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 به داد پناهجویان در ترکیه برسید
  نامه سرگشاده نسرين رمضانعلى

به نشست مسئولين يوان، سازمان حقوق بشر و سازمانهاى شرکت 
 کننده در اين نشست

 :سردبير

 

 
نهادهاى مختلف چه در داخل و چه 
در خارج ترکيه قرار داشته و 

اى بين المللى کمپين ها و فشاره
فدراسيون این سازمان را تحت 
. فشارهاى جدى قرار داده است
بدليل عدم امکان نمایندگان 
فدراسيون در این جلسه نامه 
سرگشاده زیر توسط نسرین 

خانه رمضانعلى عضو دبير
فدراسيون و مسئول                   
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 و ٦روزها چهارشنبه و پنج شنبه 
 مه از طرف کميساریاى ٧

پناهندگان سازمان ملل ترکيه 
نشستى با تعدادى ازس سازمانهاى 
دولتى و غير دولتى از جمله 
سازمانهاى عفو بين الملل، حقوق 
بشر ترکيه، کانون وکالى آنکارا، 
مرکز وکالى ترکيه، کميسيون 
حقوق بشر پارلمان ترکيه، تعدادى 

سندیکاهاى ترکيه، سازمانهاى از 
زنان، نمایندگان پارلمان، و تعداى 
از سفاتخانه ها در نزدیکى آنکارا 

هدف از این جلسه . برگزار شد
بررسى وضعيت و شرایط 
پناهندگى در ترکيه با توجه به 
تعداد زیاد پناهجویان پرونده بسته 
در ترکيه و پيدا کردن راه حلهایى 

ان شای. براى این موضوع است
ذکر است که کميساریاى پناهندگان 
سازمان ملل ترکيه طى ماههاى 
 اخير بشدت تحت فشار سازمانها و 

 گرگهاى پناهندگى
 

 
 فرشاد حسينى

بابک شدیدى یکى از فعالين 
فدراسيون در ترکيه مطلبى در باره 
حمایت سلطنت طلبها و تلویزیون 
پارس از پناهجویان ایرانى در 
ترکيه ارسال کرده که عين آنرا در 

. درج ميکنيمهمبستگى هفتگى 
بعنوان مقدمه به تجربه خودم در 
این خصوص نيز نگاهى انداخته و 
تاریخچه کوچکى از عملکردهاى 
گرایش ناسيوناليستى در حمایت از 
پناهجویان ایرانى در ترکيه را یاد 

حدود دو هفته پيش . آور ميشوم
مطلع شدم که شبکه تلویزیونى 
پارس برنامه ویژه اى در 

اهجویان خصوص حمایت از پن
. ایرانى در ترکيه براه انداخته است
وقتى این برنامه را دیدم، بشدت 

بالفاصله گوشى تلفن . متاسف شدم
را برداشتم که در باره شوى 
دروغينى که براه افتاده بود 

اما متاسفانه با وجود . صحبت کنم
بيش از یکساعت موفق به آمدن 

فضاى . روى خط تلویزیون نشدم
غات یک فضاى حاکم بر این تبلي

معلوم . متهوع ناسيوناليستى بود
ختن چنين بود که براى راه اندا

   ٢  تبليغاتى به تجارب              

: در این شماره میخوانید  
  ٢           رس و پناهجويان ايرانى در ترکيهسلطنت طلبها، تلويزيون پا

  ٥                                          سخنى با پناهجويان ايرانى در سوئد

  ١٠           سه روز مبارزه متحدانه براى نجات يک پناهجوى ديپورتى

 ومطالب دیگر

این کار روتین ماست

 

مصاحبه اسماعيل مولودى با 
تلويزيون ايرانى ان آى تى وى 

NITVدر آمريکا  

 با سالم :تلويزيون ان آى تى وى
و شب بخير آقاى مولودى، 

. را پذیرفتيدمتشکرم که دعوت ما
شما قبال مهمان برنامه ما بودید و 
قرار بود گزارشى از فعاليتهاى 

را براى بينندگانمان داشته شما
                     درستر  اگ.باشيم

                                       ٣  
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 سلطنت طلبها، تلویزیون پارس و

   پناهجویان ایرانى در ترکیه
 بابک شديدى از ترکيه
ابراهيمى و دکتر ماجدى 
که از عناصر شناخته شده 
اداره اطالعات و نيروهاى 
سرکوبگر رژیم بودند و 
اکنون پناهنده شده بودند، 

اغ ما و سایر به سر
. پناهجویان ميرفت
کسانيکه خود باید باید در 
فرداى سرنگونى جمهورى 
اسالمى توسط دادگاههاى 

این . مردمى محاکمه شوند
آقایان لباس دفاع از 
پناهجویان را پوشيده و 
. بسراغ پناهجویان ميرفتند
پس از مدتى از تلویزیون 
پارس برنامه طوالنى مدت 
ه این آقاى بهمن مالى زاد

وى با نشان دادن . را دیدم
صحنه هایى از وضعيت 
زندگى پناهجویان ایرانى 
تبليغات وسيعى براى جمع 
آورى دهها هزار دالر براه 

وى این . انداخته بود
موضوع را در بوق و کرنا 
کرده بود که چرا ملت ما با 
اینهمه ثروت به چنين 
. وضعيتى دچار شده اند

  مضمون کل این برنامه 

ماه پيش با فردى حدود یک
بنام بهمن مالى زاده آشنا 

وى درخواست . شدم
مالقات با تعدادى از فعالين 
فدراسيون در ترکيه از 
جمله رفقا عليرضا و 

ما بهمن . نازیال کرده بود
مالى زاده را در آنکارا 

وى خود را . مالقات کردیم
نماینده سلطنت طلبها اعالم 
کرده و ميگفت ميخواهد 

 مورد برنامه ایى در
وضعيت پناهجویان در 
ترکيه تهيه کرده تا با نشان 
دادن این برنامه ویدیویى 
در کانالهاى تلویزیونى 
ایرانيان در آمریکا براى 
پناهجویان کمک مالى جمع 

ما بمحض . آورى کند
اطالع از اهداف سياسى 
بهمن مالى زاده به وى 
مشکوک شدیم و کامال پاى 
خود را از این ماجرا عقب 

یکى از دالیلى که . یمکشيد
ما به این برنامه مشکوک 
شدیم این بود که آقاى بهمن 

لى زاده همراه با دو نفر ما
اميرفرشاد بنامهاى     

بشدت ناسيوناليستى و رقت 
آقایان این برنامه . انگيز بود

را به خوراک تبليغاتى براى 
سو استفاده هاى سياسى و 
اقتصادى خود تبدیل نموده 

بعبارتى از مشکالت . اند
اقتصادى پناهجویان در 

کيه بهره گرفته تا جوى از تر
دروغ و ریا و فضاى مسموم 

من . سياسى ایجاد کنند
بعنوان یک پناهجو و بعنوان 
یک انسان از این آقایان 
سوالت روشن و مشخصى 
دارم که اميدوارم کسى به آن 

آقایان سلطنت . جواب بدهد
طلب شما از کى مدافع 
حقوق پناهندگان شدید؟ تا 
کنون جلوى دیپورت چند 

اهجوى ایرانى را گرفته پن
اید؟ تاکنون براى کدام 
پناهجویان پرونده بسته 
اقدامى حرکتى یا کمپينى 
 سازمان دادید؟ به کدام
  کمپينهاى مهم و حساس
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ناسيوناليسم که اساسا تفکرش . مجهز و متکى شده باشد
برمبناى ارجحيت و برترى قومى و نژادى انسانهاست 

هر .  باشدهرگز نميتواند مدافعان جدى براى پناهجویان
جا که این گرایش را با رداى دفاع از پناهندگى دیدید، 

همانگونه که . بدانيد که کاسه اى زیر نيم کاسه شان است
. پناهندگان ایرانى در ترکيه بارها آنرا تجربه کرده اند

دوستان و دشمنان پناهجویان را باید شناخت و به همه 
.نيز شناساند     

دهها هزار دالرى که از 
انسانهاى شریف و با هدف 
کمک به مبارزه و بهبود 
 زندگى پناهجویان جمع
آورى شده بود نيز به 
جيبهاى مبارک ریختند و 
در همان حال خانم ارجمند 
را به قهرمان پالستيکى 
ناسيوناليستهاى سلطنت 
طلب در دفاع از 
. پناهجویان تبدیل کردند
این سناریوى کهنه و 
سوخته شده و افشا شده را 
بار دیگر اخيرا آقاى بهمن 
مالى زاده تکرار کرده 

زیونى در برنامه تلوی. است
پارس و با تبليغات وسيعى 
که ظاهرا با پوشش کمک 
به پناهجویان ایرانى در 
ترکيه براه انداختند بيش از 

 دالر جمع ١٢٠٠٠٠
مطمئنم که اینبار . کردند

نيز احساسات انساندوستانه 
مردم شریفى که این کمکها 
را کرده اند و همچنين 
پناهجویان بيدفاعى که 
عکسها و شرایط زندگيشان 

ه تصویر کشيده شده بود ب
همگى قربانى یک توطئه 
کثيف سو استفاده مالى 

خبر سو . قرار گرفته است
استفاده مالى از این 
کمکهاى مالى جمع آورى 
شده براى پناهجویان اکنون 
مدتى است که بگوش 

جزئيات بيشتر آنرا . ميرسد
. نيز بزودى خواهيم دید

دفاع از پناهنده را با پول 
دفاع از . نميشود خرید

پناهنده امرى انسانى است 
و تنها و تنها جریانى 
ميتواند مدافع واقعى 
پناهندگان باشد که بر یک 
تفکر و اندیشه جنبش و 
 تشکل عميق انساندوستانه 

  ..…گرگهاى پناهندگى

 رفقاى همکاران و
پيشينشان نيز توجه اى 

براى تحریک . نکرده اند
احساسات انسان دوستانه 

ردم ترکيه بينندگان به م
حمله ور شده و آنها را 
آماج انواع حمالت و 
توهينهاى شرم آورخود 

در حاليکه . قرار داده اند
کلمه ایى از سياستها و 
قوانين دولت ترکيه و 
برخوردهاى ضد انسانى 
پليس ترکيه به زبان 

برایم کامال . نمياوردند
روشن بود پشت این گرد و 
خاک تبليغاتى سو استفاده 

و . خوابيده استهاى مالى 
اینبار نيز مانند قبل این 
پناهجوى بيچاره است که 
باید عکس اش را در 
صفحه تلویزیون نشان داد 
و از سيما و زندگى سخت 
و رنج بارش مایه گرفت تا 
کسانى بهره هاى اقتصادى 
و سياسى اش را به جيب 

قبل از . خود سرازیر کنند
این ماجرا خود من تجربه 

 در خانم مهين ارجمند
 ترکيه را ٩٥تحصن سال 

دقيقا همين سناریو . داشتم
به تحصن ما آمدند از . بود

زندگى مشقت بار و شرایط 
سخت مبارزاتى پناهجویان 
فيلم و عکس گرفتند در 
آمریکا خود را تنها 
مدافعان پناهجویان ایرانى 

تا توانستند . جا زدند
تبليغات راسيستى و 
ناسيوناليستى عليه مردم 

ه انداختند که از ترکيه را
حاميان جدى پناهجویان و 
تحصن ما بودند راه 
   انداختند و دست آخر نيز
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برخوردار شدن از حق 
پناهندگى و انتقال به کشور 

ما . امن دیگرى هستيم
خواهان حمایتهاى سياسى 
براى جلوگيرى از 
دیپورتمان به جهنم 

. المى هستيمجمهورى اس
بهتر است بجاى جمع 
کردن این پولها که مطمئنم 
دالرى هم بدست پناهجویان 
نيازمند نخواهد رسيد، به 
فکر فشار آوردن به دول 
اروپایى و کميساریاى 
پناهندگان سازمان ملل 

راه حل اساسى و . باشيد
انسانى براى ما پناهجویان 
در ترکيه تنها پول نيست، 
پذیرش حق انسانى 

هندگى مان توسط پنا
کميساریاى پناهندگان 

بعنوان . سازمان ملل است
فردى که که با فدراسيون 
سراسرى پناهندگان ایرانى 
آشنایى دارم به شما توصيه 
ميکنم که اگر واقعا و با 
نيت انساندوستانه ميخواهيد 
به پناهجویان کمک کنيد، 
این فدراسيون را الگوى 
کار و مبارزه خود قرار 
.دهيد  
 

طنت طلبهاسل   
فدراسيون در دفاع از 
پناهجویان در خطر جواب 
دادید؟ تا بحال در کجا عليه 
سياستهاى ضد انسانى 
کميساریاى پناهندگان 
سازمان ملل ترکيه 
اعتراض داشته اید؟ کدام 
مشاوره حقوقى به 
پناهجویان داده اید و کجا 
حق و حقوق پناهجویان را 
به آنها شناسانده اید؟ آقایان 

رست است که پناهجویان د
در ترکيه مشکالت شدید 

اما ما . اقتصادى دارند
پناهجویان هيچکدام 
پناهجوى اقتصادى نبوده و 
براى لقمه نان به ترکيه 

ما از سيستم . نيامده ایم
جهنمى جمهورى اسالمى 
از اسالم سياسى حاکم بر 
زندگيمان و از هزاران 
مشکل سياسى و اجتماعى 

 ما تلخ که زندگى را به کام
ما . کرده گریخته ایم

نيازمند تکه نان هاى شما 
نيستيم و ترحم شما را 

ما نيازمند . نميخواهيم
 حمایتهاى سياسى براى 

 
 

اقتصادى دارند سایه بر 
روى مسئله پناهجویان 
ایرانى نمياندازد؟ یعنى 
شرایط برایشان سخت تر 
 نميشود؟

البته ما : اسماعيل مولودى
بدفعات ومکررا عليه 

استهاى اتحادیه اروپا در سي
رابطه با مسئله پناهجویان 
اعتراض کرده ایم و 
مبارزاتى وسيع سازمانداده 

قطعا مناسبات این . ایم
دولتها با جمهورى اسالمى 
سایه روى مسئله پناهجویان 

اما ما تالش . مياندازد
ميکنيم با سازماندادن 
اعتراضات، جلب افکار 
عمومى مردم اروپا به 

ن و افشاى مسئله ایرا
جمهورى اسالمى، 
اعتراض به سياستهاى 
راسيستى دولتها این مسئله 
را تا آنجا که ميتوانيم بنفع 

ما عليه . پناهجویان حل کنيم
قوانين شنگن در رابطه با 
مسئله پناهجویان و 
کنوانسيون دوبلين و نيز 
برخورد و مماشات جویانه 
کشورهاى اروپایى با 
جمهورى اسالمى اعتراض 

 ایم و ميکنيم این کار کرده
.روتين فدراسيون است  

با تشکر از وقتى که بما 
دادید اميدواریم در برنامه 
هاى آینده هم شمارا داشته 

  . باشيم

متشکرم : اسماعيل مولودى
و شب بينندگان عزیز 

 .  بخير

 

  

مهين کيميا پازوکى، خانم 
عليپور و من سخنگوى 
کميسيون امور اجتماعى 

. قات کردیمپارلمان را مال
در این مالقات ما تالش 
کردیم جمهورى اسالمى و 
جنایتهایش عليه مردم ایران 
را با سند و مدارک فراوان 

تالش کردیم . نشان دهيم
انتقادات شدید خودرا در 
مورد سياست پناهده پذیرى 
دولت سوئدبه اطالع آنها 
برسانيم و خواستار شدیم 
که جمهورى اسالمى ایران 

 ناامن بعنوان کشورى
انعکاس این . شناخته شود

حرکت موفقيت آميز 
فدراسيون، پناهجویان و 
مردم آزاده در روزنامه ها 
و رسانه هاى فارسى و 
. سوئدى وسيع بود
: تلويزيون ان آى تى وى

آقاى مولودى شما و شرکت 
کنندگان در تظاهرات خسته 

آیا برنامه هایى . نباشيد
براى آینده داریدغير از 

 ١٩ر حرکت شرکت تان د
یونى که در دفاع از 
 پناهجویان است؟ 

ما : اسماعيل مولودى
بعنوان فدراسيون سراسرى 
پناهندگان ایرانى تالش 
ميکنيم جمهورى اسالمى 
را در هرکجا که هست افشا 
کنيم و در مقابل سياست 
پناهده پذیرى کشورهاى 

ما تالش . اروپایى بایستيم
ميکنيم که ایران جمهورى 

ن اعالم شود و اسالمى ناام
براى این تمامى تالش 

روز . خودرا بکار ميگيریم
شنبه ما در تظاهرات 
بزرگى در گوتنبرگ 
شرکت خواهيم کرد که 
عليه سياست پناهنده پذیرى 

این . دولت سوئد است
حرکت با همکارى 
سازمانهاى سوئدى، 
فدراسيون و مردم 
. آزادیخواه انجام ميشود
: تلويزيون ان آى تى وى

نکه ده کشور دیگر به آیا ای
اتحادیه اروپا اضافه شده، 
و این کشورها هر کدام 
بنحوى با جمهورى اسالمى 
 معامالت سياسى و 

 .…این کار روتین ماست

گفته باشم دو هفته پيش یک 
وسيع در رابطه تظاهرات 

با مسئله پناهجویان در 
ميشه در این . سوئد داشتيد

مورد براى بينندگان ما 
 توضيح دهيد؟ 

 با کمال :اسماعيل مولودى
ميل، اما قبل از هرچيز به 
شما و بينندگان عزیز 
تلویزیون ان آى تى وى 
سالم ميکنم و از شما هم 

اما در مورد . متشکرم
فعاليتهاى این دوره ما 
همچنانکه در مصاحبه قبلى 
به اطالع بينندگان عزیز 

 آوریل ٢١رساندم روز 
درست دوهفته پيش 

فاع تظاهراتى وسيع در د
از پناهجویان در مقابل 

در . پارلمان سوئد داشتيم
این تجمع چند صد نفره در 
مقابل پارلمان سوئد ما در 
مورد جنایتهاى جمهورى 
اسالمى افشاى آن براى 
مردم سوئد سخنرانى 
کردیم، با تصویر و سند 
هاى متعدد وضعيت حقوق 
بشر در ایران جمهورى 
اسالمى را به مردم نشان 

رگزارى تئاتر و با ب. دادیم
نمایشات خيابانى تالش 
کردیم چهره کریه 
جمهورى اسالمى را به 

در . مردم سوئد نشان دهيم
این تظاهرات سخنرانان 
. زیادى شرکت کردند

تعدادى از اعضا و 
 نمایندگان احزاب در
پارلمان از حزب مردم، 
چپ، محافظه کار، محيط 
زیست، مرکز و تشکل 

یعنى کميته (آسيل کميته 
اهندگى که یک تشکل پن

ونيز تشکل ) سوئدى است
هيچ انسانى غير قانونى 
نيست و حزب کمونيست 
کارگرى ایران در این 
. تجمع شرکت کردند

نمایندگان به سئواالت مردم 
. و پناهجویان جواب دادند

در همان حال هيئتى از 
طرف فدراسيون پناهدگان 

 از خانم ایرانى متشکل 
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با دادن این تصویر تالش 
کردم که به گوشه هایى از 
بى حقوقى ها، رنجها، 
دردها، تحقير و توهين، 
تهدید و بى حقوقى محض 

یان مى گذرد، که بر پناهجو
را نشان داده و شما را که 
در این نشست حضور 
دارید، در جریان واقعيتها 

فراخوان من به . قرار بدهم
شما محکوم کردن رژیم 
جمهورى اسالمى به خاطر 
نقض حقوق بشر، سرکوب 
مبارزات مردم ایران و 
فعالين سياسى، اعدام و 
سنگسار، سازماندهى 
ماشين آدم کشى و دفاع از 

ناهندگى به عنوان حق حق پ
بى چون و چراى 
پناهجویان ایرانى در ترکيه 

اميدوارم . و عراق مى باشد
به این فراخوان من جواب 
داده و با کوشش و تالش 
شما شرکت کنندگان، 
هزاران انسان را از خطر 
اخراج ز دیپورت به ایران 
.نجات بدهيم  

 

با آرزوى برگزارى 
کنفرانس موفق با دست 

  انى آوردهاى انس

 مرورى بر اوضاع
 

فعاليتهاى متنوع تر دیگرى 
را در آینده بمرحله اجرا 

تا همينجا . خواهد گذاشت
بسيارى از دول اروپایى 
متوجه شده اند که اجراى 
چنين سياستهایى ميتواند با 
موجهاى عظيمى از 
اعتراضات توده اى در 
کشورهاى خود همراه 

شکست نهایى دولت . شود
ست هلند در اجراى سيا

دیپورت دسته جمعى 
پناهجویان ميتواند دست 
آوردهاى اروپایى ترى به 

همانگونه . ارمغان بياورد
که موفقيت دولت در 
اجراى این سياست مسئله 
اخراجها را اروپایيزه 
.ميکند  
 

مى دانيد مسئولين . مى کنند
یوان به این زنان مبارز به 
این آزادیخواهان چه مى 
گویند؟ این قانون کشور 

. است باید رعایت کنيدشم
نتيجه این سياست ضد 
انسانى دادن جواب ردى و 
بعد از مدتى دیپورت و 
دریافت نامه ترک خاک 

نمونه بارز این . ميباشد
زنان نازیال و فریده، فاطمه 
فرهنگى همراه با 
فرزندانشان هستند که بعد 
از سالها جوابشان رد شده 
و حکم دیپورت گرفته اند، 

جوان دختر . مى باشد
فاطمه خودسوزى مى کند 
تا شاید به یوان بفهماند در 
ایران جمهورى اسالمى 
آینده اى بهتر از افسانه 
نوروزى و کبرى 
رحمانپور در انتظارش 

این نمونه ها و . نيست
هزاران هزار نمونه دیگر 
که قلب هر انسانى که بویى 
از انسانيت برده باشد را به 
درد مى آورد، زندگى و 

اقعى پناهجویان سرنوشت و
من . ایرانى در ترکيه است

نمى توانم تمامى این مسائل 
را بگویيم بدون اینکه به 
اوضاع سياسى که در 
. ایران است اشاره نکنم
تالش مى شود بگویند در 
ایران رفرم و اصالحات 

اما طبق آمار . است
 ٦امنيستى انترناشنال در 

 زن ٨٦سال اخير بيش از 
ند، اعدام و سنگسار شده ا

صدها اعدام در مالعام 
صورت گرفته تنها در 

 مارس در ٨مراسم 
شهرهاى ایران به مناسبت 
روز جهانى زن که توسط 
زنان برگزار شده، دهها 
زن دستگير شده اند و طبق 
آمارى که داده شده، اول 
ماه مه امسال در روزهاى 
آخر ماه آپریل صدها نفر 
دستگير شده اند که از 
ر سرنوشت این دستگي

شدگان و اینکه چه به 
سرشان آمده است، کسى 

من از طرف . خبرى ندارد
همبستگى فدراسيون 
 سراسرى پناهندگان ایرانى 

در یک کالم تهدید . دهدمى 
توسط پليس، رشوه گيرى 
پليس ترکيه جان را به لب 
پناهجویان رسانده یکى از 
مسائلى که در هر دادگاهى 
باید رعایت شود دالیل 

تحت هيچ ردى است که 
شرایطى دالیل ردى به 
پناهجویان اعالم نمى شود 
پناهجو نمى داند به چه 
دليلى در مصاحبه رد شده 
است و در عين حال 
پناهجویان حق فعاليت 

این نقض . سياسى ندارند
ابتدایى ترین حق هر انسان 

 اینها .در یک جامعه است
تنهاگوشه اى از واقعيتهاى 
زندگى پناهجویانى است که 

توسط یوان و نه توسط نه 
سازمان ملل مورد رسيدگى 

پناهجویان . قرار نميگيرد
براى گذاران زندگى خود 
به اجبار تن به کار سياه 

پناهجویان در این . مى دهند
شرایط مجبورند روزانه 

 ساعت کار کرده و ١٣
 ١دستمزدهاى ناچيزى که 

 ميليون ليره ترک ١\٥تا 
در . است دریافت کنند

د معمولى حاليکه دستمز
یک کارگر ساده در ترکيه 

 ميليون ليره ٢٠ تا ١٥بين 
در موارد زیادى . ميباشد

پناهجویان مجبور مى شوند 
خون و حتى اعضاى 
بدنشان مانند کليه هایشان 
را بفروشند و تا بدین 
ترتيب بتوانند در انتظار 
بمانند شاید مسئولين یوان 
. جواب قبوليشان را بدهند

اسالم زنانى که از کشور 
زده اى چون جمهورى 
اسالمى فرار کرده اند، 
زنانى که در قوانين 
جمهورى اسالمى نصف 
. انسان بحساب ميایند

حکومتى که هر روز و هر 
لحظه زندگى این انسانها را 
به جهنمى تبدیل کرده، و 
کابوس سنگسار و قصاص 
و دهها محدودیت مذهبى و 
قانونى را به زندگى شان 

زندگى تحميل کرده و حق 
انسانى را از آنها گرفته 
اند، زنان در این شرایط در 
 این کشور مبارزه کرده و 

ساليانى که من در رابطه با 
پناهجویان در ترکيه کار 
کرده و در مورد زندگى 
آنها و مشکالتى که این 
پناهجویان با آن روبرویند 
تحقيق و گزارش تهيه کرده 
ام، موانع جدى ایى را در 

ناهندگى این پروسه هاى پ
پناهجویان مشاهده کردم که 
: اهم آن از اینقرار اند

گرفتن پول براى تمدید 
اقامت از جانب پليس، 
نداشتن اجازه کار، ندادن 
مسکن به پناهجویان، 
امکانات بهداشتى و زیستى 
پناهجویان زیر صفر مى 

 ٧٠باشد بطور که بيش از 
درصد کودکان پناهجویان 
یه و پناهندگان دچار سوتغذ

هستند، امکانات تحصيلى 
براى کودکان و امکانات 
تفریحى، زندگى غير 
قانونى، زندگى پناهجویان 
را تباه کرده و به لحاظ 
روحى در شرایطى مناسبى 
قرار ندارند و همين باعث 
شده که خشنونت در ميان 
خانواده پناهجویان و 
پناهندگان بشدت در صدش 

این اوضاع . باال برود
به مصاف پناهجویان را 

مى طلبد مصافى که 
پناهجویان . عادالنه نيست

براى گرفتن حق خود که 
حق پناهندگى است به 
اعتراضاتى جمعى و یا 
فردى دست مى زنند و این 
اعتراضات با تهدید 
مسئولين یوان، پليس ترکيه 
و باالخره اگر حرف بزنيد 
سریعتر دیپورت مى شوید، 

بارها . روبرو است
ى پناهجویانى که برا

خواستهاى بر حق خود 
جلوى یوان اعتراض کرده 
اند توسط پليس دستگير 
شده اند و مورد اذیت و 
آزار روحى و جسمى قرار 
گرفته اند بطورى که 
پناهجویى که جلوى ميت 
ترکيه در شهر وان براى 
امضا حضور داشته جلوى 
چشم مردم مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته است 
بطوریکه شنوایى گوش 

   ا از دستراستش ر

به داد پناهجويان
 هم مرز به تشکيالتهاى

زبانهاى انگليسى و آلمانى 
براى دست اندرکاران این 
کنفرانس ارسال شد تا در 
.محل جلسه نيز قرائت شود

نامه سرگشاده
از اینکه این فرصت فراهم 
شد که نامه ما در این 
نشست خوانده شود و به 
وضعيت پناهجویان ایرانى 

د بى نهایت رسيدگى کني
خوشحال هستيم، من نماینده 
فدراسيون سراسرى 
پناهندگان ایرانى و در عين 
حال صداى هزاران 
پناهجویى را منعکس مى 
کنم که ماهها و سالها در 
انتظار جواب قبولى خود 

زندگى یک پناهجو . هستند
در ترکيه با مخاطرات 

در . فراوانى روبرو است
ترکيه بعنوان کشور 

ن تعداد از این همسيایه ایرا
فراریان بى نام و نشان 
اجسادشان طى سالهاى 
گذشته در گوشه و کنار پيدا 
شده و کسى نمى داند چرا 
و چگونه و علت مرگ این 
. پناهجویان چه بوده است

در طى سالهاى گذشته 
پناهجویان زیادى به ایران 
دیپورت شده اند که توسط 
حکومت جمهورى اسالمى 
س دستگير، شکنجه، و سپ

اعدام شده اند، و هنوز 
تعدادى از این پناهجویان 
دیپورت شده در زندانهاى 
جمهورى اسالمى به سر 

آنها همين . مى برند
. مشکالت را دارند

پناهجویى که جانش به 
خطر مى افتد و براى 
نجات جانش، زندگيش را 
در ایران به اجبار رها 
ميکند تا در جاى امنى 
اسکان گزیند، نمایندگان 

ساریاى عالى پناهندگى کمي
با بى اعتمادى با آنها 
برخورد مى کنند و بعد از 
مدتى جواب ردى را به 

براى . پناهجویان مى دهند
پناهجویان و حتى پناهندگان 
آیا قوانين و حقوقى که در 
کنوانسيون ژنو تصویب 
 شده اجرا مى شود؟ طى 

SM Poostanchi

SM Poostanchi



148 مصفحه پنج                                                                        شماره                                                            همبستگی هفتگی  

عروج دمکراسى و پایان  سخنى با پناهجویان ایرانى در سوئد
اختناق و دیکتاتورى در 
کشورهاى پناهنده خيز 

در حالى . اعالم کرده اند
که از شمال آفریقا تا آسياى 
جنوب شرقى و خاورميانه 

هزاران نفر هر روزه 
براثر جنگهاى ملى و قبيله 
اى و مذهبى خانه خراب 
مى شوند، آواره مى شوند، 
و یا کشته و اسير و 

عالوه . بازداشت مى شوند
برآن روزانه صدها نفر از 
نبود تغذیه و امکانات 
درمانى جان خود را از 

روزى . دست مى دهند
صدها نفر بخاطر ابراز 
عقاید سياسيشان در زندانها 

. ر شکنجه جان مى بازندزی
کجاى این کشورها امن 
است و حقوق انسانى در 
آنها رعایت مى شود؟ تا 
آنجاى که به ایران بر مى 
گردد اجازه نمى دهيم 
دولتهاى اروپایى با 
سرنوشت ما پناهجویان 
ایرانى بازى کنند و ما را 
قربانى روابط سياسى و 
دیپلوماتيک خود با 

حق . جمهورى کنند
 حق انکار ناپذیر پناهندگى

ماست و براى آن تالش مى 
تظاهرات استکهلم . کنيم

. چند قدم ما را به جلو برد
درود بر همه کسانيکه از 
نقاط مختلف سوئد براى 
شرکت در این تظاهرات 
آمده بودند براى قدمهاى 
.بعدى خود را آماده کنيد  
 

عمومى کشورهاى اروپایى 
به هر درجه که . نشان دهد
 طور یک پارچه بتوانيم به

و متشکل جنایات جمهورى 
اسالمى را افشا کنيم به 
همان درجه مى توانيم بر 
روند پناهنده پذیرى 
دولتهاى اروپایى نسبت به 
پناهجویان ایرانى تاثير 

این رمز . مثبت بگذاریم
موفقيت شما پناهجویان 

پناهجویانى . ایرانى است
 آوریل ٢١که تا قبل از 

ودند و نااميد و دلسرد شده ب
فکر مى کردند همه چيز 
تمام شده است، با شرکتشان 
در آن تظاهرات جان تازه 
اى گرفتند و اميد دیگرى 

متوجه شدند در . پيدا کردند
ميان این جامعه حاميان 
زیادى دارند، متوجه شدند 
اگر خود در دفاع از حقوق 
انسانى خویش پيش قدم 
شوند مى توانند در ميان 
مردم این جامعه و 

ازمانهاى طرفدار حق س
پناهندگى جنبش وسيعى را 
. پشت سر خود بسيج کنند

براى پيشرفت در این 
زمينه باید کار کرد، تماس 
گرفت، سازماندهى کرد، 
متشکل شد و از همه 
ایرانيان خواست تا در 
حمایت از پناهجویان 
ایرانى به خيابانها بيایند و 
از خواسته هاى آنها حمایت 

ته ایم بارها گف. نمایند
دولتهاى اروپایى این دوره 
 را دوره پایان پناهندگى و 

 گزارشاتى از هلند
 
 
 
 
 

رابطه ها باید واضح باشد، 
این یک سياست پناهندگى 
ين است که پارلمان تعي

ميکند نه شهرداریها، من 
از روميکس خواستم که 
باید براى این تصميمات 
روشى ثابت اتخاذ شود، و 
از شهرداریها ميخواهم که 
.با این راى هم نظر شوند  

 
 

 

 

غير قانونى رمانتيک نگاه 
کنيم ، آنها هيچگونه حقى 
براى ماندن ندارند و باید 

اسخ به و ایشان در پ.بروند
سوال آخر که نظر ایشان 
در مورد گفته هاى 
شهرداریها که ميگویند ما 
سياست پناهندگى خودمان 
: را بپيش ميبریم، ميگوید

 ارد، این اصال امکان ند

هيچ قيد و شرطى براى 
پيوستن شما به این سازمان 

فدراسيون بدون در . ندارد
نظر گرفتن مليت، مذهب، 
جنسيت و تعلق تشکيالتى 
از حق پناهندگى شما دفاع 

از نظر ما حق . مى کند
پناهندگى، حق همه کسانى 

ى از است که به هر دليل
ایران تحت حاکميت 
جمهورى اسالمى آمده 

ما فراریان از . باشند
 ٢٥کشورى هستيم که که 

سال است در آن یک 
حکومت اسالمى، حلق 
آویز مى کند، به گلوله مى 
بندد، دست مى برد، شالق 
مى زند، شکنجه مى کند، 
چشم در مياورد، فرهنگ و 
سنت عهد عتيق را در ميان 

ى بجا. مردم رواج مى دهد
آموزش و پرورش مدرن، 
درس قرآن و شریعت و 
خرافه پرستى به مردم 

 سال ٢٥. تحميل مى کند
است یک حکومت اسالمى 
آزادیهاى فردى و اجتماعى 

 ميلون نفر مردم ٧٠را از 
 ٢٥. ایران سلب کرده است

سال است شادى و خوشى 
مردم را به گریه تبدیل 
نموده، تفریح و استراحت 
 و مردم را برهم ميزند

. بخاطر آن زندانى مى کند
کسى تصور نمى کرد هيچ 
قدرتى بتواند حجاب و 
پوشش اجبارى را به زن 
. ایرانى تحميل کند
جمهورى اسالمى، این 
بختک سياه و سمبل عقب 
ماندگى را با پاشيدن خون 

شما . به آنها تحميل کرد
زنان پناهجوى ایرانى در 

 سال در هر ٢٥طول این 
اید و با مورد با آن جنگيده 

تحميل آنها مخالفت کرده 
اید و بخاطر آن متوارى 

نباید یک لحظه از . شده اید
افشاى این رژیم و دفاع از 
حق پناهندگى تان غافل 

هيچ کس مانند شما . بمانيد
پناهجویان فرارى از 
ایران، که چند سالى را 
تحت حاکميت جمهورى 
اسالمى زندگى کرده اید 
نمى تواند اوج اختناق در 
 آن کشور را به افکار 

 
پناهجویان مدتهاست شروع 
. شده و به آن عمل مى کنند
ما هم باید مبارزه خودمان 

این . را به جایى برسانيم
نکته مهمى است و باید به 
آن فکر کنيم و برایش 

وقتى که . سازماندهى نمایيم
اتحاد و انسجام پيدا کنيم 

 ها به حمایت از ما بر خيلى
مى خيزند همچنان که در 

در این . استکهلم برخاستند
رابطه اجازه بدهيد روى 
. یک نکته مهم تاکيد کنم
فدراسيون ظرف مناسب 
مبارزه شما در دفاع از حق 

ما بارها و . پناهندگى است
بارها، همه جا این را گفته 

فدراسيون ظرف . ایم
مبارزه شماست و الزم 

ا به آن وصل است خود ر
کنيد و در آکسيونها و 
جلسات آن، حول مسایل 
پناهندگى شرکت نمایيد و 
نيروى جمعيتان را به 

فدراسيون . خيابانها بياورید
مى تواند رهبر و سازمانده 
مبارزات شما باشد و از 
نيروى جمعى شما براى آن 

اقدامات . سازماندهى کند
انفرادى و بى تفاوتى به 

و تالش امر امروز مبارزه 
ما براى دستيابى به خواسته 
هاى برحقمان، کمک 

باید در . چندانى نمى کند
هرجا که هستيد با 
پناهجویان همکار و هم 
کالسى و هم کمپى خود 
تماس بگيرید و در مورد 
اهميت این مبارزه در دفاع 
از حق پناهندگى خود 
صحبت کنيد و با واحدهاى 
فدراسيون در سوئد در 

خود را در ارتباط باشيد و 
فدراسيون . آن سازمان دهيد

  پناهندگان ایرانى

  عبداهللا اسدى 

  : دوستان عزيز پناهجو

شما و صدها نفر دیگر از 
طرفداران و مدافعين دفاع 
از حق پناهندگى، در نيمه 
دوم ماه آوریل از دورترین 
نقاط سوئد به فراخوان 
همبستگى، فدراسيون 
سراسرى پناهندگان ایرانى 

در طول .  دادیدپاسخ مثبت
این کمپين، در ایجاد و دایر 
کردن غرفه هاى اطالعاتى 
به منظور جلب توجه افکار 
عمومى و در جلسات و 
گردهمایيهاى آن شرکت 

براى تظاهرات و . کردید
رفتن به استکهلم، برنامه 

تئاتر . ریزى نمودید
خيابانى اجرا کرده و از 
شکنجه شدگان و نقض 
حقوق بشر در ایران، 

ویر گویایى ایجاد و تصا
مردم و دولت سوئد را 
متوجه کشورى به نام ایران 
کردید که تمام موجودیتش 
عليه بشر و حقوق بشر 

شما پناهجویان . است کردید
 ٢١ایرانى، در تظاهرات 

آوریل جلوه اى از قدرت و 
ابتکار عزیمتان را از آنچه 
بر مردم ایران مى گذرد به 
نمایش گذاشتيد و مردم 

ا تحت تاثير قرار سوئد ر
این نمونه اى از . دادید

اتحاد و انسجام مبارزاتى 
شما عليه جمهورى اسالمى 
و عليه قوانين پناهنده 
. پذیرى دولت سوئد بود

ابتکار و کاردانى شما، 
نمایندگان دولت سوئد را 
وادار به اقرار حقيقت و 
طرفدارى از خواسته هاى 

این، براى . پناهجویان کرد
یرانى دستاورد پناهجویان ا

بزرگى بود اگرچه تا هم 
اکنون که یک هفته از آن 
مى گذرد به بازگشایى 
پرونده اى و یا پذیرفتن 
کسى منجر نشده است، ولى 

سياست . ما نباید صبر کنيم
سختگيرانه دولتهاى 
 اروپایى در مورد 
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 نان پناهجو در ترکیهمشکالت ز

 

که از دست همسرم دارم و 
راه برگشت به عراق را 
ندارم مشکالت پسرانم 
پزشکى مادى مسکن همه و 
.همه  

 خير اینجا که با پسرهام -٨
تنها زندگى ميکنم اما از 
دست همسرم و باتوجه به 
شکنجه هاى همسرم مجبور 
شدیم عراق را ترک کنيم و 

  . به ترکيه بيائيم

 بعنوان یک زن -٩
پناهجوى عراقى از تمام 
سازمانها انتظار دارم با 
فشارهاى خود به یوان 
پرونده ما بررسى شود تا 
از مشکالتى که گریبانگير 
ماست نجات پيدا کنيم و به 

  . کشور سوم برویم

 بله بار اول دیپورتى -١٠
آمده که با نوشتن نامه به 

ینجا را امنيت فعال اقامت ا
دارم ترس از دیپورت دوم 
دارم که واقعا ترس از 
همسرم هيچ راه برگشت به 

  . عراق را ندارم

  ايرانى )  م -س ( 

 سال ترکيه هستم و ٥\٥ -١
  . پرونده ام بسته است 

 بله برخورد وکيل زیاد -٢
خوب نبود ولى تصميمى 
که روى پرونده گرفته 

 سال با ٥\٥مجبور شدم 
تمام مشکالت بى 

 . رنوشتى اینجا زندگى کنمس

 با کار کردن در منزل -٣
ترکها و کمک مردم ترکيه 
و گاهى اوقات از ایران و 
اصال کفاف زندگيم را 

  . نميدهد

 هيچگونه امکانات -٤
بهداشتى ندارم و در مواقع 
بيمارى مگر کمک پناهنده 
ها و گرنه یوان هيچ کمکى 

  . به پرونده بسته ها نميکند
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  .  خير-١٠

  عراقى ) مونا قاسم(

 سال در ترکيه ٢\٥ -١
  . هستم و پرونده بسته ام 

 بله مستقل مصاحبه شدم -٢
وکيل هایم برخوردهاى 

  . عادى داشتند

 اینجا در منزل ترکها -٣
کار ميکنم نظافت تميزى و 

ل این کارها غيره و پو
کفاف زندگيم را نميدهد 
البته فرزندانم نيز کار 

  . ميکنند

 هيچ امکاناتى ندارم و -٤
اگر مریض شوم همينطور 

  . ميمانم تا خوب شوم

 بى جوابى مشکل -٥
اقتصادى بهداشتى بى 
سرنوشتى و بى امکاناتى 
براى سه فرزند پسرم 

 سال و دو تاى ٢٠یکيشون 
 ساله هستند ١٥ و١٦دیگه 

ها راه کمک همان تن
رسيدگى یوان به وضعيت 
ما و همچنين کمک 

  . سازمانهاست

 خيلى خراب در اینجا -٦
کارگرى ميکنند براى 
امرار معاش زندگيمان و 
هيچگونه امکاناتى ندارند 

  . ازهيچ نظر

 وضعيت پرونده یوان و -٧
 بى توجهى آن و مشکالتى 

.نداریم

 در وضعيت نرمال -٤
قع قرار داریم و در موا

بيمارى چاره اى جز مداوا 
  . کردن نداریم

 در بالتکليفى قرار -٥
داریم و این کمترین مشکلى 
است که داریم چون این 
مشکل، ما را دچار 
ناراحتى روحى بزرگى 

  . نموده است

 سال ١٧ وختر من -٦
داردکه این سواى هر 
مشکل بهداشتى و تحصيلى 
ميباشد و از تمام این 
ن امکانات محروم است چو

جوان ميباشد وزیر 
نظرمردم دیدى کثيف 

  . وغيرانسانى

 تنهایى و بى پشتيبانى -٧
که در اینجا مهمترین مسئله 

  . ميباشد

 مورد تهدید شوهرم در -٨
ایران قرار گرفتم که دائم 
استرس روحى و ترس 
 برمن غلبه نموده است

 انتظار پشتيبانى دارم -٩
که آنها مرا که بعنوان زن 

 در ترکيه با دختر جوانم
زندگى ميکنيم و در شرایط 
سختى قرار داریم فکرى 
بحال ما بکنيد یعنى از هر 
نظر که ميتوانند و در 
توانائى آنهاست ما را 

  . همراهى و یارى کنند

 

 سخن ميگويند

 مهمترین مشکلى که -٥
االن به آن مواجه هستيد 
چيست؟ چه راهى براى 
حل این مشکالت پيشنهاد 

  ميکنيد؟ 

 وضعيت کودکان تان -٦
در اینجا چگونه است؟ آنها 
از چه امکانات تحصيلى ، 
پزشکى ، بهداشتى و 

  اجتماعى برخوردارند؟ 

 و  از چه بيشتر در رنج-٧
  عذاب هستيد و چرا؟ 

 آیا اینجا مورد -٨
خشونتهاى جنسى هم قرار 
گرفته اید چه از جانب 
خانواده و چه در بيرون 

  خانواده؟ 

 به عنوان یک زن -٩
پناهجو از سایر سازمانهاى 
مدافع حقوق پناهندگى و 
مدافع حقوق زنان چه 

  انتظارى دارید؟ 

 آیا تا بحال برایتان -١٠
  دیپورتى آمده ؟ 

  : اسخ هاپ

  ايرانى ) خديجه افشارى(

 سال در ترکيه ٢ مدت -١
اقامت دارم و بعد از 

 ماه بدون ٩مصاحبه دوم 
  . جواب هستم 

 بله مستقل مصاحبه شدم -٢
  . برخورد وکيل خوب بود

 اول ورودم به ترکيه با -٣
خودم طال و مقدارى هزینه 
نقدى داشتم که تا بحال با 
. قناعت آنرا خرج کردم 

خواهيم زندگى نسبنا اگر ب
خوبى داشته باشيم اصال 
نميتوانيم چون واقعا مخارج 
اینجا سرسام آور است و 

 راهى بجز مداراکردن 

  زنانيکه از درد و رنج 

در شماره قبل همبستگى 
 زن پناهجو ٦مصاحبه با 

در ترکيه را که توسط 
معصومه شهبازى یکى از 
فعالين فدراسيون در ترکيه 

. خواندیدتهيه شده بود را 
در این شماره ادامه همان 

 زن پناهجوى ٤مصاحبه با 
دیگر در ترکيه را 

هدف از درج این . ميخوانيد
مصاحبه ها نشان دادن 
وضعيت و مشکالت زنان 
و کودکان پناهجو در ترکيه 
و بى توجهى کامل 
کميساریاى پناهندگان 
سازمان ملل در ترکيه 
نسبت به سرنوشت و نحوه 

ویان زندگى این پناهج
این مصاحبه ها . ميباشد

گوشه اى از عمق و ابعاد 
هولناک ستم و تبعيضى 
است که بر زنان پناهجو 

 .در ترکيه اعمال ميشود

سواالتى که طرح شده بود 
  : چنين بودند

 چند وقت ترکيه هستيد -١
وضعيت پرونده پناهندگى 

  تان چگونه است ؟ 

 آیا شما بعنون یک زن -٢
ه در یو ان مستقال مصاحب

شدید یا نه؟ برخورد 
مصاحبه کنندگان به شما 
چطور بود؟ اگر مستقل 

  مصاحبه نشدید چرا؟ 

 زندگى را در ترکيه -٣
چگونه ميگذرانيد؟ هزینه 
زندگى شما چطورى تامين 
ميشود؟ آیا درآمدتان کفاف 

  زندگى تان را ميدهد؟ 

 از نظر بهداشتى و -٤
درمانى از چه امکاناتى 
برخوردارید؟ مشکالت 

زشکى و دارویى خود را پ
چگونه حل ميکنيد؟ در 

رت بيمارى چکار صو
 ميکنيد؟
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 محرومیت از کودکى تا پناهندگى
 مصاحبه بابک شديدى نماينده فدراسيون با يکى از زنان پناهجو در ترکيه

 

 از هيچ امکاناتى -٤.
برخوردار نيستيم پرونده 
بسته ایم واگر مریضى 
درحال مردن هم باشد یوان 
و هيچ توجهى نميکند 

ميگوید پرونده هایتان بسته 
است مجبوریم با این 
.وضعيت بسازیم   

 مهمترین مشکل -٥.
دردرجه اول وضعيت 
پرونده یو ان بعدا بى 
امکاناتى پزشکى بهداشى 
خصوصأ براى زنان و بى 
امکانات براى کودکانمان و 
تنها راه حل فشارات 
سازمانها به ژنو براى 
رسيدگى به مشکالت 

پزشکى حقوقى اقتصادى 
.غيره ما پناهجویان   

 وضعيت کودکان صفر -٦
به علت تغذیه نامناسب 
دچارسوء تغذیه و همچنين 
از نظر وسایل بازى که 
هيچى نداره و از هر نظر 
.محروم هستند  

ـ از وضعيت بى ٧
سرنوشتى پرونده و 
خودمون وضعيت بچه ها، 
زندگى اقتصادى از همه 

  . وهمه رنج ميبریم 

. خير-٨  
ان یک زن پناهجو  بعنو-٩.

از سازمانها ميخواهم که از 
هر نظر به ما پناهجویان 
رسيدگى کنند به یوان فشار 
بياورند براى رسيدگى به 

ما بعنوان . وضع پرونده
انسانهاى سياسى از ایران 
فرارکرده و به ترکيه آمده 
ایم و بعلت اینکه راه 
برگشت نداریم تمام شرایط 

اما . اینجا را تحمل کردیم
قعا زندگى در اینجا وا

.وحشتناک است  
 خير اما واقعا از -١٠

چونکه . دیپورت ميترسيم
خودتان هم ميدانيد 
پناهجویان سياسى اگر به 
ایران برگردند با چه 
.عواقبى روبرو ميشوند  

مشکالت زنان
 بى سرنوشتى بالتکليفى -٥

مشکالت اقتصادى پزشکى 
درآمد زندگى وضعيت 

  . کودکانمان

کانمان  وضعيت کود-٦
خيلى بد درحاليکه االن 
وقت تحصيل و رشد 
آنهاست اما از آنها بى بهره 
اند پزشکى بهداشتى 
واجتماعى هم صفر یعنى 

  . هيچ امکاناتى

 همانطور که گفتم ازبى -٧
سرنوشتى بى اهميتى یوان 
وهمجنين ترس از دیپورتى 
  . وبرگشتمون به کشورمون

  .  خير-٨

 بعنوان یک زن و -٩
د از سایر  فرزن٢مادر

سازمانهاى مدافع حقوق 
پناهندگى و مدافع حقوق 
زنان ميخواهم که از ما 
دفاع کنند و به یوان فشار 
بياورند براى زندگى 
بالتکليفى که ما در اینجا 
داریم و از هر لحاظ به 

  . ماکمک شود

  .  خير-١٠

  ايرانى )  ر -ل ( 

 سال درترکيه ٢\٥ -١
  . هستم وپرونده بسته ام 

شوهرم سرکيس  خير -٢
برخورد وکيل بد . ميباشد
 . نبود

  

 خيلى بد و هزینه -٣
زندگيمون با کارکردن 
شوهرم که با پول کمى که 
به ایرانيها ميدهند کفاف 
.زندگى را نميدهد  

 
 

 نگاه و نظر شما در مورد ایران در -٣
 دوران پناهندگى چه بود؟
من شاهد و درگير ظلم وستم هایى بودم 

 سایر زنان ایران که بر مادرم و
ومخصوصأ دختران و زنان کرد روا 

مسبب همه این ستم ها وظلم ها را . ميشد
جمهورى اسالمى مى دانستم و علت 
فرارخودمان را نيز حکومت جمهورى 

در آن دوران براى . اسالمى مى دانستم
افشاى حکومت ضد زن جمهورى 
اسالمى نظرات مشخصى در رابطه با 

نشریات نيروهاى حقوق و ازادى زنان در
مخالف جمهورى داشتم و عضو این 
.نيروهاى مخالف جمهورى اسالمى بودم  

 درچه سنى ازدواج کردید و انگيزه -٤
  شما از ازدواج چه بود؟ 

 سالگى و بنا به درخواست ١٦درسن 
.مادرم به اجبار تن به ازدواج دادم  

 درچه تاریخى و در چه شرایطى خود -٥
ى کردید و را به یو ان ترکيه معرف

وضعيت پرونده شما در چه مرحله اى 
 قراردارد؟

 بعد از طالق از ٢٠٠٣-٠١-٢٣درتاریخ 
همسرم و در بالتکليفى مطلق خود را به 
یو ان معرفى کرده و اکنون پرونده بسته 
مطلق هستم و از وزارت کشور دیپورتى 

پليس ترکيه نيز مرا . دوم دریافت کردم
ترکيه تهدید به ترک اجبارى از خاک 

.کرده است  
 چه انتظارى ازفدراسيون و سایر -٦

 سازمانها و نهادهاى انسان دوست دارید؟
 سال دوران سخت پناهندگى ٥درطى 

بامشکالت زیادى مواجه بوده وبا آن 
مبارزه کردم و شخصيت انسانى خود را 

اکنون از فدراسيون . حفظ کردم
انتظاردارم صداى مرا به گوش جهانيان 

آخر از فدراسيون و سایر در . برساند
سازمانهاى انسان دوست و نهادهاى مدافع 
حقوق پناهندگى تقاضاى حمایت 
.وپشتيبانى دارم  
 

روژین مردوخى زنى است که ناخواسته و 
بنابه مشکالت اجتماعى وظلم وستمى که 
درجامعه ضد انسانى جمهورى اسالمى 
برخانواده اش تحميل شده همچون هزاران 

مجبور به ترک ایران زن وکودک دیگر 
او در دوران کودکى از تمام . شده است

حقوق ابتدایى یک کودک اعم از تفریح و 
. تحصيل رایگان و شادبودن محروم بود

پس از خروج از ایران و پناه بردن به 
سازمان ملل باز هم مورد ظلم و ستم 

ستمى که از . دیگرى قرار گرفته است
هجو طرف این سازمان بر اکثر زنان پنا

بزرگترین معضل پناهجویان . روا مى گردد
برابر نبودن حقوق زنان درمقابل مردان در 

دراینجا .  استبازگشایى پرونده پناهندگى
در این عرصه نيز . هم تبعيض حاکم است

زنان بازهم بخاطر جنسيتشان ازحق 
. وحقوق پناهندگى خودمحروم ميشوند
تنهاجریانى که بيش ازیک دهه است 
ازحقوق پناهندگان مخصوصا زنان 
وکودکان دفاع مى کند فدراسيون سراسرى 

مامى توانيم در دفاع از این . پناهندگان است
ها که تعدادشان هم کم نيست یکبار روژین 

دیگر جلوه اى از دفاع از حقوق انسانى را 
زنده باد دفاع از حقوق . به نمایش بگذاریم 

انسانها زنده باد فدراسيون سراسرى 
 پناهندگان ایرانى 

 لطفا خود را معرفى کنيد و اینکه چه -١
زمانى و چطور خاک ایران را ترک کردید 

  و چرا؟ 

دوخى به شماره کيس  من روژین مر
٧٠٨٢ m ١٥ در سن ١٩٩٩ در سال 

سالگى دست در دست مادرم بنا به 
مشکالت اجتماعى که مادرم داشت بطور 

  .قاچاق خاک ایران را ترک کردیم

 شرایط زندگى شما در ابتداى ورود به -٢
 ترکيه و وضعيت شما چطور بود؟
مادرم در طول زندگى خود در ایران تحت 

تمهاى زیادى قرار گرفته فشارها و ظلم وس
وى در اثر این فشارها دچار آسيب . بود

. هاى روحى و روانى و جسمى شده بود
مادرم دیگر توان و نيروى اداره امور سه 

همچنين مشکالت که . فرزند خود را نداشت
اینجا در ترکيه وجود دارد بطور کامل 
قدرت اداره مادرم را براى حفاظت از 

يدانه لحظات و ما ناام. ماگرفته بود
روزهاى زندگى را در شرایط بحران 
.اقتصادى، اجتماعى سپرى مى کردیم  
 

روى خط "به دليل کثرت مطالب امکان درج ستون ثابت 
بحث آزاد، از ميان نامه ها و از ميان تلفن " (همبستگى

با پوزش اميدواريم در . در اين هفته را پيدا نکرديم) ها
 . ن را ادامه دهيمشماره هاى بعدى اين ستو
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   روز مبارزه در برمن آلمان٣
ىگزارشى از سيامک مک  

 

سازمانى فعال و تاثير گذار 
بوده و ميباشد، فدراسيون 

 شعبه ٤٦در سراسر دنيا 
ارد و از حمایت اتحادیه د

هاى کارگرى، زنان 
دانشجویان و سازمانها و 
افراد بشر دوست در کمپين 
هاى خود برخوردار و تا 
کنون موفقيت هاى بزرگى 
: داشته است براى مثال

فدراسيون پناهندگان در 
 با ١٩٩٨کانادا در سال 

حمایت سازمان مبارزه با 
فقر و اتحادیه هاى مختلف 

پورت توانست جلو دی
 نفر را بگيرد و ١٧٠٠٠

 با ٩٧همچنين در هلند سال 
کمپين وسيع و سازمان 
دادن به اعتراض 
پناهجویان مانع دیپورت 

 پناهجوشد و نمونه ٥٠٠٠
او گفت . هاِى بسياِر دیگرى

حتما خبر دارید مردم 
متمدن هلند، اتحادیه هاى 
مختلف و حتى کودکان 
هلندى به حمایت از 

. اندپناهجویان برخواسته 
جمشيد به تحصن 

 ٣پناهجویان ، کاروان 
روزه اتوبوسها ، تظاهرات 

 آوریل ١٠ نفرى ١٥٠٠٠
و اعتراض بعضى از شهر 
. داریهاى هلند اشاره نمود 

کنسول اعالم کرد دولت 
هلند یک دولت دموکرات 

کشور کوچکى است ! است
با امکانات محدود ، این 
تصميم را ما نگرفتيم و 

قتصادى مطمئنا پناهندگان ا
دیپورت ) اجتماعى( 

ميشوند نه پناهندگان 
او پناهنده را به ! سياسى

قانونى و غير قانونى ، 
سياسى و غير سياسى تقسيم 

ما گفتيم این مقوله ! مينمود
پوچ است ، چرا که 
دولتهاى غربى در 

 ساله اخير ٣٠بخصوص 
شيرازه این جوامع را از 
نظر سياسى ، اجتماعى ، 

به هم اقتصادى و فرهنگى 
ریخته و عامل نابرابریها ، 
عقب افتادگيها و آوارگيها 
بوده اند، چگونه این افراد 
گریخته از این کشورها 
 توسِط این دولتها قانونى و 
9 

برسانند، همچنين از 
اتحادیه کارگران پست نامه 
. اعتراضى در یافت نمایند

چندین نهاِد کانادایى و 
امنستى اینتر نشنال و 

 قربانيانِ همچنين مرکز
شکنجه ، از طریقِ 
فرستادِن اطالعيه انگليسى 
فدراسيون و نامه 
الکترونيکى در جریان 

 ٩در . گذاشته شده اند
اوریل در محل کنسوِل هلند 
یک پيکت اعتراضى 
داشتيم به حکِم اخراج 
. پناهجویان در این کشور 
براِى گرفتن قرار مالقات 
بارها از طریِق فکس و 

هلند تماس تلفن با کنسوِل 
گرفتيم که بالخره موفق 

 آوریل، ٢٢شدیم در تاریخ 
هيئتى از فدراسيون 
سراسرى پناهندگان ایرانى 
واحد تورونتو مرکب از 
فوزیه خالدیان ، جمشيد 
هادیان و من، مينو هميلى 
با کنسول هلند و فردى 
دیگر از آن اداره در 
. تورونتو مالقات نمائيم
گزارش زیر چکيده اى از 

. ى دو طرف ميباشدگفتگو
در این گفتگو سخنگوى 
اصلى از طرف ما جمشيد 

ابتدا از ما . هادیان بود
خواسته شد خود و 
. ارگانمان را معرفى نمایيم
جمشيد مختصرى از 
تاریخچه فدراسيون ، 
اهداف و نوع فعاليت این 
نهاد را تا کنون ارائه نمود، 
سپس به حکم اخراج 
پناهجویان از طرف دولت 

موکرات مسيحىِ راسِت د
هلند اشاره کرد و گفت این 
حمله به سطح زندگى مردم 
هلند و به ضعيف ترین 
حلقه جامعه یعنى پناهندگان 
و تعرض وسيع به حقوق 
پناهندگى در سراسر 
دنياست و ما به عنوان 
مدافعان حقوق پناهندگى در 
مقابل این حکم غير انسانى 
ایستاده و سفارتها و 
 کنسولگرى هاى شما در
سراسِر دنيا با اولين 
دیپورتها مورد اماج 
اعتراضات ما قرار خواهند 
 گرفت ، سازمان ما ،

در تورنتو چه کردیم؟

  مينو هميلى 

گزارشى از عمده 
فعاليتهاى فدراسيون 
سراسرى پناهندگان واحد 
تورونتو در اعتراض به 

 پناهجو به ٢٦٠٠٠حکم 
  هلند 

بدنبال اعالم کمپين 
فدراسيون سراسرى 

اهندگان ایرانى در پن
اعتراض به اخراج 

 پناهجو از هلند ٢٦٠٠٠
واحد تورنتوى فدراسيون 
مجموعه اقدامتى را در 
دستور کار خود گذاشته و 
آنرا به اجرا گذاشت که 
توجه شما را به گوشه اى 

در . از آن جلب ميکنم
جریان گذاشتن جامعه 
ایرانى در کانادا ، اولين 
اقدام ما بود و من این کار 

 ساعته ٢ مصاحبه ٢را در 
رادیوئى انجام دادم که در 
آرشيو 
www.radiorooz.com 
قابِل دسترسى ميباشد ، در 
این مصاحبه ها فدراسيون 
از طریق بياِن اهداف ، 
اساسنامه و منشوِر آن ، 
همچنين تاریخچه و 
عملکردش ، کممپينها و 
مثالهاى زنده از 
موفقيتهایش به مردم 

به معرفى شد و مفصًال 
مسئله هلند و اخبار دقيِق آن 
پرداختم، و از مردم 
خواستم در تظاهراِت بين 
المللى بر عليِه این حکم 
. غيِر انسانى شرکت کنند
براى عضو شدن در 
فدراسيون و امضاى نامه 
اعتراضى هم چندین بار 
سایت و آدرس اینترنتى 

از کارهاى . معرفى شد
دیگر در این راستا دادن 

 و فعاليتِ گزارش از هلند
ما به روزنامه پر تيراژ 
شهروند بوده است که چاپ 

از واحِد اتاوا . هم شد
خواسته شده نماینده هایى به 
سفارت هلند فرستاده و 
 اعتراضمان را به گوششان 

بطورى که توانستيم مبلغ 
نسبتأ خوبى کمک مالى 

يم و نشریات جمع اورى کن
, جو انسانى. را بفروشيم

رادیکال و کمونيستى 
موجود به همراه هواى 
مطبوع افتابى باعث شده 
بود که انسانهاى زیادى در 
اطراف نزدیک محل 
اکسيون بمانند و با هم به 
در .بحث و گفتگو بپردازیم

روز سوم و بعد از قرار 
تلفنى با کنسول هيئت 
نمایندگى شامل سيامک 

سعيد , حقگوژیال, مکى
کلهر و محسن 
ميرزاقاسمخوانى به 
. داخلکنسولگرى رفتيم

کنسول در ابتداء کوشش 
کرد از زاویه حقوقى به 
توجيح تصميم دولت و 
پارلمان هلند براى اخراج 

ما . پناهندگان بپردازد
بطور قاطع و رادیکال 
اعالم کردیم که مسئله و 
راه حل ان نه حقوقى بلکه 

 کرد او اعالم. سياسى است
که نظرات و اعتراضات ما 
را در اکثر وقت براى 
. سفير هلند خواهد فرستاد
ما گفتيم که خواهان دریافت 
جوابى رسمى در مورد 
اقدامات انجام گرفته جهت 
لغو قانون اخراج پناهندگان 

در غير اینصورت . هستيم
اقدام به افشاگرى شدیدتر 
بين المللى بر عليه سياست 
 پناهندگى دولت هلند

اکسيون . خواهيم کرد
اعتراضى ما در ساعت 

 بعد از ظهر بعد ١٧
گزارش کوتاهى از مالقات 
با کنسول هلند و اجراى 
چند قطعه موزیک شاد به 

در اینجا الزم . اتمام رسيد
ميدانم از تمام رفقاى در 
گير در کارها تشکر و 
.سپاسگزارى کنم  

 ماه ٢٨ تا ٢٦از تاریخ 
اوریل متينگ اعتراضى 

تباط با اخراج در ار
 پناهنده از هلند ٢٦٠٠٠

توسط حزب کمونيست 
کارگرى و فدراسيون 
سراسرى پناهندگان ایرانى 
در مرکز شهر برمن و در 
مقابل کنسولگرى هلند با 

دولت . موفقيت برگزار شد
هلند تصميم دارد که در 
عرض سه سال این تعداد 
از پناهجویان را که از 
جوامع مختلفى به هلند رفته 

این تصميم . اخراج کند, دان
و سياست ضد انسانى 
ميبایستى با مبارزات 
کمونيستهاى کارگرى و 
سایر انساندوستان و ازادى 
خواهان جوابى رادیکال و 

 ٣مبارزه . قاطع ميگرفت
روزه ما جوابى عملى 
براى بسيج هر چه بيشتر 
انسانها جهت اعتراض به 
این سياست ضد انسانى 

 این برنامه ما در طول. بود
 ساعت ١٠سه روز که از 
 بعد از ١٨صبح تا ساعت 

ظهر ادامه داشت شامل 
پخش , برگزارى ميزکتاب

, اعالميه به فارسى والمانى
پخش ا پ اى و سایر 
نشریات حزب و 

جمع اورى , فدراسيون
امضاء و در روز سوم 
همراه با موزیک توسط 
, گروه موزیک واحد برمن

که اینک یک جازیست هم 
. بود, فه شدهبه ان اضا

گروه موزیک با اجراى 
چند موزیک باعث بوجود 
امدن جوى ارام و شاد 

بحثهاى افشاگرانه با .گردید
عابرین هم به تبليغ مواضع 
حزب و فدراسيون کمک 
کرده و هم در اکثریت 
موارد مورد تأیيد انها قرار 
. ميگرفت  
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 مرورى بر اوضاع پناهندگی در هلند

 فرشاد حسينی
همانطور که ميدانيد 
پارلمان هلند در ماه مارس 
امسال تصویب کرد که 

 پناهجو طى سه ٢٦٠٠٠
سال آینده به اجبار به 
کشورهاى خود اخراج 

این پناهجویان قبل . شوند
 ٨از اخراج بمدت حداکثر 

گاههاى هفته در بازداشت
ویژه دیپورت نگهدارى 

تا کارهاى مربوط . ميشوند
به دیپورت آنان تمام شده و 
فرد مذبور را بطور دسته 
جمعى یا فردى به کشور 

جدول . خود دیپورت کنند
زمانبندى دیپورتها بدین 

اولين : شرح اعالم شده بود
گروه از پناهجویان که 
عمدتا قدیميترین 
پناهجویانى هستند که ترک 

گرفته و از پروسه خاک 
پناهندگى خارج شده اند و 

 پناهجو را شامل ٣٠٠٠
ميشود، تا قبل از تابستان 

 ١٠همچنين . اخراج شوند
هزار پناهجوى دیگر 
بزودى از دادگاهها جواب 
نهایى را دریافت و 
. بالفاصله اخراج ميشوند

 هزار نفر ١٣مابقى یعنى 
دیگر توسط وضيتشان 
روشن و طى سه سال آینده 

قرار . پورت خواهند شددی
بود پناهجویان اروپاى 
. شرقى، کردهاى عراقى
افغانيها و سوماليایيها از 
جمله اولين گروههاى 

اما این فقط . دیپورتى باشند
منحصر به اینها نبوده و 
 پناهجویان سایر کشورها 

فدراسيون سراسرى : 
پناهندگان ایرانى تنها نهاد 
و تنها جریانى بود که 

ر حمایت از مبارزه د
پناهجویان را از دایره 
جغرافياى هلند بيرون 
کشيده و به آن جنبه بين 

با شروع کمپين . المللى داد
بين المللى ما و مجموعه 
مکاتبات و نامه هایى که 
براى کليه نهادهاى و 
سازمانهاى ادارى و 
تشکيالتى اروپا و بين 
المللى ارسال کردیم 
همچنين با آکسيونهایى که 

 کشور از ٦ن در تا کنو
جمله کانادا، انگلستان، 
بلژیک، نروژ و سوئد و 

موضوع . آلمان گذاشته ایم
 پناهجو از ٢٦٠٠٠اخراج 

هلند را در سطح بين المللى 
و بطور جدى براى صدها 
سازمان و نهاد مطرح 
کردیم و به گوش ميليونها 

فعلين ما در . نفر رساندیم
اکثر این کشورها با 

به کنسولگریهاى هلند 
مذاکره و بحث نشسته و 
بدینگونه دولت هلند را در 
سطح بين المللى تحت فشار 

بدنبال این . قرار دادیم
اقدامات بينالمللى فدراسيون 
هفته گذشته شوراى 
وزیران اتحادیه اروپا این 
سياست اخراج هلند را 
مورد انتقاد قرار داده و 
دولت هلند را محکوم 

دولتهاى آلمان و . کردند
تان از جمله پيشنهاد انگلس

کنندگان طرح محکوميت 
دولت هلند در اتخاذ چنين 

مبارزه . سياستى بودند
براى عقب راندن کامل 
دولت و تحميل شسکت 
براى اجراى اخراجهاى 
دسته جمعى پناهجویان از 
هلند کماکان شه در هلند و 
چه در در سطح بين المللى 

کمپين بين . ادامه دارد
 در المللى فدراسيون نيز

 اینرابطه ادامه داشته و 
4 

از جمله ایرانيها را نيز در 
همزمان با . بر ميگيرد

اعالم این طرح موجى از 
اعتراض جامعه هلند را 

این اعتراضات . فرا گرفت
فزاینده در حمایت از 
پناهجویان و عليه سياست 
دولت دست راستى به یکى 
از مهمترین معضالت 
سياسى جامعه هلند تبدیل 

لت در حال حاضر دو. شد
براى اجرا و پيشبرد این 
سياست ضد انسانى با 
موانع جدى مواجه شده 
.است  

مشکالت عملى اجراى 
 طرح اخراجها در هلند

با گسترش اعتراضات 
نخستين حلقه از اجراى 
سياست دیپورت دسته 
جمعى پناهجویان در هلند 

این . با شکست مواجه شد
حلقه اوليه ایجاد مراکز 

هجویان بود که دیپورتى پنا
قرار بود پناهجویان قبل از 
دیپورت در این مراکز 
بحالت بازداشت نگهداشته 

بسيارى از مردم در . شوند
شهرهاى مختلف حاضر 
نشدند که ایجاد چنين 
مراکزى را در شهرهاى 
خود و در همسایگى یا در 
کنار خانه هاى خود شاهد 

تا کنون طرح ایجاد . باشند
هر چنين مراکزى در چند ش

هلند از جمله آمستردام، 
و هيلفرسون به . آیندهوفن

شکست مواجه شده و در 
اثر اعتراضات مردم و 
عدم همکارى شهرداریها 
با دولت بازگشایى این 

تا . مراکز معلق مانده است
کنون دولت چندین جلسه با 
شهرداریها برگزار کرده 
که هيچ موفقيتى کسب 
نکرده و در نهایت 
 مذاکرات را مختومه

تاثيرات مهم . خواندند
: حرکتها و آکسيونهاى بين
: المللى فدراسيون در خارج

 
اميد نتيجه بخشدنِ 
اعتراظاِت پناه جویاِن هلند 
و فدراسيوِن سراسرىِ 

دگاِن ایرانى سازمانده پناهن
این اعتراظات در سطحِ 
بين المللى ، لغو کاملِ 
دیپورتها و پذیرِش تک تکِ 
پناهجویاِن هلند و با آرزوىِ 
بهبودِى وضعيِت پناهندگى 
.در سراسِر دنيا  

که بالقوه انسانهاى این 
جوامع در مقابل دولتند و 
سياسى ، انسان مخصوصاً 
زن در این جوامع بالفطره 

و ! معصيت کارند و مجرم 
محکوميتشان صادر شده 
است همچنين گفته شد ما 
ميخواهيم شما اعتراضمان 
را به همين شکل به دولت 
هلند و دست اندر کاران 

فوزیه هم در . انتقال دهيد
آخر بدرستى گفت شما 

 ٢٦٠٠٠چگونه ميتوانيد 
انسان را که در ميانشان 
زنان و کودکان بيشمارى 
هستند به جهنم هاى ایران ، 

تان ، پاکستان ، افغانس
سومالى اتيوپى و عراق 
برگردانيد؟ اینها از 
سنگسار ، حجاب اجبارى ، 
آپارتاید جنسى و نا برابریها 
گریخته اند، چگونه به خود 
اجازه ميدهيد این حکم غير 
انسانى را اجرا کنيد؟ فوزیه 
گفت خطر را چگونه معنى 
ميکنيد در ایران که شما 
امنش ميدانيدزن هر لحظه 

خطر است که مبادا در 
حجاب اجباریش رعایت 
نشود و به گوشه زوایاى 
زندگى انسانها هر لحظه 

او گفت . تجاوز ميشود 
پناهجو انگشتانش را ميبرد 

، این !و یا دهنش را ميدوزد
درد را به تن ميخرد تا به 
حکم دیپورتش اعتراض 
کند او فرار کرده تا براى 
خود و فرزندانش مکانى 

در مقابل آن امن بيابد آیا 
کودکان احساس مسئوليتى 
دارید؟ در خاتمه گفته شد 
ما خواهان لغو کامل 
دیپورتها و برسميت 
شناختن حق پناهندگى براى 
تک تک آنها ميباشيم و 
براى رسيدن به این مهم 

ما . فعاليت خواهيم نمود
دست از سر شما بر 
نميداریم و مبارزه مان را 
در سراسر دنيا تا لغو کامل 

مى دیپورتى ها و قبولى تما
پناهجویان در هلند ، ادامه 
خواهيم داد و با شما هم در 

و . ارتباط خواهيم بود
گزارِش این فعاليتها را از 
طریِق رادیو و روزنامه به 

به .اطالع عموم رسانده ایم   

در تورنتو چه کردیم؟
غير قانونى یا سياسى 

در ! واجتماعى ميشوند؟
ه اگر ثانى آیا پناهنده ایى ک

پذیرفته شود به نيروى کار 
ارزان در کشور بدل 
ميشود خرج بردار است ؟ 
یا هزینه تجهيزات نظامى و 
فرستادن نيرو به عراق و 
افغانستان براى دولت هلند 

کنسول اشاره نمود ، ! ؟
تعداد پناهجویان ایرانى در 
! گذشته بيشتر از حاالست 

و این نشانگر بهبودى 
او ! وضعيت ایران است

گفت دولت ایران با ما 
همکارى نميکندو جواز 
عبور صادر نميکند و 
نميخواهد پناهجویانِ 

جمشيد ! دیپورتى را بپذیرد 
گفت ما مى گویيم حکم 
دیپورت را لغو کنيد شما 
مى گو یيد حکومت ایران 
! دیپورتى ها را نمى پذیرد

آیا در کشورى که اسالم 
 سال است حاکم ٢٥سياسى 

 شيشه ، خون مردم را در
کرده و در خيابان مردم را 
شالق و دار ميزنند، ميشود 
بهبودى حاصل شود؟ آمار 
شما اصًال درست نيست ، 
هر روزه مردم از هر 
فرصتى استفاده مينمایند تا 

در . از ایران فرار کنند
ضمن فدراسيون پناهندگان 
ایرانى براى بهبود وضع 
پناهندگى کِل پناهجویان دنيا 

 فقط تالش ميکند ، نه
پناهجویاِن ایرانى ، براى 
مثال ما در ترکيه سال 
گذشته کمپين موفقى داشتيم 
براى جلو گيرى از 
دیپورت پناهجو یان عراقى 
و جلو دیپورتشان را گرفتيم 
، در هلند هم ما اعترض 
داریم به دیپورت تمام 
پناهجویان که اکثرًا هم ، از 
اسالم سياسى فرار کرده 

ين خواسته ما همچن. اند 
این است که پرونده هاى 
ردى باز گشایى شوند و با 
خواست پناهندگى آنها 
موافقت شود و مخصوصا 
گریخته گان از جهنم هاى 
اسالمى اتوماتيک وار باید 
 پذیرفته شوند ، به این دليلً 
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 ه روز مبارزه متحدانه براى نجات یک پناهجوى دیپورتىس

 

محکم کارى با فعالين چپ 
دانمارکى و مدافعين حقوق 
پناهندگى در کپنهاک تماس 
گرفتند و از آنها خواستند 
که در فرودگاه کپنهاگ 
تجمع کنند و مانع دیپورت 

این . محمد به ایران شوند
ادگى و فراخوان با اعالم آم

تجمع آنها در فرودگاه 
کپنهاک نيز پاسخ مثبت 

سپس در تماس با . گرفت
پليس به آنها گفتيم که شما 
به سالمت مى توانيد 
ساختمان را ترک کنيد و از 
محل دور شوید ولى اجازه 
. بردن محمد را نخواهيم داد

افراد پليس دست خالى به 
بيرون آمدند و گفتند که 
حکم اخراج به قوت خود 
باقى است ولى امروز ما 
نمى توانيم حکم را اجرا 

ساعت چهار بعداز . کنيم
ظهر آقاى جان اکسلسون 
وکيل محمد کالنترى به 
مسئولين فدراسيون اطالع 
داد که پليس تصميم دارد او 
را صبح دوشنبه اخراج 

خطر هنوز رفع نشده . کند
مسئولين فدارسيون از . بود

طریق بلندگوى دستى 
را به اطالع آخرین اخبار 

قرار . جمعيت مى رساندند
بر این شد که به اعتراض 
براى متوقف کردن کامل 
دیپورت ادامه دهيم و 
تعدادى نيز براى دادن 
کشيک براى دومين شب 

ما . اسم نویسى کردند
توانسته بودیم حکم دیپورت 
روز یکشنبه را با برپایى 
یک اعتراض گسترده 
متوقف کنيم و از این نظر 

ندگان خوشحال تظاهرکن
اما همه از این بيم . بودند

داشتند که با طوالنى شدن 
مبارزه، پليس بر نيروى 

خبر و . معترضين فایق آید
تصميم تظاهرکنندگان را به 
اطالع محمد کالنترى 
رساندیم و او اعالم کرد که 
از امضا کردن حکم 
. دیپورت سر باز زده است

در این اثنا و در تب وتاب 
نترى، نجات محمد کال

ایشان طى یک اقدام 
 جسورانه و قابل دفاع اقدام 
11 

خبرنگاران گذاشته شد و 
روزنامه نگار جنوب سوئد 
با مسئول فدارسيون، 
فخرى نادرى مصاحبه 

همچنين از . انجام داد
وضعيت محمد کالنترى 
گزارشى تهيه شد و از 
عواقب مخاطره آميز 
بازگشتش به ایران سخن 

راى تظاهر کنندگان ب. گفت
نشان دادن همبستگى خود، 
در دسته هاى چند نفره، 
براى مالقات محمد 
کالنترى به داخل 
بازداشتگاه رفته و با وى 

شهاب . مالقات مى کردند
بهرامى یکى دیگر از 
مسئولين فدراسيون و از 
مسئولين تظاهرات در 
مصاحبه با چند ایستگاه 
رادیویى از مالمو، 
گوتنبرگ و استکهلم اخبار 

مبارزه و اعتراض پر این 
. شور را گزارش مى کرد
ساعت یک و نيم بعد از 
ظهر دومين خودرو پليس 
بهمراه چند پليس ضد 
شورش به محل آمد و از 
مسئولين فدراسيون اجازه 
ورود به ساختمان را 

ما اعالم کردیم . خواستند
که به هيچ عنوان اجازه 
جابجائى محمد کالنترى را 
ا نخواهيم داد ولى به آنه
اجازه خواهيم داد که طبق 
درخواستشان براى گفتگو 
با پرسنل آنجا وارد 

بعد از نيم . ساختمان شوند
ساعت پليس از داخل به ما 
زنگ زد که ما در گوشه 
اى به تظاهرات خود ادامه 
دهيم تا آنها هم محمد 
کالنترى را جلو چشمان ما 
. روانه فرودگاه کنند
جمعيت مصمم و پر شور 

ارهاى خود با طنين شع
جوابى محکم به پليس 

جمعيت یکسر شعار . دادند
سوئد اخراج مى "مى داد 

، "کند، ایران اعدام مى کند
اخراج پناهنده بيدرنگ "

اخراج "، "قطع باید گردد
کالنترى بيدرنگ قطع باید 

مرگ بر رژیم "، "گردد
در ". تروریست اسالمى

همين حال فعالين فدراسيون 
 و تظاهرکنندگان براى 

ما در همانحال . گرفتند
گروههاى چپ و مدافعين 
حقوق پناهندگى در جنوب 
سوئد را از این مسئله مطلع 
کردیم و آنها نيز ضمن 
بازگو کردن این خبر در 
اجتماعات اول ماه مه از 
مردم خواستند که روز بعد 
. به اعتراض ما بپيوندند

 ماه مه، ٢صبح یکشنبه، 
گروههاى مختلف مردم و 
شهروندان سوئدى به محل 

در همان ساعات . آمدند
اوليه صبح جمعيتى بالغ بر 
صد نفر جمع شدند و هر 
لحظه بر تعداد اجتماع 
. کنندگان افزوده مى شد

ساعت نه و نيم ماشين ویژه 
اخراج پناهندگان به محل 

جمعيت با زنجيرکردن . آمد
خود درب اصلى دستهاى 

. ساختمان را مسدود کرد
کليه درب هاى بازداشتگاه 
در کنترل تظاهرکنندگان 

اولين تالش براى . در آمد
بردن محمد به فرودگاه به 

دقایقى . شکست انجاميد
بعد، اولين ماشين پليس هم 
به همين سرنوشت دچار 

با شروع پخش برنامه . شد
هاى رادیو محلى فدراسيون 

رادیو (در شهر مالمو 
، گزارشات زنده )همبستگى

اى از محل تظاهرات پخش 
شد و مردم به پيوستن به 
اجتماع در مقابل محل 
بازداشتگاه محمد فراخوانده 

با شنيدن این . شدند
فراخوان شمار زیادى از 
ایرانيان مقيم مالمو به محل 

جمعيتى بالغ بر . آمدند
 نفر براى متوقف ٢٠٠

کردن حکم محمد کالنترى 
همچنين به . ده بودندجمع ش

روزنامه ها خبر داده شده 
بود و خبرنگار و عکاس 
روزنامه سيد سونسکان 
)sydsvenskan در محل ) 
حاضر بود و از جریان 
تظاهرات گزارش و عکس 

اوراق . تهيه مى کرد
تبليغاتى فدراسيون به زبان 
 سوئدى در اختيار مردم و 

براى متوقف کردن این 
 حکم ناعادالنه درخواست

وکيل محمد . کمک کردند
کالنترى بدليل تعطيالت 
قادر به انجام کار زیادى 

مثل هميشه ما . نبود
خيابانها را داشتيم و فقط با 
اتکا به نيروى مردم 
آزادیخواه بود که سریعا 

ما از . دست بکار شدیم
طریق وکيل محمد و در 
تماس با خود ایشان مطلع 
شدیم که محمد کالنترى را 

يم بعد از ساعت دو و ن
 ماه ٢ظهر روز یکشنبه 

مه از بازداشتگاه به طرف 
فرودگاه کپنهاک مى برند 
تا او را از آنجا به ایران 

دفتر . دیپورت کنند
فدراسيون بعد از شنيدن 
این خبر به ستاد 
سازماندهى اعتراض 
براى متوقف کردن محمد 

ما تصميم . تبدیل شد
گرفتيم که عصر روز 
ل شنبه اول ماه مه در مح

بازداشتگاه محمد 
اعتراضى برپاداریم و این 
اعتراض را تا متوقف 
کردن حکم دیپورت او 

از طریق تلفن . ادامه دهيم
تا آنجا که مى توانستيم 
مردم را خبر کردیم و 
خواستيم که با اجتماع در 
محل دفتر فدراسيون 
همگى براى کمک به 
محمد به محل بازداشتگاه 

این فراخوان ما . او برویم
ا استقبال خوبى روبرو ب

عصر روز شنبه . شد
 نفر ٧٠، بيش از ٤ساعت 

در مقابل بازداشتگاه جمع 
شدیم و با سر دادن شعار 
خواهان آزادى محمد 

ما تصميم . کالنترى شدیم
گرفتيم که براى جلوگيرى 
از انتقال احتمالى محمد به 
محل دیگر، در طول شب 
نيز در محل کشيک داشته 

طلب تعدادى داو. باشيم
حاضر به انجام اینکار 
شدند و تمام شب رفت و 
 آمدهاى آنجا را زیر نظر 

 آوریل محمد ٢٩روز 
کالنترى متفاضى پناهندگى 

در جنوب (در شهر مالمو 
توسط پليس دستگير ) سوئد
محمد کالنترى . شد

شهرستانى از ژانویه سال 
 در کشور سوئد ٢٠٠٠

بسر مى برد و تا کنون 
چندین بار درخواست 

اهندگى ایشان از سوى پن
دولت و اداره مهاجرت 

وى در . سوئد رد شده است
سالهاى اخير مجبور به 
زندگى مخفى شد و 
سرانجام بدليل نداشتن 
اوراق هویتى از سوى 

ایشان . پليس دستگير گردید
به بازداشتگاه اداره 
مهاجرت سوئد درشهر 
مالمو انتقال یافت تا سپس 
حکم اخراج به جهنم 

مى در مورد جمهورى اسال
دیپورت . او به اجرا در آید

محمد کالنترى به ایران 
بدليل فعاليت عليه جمهورى 
اسالمى و فعاليتهاى 
افشاگرانه عليه جنایات 
بيشمار این حکومت در 
انظار بين المللى، او را با 
خطرات جانى مواجه مى 

 - همبستگى. سازد
فدراسيون سراسرى 
پناهندگان ایرانى دفتر 

حض اطالع از مالمو به م
بازداشت محمد کالنترى 
اقدامات همه جانبه اى در 
. دستور کار خود قرار داد

با صدور یک اطالعيه، 
مردم را از این مسئله مطلع 
کرد و با وکيل او تماس 

فخرى نادرى . گرفت
مسئول فدراسيون در شهر 
مالمو و اسماعيل مولودى 
دبير فدراسيون در کشور 
سوئد، هر یک با صدور 

عيه مطبوعاتى به اطال
زبان سوئدى نسبت به 
عواقب بازگشت محمد 
کالنترى به ایران به دولت 
سوئد هشدار دادند و 
شهروندان سوئدى را 
متوجه این مسئله کردند و 
 از همه انسانهاى آزدایخواه 

SM Poostanchi
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 وعده هاى دروغین را دیگر تحمل نمیکنیم
 وزارت کشور B.05.I.EGM.0.13.03.02.10936-75661طبق دستور شماره 

 به استاندارى و امنيت شهر وان اجازه داد که 2003-04-12دولت ترکيه در تاریخ 
که از شمال عراق وارد شهر مرزى وان شده  نفر از پناهندگانى ایرانى ١٠٧٢تعداد 

 شهر دیگر این کشور انتقال دهند، این ابالغيه رسما به تمام پناهندگانى ١٤بودند را به 
شنبه گذشته و مجموعا ١که از سازمان ملل دفتر وان قبولى گرفته بودند در روز شنبه و 

پليس بازداشت شده بودند  نفرى را که قبال توسط ٥٢در هفته گذشته کتبا داده شد و فقط 
را سهميه شهر وان اعالم نمودند، این ابالغيه رسمى شامل تمام پناهندگانى شد که دارى 
امضا و بدون امضا هستند و قرار بر این است که کسانيکه داراى امضاه و اقامت رسمى 

روه انتقال این گ. و تشکيل پرونده در وان نبودند را در شهرهاى منتقل شده انجام دهند
گيرد که هنوز بعد از چندین ماه از قبولى انها، دفتر وان سازمان  در حالى صورت مى

انها نيست و هر بار که ) اف.آر.موسوم به مصاحبه آر(ملل حاضر به مصاحبه کشورى 
صداى اعتراض این گروه بلند ميشد با دادن وعدهاى دروغين خودشان و دادن یک ماه 

خواباندند، دور نيست که سياست  عتراض قوى را مىپول انها از بانک صداى این ا
 نفرى و ٣٠ الى ٢٠دولت ترکيه هم در جهت انتقال و پخش این گروه در قالب گروهاى 

خانوادگى به یک شهر، همانا ضعيف نمودن این گروه و مسلط شدن بر کنترل هرگونه 
 توسط سازمان بر اساس قوانين اعالم شده. اعتراض انها به سياستهاى پناهندگى باشد

ملل، افراد قبول شده حق مصاحبه مالى و برخوردارى از گرفتن پول ماهانه، برخوردار 
بودن از حمایتهاى بهداشتى و درمانى و مهمتر از همه باید براى کشورهایى که االن 

فدراسيون واحد ترکيه ضمن اعتراض به سياستهاى ضد .پذیر هستند، اعزام شوند پناهنده
٭ دفاتر : دارد که ر سازمان ملل در مورد گروه شمال عراق، اعالم مىپناهندگى دفات

بایست این گروه قبول شده توسط خودشان را تا کنون  انکارا و وان سازمان ملل مى
٭ انتقال این گروه به شهرهاى دیگر ترکيه، مستلزم .نمودند مصاحبه کشورى مى

 انرا برعهده خود گرفته است و هاى هنگفتى است که سازمان ملل فقط هزینه بليط هزینه
بدون حمایت مالى و دادن حقوق ماهانه و حمایتهاى پزشکى، عمدا مشکالت عدیدیى را 

 ماه فعاليت گذشته دفاتر ٣٠تجربه . کند براى این گروه در شهرهاى دیگر ایجاد مى
 با ترکيه سازمان ملل نشان داده که این دفاتر، هيچگونه فعاليت مثبتى و قابل توجهى را

اند و ما ضمن محکوم نمودن این سياسيت، برافشاى این  توجه به مدت زمانى انجام نداده
.گونه فعاليتها و اعالم نمودن ان به جهانيان خواهيم کوشيد       

هاى خود مبنى  خوانيم که با اعتراض و پافشارى بر خواسته ما تمام اين گروه را فرا مى
  : بر

  تر انها برسميت شناختن هرچه بيش-١

   )RRF(هاى کشورى   انجام دادن سريع مصاحبه-٢

   دادن منظم حقوق و مزاياى پناهندگى-٣

  هاى حمايتى اعم از پزشکى، مشاوره  دادن سرويس-٤

   اعزام سريع اين گروه به کشورهاى پناهنده پذير-٥

ه براى استحقاق حقوق خود مبارزه نمايند و اجازه ندهند که بازيچه سياستهاى چند سال
  .سازمان ملل شوند

  دبيرخانه فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

 واحد کشورى ترکيه

 

اى که از چنگال خونين 
جمهورى اسالمى گریخته 
اند به مماشات با حاکميت 
نکبت بار اسالمى دست مى 

ما این موفقيت را به . زند
همه انسانهایى که در این 

ه انسانى شرکت مبارز
داشتند و به دعوت ما براى 
شرکت در این کمپين پاسخ 
مثبت دادند، تبریک مى 
گویيم و دست آنها را 

این . بگرمى مى فشاریم
موفقيتى است براى همه 
پناهندگان و انسانهایى که 
حقوق آنها در سازش 
دولتهاى اروپایى با 
جمهورى اسالمى قربانى 

 -همبستگى. شده است
ناهندگان ایرانى فدراسيون پ

افتخار مى کند که در صف 
مدافعين حقوق پناهندگى و 
حقوق انسان قرار دارد و 
از هيچ کوشش و تالش 
جمعى در این راه دریغ 

در آخر توجه . نمى کند
عموم را به این موضوع 
جلب مى کنيم که حکم 
اخراج محمد کالنترى به 
. ایران هنوز لغو نشده است

مبارزه ما براى اخذ حق 
پناهندگى محمد کالنترى 

ما شما . همچنان ادامه دارد
را فرا مى خوانيم که با 
ارسال نامه و فاکس هاى 
اعتراضى به دوایر 
پناهندگى دولت سوئد، از 
حق پناهندگى ایشان به دفاع 
 بر خيزید

شماره پرونده در اداره 
: مهاجرت سوئد

UN00/07626 شماره 
پرونده در اداره اتباع 

   378456 9: خارجى

ادرس ایميل و شماره فاکس 
اداره اتباع خارجى در 

 - 8 )0 (-0046سوئد 
301539 un@un.se   

 ٥ - ١٣٨٣ اردیبهشت ١٦
   ٢٠٠٤مه 

 فدراسيون -همبستگى
سراسرى پناهندگان 

 ) دفتر مالمو( سوئد -ایرانى

سه روز مبارزه
به شکستن شيشه پنجره 
بازداشتگاه کرد و خود را 
 و از مهلکه زندان، شکنجه

مرگ در جمهورى اسالمى 
او پس از فرار . نجات داد

در دستان امن مدافعين 
. حقوق انسان قرار گرفت
تظاهر کنندگان با 
خوشحالى به اجتماع خود 
پایان دادند و لحظاتى بعد 
پليس منطقه را به قرق 

فرار و . خود درآورد
آزادى محمد کالنترى در 
مطبوعات و رسانه هاى 
گروهى سوئد انعکاس 

غروب . سترده اى یافتگ
روز یکشنبه خبرگزارى 
سوئد و رادیو و تلویزیون 
در بخش اخبار، این خبر 
را مخابره کردند و روز 
بعد نيز پر تيراژترین 
روزنامه هاى سوئد نظير 
داگنز نى هتر، سيد 
سونسکا، افتون بالدت و 
مترو با تيتر درشت خبر و 
گزارش در این باره منتشر 

د در حزب چپ سوئ. کردند
شهر مالمو با صدور یک 
اطالعيه مطبوعاتى از 
فرار و آزادى محمد 
کالنترى استقبال و دفاع 
کرده است و مورگان 
سونسون مسئول این حزب 
در شهر مالمو در مصاحبه 
اى با روزنامه سونسکا 

 ماه ٥داگ بالدت به تاریخ 
مه گفته است که مبارزه 
براى نجات جان محمد 

بين کالنترى ناقض قوانين 
المللى نيست بلکه این 
دولت سوئد است که با 
دیپورت پناهندگانى که 
خطر جانى آنها را تهدید 
مى کند، کنوانسيون ژنو را 

ناکامى . زیر پا مى گذارد
دولت سوئد در اخراج 
محمد کالنترى به جهنم 
جمهورى اسالمى ایران 
موفقيتى است که با 
اعتراض و مبارزه 
انسانهاى شریف و 

این . ه ميسر گردیدآزادیخوا
پيروزى در مقابل دولتى 
است که به جاى دفاع از 
 حرمت هزاران پناهنده اى
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واده هایى که با ميشود خان

کودکان هستند شامل این 
مشکل ميباشند؟ ایشان 
ميفرمایند، این انتخاب من 
نيست که خانواده ها به 
همراه فرزندانشان اخراج 

مسّئوليت این با خود ! شوند
خانواده هاست و آنها 
! تصميم ميگيرند نه دولت

این تصميم با خود آنهاست 
بنابر این امکان دارد که 

به همراهخانواده ها   
کودکانشان به مراکز 

در سوال ! اخراج بيایند
دیگرى از وى ميپرسند، 
شهرداریها در انتظار این 
هستند که خانواده ها در 
خيابانها آواره شوند؟ خانم 
فردونک در جواب ميگوید 
، من اصال نميتوانم تضمين 
کنم که پناهندگان در خيابان 
نميمانند در اینجا هيچ سوّ 

، گروهى از تفاهمى نيست 
آنها نميخواهند برگردند و 
همچنين قبول نميکنند که به 
سفارتخانه هاشان بروند، 
پس آنها در خيابان 

ایشان در مقابل .ميمانند
سوال دیگرى مبنى بر 
اینکه آیا ميشود به آنان 
اقامت داد ميگوید، ما نباید 
از پناهندگان یک انسان 
بيچاره بسازیم آنها در اینجا 

مانند اگر حق دارند ب
کشورشان نا امن است، 
پس باید آنها نگران این 

اما اگر هيچ . قضيه نباشند
دليلى براى نا امنى در 
کشورشان ندارند دليلى هم 
براى اقامت در اینجا 

ما نميتوانيم در . ندارند
مقابل هر کسى بيجاره 
بگویيم و بگویيم همه بيایيد 

در آنجا شرایط . اینجا
ن و با ای. خطرناکى هست

کار از آنها خارجيان 
آنها ميتوانند . بيچاره بسازیم

برگردند اگر در کشورشان 
هيچ مشکل و خطرى 

خانم فردونک در . ندارند
مقابل سوال در مورد 
کسانى که کامال پرونده 
اشان بسته شده ميگوید، 
آنها باید دستگير شوند مانند 
اخراجيانى که در خيابان 

ما نباید به این افراد. هستند  
٥  

شما بايد تميز و با ارزش 
!!برويد  

مصاحبه با خانم ریتا 
 ٢٠٠٤ . ٢ . ٤فردونک 

توسط مارسل تن هوفن و 
کيسمان درالن در اول 
گزارش توضيح ميدهند ، 
خانم وزیر ریتا فردونک 
شاهد شش ماه از سختترین 
دوران وزارتشان هستنند، 
ایشان باید پارلمان و مردم را 

 ٢٦٠٠٠متقاعد کنند که 
ناهجو که ترک خاک خورده پ

اند را به کشورشان 
بازگردانند و از زبان خانم 
فردونک ميگویند، که ایشان 
با این مّسله هيچ مشکلى 
ندارند و خانم فردونک هم 

خانم فردونک در . تایيد ميکند
پاسخ این سوال که انباشتى از 
پرونده ها که توسط خانم 
اليزابت اسميتز سرپرست 
 وزراى پارلمان به
ونستربانک ارایه شده است 
ميگوید، من اینها را خوب 

و در ادامه ميگوید، ! ميشناسم
یک پناهنده اتيوپيایى را که به 
کشورش باز گشته ميشناسم 
که در آدیس آبابا یک کافه باز 
کرده و نام کافه اش را کاریبو 

نام کمپى در شهر ( 
گذاشته این فرد ) هيلفرسوم

د نيز پرونده اش بسته شده بو
و به کشورش بازگردانده شد، 
بيرون کردن پناهجویان به 

این ! معنى پایان نيست
گزارشگران ادمه ميدهند، که 
بنظر ميرسد که خانم 
فردونک ماهها بروى این 
مسئله کار کرده و انتظار 
دارد با اجراى این قانون کمى 
استراحت کند، خانم فردونک 
ميگوید ، انجمن شهرداریهاى 

بله با نظر من هلند براى مقا
برخواسته اند در حالى که من 
قبال توضيح داده بودم و آنها 
نيز موافقت کرده بودند با 
VNG در باره بيرون کردن 
پناهندگان به نتيجه رسيده 
بودم به نظر ميرسد که 
شهرداریها چيزى غير از آن 
فکر ميکردند، آنها تضمين 
بيشترى ميخواهند به این 

اجى معنى که پناهندگان اخر
ایشان . در خيابان آواره نشوند

مى افزایند کسانى که مشکلى 
در کشورشان ندارند حق 
ماندن در اینجا را نيز ندارند 

 روز ٢٨و آنها باید ظرف 
اینجا را ترک کنند، تمام 
. ارگانها باید هماهنگ باشند

 در ادامه از ایشان سوال 

حتى یک پرستار متخصص 
با این حال مسئوليت . نيستند
 خارجى را از نظر ١٢٠

حال . پزشکى به عهده دارند
اگر یکى از پناهجویان 
بيمارشد، نگهبان قسمت ابتدا 
پرستار را باخبرميکند و 
سپس پرستار دکتر 

وزیردادگسترى عکس .را
العملش در مورد این گزارش 
این بوده که مسئوليت 
پناهجویان در مرکز دیپورتى 

 ساعت ٢٤روتردام را در 
. تتضمين کرده اس

 ٢٠٠٣درآخرسال
نتيجه گرفته smeetکميته
است که توجه بسيارکمى به 
. سالمت پناهندگان شده

درواقع نگاه بسيارضعيفى به 
موقعيت پناهندگان ازنظر 
پزشگى دردوره پناهندگى 

مانند روز  شده و این واقعيت
 روشن است

هلند به کودکان بى 
 احترامى ميکند

 بنا به گزارش سازمان 
VRKاست ضد  با این سي

پناهندگى حقوق کودکان مورد 
تعرض واقع شده است ، 
کودکان و نوجوانان پناهجو 

 VNکميته .در خيابانها هستند
براى حقوق کودکان ميگوید، 
کميته سواالت فراوانى در 
مورد حبس کردن کودکان 
پرونده بسته شده در مکانهاى 

این کميته . دیپورتى دارد
ميگوید، تمام کودکانى که در 

د زندگى ميکنند باید به هلن
اندازه کافى از امکانات 
! تحصيلى برخوردار باشند

این سازمان طى گزارش 
دیگرى که اخيرا ارایه داده 
ميگوید، در حال حاضر 
سياست پناهندگى به اینگونه 
است که پناهجویان پرونده 

 ٢٨بسته شده فقط ميتوانند 
روز در مراکز پناهندگى 

 خيابان بمانند بعد از آن باید به
بروند و از این مسيله 
شهرداریها نگرانند این در 
حاليست که خانم فردونک 
ميگوید، پناهجویانى که باید 
به کشورهایشان باز گردند 

 هفته در مراکز ٨فقط 
دیپورت ميمانند و اگر مدرک 

حاضر ) ليست پاس(سفرشان 
نشود تا حل شدن این مشکل 
زمان اقامتشان در این مراکز 

 .هد شد بيشتر خوا

و در متن گزارش به سه 
مورد اشاره مفصلى نموده 

و در این موردها به . است
مفقود شدن یک خانواده کرد 

این گروه .اشاره ميکند
امدادگران معتقدند که سياست 
دولت هلند کامال نادرست 
است و از ته قلب ميخواهند 
هر کارى که ميتوانند براى 
پناهجویان انجام دهند و 

ین است که نظرشان به ا
داستانها و تجربيات 
پناهجویان که همواره با این 
حوادث روبرو هستند را 
IND و در آخر . نميفهمد
گزارش این امدادگران از 
نحوه درمان این بيماران و 
پيش نرفتن امر درمان گلمندند 
و معتقدند که همچنان به سمت 
عقب پيش ميروند و درمان 
روحى و روانى پناهجویان با 

ه این سياستها مفيد توجه ب
.نميباشد  

گزارشى در باره مرکز 
دیپورت پناهجویان در 
فرودگاه روتردام کمبود دارو 
در مرکز دیپورت فرودگاه 
روتردام در حالى که 
پناهجویان و افراد غير قانونى 
محبوس شده ومنتظر بازگشت 
به کشورشان هستند، 

کمکهاى . ضدانسانى است
اوليه بطور واقعى توسط یک 

" استخر"یق نجات غر
صورت مى گيردکسى که 
. آشنایى با دارو ندارد

بازدشتيها باعدم نور کافى 
همچنين هواى تازه در محل 
زندگيشان مواجه اند ونمى 
. توانند پيش دکتر بروند

همچنين براى رفع این 
مشکالت هيچ اقدامى صورت 
نگرفته درحالى که زندگى این 

این .باریسک است افرادتوام
) گزارش تند( نام گزارش به

دریک روزسه lGZتوسط 
شنبه درباره کمکهاى پزشکى 
که بطور شبانه روز به 
پناهجویان مى شود نوشته 
شده، که البته آنها با نگرانى 
به این مشکل نگاه مى کنند 
دراین ميان آنها اضافه مى 
کنند که در اقامتهاى طوالنى 
مدت پناهجویان اگر به روان 
، پزشک نياز پيدا کنند

مددکاران براى این کار 
مناسب نيستند، وکمکى نمى 

همچنين اشاره . توانند بکنند
ميکند که افراد تحت نظر 
اکثرّا شامل کودکان و زنان 

مددکارانى که .باردار هستند
  به این مرکز معرفى ميشوند

  گزارشاتى از هلند
  سروش ابراهيمى 

گزارش زیر مجموعه اى از 
خبرها و گزارشات پراکنده 

ى است که در رابطه با ا
شرایط و وضعيت پناهجویان 
در هلند ترجمه و گرد آورى 

سروش ابراهيمى . شده است
در   نهاد اول کودکان مسئول
 این گزارش را در اختيار هلند

با . همبستگى گذاشته است
تشکر صميمانه از سروش 

 ابراهيمى 

 گزارشى از
GGZ_NEDERLAND  

 تحت عنوان اعمال غير
انسانى دشمن سالمت 
روحىطبق گزارش داده شده 
فضاى بوجود آمده در هلند 
یک فضاى ناخواسته اى است 
که ترس و سلب اعتماد را 
سبب شده ،ودراین فضا 
پناهندگان احساس ناامنى مى 

طبق گزارش مددکاران .کنند
GGZ افرادى که پرونده شان 

بسته شده است در اثر شرایط 
چار بد موجود و فکر وخيال د

اختالالت روحى روانى مى 
با این تعریف کسانى که . شوند

به مدت طوالنى ودر انتظار 
جواب در کمپها به سر مى 
برند دچار مشکالت روحى 

این مددکاران . مى شوند
معتقدند که پناهجویان به 
عنوان آخرین امکان به آنها 
نگاه ميکنند و بسيار ناراحتند 
که کار مفيدى در مقابل این 

ين ضد بشرى نمى توانند قوان
در ادامه این . انجام دهند

گزارش آمارى از دو ماه اخير 
 اتفاق ٥٠آمده که در آن به 
 اتفاق ١٣افتاده اشاره شده که 

آن مربوط به پناهندگانى است 
که مشکالت روحى و روانى 

 اتفاق سعى ٣. پيدا کرده اند 
 اتفاق مربوط ٩به خود کشى 

از که پس به پناهجویانى است 
شنيدن بسته شدن پرونده شان 
دچار این اختالالت شده اند و 

 ٢٤در ادامه اشاره ميکند، 
 اتفاق این دو ماه ٥٠اتفاق از 

. مربوط به خانواده ها ميباشد
در ادامه گزارش به سه مورد 
از پرونده هاى بسته شده که 
در آن پناهجو در معرض 

 قرار داشته اشاره خطر جدى 

SM Poostanchi





