
بزانودر را بورژوازى خود انقلب با حوانستند زحمتکش و کارگر حودههاى شرايطى چنين
جدى ضربه اکتبر انقلب گيرند. بدست را قدرت بلکويک حزب رهبرى حصت خود و ٓااورند
١٤ککور کرد. متصد اکتبرخودرا انقلب گسترش حرس از بورژوازى اورد. وارد بورژوازى به
هيچ از و کردند اقتيادى مصاصره انرا شدند، متصد اکتبر انقلب عليه امريکا و اروپائى
حکومت که کرد کادحهاحلش حمايت با نکردند)کورنيلف دريغ ان عليه ٓواشکار نهان حوطئه
کردو خنثى را ها حوطئه همه اکتبر انقلب نفوذ دامنه و قدرت اما اورد(. کار سر نظامى
هاى شورا در خودرا بورژوازى مقابل در خود طبقاحى حاکميت از دفاع براى کارگران

. پيروزشد اکتبر انقلب کردند. اعلم را شورائى حکومت و دادند سازمان انقلبى
! اکتبر کارگرى انقلب دستاوردهاى -٢

بورژوازى مقابل در که بود روسيه کارگر طبقه خونين مبارزات مصيول اکتبر انقلب
و کردند مصکوم را جنگ خود بيانيه اولين در رسيدند، بقدرت وقتى کارگران ايستادند.

. دادند ارائه جهان به را عادلنه و اميز صلح راه مردم ککتار ختم براى
. نوشتند چنين ١٩١٨ ميوب اساسى قانون اولين در کارگران حکومت

بوسيله انسان استثمار امصاى ، بورژوازى کامل سرکوبى اساسى قانون اصلى هدف ـ
. است سوسياليسم واستقرار انسان

کامل ، جانبه همه حصييلت امکان .... دانش به زحمتککان دسترسى حامين منظور به ـ
. ميدهد قرار خود هدف را دهقانان وفقيرحرين کارگران براى ورايگان

دولت، از مذهب جدايى ... زحمتککان براى عقيده راستين آزادى حامين منظور به ـ
، شهروندان کليه براى مذهبى ضد و مذهبى حبليغ آزادى ، مذهب از وپرورش آموزش

. ميکود شناخته برسميت
شعار را خورد نمى نکند کار هرکه وشعار جمهورى اين شهروندان همه وظيفه را کار ـ

. ميکند اعلم خود
قراردارند واذيت آزار مورد مذهبى ويا ، سياسى جرايم بخاطر که پناهندگانى کليه به ـ

. ميکند اعطا پناهندگى حق
. ميکناسد رسميت به آنان مليت ويا نژاد از نظر صرف شهروندان کليه حقوق حساوى ـ
ستم هرگونه ويا اساس براين برحرى يا امتياز هرگونه حصميل ويا ايجاد که ميدارد واعلم
. بود خواهد جمهورى اين اساسى قانون ناقض آنان برابرى حظيق ويا ملى هاى براقليت

طبقه به الصاق و کار به اشتغال جهت به را روسى شهروند سياسى کامل حقوق ـ
روسيه جمهورى قلمرو ساکن خارجيان به ديگران، کار استخدام بدون دهقانان به يا کارگر
گونه هيچ بدونه خارجيانى چنين به حا ميدهد اختيار مصلى شوراهاى به و ميکند اعطا

. کنند اعطا شهروندى حقوق زائد حکريفات
)٣ شماره بولتن شوروى ومسئله مارکسيسم از )نقل

مقابله براى ها شورا دولت بود. ها اين اکتبر کارگرى انقلب ميوبات از هايى نمونه
اعلم و ميکند جدا وپرورش اموزش و دولت از را مذهب دست مذهبى خرافات و باعقايد
از است اعتقاد بى يا و اعتقاد مذهبى به شخص اينکه از نکانى گونه ,هر که ميدارد

, شود حذف قانونى مدارک
حعليم ان در که خيوصى يا و دولتى اماکن در مذهبى حعليمات که ميکند اعلم همچنين
اولد بين حمايزى ,هيچ که کرد اعلم يا و است ممنوع ميگيرد صورت عمومى حربيت و

. نيست ازدواج خارج و ازدواج مصيول
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هيچ بدونه ميبرند پناه شوروى جمهورى به که کسانى حمام به ها شورا دولت
وحکيانه شاهد ما امروز ولى ميدهد. روسيه مردم با برابر شهروندى حقوق حکريفاحى

. هستيم امريکا و کانادا اروپائى، هاى ککور در مهاجرين با رفتار حرين
از انسان استثمار از عارى دنيايى براى بهتر دنياى يک براى حلش از هايى نمونه اينها
وآسايش رفاه خدمت ودر يابد شکوفايى انسانها نوين انديکه که دنيايى براى انسان
دارى وسرمايه سرمايه که دنيايى برعليه و بهتر دنياى يک پلحفرم دقيقا باشد. انسان
و امريکا در امروز . است کرده حبديل زحمتکش و کارگر مردم اى بر جهنمى به و ساخته
، مدارس در را مذهبى عقايد و مذهب دست حا ميکنند استفاده اى وسيله هر از اروپا
مدارس در ها بچه خورد به را مذهبى کثيف حعاليم ميکنند سعى کنندو باز وجامعه دولت
همان در کنند. قطع دارند ازدواج از خارج کودکان که مادرانى به اجتماعى خدمات بدهندو
با سياهان بين ازدواج امريکا در کرد بلند انسانهارا برابرى پرچم اکتبر انقلب که زمانى

. بود ممنوع ها سفيد
وسرنوشت بيستم قرن وحاريخ افتاد نمى احفاق اکتبر کارگرى انقلب اکر راستى

ميکد؟ چه بودند آن در که آدمى ميلياردها
نمى خود مقابل در را مانعى هيچ وبورژوازى افتاد نمى احقاق اکتبر انقلب کنيم حيور

چرا؟ بارحر. مکقت وزندگى بود مى سياه دنيا من بنظر ديد.
دهها وککتار خرابى وخانه ويرانى باعث که ميبرم نام ودوم اول جهانى هاى جنگ از
اين بانيان و رهبران امروز به نگذاشتنددنياحا خودبجا از مثبتى اثر شدندهيچ انسان ميليون

. ميکنند نفرين را جنگ دو
در که وانقلبى وسياسى اجتماعى حرکتهاى کليه براى اى پکتوانه اکتبربه انقلب اما
انسانهاى امروز حتى شد. حبديل افتاده احفاق دنيا مدرن حاريخ سال هکتاد طول
کنيد نکاه ميکنند. اکتبرفخر وپکتوانه بردستاوردها خواهان وآزادى شرافتمند،کارگران
قابل را کندوجامعه رفرم بکود، دمکرات که کرد مجبور را بورژوازى طبقه اکتبر انقلب
دست شدند مجبور نيفتد احفاق حاکميتکان درمنطقه اکتبرى اينکه براى کند. حصملتر
کارگران حمام بسازند. لوحرکينگ کليسا وبراى کنند کوحاه حاحدى مردم زندگى از را کليسا
. قراردادند خود حرکتهاى سرلوحه را اکتبر وخواستهاى شعار حاکم طبقه مقابل در دنيا در
انها شرکت و زنان براى راى حق عمومى، راى حق کارگرى، عظيم هاى احصاديه حککيل
کارگرى انقلب بيمن وهمه همه وعادلنه برابرى خواستهاى اجتماعى، فعاليتهاى در

. کنند حصميل بورژوازى به حوانستند ازاديخواه و مبارز مردم اکتبر
از وهمه همه بخش رهايى جنبکهاى يا گرايانه ملى ، خواهانه آزادى حرکتهاى حمام
سال کنند. فرموله خود دشمنان مقابل در را خود خواستهاى حوانستند اکتير انقلب بهر
احفاق اطريش در وين کارگران قيام آمدند، بوجود درمونيخ کارگرى عظيم شوراهاى ١٩١٨
سراسر در فاشيستى ضد جبهه ، پيوست بوقوع مجارستان ١٩١٩ کارگرى انقلب افتاد،
بدست فاشيستها درمقابل را اکتبر انقلب ازاديخواهانه و طلبانه برابرى شعارهاى اروپا
راديکال احزاب حککيل ، وآسيا لحين وآمريکاى آفريقا در بخش رهايى .جنبکهاى گرفتند
اى پکتوانه بعنوان اکتبر کارگرى وانقلب اکتبر از وهمه همه اروپا در دمکرات وسوسيال
طرف بجنگ اکتبر هاى شعار گرفتن بدست با ميکوندو علم خود دشمنان مقابل در
مردم دنيابراى واقعا افتاد نمى احفاق اکتبر انقلب اگر کلم يک در ميرفتند. خود مقابل
رهائى به وعکق اميد اکتبر انقلب که اينجاست ميبود. ازاين حر سياه زحمتکش و کارگر
پيکرفت به سختى ضربه اين ساخت. ور شعله راديکال احزاب و کارگران دردل را
مردم ذهن از انرا وسيله بهر که کرد حلش درنتيجه بود. بورژوازى سياستهاى
حوطئه با شد،که متوجه بککاند واقعى شکست به را اکتبر اينکه براى بزدايد.بورژوازى
بار کند. حمله بيرون از وچه درون از چه اکتبر به کرد سعى نميکود، وفورى آنى هاى
کرد حمله اکتبر انقلب به کردند شرکت اکتبر در که کسانى وبدست اکتبر خود بنام اول
کارگر مردم به وشکنجه واعدام زور با وسوسياليسم کمونيسم بنام را دولتى وبورژوزاى
بهمين نميکود اکتبر انقلب شکست مورد در البته ( کردند، حقنه روسيه وزحمتکش
که کارگرى کمونيسم جريان نيست، کوحاه برنامه اين طاقت در کردو صصبت سادگى
در کرد( حاسيس را کارگرى کمونيست حزب شد جدا )بعدا بودو ايران کمونيست درحزب
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به را عزيز شنوندگان .که برده پيش شوروى مباحثات بولتن در مفيلى مباحثات مورد اين
ميدهم.( رجوع انها مطالعه

اکتبر آرمانهاى نميتواند وسياسى واقتيادى داخلى شکست با که شد متوجه بورژوزاى
نمى سادگى اين به که بود کاشته بذرى اکتبر انقلب . کند پاک ها حوده وفکر ذهن از را

. کرد نابودش شد
. داشت لزم را زيادى وقت کار اين

ديگر؟ اکتبرى چرا - ٣
در دولتى دارى سرمايه وفروپاشى شرق بلوک سقوط جهانى بورژوازى ازطرف ٨٩ سال
بوق ميکود. گرفته جکن اکتبر انقلب بر پيروزى بعنوان برلين ديوار رفتن کنار و روسيه
کرنا بوق ودر اکتبر باشکست آورد. مى گير سوژه نوکر وژورناليست ميافتند بکار وکرناها
بسطح بورژوازى گسيخته افسار حمله با ٩٠ دهه که شاهديم ازاد. بازار پيروزى کردن
غربى، جوامع در واجتماعى بهداشتى و رفاهى امکانات اوردن پائين انسانهاو معيکت
ازاذيخواهانه انديکه چه وهر براديکاليسم حمله ٓوامريکا، اروپا در کارگران ميليونى بيکارى

. ميکود نواخته خليج جنگ با اول جهانى، نوين نظم شيپور وسرانجام
مذهبى و ميهنى عرق کردن زنده داده. نکان حال حا را خود کريه چهره ازاد بازار

. ازارميدهد را بکرى جامعه هنوز که بود دوم ،پرده انداختن هم بجان ،انسانهارا
چنان آن گذاشتند برجا اکتبر کارگرى انقلب جريان در ها بلکويک که سنتهايى ولى
پاک آنرا حلشى هيچ با نميتواند دارى سرمايه که داده بيستم آخرقرن انسان به حيزبينى
اعتراضات از کنيد دنيانگاه در اخير يکساله همين در کارگرى اعتراضات انبوه به کند.
اعتيابات حا کانادا امريکاو در کارگرى اعتراضات فرانسه، ونقل وحمل آلمان پست کارگران
حلش پوچى ايران، شاهرود...در در معادن وکارگران حپه هفت نيککر ، نفت کارگران
شعار اين ديگر وبار رساند مى ثبوت به اکتبر هاى ايده آوردن در زانو به براى را بورژوازى
دنيا به هم را خودش گورکن خودش با دارى سرمايه ميکند، زنده را مارکس جاويدانى
اروپا،کانادا در عظيمى بصرانهاى بانى ازاد بازار سياستهاى که شاهديم آورد٠امروز مى
به انرا سرمايه باشد، بکر اسايش خدمت در بايد که حکنولوژى پيکرفت ٓوامريکاست.
حبديل امروزى انسان براى بجهنمى کلم يک در و زنان بر حقوقى بى گرانى، بيکارى،
حعطيل درمانگاههارا کرده. باز ادمها زندگى بر را مذهبى خرافات و مذهب دست کرده.
نامه روز نوشته به ميکنند. ٓااباد را اى شده خراب مسجد و کليسا هر بجايش و ميکنند
.اينها ميکوند مرمت يا و بنا کليسا چهار ماه هر روسيه در ژورنال والستريت امريکائى
. است بيستم قرن اخر در سرمايه بکرى ضد سياستهاى از جزئى هائى نمونه
انسانهاست زندگى براى بلئى چه دارى سرمايه ميدهدکه نکان که فاکتورهايست
ديگر اکتبرى که اينجاست کارگريست. انقلب فکار و ستم اين از رهائى راه وحنها
انسانى واقعى ارزشها و برهاند بل اين از را ازاذيخواه و مدرن بکر حا است ضرورى

. بزنند رقم انسانهارا زندگى
اوائل يلتسين روسيه در ، کنم مى اشاره حاريخى و جالب واقعه يک به ختام حسن براى
ميکوند جمع مردم بردارد. ارامگاهش از را لنين مجسمه ميگيرد حيميم امدنش کار سر
بود معترضين جمع در که پيرزنى سراغ ان ان سى خبرنگار ميان اين در ميکنند، واعتراض

دارد؟ معنى چه حو براى لنين ميپرسد او از ، ميرود
لنين من براى ميگويد، ميکوند او جواب از بهتزده که خبرنگار دوربين مقابل در پيرزن
واميد کافى بازنکستگى بيمه شده، حضمين حعطيلت شده، حامين زندگى رفاه، يعنى

. هايم نوه براى بهتر دنياى يک به
باور و اميد يک از حاکى همواره مردم وسيع هاى حوده روزمره عمل و واقعى "زندگى
حکمت منيور از است." بهتر آينده يک ناپذيرى اجتناب حتى و پذيرى امکان به عميق

اکتبر! انقلب باد زنده بهتر. دنياى يک برنامه

گذاشت که سالى در ايران



مولودى اسماعيل هاى نوشته مجموعه

- 85 -

٢٠٠٣ مارس ٢٥

آزاديخواهى جنبش حاريخ در نيز و اسلمى جمهورى حاکنونى حيات حاريخ در ١٣٨١ سال
طلبى برابرى و آزاديخواهى جنبش براى موفقيت از پر سالى و حادثه پر سالى ايران در

بود.
و مکگل با اسلمى جمهورى ماه هر و روز هر کنيم نگاه ١٣٨١ سال شمار روز به اگر
برابرى جنبش يمن به شده. روبرو آزاديخواهى جنبش و مردم طرف از جدى حنگناهايى
دستگاه بين اختلف شده. حر عميق و عميق بال در شکاف آن شدن راديکال و طلبى
سطح به حمله شده. حر عيان و آشکار مختف هاى رده در حکومتى مسئولين و قضايى
و گردى خانه حا ها روزنامه بستن از يافت. افزايش بروز روز حزيقات فکار ، مردم معيکت
حکومت ، مردم اعتراضى حجمعات و حظاهرات در شخيى لباس مزدروان انداختن راه
قباى سبز انداخته. گير زيادى هاى مخميه در ايران در سياسى اسلم و اسلمى
حفظ براى کارى نتوانسته حياحش دوران طول در هم خاحمى جمهور رئيس لب، به حبسم
نتوانستند کردند حلواش حلو را خاحمى مدحى که ها خردادى دوم پروژه و پيکببرد نظام
شکاف شدن عميق سال ١٣٨١ سال شدند. سپرده حاريخ دان زباله به و پيکببرند از کار
و مبارزات گسترش سال و سياسى اسلمى براى بار مرگ حوادث بروز سال و بال در
براى سال، ابتداى در کارگرى اعتراضات و حصين با که مردم اعتراضات شدن عميق
اعتراضات شد. شروع کردند مبارزه شان افتاده حعويق به دستمزدهاى و حقوق
با و ميکند حر مستقل و مستقل روز هر ها حکومتى از را خود که پرقدرت دانکجويى
راديکال و قدرت پر اعتراضات ميکنند. پاليش را خود دارند سياسى مبارزات و مناظره
را مدارس مسئولين و آموزشى دستگاه و دم که داد نکان حکومت به آموزگاران
بند از حا حلشند در آزاديخواه روشنفکران جامعه که داد نکاند کنند. اجير اند نتوانسته
سکوت براى حقلهايى رژيم . يابند خاليى سفاکش حکومت و سياسى اسلم
پاحک آنجا و اينجا قياص هاى حکم اجراى با عام مل در اعدام با کرد. ککاندنکان
مثل کند شديد يا کند کم را وحکت و رعب فضاى چه ارحجاع اما داد. سازمان را ضعيفى
گردنش باز دهد هلو عقب به و ميبرد را کردنش بککند جلو به دارد خود گردن بر اى دره
گردندنش بر مردم اعتراضات فکار است. اسلمى جمهورى امروز قضيه اين راميبرد.
و زنان خيابانى است.اعتراضات ضررش به دو هر کند شل يا و کند سفت شده سوار
نگاه دانکجو روز به است. داده مبارز سوى و سمت به ديگرى بعد طلب برابرى مردان
اين . بيان شرط و قيد بى آزادى ، اعدام حکم لغو ، سياسى زندانى آزادى شعار کنيد
در اسلمى ميدهد.جمهورى نکان را طلب برابرى جنبش بودند برشد رو و بلوغ نکانه
گارى وقتى قديم المثل ضرب يک بقول ميرود. فرو بيکتر بروز روز خود داخلى دعواهاى
مداران حکومت پاى زير زمين وقتى ميگرند. گاز را همديگر اسبها ميرسد، سرباليى به
اوضاع امروز واقعيت اين مينمايند. لگدمال را همديگر ميکود، داغ اسلمى سفاک
نقش و داخل مبارزات فکار زير بصبوحه اين است.در ايران در سياسى اسلم سياسى
موضع به را اسلمى جمهورى خارج و داخل در کارگرى کمونيسم جانبه همه جسته بر
دوره هر در آزاده مردم مبارزات ميدارد. بر دست موقتا اعدام حکم از و ميياندازد دفاعى
١٧ روز گراميداشت در ميتوان را اين و کميتى چه و کيفى چه يافته گيرى چکم رشد
در آزادى و برابرى حکنه ، آزاده مردان و زنان ديد. وفور به زن جهانى رو اسفند
جمهورى مزدوارن دهان بر مصکمى مکت خود اعتراضات در خود هاى گردهمايى
و اند برابرى و آزادى نکتنه مردم زدند. سياسى اسلم بکرى ضد نظام کل و اسلمى
شوراهاى اخير انتخابات ميکنند. مهيا بيکتر و بيکتر را خود بروز رو آن به رسيدن براى
از بيش به بود مردم اکثريت روشن جواب آمد ببار آن از که افتضاحاحى و روستا و شهر
سياسى آگاهى و رشد نکان ايران. در حکومتش و سياسى اسلم حضور سال بيست
هيچ ايران مردم که نکانداد بود. ايران در اسلمى سفاک حکومت عليه مبارزه در مردم
به که دارند حيميم و ميخواهند ايران مردم که نکانداد نميکنند. قبول را اصلحاحى نوع
طلبى برابرى جنبش براى خوبى سال ٣٨١ دهند.سال خاحمه اسلمى سفاک حاکميت
رژيم داخلى اپوزيسيون کرد. فراموش را طلب سرنگونى اپوزيسيون نقش نبايد اينجا بود.
و بودند سهيم بکرى وضدى مخفوف دستگاه اين آوردن دربوجود زيرا نيستند اپويسيون
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براى که آنهايى اما ندارند. ابايى حفظش براى سياسى نيرنگ هيچ از هم حال
باليى با سازش حکاپوى در اى عده اند. کرده پاايش خودرا هم ميکنند مبارزه سرنگونى
با هنوز اى عده ها. طلب سلطنت مثل ميترسند. مردم برشد رو جنبش از و هستند ها
حا و باشند داشته سهمى قدرت در ميخواهند قدرت در شريکان از بخکى با و زدن لس
لعاب و رنگ را سياسى اسلم و نظام کل که ميکنند حمايت مردم مبارزات از اندازه آن
کارگرى کمونيسم حزب حنها ميخوحنند. انديش دگر و مذهبى ملى خودرا اينها ببخکند
مستقيم دخالت و مردم شوراهاى ايجاد قدرت از سياسى اسلم کردن ساقط براى
آنرا مردم و ميزند را مردم دل حرف اکنون حزب اين ميکند. مبارزه سياسى قدرت در مردم
کنيد. نگاه مردم اعتراضات هاى شعار به ميدانند. خود خواستهاى به رسيدن واقعى رهبر
شرط و بيقيد آزادى شده، لنسه مردم مبارزات در حزب اين بوسيله اعدام حکم لغو
سنگسار حکم موقت لغو شده، حک طلبى برابرى جنبش در حزب اين باحلش سياسى
شعار به و شده حصميل اسلمى جمهورى به حزب اين رهبران و ها حککل بوسيله
و مردم مبارزات سال را ١٣٨١ سال حق به بايد شده. حبديل مردم مبارزات اساسى
جنبش کرد. ارزيابى را مبارزات رهبرى نقش و کارگرى کمونيست حزب نقوذ گسترش
آشتى و قاطع موضعى اسلمى سفاک رژيم آمدن سرکار بدون از کارگرى کمونيست
مبارزات بررشد مکخص حاثير سال به سال و بروز روز هدف اين بستر بر . ناپذيرداشت
روشنگرهاى و مبارزات ، خاحمى رآمدن سرکا ١٣٧٦ سال از بعد بخيوص گذاشته مردم
به ککاند، شکست ابه ر ها خردادى دو خاصيت بى پروژه کرگرى کمونيست حزب
بال را مردم مبارزاحى شوق و شور آلمان در ١٣٧٩ برلين کنفرانس ککاندن شکست
به دادن پايان شدن نزديک سال ، طلب برابرى جنبش رشد سال ١٣٨١ برد.سال
پايان براى خود برحق خواستهاى رسيدن بثمر براى بود. سياسى اسلم ننگين حکومت
ايران کارگرى کمونيست حزب به مذهبى و دارى سرمايه سياه حکومت به دادن

بپيونديد.

بخندد! مضصکه اين به متمدن بکريت بايد
امسال نوبل صلح جايزه حقسيم درحاشيه

٢٠٠٣ اکتبر ١٢

طبق امسال است. صلح نوبل جايزه حقسيم آن و است مضصکه يک شاهد ساله هر دنيا
. گرفته حعلق ايران از عبادى شيرين خانم به نوبل صلح جايزه بال از سياسى زدوبندهاى
روشن موضوع اين در را جايگاهش و بپردازم گيرنده جايزه شخص خود به اينکه از قبل
اين همه براى شايد بگويم. جوايزات گونه اين اعطاى مورد در مختيرى ميدانم لزم کنم
حقسيم را نوبل صلح جايزه امروز حککيلحى و دست چه که نباشد روشن زياد مسئله
از دفاع بخاطر داشت دوست نوبل جايزه بنيانگذار چيست. مسئله که نداند و ميکنند
در انسانها وپيکرفت حرقى جهت در که کسانى آزادى گسترش براى و بکر پيکرفت
جامعه و ميکنند حلش انسانى جامعه درمانى اقتيادى، اجتماعى، علمى، هاى زمينه
در جايزه اين که امکانى از باشند داشته حق ميبرند آسايش و بترقى رو قدم يک را
بنيانگذار اوليه هدف اين ببرند. پيش خودرا هاى پروژه حا کنند استفاده ميگذارد اختيارشان

. بود نوبل جوايز
آنرا است جالب ميکود. اجرا جريان اين پکت در هايى مضصکه عجب واقعا امروز اما
در آن کانديداهاى ليست به دارد خاصى جاى مضصکه اين در نوبل صلح جايزه بدانيم.
اسصاق کارحر، کيسنجر، کنيد. نگاه صلح جوايز برندگان به کنيد. نگاه اخير سال چند
کميته افراد از يکى شد داده ياسرعرفات به صلح جايزه وقتى آن از حر جالب .... رابين(
اشغال عليه و بوده حروريست عرفات چون بود اين دليلش داد. استعفا نوبل صلح

.( بگيرد جايزه نبايد جنگيده اسطاييل
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ذهن ميکند حلش جهانى نوين نظم سياست که است روشن برهمگان مسئله اين
پايين را بکر پيکرفت از انتظار سطح و حوقع سطح حا کند خود نقش متوجه را جامعه
سينه اى عده و نکدند برنده ... آقاجارى هاشم ، پاپ مثل هايى کانديدا امسال آورد.
واخوردگان روزها اين خورد. شکست ايرانى( بانوى يک مقابل )در پاپ که ميکنند چاک
)که شاهزادگان و ها اکثريتى جريانات و خردادى دوم خوردگان شکست مذهبى، ـ ملى
و اند کرده کرنا و بوق در را مسئله اين ککيدند( بزير آنهارا ١٣٥٧ سال در مردم مبارزات
آشکار بيکتر نوين نظم سياست با خودرا بودن پالگى هم وخاک گرد انداختن راه با
رشد ايران در آزاديخواه و طلب برابرى جنبش اخير سال چند در ميدانيم ميکنند.همه
اخير مبارزات است. سرنگونى سراشيبى در اسلمى جمهورى که ميدانيم همه کرده،
آحش به را ها کميته کنندگان حظاهر زدند، آحش حجابهارا زنان آن در که حير ١٨ و کارگران
حودهنى ازش رفراندمکان شعار و شاهزادگان کردند، رسوا را طلبان اصلح ککيدند،
فروبرده مرگ دربصران را اسلمى جمهورى نظام کل کلم مبارزات اين گرفتند. خوبى
پوشيده برکسى اين و ميکنند مبارزه برابر و آزاد زندگى براى ايران مردم حيميم است.
که زده ايران در مردم مبارزات به جديدى برگ آزاديخواه مرد و زن هزاران حظاهرات نيست.
سياسى اسلم اينکه به باحوجه و اوضاع اين .در نوشتند آن مورد در دنيا هاى رسانه اکثر
را صلح جايزه نوبل کميته گرفته. قرار طلب برابرى جريان راديکاليسم ضرب زير جا همه در
درش نوين نظم بنيانگذاران که اى زده بصران منطقه در ميدهد. خاورميانه در شخيى به
صلح کميته ايران در آزاديخواهانه مبارزات موقعيت به باحوجه حال همان در اند. کرده گير
خورده شکست جريان و بايستد ايران مردم راديکال مبارزات مقابل در کرد حلش نوبل
عوام باهاش حامدحى بتوانند ميکردندکه انتخاب را اى مهره بايد دهند. نجات را ليبرالى
ليبراليسم با بتوانند هم و بدهند باجى را طلب سرنگونى جنبش هم کنند. فريبى

. باشند کرده اى معامله مردم مبارزات مقابل در خورده شکست
جريانهاى ميکنند. حبليغاحى استفاده دارند ازش شده که هم مدت کوحاه براى اکنون هم
و ناسيوناليسم بخورند. نا قبلش از ميخواهند مذهبى ـ ملى اکثريتى، طلب، سلطنت
حبريک بوش بابا کنند. پاک ها ذهن از را مردم راديکال مبارزات ميخواهند گرايى قوم
عراقى و بدهد را ايران مردم برحق مبارزات حرحيب هايش موشک با ميکند آرزو و ميگويد
همراه نوبل صلح کميته که است اين واقعيت کند. درست ميانه خاور در را ديگر
راه اين در اى چاره صدد در و ميترسند مردم مبارزات رشد از نوين نظم بنيانگذاران

. کرد ارزيابى بستر اين بر را نوبل صلح جايزه اعطاى بايد هستند.
جايزه اخير دهه چند در هميکه شده، حبديل سياسى معاملت بوسيله نوبل صلح جايزه
آنرا غرب سرد جنگ جريان در حتى شده. گرفته بکار سياسى اهداف براى نوبل صلح
ها مضصکه اين به بايد متمدن بکريت ميداد. استفاده مورد اش شرقى رقيب عليه
اعدام، سنگسار، اجبارى، حجاب عليه ايران در مردم مبارزات حقويت جهت در و بخندد

. بردارد گام اسلمى ضدبکرى نظام کل و قياص قوانين
. بنويسم خطى چند گيرنده جايزه خود مورد در دارم دوست پايان در

حوانسته که اندازه بهر و ککيده زحماحى شغلش و کار به حوجه با عبادى شيرين خانم
درک اورا موقعيت من نباشيد. خسته و نکند درد دستت گفت بهش بايد کند کمک بمردم
گفت و برد سوال زير خودرا سابقه مطبوعاحيش مياحبه در عبادى خانم اما ميکنم.
اعدام، گفت ساده خيلى يعنى ندارد. منافات بکر حقوق کنوانسيون با اسلمى قوانين
بکر حقوق کنوانسيون که است همانى عام مل در زدن شلق سنگسار، قياص،
آرزوى ايران زنان که صورحى در شد، ظاهر حجابش با عبادى شيرين خانم ميگويد!!!؟؟؟
مورد در عبادى خانم ميدانند. زن خفت مظهر آنرا و دارند را اجبارى حجاب نابودى
بکر حقوق کنوانسيون با اسلمى قوانين مقايسه و باسکوحش و نگفت چيزى سنگسار
در عبادى خانم بگويد کسى شايد کرد. حاييد را اسلمى جمهورى جنايات همه عمل
چرا ميکند، يا کرده سوال خود از کسى آيا .اما برميگردد ايران به و ميکند زندگى ايران
بکرى ضد قوانين با را بکر حقوق کنوانسيون که ميدهد اجازه بخود عبادى شيرين خانم

چرا؟ ايم پرسيده خود از آيا بداند؟ يکسان اسلم
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. بخرد اعتبار اسلمى قوانين براى و بگويد را اين نداشت اجبارى هيچ عبادى خانم
را اين سهوا نميکنم فکر من و ميکند زندگى ايران در عبادى خانم که نيست اين مسئله

. کرد فکر نوبل صلح جوايز حقسيم به حر عميق بايد بلکه باشد. گفته

نبوديم؟! ما اگر راستى

٢٠٠٣ اکتبر ١٧

چه عبادى شيرين خانم به نوبل صلح جايزه بهانه به روزها اين که هستيم جريان در همه
چه سياسى اسلم مواجب و بيجيره مزدوران و خوران جيره افتاد. راه کرناهايى و بوق
مثل ماب جاسوس هاى حفاله از انداختند. راه دنيايى ابعاد در شانتاژى و هيستريک جو
ايران مردم پيش و باخته آبرو خردادى دوم رفتگان در زهوار حا ها اى حوده ها، اکثريتى
به شروع شده ساقط قدرت از ايران مردم مبارزات قدرت با طلبان سلطنت و شده رسوا
حرف اخلق خوش اسلم از شدند مذهبى شدند، گرا ملى کردند. حقلبى فضايى ايجاد
کردند. خوانى مرثيه و زدند سينه خواندند شعر باليش و قد به بردنش آوردنش، زدند،

اسلميش. نوع از آنهم شدند مرد و زن برابرى خواستار
ها کردن گردوغبار اين در بود. حقلبى و رياکارانه زيرا نداشت دوام بيکتر چندروز فضا اين
پيکاپيش و طلب برابرى و آزاده انسانهاى همراه کارگرى کمونيسم جريان هميکه مثل
غير و سياسى جنجالهاى و جار اين مقابل در ايران کارگرى کمونيسم حزب همه
اين پکت واقعيات به ديگر بار را مردم گوش و چکم کردند، افکا ايستادند. سياسى
آينده سرنوشت در مسئول رهبرى بعنوان کارگرى کمونيست حزب کردند. باز هياهوها
سازماندهى و رهبرى نقش ايران طلب برابرى و آزاديخواه مردان و زنان برحق مبارزات

شکست. را جو اين رهبرانش و فعالين کادرها بهمت و کرد ايفا خودرا
عالم از برگکته. ورق اکنون آرى حيزشدند. واقعيات شنيدن به گوشها شدند باز چکمها
علم با جهانى نوين نظم معماران که حقيقتى هستند. ماجرا حقيقت بدنبال وعامى
مبارزات رشد جلو ميکنند حلش دارند ديگر. حاريخى حساس مقطع يک در اسلم کردن

بگيرند. سياسى اسلم عليه را ايران خوسته بپا مردم
در را سياسى اسلم اروپاييش متصدين و آمريکا ميلدى ١٩٨٠ و ١٩٧٠ هاى دهه در
و حماس خمينى، لدن، بن کردند. علم سابق شوروى يعنى خود شرقى رقيب مقابل
رژيم دادند. سازمان شرقيکان رقيب عليه دنيا سراسر در را مسلمان مزدور گروههاى
سوار ميلدى ١٩٧٩ سال در ايران مردم برحق انقلب برگرده را اسلمى حروريست
سياسى جغرافياى بخاطر هم دارد. حساس وضعيتى خاورميانه منطقه در ايران کردند.
طول در چه و حاريخ طول در چه مردمش آزاديخواهانه مبارزات رشد بخاطر همه و اش

اسلمى. جمهورى رژيم ننگين حيات
رام سياسى اسلم ننگين حاکميت سال ٢٥ از بعد ايران مردم که اند شده متوجه اکنون
بزرگ و اند گکوده جهان به چکم اسلمى رژيم ننگين حيات در که جوانانى اند. نکده
ميکنند. شمارى روز و ميکنند حلش اسلمى جمهورى سرنگونى براى دارند اند شده

باشند. آزاد ميخواهند متمدنى انسان هر مثل و آزاديخواهند زيرا
اسلم بقا حکومت درون از خاحمى کردن علم با کردند حلش دور يک نوين نظم معماران
داد. برآب را نقکه و زد خلص حير آن به برلين کنفرانس اما بخکند. ادامه را سياسى
گرده بر را سياسى اسلم گوادلوپ کنفرانس با قبل اگر ديگرند. حرفندى بدنبال اکنون
زن يک به نوبل صلح جايزه دادن با ميخواهند امروز کردند. سوار ايران آزاديخواه مردم

کنند. حقنه مردم به را خيم خوش اسلم سرشت پاک و مسلمان
به اسلميش(. نوع از )اما بکر حقوق مدافع بيطرف؟؟، ظاهرا اى مهره است جالب
کار سر مبلغين و فعالن از عبادى خانم مينويسد آلمان در اشپيگل کنيم، نگاه ها روزنامه
ميگويد دنيا ميدياى و ها نامه روز با مياحبه در عبادى خانم خود بود. خاحمى آوردن
از دفاعش با عبادى خانم کرد. درست را اسلمى جمهورى حکومت درون از ميکه
وارد خودرا بکر حقوق کنوانسيون با اسلمى قوانين دانستن برابر و سياسى اسلم
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حيغ زير از را سياسى اسلم که ميکند حلش آگاهانه و کرده خطرناکى سياسى بازى
نيست. سادگى بهمين ماجرا پس دهند. نجات ايرانى آزاده مردان و زنان برحق مبارزات
خودرا سرنگونيش براى و متنفرند سياسى اسلم از ايران مردم است اين حقيقت

ميکنند. شمارى روز و ميدهند سازمان
به ماجرا حقيقت داريم ما شکستيم. را متعفن و ناسيوناليست اسلمى، جو اين ما آرى،
ما بصث دريده. ها بند و زد روى از پرده ما مبارزات و ما صصبت ميگوييم. همگان
ميکويم، اعدام سالهاست ميکنند، سنگسار مارا است. جويانه مبارزه و روشنگرانه
به ميکنند. له چکممان جلو در دارند را انسانيمان شخييت و حرمتمان هستيم، زندانى
ازمان نيزه سر بزور را انسانيمان هويت و ميکويم شکنجه روزانه مياندازند، زندانمان
اجازه کنند. سواستفاده آزاديخواهانمان مبارزات از نميدهيم اجازه ما اکنون اند. گرفته
جايزه بخردان نا به و نميدهيم اجازه بگيريد. ازمان را اهدافمان و هايمان آرزو نميدهيم
حجاب ميکنيم، مبارزه ما شوند. سوار گردمان بر ديگر راهى از و ديگر بنوعى حا دهند
حلش شب و روز اسلميست بکرى ضد قوانين چه هر سپردن بگور براى و ميسوزانيم
)چه سياسيتان اسلم با را گورحان شما است بهتر ايم. گرفته خودرا حيميم ما ميکنيم.
باد حان وبالى قد مبارک بکرى ضد حوحفه اين کنيد. گم بدخيمش( چه و خيمش خوش

نوين. نظم سياست مزدوران اى
پلحفرم اين ميسازيم برابر دنيايى شما سياسى اسلم ويرانهاى بر و ميکويم پيروز ما

ماست. روشن
اگر نبودند؟ آزاديخواه و مبارز انسانهاى اگر نبود؟ حزبش و کارگرى کمونيسم اگر راستى
خارج و داخل در ايرانى آزاده زنان و مردان مبارزاحى راديکاليسم و سياسى هوشيارى
و برحق مبارزات از دفاع با بايد بود. متعفنتر و سياه بيکتر اين از دنيا نبود؟ ايران
آزاديخواه، مردمانى ما بگوييم جهانيان به کنيم. خنثى هارا حوطئه ايران مردم آزاديخواهانه
مناسب پاسخ اى حوطئه بهر و هستيم سياسى اسلم حاکميت از متنفر و طلب برابرى
صلح جايزه و خيم خوش اسلم سالرى، مرد و ناسيوناليسم مسلمان، زن ميدهيم.
طلب برابرى و آزاده مردم ما دهد. نجات را سياسى اسلم سرنگونى نميتواند هم نوبل
مبارزات سرلوحه و ما پيام اين بسپاريم. بگور را سياسى اسلم که هستيم ميمم
از را ما اگرى و اما هيچ جنجالى و جار هيچ است. آزاديخواه مردان و زنان ما برحق

بازدارد. نميتواند برحقمان حيميمم
سرنگونى براى حقمان بر مبارزاحى خواستهاى به رسيدن براى آزاده! مردان و زنان
حزب بدور حاريخ دان زباله به اسلمى جمهورى سپردن و ايران در سياسى اسلم
يک و برابرى آزادى به رسيدن براى و خود حزب بدور آييم. گرد ايران کارگرى کمونيست

اسلمى! جمهورى بر مرگ بهتر. دنياى

آن! جايگاه و مارس هکت

٢٠٠٤ مارس ٣

دور يک در ايران در طلبى برابرى جنبش که شاهديم هستيم. مارس هکتم آستانه در
آزاديخواهان همگى آرزوى اينکه از گذشته مرد و زن برابرى است. گسترش به رو و جديد
شده حبديل اعتراضى حرکتهاى پلحفرم و پرچم به ايران سراسر در سالهاست است
يمن به وسيع، سطح در زنان شرکت يمن به اجتماعى، عظيم جنبش اين يمن به است.
به حا ميرود و شده رانده عقب به اسلمى جمهورى آمده، جان به مردم وسيع شرکت
از صرفنظر انسانها برابر حقوق آور پيام مارس هکت شود.حاريخا سپرده حاريخ زبالدان
کارگرى، جنبش با مارس هکتم حاريخا است. مذهبى يا ملى حعلقات جنسيت،
بنابراين است. شده شناخته جهان در نابرابرى و بيصقوقى عليه آزاديخواه مردم حرکتهاى
آييم. بميدان بهتر دنياى يک ايجاد و برابرى و آزادى پرچم با مارس هکتم روز در بجاست
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را روز اين طلبى برابرى نقش و مارس هکت حاريخى حکم ديگر بارى بدينوسيله حا
بيداريم. گرامى

اجتماعى عظيم جنبش يک غليان حال در ايران جامعه آزاديخواه!امروز مردان و زنان
ضد و سياه حاکميت سال ٢٥ عليه مردم اى حوده اعتراضات بستر بر که جنبکى است.
دارد آزاديخواهانه انديکه هر قراردادن حعقيب حصت و سنگسار، سياسى، اسلم زن
حرکت سوى و سمت و کنيم حعقيب جدى بطور را موقعيت است لزم مييابد. گسترش
در ايران مردم آزاديخواهانه انقلب با که بوديم دورانى شاهد ما کنيم. مکخص خودرا
و نبودن متککل بدليل شد. ککيده بزير را پادشاهى حکومت خورشيدى ١٣٥٧ سال
امروز ککيدند. خونش به و خورد شکست جنبکمان کارگرى و مکخص پلحفرم نداشتن
سلطنت مثل اند. شده مآب دمکرات ها خيلى طلبى برابرى جنبش جدى حضور پرحو در
نه دورانى در اينها اسلمى. جمهورى هاى همپالکى و مذهبى ملى جريانات طلبها،
بودند، رفسنجانى اقتيادى مکاور مدحى ميزدند، سينه جماران امام رکاب در دور چندان
امريکا به يا و کردند حلوا حلوا را خردادش دوم خورده شکست حرکت و خاحمى زمانى
مبارز مردم برشد رو جنبش مقابل در آورد. بوجود ديگر عراقى ايران در که دارند چکم
مردم عظيم اکثريت امروز داده. پرورش را کمونيستى و پيکرو حزب خود درون در ايران
و آگاهى بيکتر زمانى هر از اسلمند، ضد و حر مذهب ضد عميقا ديگر زمانى هر از ايران
بيکتر مذهبى سياه حکومت با خود ساله ٢٥ مبارزه روند در و دارند سياسى دانش
مبارزه اين دستاورد و نتيجه داد. گسترش و کرد حقويت کرد حفظ آنرا بايد اند. شده آبديده
سال ٢٥ طول در که است حزبش و کارگرى کمونيسم جنبش جسورانه و رو در رو ى
عظيم نيروى از خود حزب اين است. پيکبرده به و کرده هدايت را مبارزه رزمنده و مصکم
آنهارا، اعتراض و مبارزه حال همان در ميگيرد نيرو آزاديخواه مردان و زنان کارگران، اعتراض
به و داده حکخيص را مردم دشمنان و دوستان برافراشته. آنهارا اعتراض پرچم و شعار
عليه داده. ارحقا را مردم شعارهاى و خواستها مقطع هر در حياحش حاريخ شهادت
و مردسالرى عليه کودکان، حقوق مرد، و زن برابرى پناهندگى، حقوق از دفاع سنگسار،
اسلم ستيزى زن عليه اسلمى، حروريسم و سياسى اسلم عليه پرستى، ناموس
اسلمى جمهورى حکومت از آمده بجان مردم اعتراض و مبارزه دستور در را اينها همه
پرچم به را مردم مبارزاحى خواستهاى و داده ارحقا را مردم مبارزه حوقع سطح گذاشته.
خونين مبارزه پرحو در ايران مردم است. کرده حبديل ايران خارج و ايران در سراسرى مبارزه
ما نيست. کمى دستاورد اين اند. شده صاحب را حککلى همچنين خود جسورانه و
جمهورى نگين حيات طول در ايران مبارز مردم ايم. کرده پرداخت برايش گزافى بهاى
را حرفندى دوره هر آنها حق بر مبارزه دشمنان که هستند و بودند شاهد اسلمى سياه
طلبانه برابرى جنبش عظيم دستاورد که کارگرى کمونيست حزب اما گرفتند. بدست
خاک طلبى برابرى و آزاديخواهى دشمن جريانهاى که نميدهد و نداد اجازه است مردم
ننگين حاکميت سال ٢٥ طول در آنها خائنانه حاريخ نميدهد اجازه بپاشند. مردم چکم به
حتما برميدارد. و برداشته ها چهر از نقاب شود. مصو ها خاطره از اسلمى جمهورى
به برخورد در حزب اين ودرشت ريز اعتراضات حتما داريم، بخاطر را برلين کنفرانس همه
آنرا روزه هر يا و داريم بخاطر را ايران خارج و داخل در پيمانانش هم و اسلمى جمهورى
حکومت نابودى ما پرچم و شعار بود. بايد حر هکيار ديگر وقت هر از امروز ميکنويم.
مردم. همگى براى آسايش و رفاه برابر، و بهتر دنيايى ايجاد ايران، در اسلمى جمهورى
دانکجويان، معلمان، کارگران، اعتراضى جنبش پرحو در کارگرى کمونيسم حزب امروز
کارگرى کمونيسم حزب است. مصکمتر و حر قوى ديگر زمان هر از آزاديخواه مردان و زنان
جامعه اداره حزب بلکه است آن کننده هدايت و سازمانده و مردم مبارزات پيکرو حنها نه
جا است. اسلمى جمهورى سياه حاکميت بر ايران مردم انقلب پيروزى فرداى در ايران
نا به اعتراض روز است، مرد و زن برابرى براى مبارزه روز که مارس هکتم روز در دارد
کارگرى کمونيسم حزب به خود ميليونى پيوستن با است طبقاحى جامعه در برابرى
همگى دهه دو از بيش مبارزه حاصل حزب اين کنيم. متصقق خودرا ى آرزوها به رسيدن
بهتر دنيايى براى که است آزاديخواهى مردان و زنان و دانکجويان معلمان، کارگران،
دشمنان مقابل در و پيوست بهش کرد، حقويتش بايد پس ميکنند. و اند کرده مبارزه
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کرد. حر قدرت پر آنرا بهتر دنيايى بناى و اسلمى جمهورى سرنگونى براى خود مبارزه
مارس! هکتم باد زنده

شد! لغو لوال آمنه سنگسار حکم
کننده هماهنگ و ايران کارگری کمونيست حزب رهبرى عضو احدى مينا رفيق به حبريک

سنگسار عليه کميته

٢٠٠٣ سپتامبر ٢٩

احدى! مينا عزيز رفيق
حلش خاطر به شما، روزى شبانه و انسانى حلش خاطر به را ما حبريکات حرين صميمانه
است والحرين او انسانى حرمت و انسان که بزرگ حقيقت اين نکاندن کرسى براى
آمينه از دفاع به که جهانى شبکه و سنگسار عليه کميته شما رهبرى حصت بپذيريد.

يابد. دست بزرگى پيروزى به که شد موفق برخاست، لوال
و شما به را پيروزى اين واحدسوئد ايرانى- پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى،
لوال آمينه از دفاع به که آزاديخواهى انسان صدها و سنگسار عليه کميته در رفقايتان
اين در را خود و ميفکاريم گرمى به را شما همگى دست ميگويد. حبريک برخاستند

ميدانيم. سهيم بزرگ پيروزى

مولودى اسماعيل
سوئد ايرانى- پناهندگان سراسرى فدراسيون همبستگى، دبير

انقلب! باد زنده
نوروزى حبريکات بمناسبت

٢٠٠٤ مارس ١٦

در طلب برابرى و آزاده مردان و زنان است. بزرگى احفاقات خوش دست ايران جامعه
سال چند از اجتماعى عظيم حرکت اين هاى بارقه اند. ايران در عظيم انقلبى حدارک
سطصى در و جديدى حصرک با دوره هر و جدى فازى وارد دوره هر و شده شروع قبل
در ها، کارخانه در هستيم. حرکت اين شاهد جا همه ميرود. و رفته پيش به رو حر وسيع
ضد وجود از که آدمهايى زندگى مصل در و بازار و کوچه در دانکگاهى، و آموزشى مراکز
قبل دور از حر عميق اعتراضات اين دامنه ها روز اين اند. رنج در اسلمى جمهورى بکرى
حکومت حا اند ميمم که است مردمى انقلبى قدرت و سياسى رشد ونمايانگر شده
اسلمى جمهورى آمدن سرکار با ميدانيم همه بسپارند. بگور را اسلمى سياه
سياهى باند دستجات و نهادها شدند، حقويت دنيا سراسر در حروريستى گروههاى
شد. حاکم ايران مردم زندگى بر جنسى آپارحايد و وسطى قرون قوانين يافتند، گسترش
همه يعنى کرد. پهن خاورميانه منطقه بر خودرا شوم سايه جنايت سراپا جمهورى
حصميل قيمت به بلکه ايران در حنها نه اسلمى جنايتکار جمهورى آمدن سرکار که ميدانند
دسته دارو و اله حزب حروريست گروههاى پکتيبان و لنه ايران مردم بر بدبختى و فقر
آزاديخواهانه و عظيم انقلبى حدارک در ايران مردم بنابراين شده. منطقه در جنايتکار هاى
ايرن مردم سر از حنها نه را سياسى اسلم شوم سايه و شر ميخواهند که هستند اى
آفرين غرور نيز و عظيم مسئوليتى اين کنند. کم خاورميانه منطقه کل از بنوعى بلکه

دارد. قرار ايران مردم ما انقلب دستور در امروز که است
در خودرا طلبى برابرى و خواهى آزادى حجلى است جريان در که عظيمى جنبش
سنندج، حا کرمان و اهواز حهران، از زن( )روز مارس ٨ روز هاى گردهمايى و مراسمها
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اعتراض کرد. سرگردان را حکومتى مزدوران گذاشت. نمايش به مهاباد و مريوان سقز،
را اسلمى جمهورى سياه و آموزشى نظام کل ميرود امروز ايران در معلمان سراسرى
معلمان اعتياب از آموزان دانش و دانکجويان کارگران، مردم، حمايت بککاند. نابودى به
معلم يا دانکجو حنها اکنون است. ايران مردم مبارزاحى احصاد و همبستگى رشد نکانه
نبرد به را فقر و اعدام سنگسار، جنايت، سال وپنج بيست و فاسد نظام که نيست
دلکان که آنهايى همه و آموزان دانش کارگران، آزاديخواه، مردان و زنان بلکه ميطلبد

هستند. اعتراضات اين مقدم صف در ميطبد برابرى و آزادى براى
هستيد! اعتياب در اکنون که معلمانى و دانکجويان کارگران، آزاديخواه، مردان و زنان

کند. حازه نفس داد اجازه نبايد طلبيد. نبردش به بايد جا همه داد. مهلت دشمن به نبايد
و کوچه در کار مصل در بزرگ و کوچک حجمعات ايجاد با گسترده، و اى زنجيره اعتيابات با
بايد اسلمى جمهورى مزدور نيروهاى از را آرامش و زندگى ککور خارج و داخل در برزن
بهتر. دنيايى ايجاد است معين هدف برابرى، و آزادى است روشن ها شعار کنيم. سلب
را اسلمى جمهورى جانيان بنياد که اجتماعى انقلبى ماست حوان و دست در وسيله
کارگرى کمونيست حزب مثل مره روز مبارزات کوران در آبديده و رزمنده حککلى برکند.
به را نيرويمان مختلف حرفندهاى با داد اجازه نبايد ماست. رهنمون و ماست کنار در ايران

ببرند. هرز
شما يک يک به نو سال بمناسبت حبريک ضمن هستيم نو سال آستانه در که اکنزن
که کجا هر در ايرانى. آزاده زنان و مردان شما همگى و معلمان دانکجويان، کارگران،
حلش خود مبارزه و احصاد رشد و اسلمى جمهورى سرنگونى جهت در متصد هستيم
به آزادى بهار ايجاد و حدارک در و ننکينيم پاى از اسلمى جمهورى سرنگونى حا کنيم.

رويم. پيش
شدن نزديک روز به را امسال نوروز بايد داريم. عهده بر حاريخى و بزرگ انقلبى رسالت ما
حنگ بردشمن را عرصه خود همبستگى و احصاد با کنيم. حبديل اسلمى جمهورى مرگ
دنيايى ايجاد و برابرى )آزادى، ما اهداف پيکبرد نيروى قدرحمندحرين ما احصاد امروز کنيم.

است( همه براى بهتر
انقلب باد زنده
پيروز نوروزحان

اسلمى جمهورى بر مرگ

کنيم! حبديل اسلمى جمهورى نابودى روز به را حير هيجدهم

٢٠٠۴ ژوئن ٢٣

دانکگاه کوى به رژيم مزدوران حمله و حهران دانکگاه کوى واقعه از پنجسال اکنون
ايران مردم حق بر اعتراضات گسترش در و دانکجوى مبارزات حاريخ در روز اين ميگذرد.
طلبانه سرنگونى و رو در رو مبارزه از جديدى دور سرآغار به اسلمى جمهورى رژيم عليه
آزاده، مردم و دانکجويان سال هر حير هيجدهم حاريخ آن از شده. حبديل ايران مردم
به سياهش حاکميت و اسلمى جمهورى عليه جامعه روشنفکران و زنان و کارگران
بروز حنها نه حير هيجدهم يعنى ميطلبند. مياف به را حاکمه قدرت و ميريزند خيابانها
خودرا جامعه اقکار همه و شده حبديل عمومى اعتراض روز به بلکه دانکجويى اعتراض
جمهورى رژيم ساله هر بنابراين ميدانند. سهيم و شريک رويى در رو و مبارزه اين در
هر به و ميبيند جامعه مردم اعتراضات با رويى در رو و مياف يک در خودرا اسلمى
و دانکجويان کارگران، مردم، مبارزات بگذراند. سر از را روز اين که ميزند دست حرفندى
بنفع خود مبارزاحى موقعيت از بتوانند حا ميکود حر عميق و حر شديد دوره هر هم زنان
اکثريت دارد. قرار مياف اين ويژه موقعيت يک در امسال کنند. استفاده سرنگونى جنبش
نه فرمايکى مجلس انتخابات به و دادند راى اسلم حاکميت عليه ايران مردم از عظيمى
و کارگران هستند، اسلمى رژيم با جدى گيرى در يک در پرستاران معلمان، گفتند،
دارند. بهتر وضعيت خواست در و کارى سخت شرايط به اعتراض در شمال چايکاران
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در اخراجى کارگران حجمع اراک، در آذرآب و آلمينيوم کارگران دزفول، قند کارخانه کارگران
حير هيجده در ويژه موقعيت يک از نکان همه و همه دولت هاى خانه وزارت مقابل
انتخاباحش با رژيم هم يافته، گسترش مردم مبارزات هم امسال معنا بدين است. امسال
قدرت از نکان ها داده همه که شرايطى چنين .در گرفته مردم مبارزات از مصکم جواب
و متککل قدرحى با بجاست ميدهد ايران در آزاده مردم و دانکجويان کارگران، مبارزاحى
حبديل اسلمى جمهورى ککيدن زير به و سرنگونى روز به را حير هيجدهم روز سراسرى
و آزادى برقرارى و اسلمى جمهورى سرنگونى ما سراسرى و پارچه يک شعار کنيم.
دهه دو از بيش حاکميت استخوان و پوست و گوشت با ايران مردم است. برابرى
اسلمى جمهورى طلب سرنگونى نيروى و دشمن اولين امروز اند. ديده را مذهبى
ميخواهند .اکنون اند کرده درک و لمس را رژيم اين ننگين حاکميت که هستند جوانانى
حاکميت ايرانى آزاده مردان و زنان امروز باشند. برابر و آزاد دنيا ديگر جوانان همه مثل
آزاديخواهان همه مثل ميخواهند و دارند دوست زيرا ميطلبند مياف به را اسلمى سياه
براين بنا بسپارند. بگور ايران در را جنسى آپارحايد و کنند زندگى هم با برابر دنيا
مردم همگى و جوانان دانکجويان، ايران، مردم خود مبارزات از معين و عينى فاکتورهاى
ايران مردم برحق مبارزات حکم اين شود. ککيده بزير اسلمى جمهورى بايد آزاديخواه
نابودى براى بايد هستيم که کجا هر در و ايران خارج و داخل در ممکن وسيله بهر است.
هيجدهم استقبال به برابرى و آزادى شعار با کنيم. حلش اسلمى جمهورى سرنگونى و
براى برابر و آزاد دنيايى برقرارى و ايران اسلمى جمهورى سرنگونى براى و برويم حير
حبديل برابرى و آزادى دشمنان نابودى روز به حير هيجدهم بايد کنيم. آماده خودرا مردم
آزاده مردم و پناهجويان همگى از سوئد در ايرانى پناهندگان سراسرى فدراسيون شود.
حجمعاحى و اعتراضات همه در يکپارچه و متصد صفى در که ميکند خواست در سوئد در
متککل کنند، شرکت ميکود داده سازمان ايران کارگرى کمونيست حزب طرف از که
جا همه در را اسلمى جمهورى سرنگونى و برابرى و آزادى فرياد باهم همرا و شوند

. سردهيم
اسلمى جمهورى باد سرنگون

برابرى و آزادى باد زنده


