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پناهندگي حق هر كسي است كه  از اسالم سياسي و استبداد و بي حقوقي ميگريزد                 جمعه ها منتشر ميشود     

 نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

 

 ، در لندن "دنيايى بدون مرز"فراخوان به شرآت در تظاهرات 

  گزارش آکسيون اضطرارى فدراسيون در کلن آلمان  

جاي من در اين دنيا 
 کجاست؟
 بهرام خياط

پاى گفتگوي يكي از 
شهرداريهاي مدافع پناهندگان 

 در هلند

  و پلیس ترکیه UNشکایت از
 شكايت نامه اى از يك پناهجوى ديپورتى به ايران

٤ادامه در  ص   

از طـرف فـدراسـيـون سـراسـري            
ــه                 ــي و ب ــران ــان اي ــدگ ــن ــاه ــن پ
نمايندگي از هـزاران پـنـاهـنـده          
ايراني در سراسر جهان مـراتـب       
نگراني و تاسف خود را نسـبـت       
ــرخــوردهــا و رفــتــارهــاي            بــه ب
غــيــرانســانــي مــقــامــات اداره       
مهاجرت شما بـا پـنـاهـجـويـان           

 .ايراني اعالم ميدارم
همبستگي فدراسيون سـراسـري     
پناهنـدگـان ايـرانـي يـك نـهـاد              
غير دولـتـي اسـت كـه از سـال               

 در سطح بين المللي در      ١٩٨٩
دفاع از حق پناهندگي گريختـه      
ــن                 ــري ــكــي از خشــن ت ــان ي گ
نظامهاي سياسي دنيا فعاليـت     

ــاع از حــق          .   مــيــكــنــد   مــا دف
پناهندگي و دفـاع از زنـدگـي            
انساني پناهجويـان و فـراريـان         
جمهوري اسالمي را و تغييـر و     
ــا را                 ــه ــت آن ــي ــود وضــع ــب ــه ب

مــهــمــتــريــن هــدف و فــلــســفــه         
فعاليـت خـود در ايـن عـرصـه              

 .قرار داده ايم
در طول ماههاي اخيربا کـمـال        

تاسف و تعجب، شـاهـد رفـتـار          
به غايت سختـگـيـرانـه و غـيـر             
انســـانـــي مـــقـــامـــات اداره             
ــه              مــهــاجــرت شــمــا نســبــت ب
پناهجويان و پناهندکان ايراني    

. در کشـــور شـــمـــا هســـتـــيـــم          
پناهجوياني که از ايران به ايـن      
کشور آمده و اسـاسـا در صـدد           
رفتن به يک کشور امن بـوده و          
هستند، در کشـور قـبـرس، بـا            
بــي احــتــرامــي کــامــل مــواجــه       

درخواست پناهندگي  .   ميشوند
آنها بندرت پذيرفته ميـشـود و        
دولــت شــمــا بــجــاي حــمــايــت           
حقوقي سياسي و اجتماعـي از       
آنــان، اقــدام بــه دســتــگــيــري و         
تحت فشار قرار دادن آنها براي      

نامه سرگشاده مينا احدى 
دبير فدراسيون سراسرى 

پناهندگان ايرانى به وزير 
  امور خارجه قبرس

٢ص  

٥ص   ٨ و ٧ و ٦صفحات   

  جدال بر سر حق زندگى پناهجويان در سوئيس

فراخوان به تظاهرات اعتراضى در شھر 
  ) آپريل ٧پنجشنبه ( دوسلدروف آلمان 

  ٣ادامه در صفحه 

در بسياري از شـهـرهـاي آلـمـان            
حق کار را از پناهجويان گرفـتـه        
و فراريـان از جـهـنـم جـمـهـوري               
اسالمي را را براي بـازگشـت بـه          

. ايران تحت فشار گـذاشـتـه انـد          
خطر ديپورت خانواده هـايـي را         

 سـال اسـت در         ١٠که بيـش از       

آلمان هستند ، را نـيـز تـهـديـد               
 .ميکند

فدراسيون سراسري پنـاهـنـدگـان       
ايراني در آلـمـان، يـک کـمـپـيـن               
گسترده را بر عليه سيـاسـتـهـاي         
ضد پناهندگي دولت آلـمـان بـه          

در مـنـطـقـه نـورد          .   پيش ميبرد 

 آپـريـل     ٧راين وسـتـفـالـن، روز          
پــنــجــشــنــبــه، مــالقــاتــي بــيــن          
نـــمـــايـــنـــدگـــان فـــدراســـيـــون و       
نمايندگان دولـت آلـمـان انـجـام            

همزمـان بـا آن يـک          .   خواهد شد 
راهپيمايي و مـيـتـيـنـگ بـزرگ           

  ٢ادامه در صفحه اعـــتـــراضـــي 

٤ص  

٢ص   

 فرشاد حسيني

اخيرا دولت سوئيس نيز با شتابي كم       
نظير به كمپ معتـرضـيـن بـه حـقـوق              
پناهندگي پيوسته و پـرچـم يـكـي از             
سخت ترين شـرايـط پـنـاهـنـدگـي در              

در روز   .   اروپا را بدست گرفـتـه اسـت        
 مارس مجلس سـنـاي سـوئـيـس            ١٧

اليـــحـــه جـــديـــدي را در خصـــوص             
پناهجويـان بـه تصـويـب رسـانـد كـه                

وســيــعــتــريــن تــعــرضــات بــه حــقــوق          
پناهندگي را بـعـنـوان بـنـدهـايـي در              
قانون حمايت از پـنـاهـنـدگـان در آن              

اين اليـحـه بـمـنـظـور           .   گنجانده است 
تصويب نهايي و اجراي قانوني بـايـد         

به پـارلـمـان سـوئـيـس             براي بارد دوم  
ارجــاع داده شــده و آنــجــا نــيــز بــه                  

امكـان تصـويـب ايـن         .   تصويب برسد 

اليحه در پارلمان و تبديل شدن آن بـه         
قانون رسمي پناهـنـدگـي ايـن كشـور           

مـهـمـتـريـن      .   نيز بسـيـار زيـاد اسـت          
بندهاي اين اليحه جديد پنـاهـنـدگـي         
كه تـا مـغـز اسـتـخـوان ضـدانسـانـي                 

 :است، به قرار زير است
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بـا   سـر آـو ب   خـو نـيـن   ا نـقـال ب   و   تـحـمـيـل   يـك   ز نـد گـى   فـو ق   ا ر تـجـا عـى   بـه   مـر د م ،   د هـھـا   هـز ا ر   ا نـسـا ن   گـر يـخـتـه   ا ز   د س ت   ج م ھ و ر ى   ا س ال م ى   ت ن ھ ا   
مـتـشـكـل   آـر د ن   ا يـن   مـو ج   عـظـيـم   ا نـسـا نـى   حـو ل   مـد ر ن   .   و   بـد و ن   تـشـكـل   ر ا هـي   بـسـو ى   ا مـنـيـت   و   آ ر ا مـش   د ر   و ر ا ي   مـر ز هـا ى   ا يـر ا ن   مـي   جـسـتـنـد 

تـر يـن   و   ا نـسـا نـى   تـر يـن   د سـت   آ و ر د هـا ي   بـشـر ى ،   د فـا ع   بـي   قـيـد   و   شـر ط   ا ز   حـق   پـنـا هـنـد گـى   مـر د م   ا يــر ا ن   و   قــر ا ر   د ا د ن   ا يــن   مــر د م   د ر   
آـنـا ر   مـبـا ر ز ا ت   ا نـسـا ن   د و سـتـا نـه   و   آـا ر گـر ى   د ر   غـر ب   عـلـيـه   ر ا سـيـسـم ،   فـاـشـيـسـم ،   نـا بـر ا بـر ى   ا جـتـمـا عـى ،   ا يـجـا د   ســا ز مــا نــى   غــيــر حــز بــى   و   

_ هـمـبـســتــگــى .   فـر ا مـحـلـى   بـد و ن   نـظـر   گـر فـتـن   مـلـيـت ،   مـذ هـب ،   جـنـسـيـت   و   تـعـلـق   تـشـكـيـال تـى   ر ا   بـه   يـك   ضـر و ر ت   فــو ر ى   تــبــد يــل   مــى   آــر د 
ه م ه   د ا س ت ا ن   ز ن د گ ى   م ا   ت غ ي ي ر   ز ن د گ ى   :" بـقـو ل   ا و . فـد ر ا سـيـو ن   سـر ا سـر ى   پـنـا هـنـد گـا ن   ا يـر ا نـى   پـاـسـخ   مـنـصـو ر   حـكـمـت   بـه   ا يـن   ضـر و ر ت   بـو د 

  ."ا نـسـا ن   ا سـت 

ــون ســراســري              ــدراســي ــن ف ــل واحــد ک
پناهندگان ايرانيدراعتراض به کشتـه     

ســالــه   ٢١شــدن يــک پــنــاهــجــوي               
ســيــرالــئــونــي بــنــام اوري يــالــوح در           
بازداشتگاه تحت کنترل پليس آلـمـان      

ــدان       ــو " در زن ــک    "   دســائ ــزدي ــن ــري شــه
اقدام به آکسيونـي در مـرکـز          ,   برلين  

ــلــــــن واقــــــع در                       ــر کــــ ــهــــ شــــ
Domplatz   نمود . 

به محـض اعـالم آکسـيـون نـمـايـنـده                
و مســئــول     Kommerusروزنـامــه    

ديوان اعتراضي شهر کلن و نمـايـنـده         
 Klausپـــارلـــمـــان شـــهـــر کـــلـــن             

Ludwig                ــون ــن آکســي ــز از اي ــي ن

 .حمايت خود را اعالم کردند 
 الـي    ١٢اين آکسيون که از سـاعـت           

 ٢٠٠٥ مــارس     ٢٦    شــنــبــه   روز     ١٣
ادامــه داشــت تــعــدادي از اعضــا و             
ــون و دســت                 ــي ــدراس ــن ف ــي ــول ــئ مس
اندرکاران امـر پـنـاهـنـدگـي شـرکـت               
داشتند و بـا در دسـت داشـتـن پـال                  

مـا يـاد اوري       "   کاردهايي مبني بـر       
اوري "   و      " يالوح را گرامي ميداريم      

يالوح در زندان ديپورتي هـاي تـحـت           
کــنــتــرل پــلــيــس کشــتــه شــده اســت             

اعتراض خود را به اين سند علنيو          " 
رسميجنايت و رفتار غيـر انسـانـيـبـا           
پــنــاهــجــويــان در آلــمــان نشــان داده           
وسياستهاي ضد پنـاهـنـدگـي و ضـد            
انساني دولتهاي اروپـائـي و بـه ويـژه             

 . دولت آلمان را محکوم نمودند 
در اين آکسيون طي پخش اعـالمـيـه          

به زبان آلماني و صحبت بـا مـردمـي           

که به اين موضوع عالقـه نشـان مـي           
دادند دست به افشاگري سيـاسـتـهـاي         
ضد انساني دولت آلـمـان در مـقـابـل             
پناهندگان و شرايـط نـاامـن زنـدگـي            

 .آنان در هايم ها وزندانها زده شد 
  

شعله بابايي :   گزارش دهنده
 ليالستاني

  

گزارش آکسيون اضطرارى فدراسيون سراسرى 
  پناهندگان ايرانى در آلمان واحد کلن

در شهر دوسلدورف آلمان فـراخـوانـده        
 .شده است

 
از همه کساني که پاسخ منفي گرفته       
و تحت فشار گذاشـتـه شـده انـد، بـه               
ايران بازگردند، از همه پناهجويان و       
همه مردم معترض دعوت ميکـنـيـم         
در اين ميـتـيـنـگ مـهـم اعـتـراضـي                

 .حضور يابند
 

تنها با اعتراض و مبارزه مـتـشـکـل          
مـيـتـوان دولـت آلـمـان را بـه عـقــب                   

هــمــه راهــهــاي   .   نشــيــنــي وادار کــرد    
مقاومت فردي بـه بـن بسـت رسـيـده              

بــا فــدراســيــون و هــمــراه بــا             .   اســت
پناهجويان ديگر بـيـائـيـد و از حـق               
مسلم خودتان براي يک زندگي امن و   

 .انساني در آلمان دفاع کنيد
 

روز پنجشنبه کيس هاي پناهجويـان      
در منطقه نـورد رايـن وسـتـفـالـن بـه                
نمايندگان اداره خارجيان در اسـتـان         
نورد راين وستفالن ارائه داده خواهـد       

از کساني کـه تـا کـنـون کـيـس               .   شد
هايشان را به ما نـداده انـد، دعـوت             

ميکنيم در اين ميـتـيـنـگ خـالـصـه             
 .پرونده خود را همراه داشته باشند

 
فـدراسـيـون      -همبستگـي    

 -سراسري پناهندکان ايراني     
 آلمان

 
 :تلفنهاي تماس

 
 ٠١٧٢٥٨٧٩٩٩١ وريا احمدي 

 
 ٠١٧٨٨٩٩٠٧٦٠فرزاد محمدي 

  

 
تعرض دولت آلمان به پـنـاهـجـويـان را مـتـوقـف 

 ! کنيم
، در لندن "دنيايي بدون مرز"در تظاهرات 

 !شرکت کنيد
 

در لندن،   European Social Forum آوريل توسط۲تظاهراتي در تاريخ شنبه،  
اين تظاهرات در اعتراض به سياستهاي ضد . منچستر و آکسفورد فراخوان داده شده است

پناهندگي و مهاجرتي دول اروپايي و در محکوم کردن ديپورت، بازداشت پناهجويان، راسيسم و 
 .براي باز کردن مرزها و غيره برگزار ميشود

  
از طرف برگزار کنندگان اين حرکت از فدراسيون براي سخنراني در اين تظاهرات دعوت شده  
اين تظاهرات توسط تعدادي از سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي در انگلستان و از جمله . است

 .فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني حمايت شده است
  

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني واحد انگلستان همه پناهجويان، پناهندگان، انسانهاي 
 .انساندوست را براي شرکت در اين تظاهرات فراميخواند  شريف و

  
  

 ۱۲ساعت  -۲۰۰۵ آوريل ۲شنبه، 

Clerkenwell Green 
 :نزديک ترين ايستگاه قطار

Farringdon    
 

  فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني، انگلستان -همبستگي
 ۲۰۰۵ مارس ۲۷

 
به همبستگى 
فدراسيون 
سراسرى 

پناهندگان 
ايرانى 
 بپيونديد

 ادامه از صفحه اول



متقاضيانـي كـه در هـمـان بـدو              *   
ــيــس و درخــواســت               ــه ســوئ ورود ب
پناهندگـي، پـاسـپـورت يـا هـويـت              
شناسايي خود را ارائه نـدهـنـد، در           
پروسه پـنـاهـنـدگـي ايـن كشـور راه               

 .نخواهند يافت
پــنــاهــجــويــانــي كــه درخــواســت       *   

پـنــاهــنـدگــي شـان بــار اول تــوســط            
مقـامـات سـوئـيـسـي رد مـيـشـود                
بالفاصله از دريافت حقوق كمكي و      
امــكــانــات رفــاهــي و اجــتــمــاعــي          

قـطـع حـمـايـت        . محروم خواهند شد 
هــا و حــقــوق كــمــكــي شــامــل                    
پناهجوياني كه كه نسبت به ردشدن   
درخواست پناهندگي شان اعتـراض     
كرده و در پروسه فرجام خواهي قرار       

 .دارند نيز ميشود
پــنــاهــجــويــانــي كــه درخــواســت       *   

پناهندگي شـان رد مـيـشـود بـايـد               
بالفاصله خاك ايـن كشـور را تـرك             

مقامـات اداره پـنـاهـنـدگـي           .   كنند
سوئيس بمـنـطـور بـازگـردانـدن ايـن             
پــنــاهــجــويــان بــه كشــورهــاي خــود        
تدابير ويژه اي را غير از قطع حقوق        
كمكي در دستور كار گـذاشـتـه انـد           
كـه از آن جــملــه ارسـال اطــالعــات             
مــحــتــوي پــرونــده پــنــاهــجــويــان بــه       
ــدا            ــبـ ــاي مـ ــورهـ ــات كشـ ــامـ ــقـ مـ

 .پناهجويان ميباشد
افزايش حداكثر زمـان بـازداشـت       *   

پناهجويـانـي كـه درخـواسـت هـاي             
پناهندگي شان رد شده و در پـرسـه           
ديپورت به كشور خود قـرار دارنـد،         

 . ماه١٨ ماه به ٩از 
كساني كه فرزندان يـا بسـتـگـان         *  

خــود را بــه ازدواج هــاي ســازمــان            
ــارج از                   ــرادي خـ ــا افـ ــه بـ ــتـ ــافـ يـ

وادار كنند، بعنوان مجـرم        سوئيس
 .به زندان محكوم خواهند شد

زمينه هاي ايدئولوژيك 
فرهنگي تعرض به حقوق 

 پناهندگي در غرب
اينها بخشـهـاي مـهـم مـوج جـديـد               
تعرض بـه حـقـوق پـنـاهـنـدگـي در                 

آنچه مسلم اسـت     .   سوئيس ميباشد 
سوئيس دارد تالش ميكنـد كـه در          
مسابقه تعرض به حقوق پناهندگـي      

از ديگر رقباي اروپايي اش جلو زده    
و برنده و قـهـرمـان سـاخـتـگـي ايـن                
مبارزه و كمپين ضد انساني تعرض     

حــق .   بـه حــقــوق پــنــاهــنـدگــي شــود        
پناهندگي بمثابه حـق تـالش بـراي           
نجات زندگي را به تـوپ فـوتـبـالـي            
تبديل كرده اند كه هر دولـت حـرفـه            
اي اين توپ را با قدرت تـمـامـتـري         

حـق  .   از جلوي پاي خـود دور سـازد         
فرار از جنگ، از بـي حـقـوقـي، از               
ســتــبــداد، از زنــدان و شــكــنــجــه و           
اعدام، از آدم بـه حسـاب نـيـامـدن،             
فرار از بي حـرمـتـي و هـزار و يـك                 
جور تحقير و توهين روزانـه را، بـه            
يك حق ناياب و دسـت نـايـافـتـنـي               

امضا گذاشتن پاي   .   تبديل كرده اند  
چنين لوايح و قـوانـيـن چـيـزي جـز                
رسميت دادن و مشروعيت دادن بـه        
نسبيت فرهنگي بعنوان بـاغ وحـش        

مـحـدود      . فرهنگي انسانها نيـسـت    
كردن قـوانـيـن پـنـاهـنـدگـي يـعـنـي                 
بــرســمــيــت نشــنــاخــتــن هــزاران بــي        
حقوقي در دايره خـارج از مـرزهـاي          

وقتي راههـا را بـراي فـرار و             .   خود
حمايت از انسانهاي زخـم خـورده و           
در خــطــر را مــي بــنــدنــد، عــمــال               
ميخواهند، زخم و خـطـر را حـاشـا             

براي مقامات سوئيسي همـه     .   كنند
جاي دنيا، مانند دهكـده هـاي آرام          
سوئيس است كـه در جـلـگـه هـا و                 
كوههاي سرسبزش پرندگان آوازهاي 
دلنشين سر ميدهند و تنها مشكل      
اين مردم اين است كه زيادي خـوش        

مـيـل دارنـد بـجـاي          .   اشتها هستند 
مــكــدونــالــد     قــرص نــان مــحــلــي،      

مشــكــل اشــان      .   مصــرف كــنــنــد      
امـا بـعـيـد اسـت          .   اقتصـادي اسـت    

ــخــبــگــان              تــحــصــيــل كــردگــان و ن
سوئيسي دچار چنـيـن كـنـد ذهـنـي             

آنها خوب ميدانند در    .   هايي باشند 
كانون هـاي آتـش     .   دنيا چه ميگذرد  

جنگ و استبداد و بـي حـقـوقـي در             
ــه تــك،             ــيــا را، تــك ب ــخــوبــي     دن ب

آنـهـا آمـار قـربـانـيـان            .   ميشناسنـد 
خشونت هاي سياسي، اعـدام هـا و          
سنگسارها را، هر چند شايد نـه بـا        

در دنــيــاي   .   دقــت مــا، امــا دارنــد       

امروز و عصر تكنولوژي پيشـرفـتـه        
انفورماتيكي، دست يافتن به چنين     
اطـــالعـــاتـــي كـــار مشـــكـــلـــي               

كار يـك كـلـيـك كـردن در                 . نيست
ايـنـهـا تـمـام        .   صفحه انترنـت اسـت     

فجايع موجود در جوامـع بشـري را          
عواقب بسـتـن     .   ميدانند   يك به يك 

مرزها و محدود كردن حـق فـرار و            
حمايت از فراريان اين نـظـامـهـا را            

تـمـام تـالش و هـدف           .   نيز ميدانند 
مقامات و دولت مندان سوئيسي و      

از اين محدوديـت هـا، در            اروپايي
واقع نقشه كشي جديد فرهنگـي در        
جامعه بشري و تقسيم بنـدي كـردن         
و محصور كردن انسانها و زنـدگـي          
انســانــي در البــالي ايــن خــطــوط             

مـحـدود   .   سياسي و فرهنگـي اسـت      
كردن قوانين و شرايط پـنـاهـنـدگـي           
هشدار جديدي به تمام انسانهاي در      
بند به تمام انسانهايي كـه گـرفـتـار            
ــده              ــواران درن ــان ــن ج ــري مــخــوف ت
سياسي هستند است كه همانجا سر 

شما شـايسـتـه     .   جاي خودتان بمانيد  
زندگي و نـظـامـي بـهـتـر از آنـچـه                   

. اكنون در كشورتان است نـيـسـتـيـد      
اگــر در جــامــعــه شــمــا اعــدام و                 
سنگسار و چشـم درآوردن و دسـت            
قطع كـردن، اسـت، ايـن مـقـدسـات              

بـايـد بـه      .   فرهنگي جامعه شماسـت   
اجـازه نـداريـد      .   آن احترام بـگـذاريـد      

اجازه نداريـد   .   بيشتر از آن بخواهيد   
پاي تان را يك وجب فراتر از گـلـيـم            

 .تان دراز كنيد
پشت ايـن تـعـرضـات سـيـاسـي بـه                 
حقوق پناهندگي عقب افتاده تـريـن       
ترين و ارتجاعي تـريـن تـوجـيـهـات            

و آن   .   خوابيـده اسـت       ايدئولوژيكي
كـه يـك     .   تز نسبيت فرهنگـي اسـت      

بـدلـيـل افـزودن          مدال فخيمه را هم   
تز گفتگوي تمدن ها نصيب خاتمـي       

پشت اين تعرضـات مـنـفـعـت          !   كرد
هــاي پــراگــمــاتــيــســتــي اقــتــصــادي       

نــفــع و مــنــفــعــت      .   خــوابــيــده اســت   
 .امروز

به چهـره سـراپـا تـعـرض بـه حـقـوق                  
انساني و مدني و پناهندگـي غـرب       

اين عين اومـانـيـسـم و          .   نگاه كنيد 
انســان گــرايــي و بشــر بشــر كــردن             

اومــانــيــســم آنــهــا   .   بــورژوازي اســت  
گــيــالس شــرابــي اســت بــا تــاريــخ            

در جشـن هـا      .   مصرف هاي معيني  
و مهماني هاي هاي مـعـيـنـي سـرو            
ميـشـود و وبـه يـكـديـگـر تـعـارف                  

تـه     در پايان مهماني هـم     .   ميكنند
. استكان هايشان را جمع ميـكـنـنـد       

اومانيسم آنـهـا در قـبـال شـيـوع و                
گسترش سايه و شبح كمونيـسـم در         
دنيا پديد آمد و با افول ايـن شـبـح،          

همين االن هم اگر تهديـد      .   نزول كرد 
كمونيسم و ايده هاي آزاديخـواهـانـه     
و جنبش هاي اجتماعي منتج از آن       
را بــاالي ســرشــان نــداشــتــنــد، يــك          
خشت از امـكـانـات اجـتـمـاعـي و                
ــي                  ــاق ــه را ب ــامــع ــن ج ــاهــي اي رف

هـمـيـن امـروز نـيـز           .   نميگذاشـتـنـد   
ضامن بقاي طب رايگان و تحصيـل     
اجباري كودكان و موزين پيـشـرو و         
مدرن اجتماعي و رفاهي در غـرب         
ــه دولــت هــا كــه جــنــبــش هــاي                 ن
اجتماعي، طبقه كارگر و تـهـديـد و          

. قدرت زيرو رو كننده اين نـيـروسـت      
همين نيروست كه بايد به آن متكـي       
شد تا ساير حقوق پايمال شده و زيـر    
ضرب گرفته شده را از چنگـال آنـان          

حــق پــنــاهــنــدگــي در       .   نــجــات داد  
سوئيس را نـيـز تـنـهـا بـا مـبـارزه                   
متحـدانـه و مـتـشـكـل خـود و در                  
اتصــال بــا ايــن نــيــروي قــدرتــمــنــد           

. اجتماعي ميتـوان بـازپـس گـرفـت          
اين لوايح ضدانساني را از پارلـمـان        
هايشان، گرفت و لوايح انساني تري   
را جــايــگــزيــن آن كــرد و مــوازيــن             

 .انساني تري را به كرسي نشاند
كشمكش هاي حقوقي و  

 سياسي در سوئيس
اليحه جديد موجي از اعـتـراض را          

صـداي  .   در جامعه دامن زده اسـت       
هر انسان و نهاد و سازمان و حزبـي          
كه ذره اي بنام انسان حرف مـزيـنـد           

از كــمــيــســاريــاي     .   در آمــده اســت     
پناهندگان سازمان ملل گـرفـتـه تـا          
شوراي پناهندگـان و سـازمـنـهـا و             
احزاب مـخـتـلـف سـيـاسـي وحـتـي                
كليساهـا، هـمـه نسـبـت بـه ابـعـاد                 
هولناك اين تعـرض هشـدار داده و           

هيچ جامعه اي،   .   اعتراض كرده اند 
وبي رنگي نيـسـت        صفحه بي شكل  

كه فقط دولت ها مهر خود را بـرآن           
جـامـعـه هـمـواره صـحـنـه             .   بكوبنـد 

جدال هاي صف بـنـدي هـاي درون آن              

مهر و فشار اين جدالها نـيـز بـر           .   است
در هـمـيـن      .   سينه جـامـعـه مـيـخـورد          

مورد مشخص سوئيس تنها چند روز       
پس از تصـويـب ايـن اليـحـه تـوسـط                 
مجلس سنا، شـاهـد سـربـرآوردن راي            
ديگري از جانب عاليترين دادگـاه ايـن         

در شـكـايـتـي كـه يـك             .   كشور بـوديـم   
پناهجوي ردي آفريقايـي در خصـوص         
قطع كمكهـاي اظـطـراري اش بـعـمـل              
آورده بود در نهايـت قـاضـي مـجـبـور              

و    ميشود حـق را بـه پـنـاهـجـو داده                
اعالم كـنـد كـه دولـت حـق نـدارد از                   
زنـدگـي پــنـاهـجـويــان گـرو گــرفـتـه و                 

. كمكهاي اظطراري آنها را قطـع كـنـد         
قاضي در حكم خـود اعـالم كـرد كـه               
هــيــچ كــس نــبــايــد در ســوئــيــس از               

و هر كس كه در ايـن        .   گرسنگي بميرد 
كشور زندگي ميكند طبـق نـرمـهـا و             
قوانين تا كـنـونـي حـق دارد تـا بـراي                 
بقاي خود از كمـكـهـاي اظـطـراري تـا              
زماني كه به آن نـيـاز دارد، بـرخـوردار            

 .باشد
حكم دادگاه عالي فدرال سوئيس خشم      
ــر                ــراضــي وزي و واكــنــش هــاي اعــت
دادگستري آقـاي كـرسـتـف بـلـوچـر را               

وي در مـقـابلـه بـا ايـن              .   برانـگـيـخـت    
تصميم دادگـاه از پـارلـمـان سـوئـيـس               
خواست تا نسـبـت بـه صـدور چـنـيـن                 

 .حكمي اعتراض كنند
براي دفاع از حق پناهندگي حـق فـرار           
حق زندگي حق در امان قـرار گـرفـتـن             
بايد يك مبازره وسيع و اجتـمـاعـي را           

بايد سوئيـس را     .   در سوئيس دامن زد   
به هلند و استرالياي ديـگـري در قـاره            

و حلـقـه هـاي فشـار          .   اروپا تبديل كرد  
مدام و سازمان يافته را چنان گسترش       
داد كه دولت و هر حزب پشـت چـنـيـن          

 .طرحهايي را صدبار پشيمان كرد
پناهندگان و پناهـجـويـان ايـرانـي در             

سوئيس ميتوانند خـود يـكـي از ايـن             
ميتوان متحد  .   حلقه هاي فشار باشند   

و متشكل شده و در پيـونـد بـا رشـتـه               
حلقـه هـاي زنـجـيـره اي اعـتـراضـات                 
جامعه موج قدرتمند اعتراضي را در       

نـبـايـد    .   جامعه سوئـيـس ايـجـاد كـرد          
نبايد .   پارلمان ها دوخت    چشم به تاالر  

شاهد و نظاره گر خاموش و بي صداي        
راسيسـم دولـتـي در سـوئـيـس                عروج
 دست بـه كـار        بايد از همين االن   .   شد

 .تغيير اين اليحه شد
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يکسال و نيم زنـدگـي مـخـفـي در نـروژ،                 
يکسال و نيم دلهره و اضطراب و سـالـهـاي     
ـيـجـه                 ـت سال سرگرداني و نا امني ، ايـن ن
ـيـجـه                    ـت عالقه من به شـادي و رقـِص و ن

 .شغلم در ايران است
يــک انســان   .   مــن بــهــرام خــيــاط هســتــم       

معمولي که اگـر در جـامـعـه اي نـرمـال                  
زندگي ميـکـرد، مشـغـول کـار و شـغـل                 
خودش بود و نه فقط به کسي آسيبي نمـي    
رساند، بلکه در جشن و عروسي و شـادي           
ـه ايـن               مردم دخيل بود و کاري ميـکـرد ک

ـرد         امـا  .   مراسمها به نحو احسن انجام گـي
از بد شانسي من متولد ايران هستم و در           
اين مملکت با حضور جمهوري اسـالمـي      
همه چيز قدغن است بويژه رقص و شـادي          
ـايـه هـاي                   و تئاتر و کمدي و غيـره هـمـه پ

ـا را خـراب مـيـکـنـد              اسـالم و    .   اسالم آنه
حکـومـت اسـالمـي مـخـالـف شـادي و                 
. مخالف آزادي و امنيت روحي افـراد انـد         

ـه ايـن کـار،                    من بدليـل مشـغـول بـودن ب
يکسـال تـمـام      .  دستگير و روانه زندان شدم 

در سلول زندان پوسيدم، فقط به ايـن جـرم            
کــه شــادي را در دنــيــاي غــمــگــيــن و                  
ـاعـث             وحشتناکي که حاکمين در ايـران ب
. شده بود، به خانه هـاي مـردم مـي بـردم               

ـاده و      "   انقـالب    "   آنها مرا به دادگاه      فـرسـت
مشغول انـجـام مـراسـم زدن مـهـر ضـد                  

ـه مـن بـودنـد                 يـعـنـي    .   انقالب و مـرتـد ب
ميخواستند مقدمات اعـدام مـرا فـراهـم           

 .آورند

من در فاميل خودم فکر مـيـکـنـم مـثـل               
همه مردم در ايران تعداد زيادي اعـدامـي          

يعني از افراد فاميـل مـن تـعـدادي            .   دارم
اعدام شده و تعدادي که از ايران خارج شده         
ـاسـي               ـيـت سـي اند، کماکان مشغول فـعـال

ـا           .   هستند ـتـه ـي آنها پرونده مرا به اين فعـال
ربط داده و پرونده کت و کلفتي بـراي مـن             

اکنون من در نروژ هسـتـم و         .   ترتيب دادند 
ـزنـم                   و وقتي از ايـن سـرنـوشـت حـرف مـي

بـرايشـان عـجـيـب        .   برايشان عجيب است  
ـيـل سـازمـان دادن مـراسـم                 است من بـدل
ـه                 ـر کـمـدي ب ـات ـئ عروسي و ترتيب دادن ت
اعدام محکـوم شـوم، بـرايشـان عـجـيـب               
است که کيس من به دادگاه انقالب بـرسـد    
و برايشان عجيب است من زنـدانـي شـده            

ـه             .   باشم آيا کسي است به اينها بـگـويـد ک
زناني را فقط بجرم زدن الک ناخن گرفته و          

ـا کسـي     . حتي به پاي جوخه اعدام بردند  آي
هست به اينها بگويد که جواناني را بـجـرم          
. فحش دادن به يک مقام رژيـم کشـتـه انـد            

آيا کسي است بکويد زندانهاي حـکـومـت         
" اسالمي مملو از کساني است که بـجـرم           

ـه مـقـدسـات         روانـه زنـدان     "   واهي توهين ب
آيا کسي است بکـويـد در ايـران           .   کرده اند 

ـر سـر              يک حکومت فاشيست اسـالمـي ب
 .کار است

ـنـد           از فدراسيون ميخواهم به من کمک کن
در اينجا اقامت قانوني گرفتـه و زنـدگـي            

 جاي من در اين دنيا کجاست؟. کنم

 جاى من در اين دنيا کجاست؟
 

جرم من در ايـران، سـازمـان دادن جشـنـھـاى 
 .عروسى و تئاتر بود

ـافـت كـرديـم خـبـر                     ـه دري در گـزارشـاتـي ك
ـيـس، ضـرب و             ـل ازخشونت هاي فيزيکي پ
شتم پناهجويان و قرار دادان آنها در بدتريـن    

ـا مـيـرسـد             ايـن  .   شرايط در بازداشـتـگـاهـه
رفــتــاري غــيــر انســانــي اســت و در هــر                 
دادگاهي در سطح بين المللـي و اتـحـاديـه             

 .اروپا قابل پيگيري است
همبستگي فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ـه شـده                 ـاخـت ايراني که يک نهاد جهـانـي شـن
است، گزارشاتي دريافت کرده است، مبني      
بر دستگيري و اذيت و آزار پناهجويان، بـي         
ـيـس         مسئوليتي کامل مقامات دولت و پل
ـان           در قبال امنيت و زيست و رفاه پناهجـوي
ـيـت تـعـداد                    و بدين ترتيـب زنـدگـي و امـن
زيــادي از فــراريــان از جــهــنــم جــمــهــوري             
ـه خـطـر                  ـا کـامـال ب اسالمي در کشور شـم

ما ليست و اسامي و جزئيات      .   افتاده است 
ـلـف                   ـه اشـكـال مـخـت دقيق تر كسانيـكـه ب

چـه     توسط مامورين اداره مهاجرت شـمـا،      

در داخــل بــازداشــتــگــاه و چــه در بــيــرون               
وازداشتگاه، اينگونه مورد آزار و اذيـت و            
ـتـه انـد و                 رفتارهاي غيرانسانـي قـرار گـرف
ـتـدايـي شـان تـوسـط                     حقـوق انسـانـي و اب

و در   .   مامورين شما نقض گرديده را داريـم      
ادامه پيگيري دادخواست مان به نهادها و        
مقامات محلي و بين المللي مربوط ارائـه     

 .خواهيم داد
ـيـم            همينجا الزم است به اطالع شما بـرسـان
ـافـت ايـن             دبيرخانه فدراسيون بمـحـض دري
گزارشات كمپيني را بمـنـظـور افشـاي بـي             
حقوقي هاي پناهجويان ايراني در قبـرس و      
ـان ايـرانـي آغـاز              بهبود وضعيت پناهـجـوي

 .كرده است
ـامـات مسـئـول در کشـور                  ما از همه مـق
قبرس و بويژه از شما درخواست داريم، فورا        
در مورد اين رفتار غير مسئوالنه تـجـديـد           
ـات مـا در خصـوص                   ـب نظر کرده و مـطـال
ـان ايـرانـي را بـرسـمـيـت                  شرايط پناهـجـوي

شناخته و از مامورين و مقامات مـربـطـه           
ـان فـراري از               ـاهـجـوي خود بخواهيد تا با پن
ـيـش               ايران رفتاري مناسب و مـعـقـول در پ

 .بگيرند
ـقـض                گزارشات رفتار غـيـرمسـئـوالنـه و ن
ـه زودي           ـان ب آشکار حقوق انساني پناهجوي
ـه                ـلـي از جـمل در اختياد نهادهاي بين الـمـل
سازمان عفو بين الملل و کـمـيـسـيـونـهـاي             
حقوق بشر پارلمانهاي اروپا و اتحاديه اروپا       

ـا            .   قرار خواهد گرفت   ـار ديـگـر از شـم يکب
درخواست ميشود در مورد تصحـيـح ايـن          
رفتار با مسئوالن مربوطه صحبت کـرده و         
 .اين رفتار را فورا مورد بازبيني قرار دهيد

 با احترام
 مينا احدي

دبير همبستگي فدراسيون   
 سراسري پناهندگان ايراني 

 
 ٢٠٠٥ مارس ٣١

 

نامه سرگشاده مينا احدى دبير فدراسيون سراسرى پناهندگان 
  ايرانى به وزير امور خارجه قبرس

ـلـفـنـي از               ضمناً وقتي در زندان بودم بصورت ت
UN   ايران آدرسUN   ژنو را گرفتم و نامـه

ـامـه                   را به آنجا پست کردم اما از سـر نـوشـت ن
 اطالعي ندارم و بعد هم آن آدرس را گم کردم

همانطور که از خواندن نامه متـوجـه شـديـد            *   
بنده در محاصره مثلثـي بـودم کـه اضـالع آن                 

آنکـارا بـود      UN پليس ايران ، پليس ترکيه و 
ـا اضـافـه شـده و                    و مشکالت ديگر هم بـه آنـه

 UNزندگي مرا تباه کرد و باعث اين کار هم 
 .آنکارا بود 

ـيـه مـورد                   *    تعداد زيادي بـودنـد کـه در تـرک
ـتـه بـودنـد و            UNخشونت پليس و     قرار گـرف

ـا در هـم                      اعتراض کـردنـد امـا اعـتـراض آنـه
ـيـصـل اهـل                   شکسته مي شد از جـملـه آقـاي ف
سومالي بودکـه در اثـر فشـار زيـاد بـه داخـل                    

ـائـيـن     UNپريده و پرچم  UNحياط   را به پ
ـلـيـس                 کشيده بود و چندين ماه در بـازداشـت پ

علي خزائي پناهنده ايـرانـي هـم کـه در                –بود  
ـنـد            زندان ماکو با اينجانب بود در اثر فشار بمان
يک پير مـرد شـده بـود ظـاهـري شـکـسـتـه و                       

چندين سال در ترکيه پناهـنـده   .   معصوم داشت   
بود و نيز به مسيحيت گرويده بـود و بـعـد هـم                 
ديپروت شـده بـود و مشـکـالت بـعـدي بـراي                   

 .ايشان 

آنـکـارا از سـوي         UNعدم کنتـرل شـدن        *   
UN             نيويورک يا ژنو مسئله تعـجـب انـگـيـز

ـيـه بـا        UNبرخورد کارکنان   .   ديگر بود    تـرک
صـبـح   .   پناهندگان خيلي عجيب و غريب بود        

مـي آمـدنـد و         UNها وقتي کارمنـدان بـه         
ـاده    UNپناهندگان در جلوي ساختمان      ايسـت

ـيـافـه اي مـي             UNبودند ، کارکنان   ـان ق چن
ـنـاهـنـدگـان                  گرفتند که گويي خالـق و خـداي پ

ـا        –هستند   در موقع صحبت با آنها حـرف آنـه
حجت بود و هر چه دليل و منطق مي آوردي ،            

. از هيچ کاري هم باکي نداشتنـد      –موثر نبود   
وقتي مرا دستگير و تحويل پليس مي دادند و         
ـتـي گـزارش        روز بعد گزارش مي فرستادند ، وق
را مي خواندم از خودم مي ترسيدم آنها مـرا بـه          
يک فرد عجيب و غريب و ديوانـه و تـروريسـت              
ـلـمـه                تشبيه مي کردند از جمله حـرفـهـايشـان ک

saldirgan       کســي کــه   (   بــه مــعــنــي
يکدفعه و بدون هيچ علت و منطقـي بـه فـردي              

ـنـجـانـب          )   يا مکاني حمله کند      که در مـورد اي
ـا   .   خيلي بکار مي بردند      البته واضح بود که آنه

ـنـده اول بـا                مرا دچار يک کابوس کرده بودند و ب
ـار مـنـطـق                  آنها صحبت مي کردم و آنها زيـر ب
نمي رفتند و من هم مجبـور بـه واکـنـش مـي                 
ـيـش               شدم روزي به آنها گفتم در محکمه و در پ
حقوق و افراد حقوقي ، حق با من است و بـرنـده             
مي شوم اما اين داستان چيز پيچيده اي نيسـت   

و حتي اگر پيش يک بقال هم بـرويـم مـن داوري           
او راقبول خواهم کرد و مـي دانـم کـه بـه ضـرر                  
شما و کارهايتان رأي خـواهـد داد و کـارهـاي                
شما را که حرمت انسـانـي را خـدشـه دار مـي                 

از اين حرف خيلـي     .   کند ، محکوم خواهد کرد      
ناراحت شدند چون چيزي براي گفتن نداشتنـد ،          
ـيـسـت              اما متأسفانه آن دادگاه عادل مـوجـود ن
ـا بصـورت رو در رو در آنـجـا                          که مـن و آنـه

البته پليس هم در عـيـن حـال             –صحبت کنيم   
که مجبور بود منافع آنان را تأميـن کـنـد و از               
ـنـد          ـت ـف آنها محافظت نمايد ، بارها در امنيت گ

ـبـولـي            UNکه در    دزدي شايع شده و بـراي ق
ـانـي هـم        بايد به آنها پول بدهي و ظاهراًپناهندگ
بودند که پس از قبولي به پليس گفته بودند کـه            

 .وجوهي را پرداخت کرده اند 
اهدافي را در زندگي براي خودم ترسيم کـرده     *   

آنکارا همه آنها را خراب کرد و         UNبودم که   
 سال شده است که با اين مسئلـه   5حال بيش از    

هم مشکالت و حساسيت هـاي  .   درگير شده ام    
قبل از پناهندگي و هم مشکالت ايـجـاد شـده            
ـيـز                 ـنـم و ن در مدت پناهندگي را تحمل مي ک

 رسيده و همه چيز در نـظـر        35سن اينجانب به    
بي معـنـاسـت و                        اينجانب سوخته و 

ـا شـب و روز بـه                    زندگي جذابيتي ندارد و تـنـه
پس از خروج از زنـدان بـه             –انتقام مي انديشم    

دنبال پاسپورتم رفتم اما بنا به نامه هـايـي کـه              

 ٨ادامه شكايت از صفحه 

بي معناست و زندگي جذابيـتـي نـدارد           
و تنها شب و روز به انتقام مي انـديشـم           

پــس از خــروج از زنــدان بــه دنــبــال                  –
پاسپورتم رفتم اما بنا به نامه هايي که        
در پرونـده ام بـود از جـملـه گـزارشـات                  
پليس ترک به سفارت ايران در آنـکـارا و         
بعد هم گزارشات سفارت ايران بـه اداره         
گذرنامه باعث شـد عـالوه بـر يـکـسـال               

 ماه آن را کشيده و بـوسـيلـه          7زندان که   
عفو مشـروط آزاد شـدم ، بـه غـيـر از                   
زندان يک سال هم از گرفتـن پـاسـپـورت            
محروم شوم و االن هـم يـک سـال تـمـام                 
شده و دوباره در خواست اينجانب بـراي         

 –رأي گيري به کميسيـون رفـتـه اسـت              

ضمناً به وزارت امـور خـارجـه رفـتـم و                
تــقــاضــاي اخــراج و تــرک تــابــعــيــت از             
جمهوري اسالمي را نمـودم کـه بـا ايـن              
کار موافقت نشـد و گـفـتـنـد اول بـايـد                  
اقامت کشور ديگري را داشته باشي تـا        
بتواني تـرک تـابـعـيـت ايـران را انـجـام                   

 .دهي 
خالصه دوست دارم اين داستان به              
مراجع مربوطه ارجاع شود تا ظلم و           
ستم ، آنهم زير پرچم مقدس حقوق بشر                 
ريشه کن شود و افراد سودجو مجالي              
براي سوء استفاده و بازي با زندگي             
 ديگران نداشته باشند           

 بهرام خياط

 ادامه از صفحه اول
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ـتـه گـذشـتـه از                   بعد از درج گزارشي در هـف
کمپ ويت مارسوم که پناهگاه عده ايـي از          
پناهجويان پرونده بسته است، الزم ديده شد       
که يک بار ديگر براي برسي دقيق تر مسئله         
ـه                 و گفتگو با مقـامـات صـالحـيـت دار، ب
ـنـي          اتفاق سر دبير همبستگي،فرشاد حسـي
بــه ويــت مــارســوم رفــتــه و از نــزديــک بــا                
پناهجويان و مقامات شهري و شـهـرداري          
ـتـي          ويت مارسوم که از اصليترين چتر حماي
اين کمپ هستند،گفتگوئي در روند پروسـه       

ـا         .   حمايتي داشته باشيم   براي اين کـار اول ب
شهرداري تماس گرفتم و وعده يک مالقـات        

 Karolبا معاون شهردار آقاي کارول هلـدر      
Helder          ـازده صـبـح گذاشته شد ساعت ي

ـيـوسـت               ـه وقـوع پ بـعـد از     .   اين مالقات ب
ـايـکـارول           مدت حدودأ پنج دقيقه انتظار آق
هلدر با سيمائي خندان به استقبال مـا آمـد           
ـه اطـاق وي                    و پس از خوش آمـد گـوئـي ب

ـقـي        .   راهنمائي شديم  ـي ـف ساختمان زيبا با تل
ـلـو هـاي                  ـاب از سبک معماري قديم و نـو و ت
ـه سـبـک                        نقاشي و کـار بـرد فـن نـجـاري ب

 .مدرن جلوه جالب توجه اي داشت-سنتي
سالم ، طبق تماس تلفـنـي      :   کيوان قديري   -

ـا                  ـا ب که باهم داشتيم ما به اينجـا آمـديـم ت
ـه               ـا نسـبـت ب شرايط و روند حمايتي که شم
ـا خـبـر                 ـيـشـتـر ب پناهنده هاي اينجا داريد ب
ـه ايـن مـالقـات                  بشيم و ما مايل بـوديـم ک
زودتــر انــجــام بــگــيــره و الــبــتــه مــن بــا                  

هم صحبت کردم و ايشان هـم   J.Buisآقاي
ـا دادنـد            بـهـر   .   قول يک وعده مالقات را بـم
 .حال ممنون که اين وقت رو بما داديد

ـه          :   کارول هلدر  خوش آمديد وخـوشـحـالـم ک
 .شما راضي هستيد

ما اصـل تـالش مـان بـراي             :   کيوان قديري 
در    كليه پناهندگان است اما مايـل بـوديـم         

ـيـز بـطـور ويـژه                   مورد پناهندگان ايـرانـي ن
ـيـم      ـن سـوال مشـخـص مـن در           .   صحبت ك

ـه                 باره يکي از پناهندگـان ايـرانـي اسـت ک
ظاهرأ بطور رسمي فردا آخرين روزي هست       
ـتـي از نـظـر مـالـي                  که توسط کميته حمـاي
ـه                  ـأ پـرسـش مـن ب ـق ـي حمايت ميشود و دق
همين خاطر هست چرا شما ديگر حـمـايـت          

 نميکنيد؟

مــا هــم در ايــنــجــا داراي         :   کــارول هــلــدر     
ـتـي مـا            ضوابطي هستيم و اصل چتر حماي
ـيـسـت                     ـه در ل در مـورد کسـانـي هسـت ک
ـا             ـام آنـه شهرداري ويت مارسوم هستند و ن
در اينجـا درج شـده اسـت و عـبـاس ايـن                    

ـيـسـت شـهـرداري مـا                   دوست ايـرانـي در ل
نيست و از شهر ديگري آمده و بايـد هـمـان             
شهر اين بودجه را تأمين کند ولي بهر حـال           
ما يک اطاق برياو در نظر گرفتم که در حـال         
حاضر در آن زندگي ميکند چـنـدان خـوش            
آيند نيست ما اين را ميدانيم ولي بـهـتـر از          

 .هيچ است
ـه  :  کيوان قديري  يعني شما از تمام کساني ک

 در اينجا هستند حمايت نميکنيد؟
ما فقط از کسـانـي       .   قانونأ نه :   کارول هلدر   

ـتـر                 ـه در ايـن دف مي توانيم حمايت کنيم ک
 .نامشان ثبت شده است

ـيـد او              :   کيوان قديري  ـه مـيـدان همانـطـور ک
ـيـش داردو مـا             شرايط بسيار دشواري در پ
ـه نـحـوي                        ـه ب ـيـم ک در اينجا جـمـع شـده اي

ـام  .   مشکل را حل کنيم      شما بعنوان يک مق
ـا          صالحيت دار و بعنوان کسيکه از نزديک ب
اينگونه افراد سرو کار داريد چه پيشنهـادي        

 در اين مورد داريد؟
ـريـن             :   کارول هلدر  در مورد اين کـيـس بـهـت

 VVNکارتماس با کنتاک پرسن عباس در 
Sneek       است که با وکيل مجـرب تـمـاس

ـنـد           ـن در .   گرفته و پرونده وي را باز گشايي ک
غير اينصورت کسي از روند کار او با خـبـر           
ـأ ويـت                 نيست و او بايد در اول آوريـل رسـم

 مارسوم را ترک کند
بگذاريد من هم به معـرفـي   : فرشاد حسيني 

ـتـهـاي آن پـرداخـتـه و                     ـي فدراسيون و فـعـال
تجاربمان را در مورد حمايت از پناهندگـان        

ـه          .   به اطالع شما بـرسـانـم        فـرشـاد سـپـس ب

ـلـي         معرفي فدراسيون و فعاليتهاي بين المل
اين سازمان در طول نزديك به دو دهـه، در             
ـه                  ـاهـنـدگـان پـرداخـت و ب دفاع از حقوق پن
ـا دسـت             ـه ب كمپين هاي معين فدراسيون ك
آوردهاي قابل توجـهـي هـمـراه بـود، اشـاره              

فــرشــاد در ادامــه ســخــنــانــش بــه              .   كــرد
فعاليتهاي داخلي و بين المللي فـدراسـيـون          

 پناهجو از   ٢٦٠٠٠در كمپين عليه اخراج     
ـه سـايـه                هلند اشاره كرده گفت تا زمـانـي ك
ـاشـد            ديپورت بر فراز يك پناهنده در پرواز ب
ـاع                        ـيـز دف ـيـم و بـراي حـق او ن ما مـايسـت

فــرشــاد ســپــس بــه ابــزارهــاي        .   مــيــكــنــيــم
ـفـوذ ايـن                   تبليغاتي فـدراسـيـون و دامـنـه ن
سازمان در بين ايرانيان در داخـل و خـارج             

ـيـز مـا               : اشاره كرد و گفت    البته در ايـران ن
اعضا و طرفداراني داريم که مرتبأ با ما در         
تماس هستنند و هـمـيـن طـور مـا داراي                 
ـار               برنامه هاي تلويزيونـي و راديـويـي بسـي
ـاطـق                  ـأ در تـمـام مـن ـب قوي هستيم که تقري
اروپا آسيا آفريقا آمريكا و استراليا را تحـت    
ـا تـعـداد            پوشش دارد، بنابراين ارتباط ما ب
ـيـن            زيادي از مردم گروه ها و سازمانـهـاي ب
ـنـد          المللي که مدافع حقوق پناهندگي هست
همواره پابرجاست و گاهي هم دولـت هـاي           
پــنــاهــنــده پــذيــر اســتــنــاد بــه مــدارک و                

شواهديکه ما در دست داريم ميکنند و در    
ـه ايـن              چندين مورد هم از ما خواسته اند ک

 .گونه مدارک را به آنها ارائه دهيم
ـا در ايـن مـورد خـاص             :   کيـوان قـديـري      آي

ـتـوان از آن در ايـن                       ـه ب پيشنهـاد داريـد ک
ـاده            ـف شرايط ضروري بنفع پناهنـدگـان اسـت

 کرد؟
ـاهـنـدگـي        :   فرشاد حسيني   - ـن ببينيد حق پ

ـاهـنـدگـان               ـن يک نوع مبارزه هست و همـه پ
ـارزه         براي بدست آوردن بايد دست به يک مـب
ـا                      جدي بزنند و البتـه در ايـن راه هـم مـا ب
ـه در دسـت داريـم               اطالعاتي و مدارکي ک
ميتوانيم کمک و يار آنان باشيم و حـاضـريـم           
ـار             ـي که اطالعات و تجارب خود را در اخـت
همه کسانيکه قصد کمک به پناهنـدگـان را          

ـارزه           .   دارند بگذاريم  محور اصـلـي ايـن مـب
خود پناهنده هستند اما كمـك و حـمـايـت             
ـيـز                  جامعه و نهـادهـايـي چـون شـهـرداري ن

از ايــنــرو مــا     .   بســيــار بــا اهــمــيــت اســت       
ادامه و گسترش اين حمايت ها از       خواهان

پناهجوياني كه زير حمالت آتشـيـن دولـت          
ـاشـيـم     و از حـمـايـت        .   هلند قرار دارند، ميب

ـه                   هاي تاكنـونـي ايـن شـهـرداري نسـبـت ب
 .پناهجويان نيز قدرداني ميكنيم

ـا خـبـر            :   کيوان قديري  ما در هفته گذشتـه ب
شديم که شما مـيـخـواهـيـد يـک کـنـسـرت               
ـان                  ـرمـنـدان اسـت حمايتي با دعـوت از هـن

لطفأ ميتوانيد کـمـي     .   فريزلند برگذار کنيد    
 توضيح دهيد؟

ـاسـي        .   البته  :   کارول هلدر     - وضعـيـت سـي
کشور هلند در حال حاضر در چالش بزرگـي   
ـه                     هست و ما هـمـه تـالـشـمـان را داريـم ک
ـه                بکمک امکانات مـحـلـي و امـيـدواري ب
تــغــيــرات بــعــضــي قــوانــيــن بــا ايــنــگــونــه          
ـا                   ـا ب ـن معضالت روبرو شويـم و در ايـن اث
ـا اجـراي               ـقـي ب دعوت از هنرمندان مـوسـي
زنده در شهر ماکوم در دو بخش و احـتـمـاأل         
ـامـبـر          يکي در ماه مه و ديگري در ماه سپت
ـيـش             ، اميدوار هستيم که به هدفي که در پ
ـتـه هـمـکـاري و                     ـب داريم نزديک شـويـم و ال
مساعدت شما در اين کار باعث خوشحـال        

و در بـخـش اجـرايـي، مـا            .   مان خواهد شد  
پوزش خواهي يا اقامـت  ( اميدمان به طرح    

ـا اجـراي آن، هـمـه                 )   عـمـومـي    ـه ب اسـت ک
کسانيکه شامل اين طرح ميشوند را تحـت    
ـه يـک                   ـتـوانـد ک پوشش قرار دهدو ايـن مـي

 .پيرزوي بزرگ بحساب آيد
ـه يـک               :   فرشاد حسينـي   ـه ب الزم مـيـدانـم ک

ـنـکـه مـا در               مطلب ديگر اشاره کنم و آن اي
ـيـكـه بـراي اقـامـت عـمـومـي                     همـان حـال

پناهجويان در هلند مبارزه ميكنيم تـالش        
ميكنيم چنانچه پناهجويان شانس ديگـري      
براي برخوردار شدن از يـك زنـدگـي بـهـتـر                 
ـيـز مـورد               داشته باشند، اين امكانـات را ن

ـراسـاس تـجـارب مـا          .   استفاده قرار دهند   ب
ـر                  ـادا ب ـان ـا و ک ـي کشورهايي مانند اسـتـرال

ـادي از         اساس قوانين داخلي شان    تعداد زي
ـاويـن                 پناهندگان را با كاته گـوري آا و عـن

مـا  .   مختلفي تحت پوشش قرار مـيـدهـنـد        
در اين پروسه نيز حاضر به همكاري بـوده و           
اطالعات و امكانات الزم خود را حاضريـم       

فرشـاد در    . در اختيار پناهجويان قرار دهيم 
ـان خـود ايـن پـروژه را بـطـور                     ادامه سـخـن
ـه امـكـانـات                     مبـسـوط تـوضـيـح داده و ب
ـا اشـاره               فدراسيون براي كار بر اين پـروژه ه

ـان در            .   كرد ـه زن وي سپس به طرح موسوم ب
خطر در کانادا اشاره كرد که بر مبنـاي ايـن            

ـه در                     طرح زنان تنها و بـي سـرپـرسـتـي ک
ـه                  ـيـب ب كشورهاي خود مـورد آزار و تـعـق
داليـل جــنــسـي ســيــاسـي يــا اجـتــمــاعــي             
ميباشند ميتوانند بعنوان اقدامي انسـانـي       

هـدف  .   در كانادا از اقامت برخوردار شـونـد       
ـيـه           از برشمردن اين طرح ها بكارگيري از كل
امكانات سياسي اجتماعي و حقوقي بـراي       
ـان            ـاهـجـوي ـن كم مشقت بارتر كردن زندگي پ

 .ميباشد
ـا سـپـاس           :   کارول هلدر  از پيشنهـادات شـم

ـنـده از ايـن                 ـامـهـاي آي ـرن گذارم و حتمأ در ب
 .طرح و برنامه استفاده خواهيم کرد

ـلـم هـاي         :   کيوان قديري  ـي ما قصد ساختن ف
کوتاه مستند در مورد پناهندگان داريـم و          
ـه در صـورت لـزوم مـا                  خواستيم بدانيـم ک
ميتوانيم از کمکهاي شما استفاده کنيم؟ و        
در صــورت امــکــان يــک وقــت مــالقــات            

 .ديگري در آينده به ما بدهيد
ـيـن خـواهـد بـود و             :   کارول هلدر  قطعنأ چـن

خوشحال ميشوم که خبر موفقيت بيشتـري       
 .در اينگونه کار ها را از طرف شما بشنوم

ـا                   ـيـم ب ـتـوان با اميد به اينکه بار ديگر مـا ب
ـيـم ،                ـن ـتـگـو ک ـف مقامات محلي منطقه گ
ساختمان شهرداري ويت مـارسـوم را تـرک            
ـه               ـنـگـون ـه اي کرديم و ميتوانيم حس کنيم ک
تماسها قطعنأ بيثـمـر نـخـواهـد بـود و در                 
ـر           ـاري گ پيشبرد اهداف حقوق پناهندگي ي
مان خواهد شد و در دستيابي به يک آرمـان          
ـازمـنـد کـمـک                       ـي ـا مـا ن ـنـه ـه ت مشترک ، ن
ـايـي                اينگونه مقامات بلکـه تـحـرک و پـوي

 .همه تک تک پناهندگان را نيازمنديم 
  
  

پاى گفتگوى يكي از شھرداريھاى مدافع 
 پناهندگان در هلند

 
 عکس و گزارش از کيوان قديرى
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 بر همگان مبـارک  ١٣٨٤نورزو  –سالم  
 .باشد 

خدمت آقاي فرشاد رسيـده ، مـالحـظـه            
 .فرمايند 

زندگينامه ام خيلي تاريک بـود و مـورد          
. آزار و اذيت فراواني قرار مـي گـرفـتـم              

اوضـاع    –خاطرات حاصـل از زنـدگـي           
اوضاع خانوادگي و مسـائـل         –اجتماع  

فروان ديگر ، آرامش و امنيت را از مـن          
سلب کرده بود ، تا تصميم گرفتم طناب        
را پاره کرده و در محيـط ديـگـري و در               
اجتماع و فرهنگ ديگري بدور از هـمـه           

 .خاطرات تلخ به زندگي ادامه بدهم 
آنــکــارا   UN بــه       ١٩٩٧در ســال       

مراجعه کردم ، در آن زمان با يک وکـيـل           
خوب روبـرو شـدم در حـيـن مصـاحـبـه                 
ايشان سواالتي مي کردند که در عـمـق           
روح من مدفون شده بود و واقعاً کـه در            
کارشان اسـتـاد تـمـام بـودنـد و پـس از                   
مصاحبه گفتند که يکماه صبر کن ، تـا          
به تو کمک بکـنـم امـا بـه خـاطـر پـيـدا                    
نکردن کار و مريض شدن و هـواي سـرد        
زمستان و اتمام پول نتوانستـم بـيـش از          

 . روز بمانم و به ايران برگشتم ١٥
 UN دوباره به   ١٩٩٩ سال   ٩در ماه   

آنکارا مراجعـه کـرده و دوبـاره از آنـهـا                 
کمک خواستم و علت برگشت به ايران را        

آنکـارا قـول      UN  –نيز برايشان گفتم    
 ماه به مـن جـواب بـدهـد ،           ٣داد که تا  

اما بعد از تمام شدن سه ماه ، گفتند که          
 ماه طول بکشد و      ٦ممکن است جواب    

من هم به آنهـا مـراجـعـه کـرده و نـامـه                   
هايي برايشان مـي دادم کـه حـاکـي از                
مشکالت بود ، چونکه من در هتل مي        
ماندم و متحمل هزينه بااليي بودم و از         
طرفي نيز مانند زنـدانـيـهـا هـر روز در                
انتظار جـواب بـودم و از طـرفـي بـرگـه                  
مخصوص پناهنده را به من نداده بودند       
و مي گفتنـد کـه هـر سـه مـاه يـکـبـار                     

به پـاسـپـورت بـزن تـا           )   خروج    -ورود(   
جوابت بيايد و مجبور بودم هر سـه مـاه           
نيز از ترکيه خارج شده و دوباره به ترکيه         
بيايم که اين هم يـک هـزيـنـه اضـافـي و                 
بزرگ بود و ارزانـتـريـن راه ، رفـتـن بـه                   
سوريه بود خالصه در اين ميان از طرف        

پليس ترکيه دستگير و بـهـمـراه تـعـداد              
زيادي به ايران ديپورت شدم و مـوضـوع         
از اين قرار بود که چندين سال قبـل يـک            

ــام               ــن ــه ب ــي ــرک ــده ت ــويســن ــور    (   ن  –اُق
ترور شده بود و مي گـفـتـنـد         )   مومجي  

در امنيـت     –که عامل ترور ايراني بوده      
پليس اتباع خارجي نيز مورد حمله و        (   

پلـيـس هـا قـرار گـرفـتـم و دمـاغـم را                      
شکستند و با لباس هاي خوني تـا مـرز           
آورده و در آنجا هم بـه روي پـاسـپـورتـم                
عالمت ديپورت گذاشته و بـا آن وضـع            

 .به داخل ايران انداختند 
پس از تالش فـراوان دوبـاره پـاسـپـورت             

آنــکــارا  UNجــديــدي گــرفــتــه و بــه           
مراجعه کـردم و مـراتـب را بـه اطـالع                  
ايشان رساندم که چـگـونـه آزار و اذيـت               

. زدنـد       شدم و چگونه کتکي بـه مـن            
آنها هم بدون هيچ کمکي دوباره گفـتـنـد          

هـفـتـه اي چـنـد روز بـه                 –که صبر کن    
UN             مراجعه مي کـردم و خـواسـتـار

جواب بودم و پس از اينکـه سـاعـت هـا           
 UNانتظار مي کشيدم ، مترجـمـان         

آمده و جوابهاي متغـيـري بـه مـن مـي               
يکبار مي گفتند که وکـيـلـتـان           –دادند  

بـار ديـگـر        –پرونده را بررسي مي کنـد        
 –مي گفتند که پرونده شما بسته شـده           

 –مي گفتند پرونده باز شـده          بار ديگر   
بار ديگر مـي گـفـتـنـد بـرو بـه هـتـل و                     
منتظر جواب باش بار ديگر مي گفتنـد        
پاسپورت را براي گرفـتـن فـتـوکـپـي بـه               

UN  بياور... 
خالصه از اين جوابهاي متـغـيـر خسـتـه            
شده بودم و متحمل ضـررهـاي مـادي و            
معنوي فرواني مـي شـدم امـا بـاز هـم                 
بخودم فشار مي آوردم و صبر مي کـردم     

 مـاه    ١٤باالخره زماني آمد که بنـده          –
مانده بودم و از    UNدر انتظار جواب   

نظر مادي نيز به صـفـر رسـيـدم و بـدون                
اينکه از هتل رانده شوم ، خـودم بـيـرون             

مراجعه کـرده و       UNرفتم و به جلوي     
در آنجا تحصن کردم و در روي پالکارت        

وکـيـل مـحـتـرم مـتـوجـه             “هم عـبـارت      
مي دهيـد ،       جنايات معنوي که انجام     

 .رانوشتم  ”هستيد ؟؟ 
الزم به گفتن است وکـيـلـي کـه در سـال              

 که با مـن صـحـبـت کـرده بـود                 ١٩٩٧
خيلي وقت پيش از آنجا رفته بود و بنـده     
وکيـل ديـگـري داشـتـم کـه او را نـمـي                     

باالخره پالکـارت را بـعـد از             –شناختم  
 دقــيــقــه و بــخــاطــر نــاراحــت شــدن            ١٥

مـدت    –پـاره کـردم        UNکارمنـدان    
 روز بـهـمـراه ديـگـر پـنـاهـنـدگـان ،                   ٦٠

در هوايي خيلي سـرد       –ايراني و عراقي    
و يخبندان در زير چادر نايلوني تحـصـن          

خاطر نشان مـي کـنـم کـه در                –کرديم  
اولين روز تحصن بنده را پـرونـده بسـتـه             
اعالم کردند که بنده هم توانايي قبول آن        

و در آن روزها به اطالع وکيل         را نداشتم 
هايي که مي آمدنـد و مـي خـواسـتـنـد                
پناهندگان را متقاعد کنند رسانـدم کـه         
تا پاي جان از حقوقم دفاع خواهم کرد و       

 مـاه ضـررهـاي غـيـر قـابـل                ١٤انتظار  
در   –جبراني بـه ايـنـجـانـب زده اسـت                 

مدت تحصن يک نامه به مـديـر قـبـلـي              
UN  ميرزا حسـيـن خـان          (   آنکارا– 

نوشته و قصد تسليم نـامـه      )   پاکستاني  
را به ايشان داشتم ، امـا ايشـان قـبـول                
نکردند و من هم جلوي مـاشـيـن وي را              
گرفته و نامه را به او دادم و در آن نوشته           
بودم که به وضعيـت پـنـاهـنـدگـانـي کـه                
چندين سال در ترکيه عالف شـده انـد و             
من هم يکي از آنـهـا بـودم ، رسـيـدگـي                 
بــکــن و نــيــز غــرور شــخــصــي و مــلــي             
پناهنده را نمي تواني به بازي بگـيـري ،           
چــرا کــه پــنــاهــنــدگــانــي بــودنــد کــه در            
وضعيت بسيار بدي زندگي مي کردند و       
بچه هايشان يا مريض بودند و يـا مـرده           
بودند و نيز کساني بودند که هـمـه چـيـز             
شان و نيز ناموسشان مورد تهديـد قـرار      
گرفته بود و نيز کسـانـي کـه در جـلـوي                

UN   تحسن کرده بودند اهالي اطـراف
UN                بعنوان تـرحـم بـراي بـعـضـي از

–پناهندگان غذا و لباس مـي آوردنـد            
 شـبـانـه روز        ٦٠باالخره پـس از حـدود          

 ٢٠٠١تحصن و به هنگام شـروع سـال           
از طـرف پـلـيـس          UNبنا به شکايت     

ترکيه دستگيـر شـده و پـس از مـدتـي                 
دوبـاره بـا     )    روز     ٢٠تقريباً  (   بازداشت  

جـاسـوس   (   درگيري و کتک ، زير عنوان       
جمهوري اسالمي به ايران ديپورت شـده        

و دومين پـاسـپـورتـم از طـرف پـلـيـس                  
در اين مـيـان از     .   (   ترکيه مخدوش شد    

طرف سرويس امـنـيـتـي ايـران هـم زيـر                
 )مي گرفتم  سوال قرار

خالصه وقتي بـه ايـران رسـيـدم بـنـا بـه                  
مشکالتي که بـا خـانـواده ام داشـتـم ،                 
نتوانستم به خانه بروم و نيز دستم خـالـي          
شده بود و هيچ پولي نداشتم و در ايـران           
و در مملکت خودم بـر احسـاس غـربـت             

خالصه از دوستـان    .   من افزوده شده بود     
پولي فراهم کرده و بطور قاچاق به ترکيـه      

مراجعه کـردم و      UNرفته و دوباره به     
مشکالتم را به آنها گـفـتـم کـه چـگـونـه                

 ماه انتظار مـتـحـمـل         ١٤ضرري از اين    
شده ام ، دوباره چند روز با من صـحـبـت        
کردند و در آخر گفتند که هـر کـاري کـه             
از دستت مي آيد دريـغ نـکـن و بـرو بـه                

در اين ميان بـايـد       ».   خدا شکايت کن    
مـيـرزا    ) UNبگويم که خانه مـديـر         

و يکي از مترجم ها     )   حسين پاکستاني   
 «را شناسايي کـردم      )   رمضان  (   بنام  

چرا که ايسـتـادن ايـنـجـانـب در جـلـوي                 
UN           جرم بزرگ بحسـاب مـي آمـد و

مــمــنــوع شــد و در صــورت مشــاهــده             
اينجانب به پليس اطالع داده مـي شـد            
بنابراين چندين بار به منزل مدير رفته و        

 –نامه اي به درب خانه اش چسـبـانـدم             
مـرا   UNيکـبـار پـلـيـس در جـلـوي                

دستگير کرده و بـه کـالنـتـري بـرد و در                
آنجا مرا رها کـرد ، مـن هـم بـه خـانـه                    
رمضــان مــراجــعــه کــردم و ايشــان هــم            

دستور از بـاال مـي آيـد و             »گفتند که   
من مـجـبـور هسـتـم تـو را بـه پـلـيـس                      

 ) «گزارش دهم و تابع دستور هستم        
 مـاه    ١٤رمضان مترجمي بود که مدت   

با من بازي کرده بود و حرف هـاي دروغ           
تحويل اينجانب داده بود و هر وقت اسم         
وکيلم را مي خواستم ، مي گفت که من        
مجاز نيستم کـه اسـم وکـيـل را بـه تـو                   
بگويم ، ممکن است خطري براي وکـيـل         

خالصه خـواسـتـار جـواب         )   ايجاد شود   
بودم و تا پليس را مـي ديـدم فـرار مـي                

 UNيـکـبـار کـه در جـلـوي               .   کردم   
آمـده و     UNايستاده بودم ، کارمـنـد       

گفت بيا داخل و وکيلـتـان مـي خـواهـد              
شما را ببيند و من هم با خوشحالـي بـه            
داخل رفته و منتظر وکيلم شدم که تا بـه          

 دقـيـقـه      ١٥حال او را نديده ام که بعد از       
پليس اتباع خارجي تـرکـيـه آمـده و در              

تکرار مـي کـنـم در           UNداخل بناي   

به اينجانب دستبـنـد      UNداخل بناي   
زده و مرا به امنيت برده و پس از حـملـه       

 روز   ٤٥اي دوباره به اينجانب و پس از          
بازداشت دوباره به ايران ديپورت شـده و       
در ايران هم پس از بازجويي بـه دادسـرا            

 روز   ١٠رفته و بعلت خروج غير مجـاز         
الزم است عـلـت حـملـه           –به زندان رفتم    

وقـتـي   .   پليس را به اينجانب شرح دهـم         
مرا به امنيت بردند ، دو تا از ستـوانـهـا            
مرا مورد حمله قرار دادند و وقتي علت         
حمله را پـرسـيـدم ، گـفـتـنـد کـه خـانـم                      

gonench            از تو مـي تـرسـد .
تعجب کردم و پرسيدم که خانم ياد شـده          
چه کسي هستند و دريافتم که يـکـي از            

مي بـاشـد و        ( UN( کارمندان ترک   
من هم تابحال او را نديده بودم و ايشـان           

وقتي از زنـدان خـارج        –را نمي شناختم    
شدم دوباره پولي فراهم کرده و دوباره بـه          

UN              ــعـــه کـــردم و آنـــکـــارا مـــراجـ
خواهشمند شدم که جواب مـنـطـقـي بـه            
اينجانب بدهند هر بار که از ايـران مـي            
آمدم ، عصباني تر از قبل بودم اما بـاز           
هم بخودم فشار مـي آوردم تـا حـرمـت               
کسي زير سوال نرود ، اما در آخر کـار ،            

 .مرا به واکنش مجبور مي کردند 
اين بار مرا به پيش يک وکيل فرستـادنـد       

و زيـر عـنـوان          UNکه در خـارج از        
کـار مـي کـرد و          )   موسسه مهاجران   (   

داشـت ، يـا        UNارتباط نـزديـک بـا          
بود بـراي تـخـلـيـه          UNشايد کارمند   

ايشـان آقـاي       -واکنش هاي پناهندگان     
 UNبودند و مرا از طرف     «آدم   »

به ايشان فرستادند و گفتند که آقاي آدم         
شمـا را کـمـک خـواهـد کـرد و پـس از                      

صحبت هايي با آقـاي آدم ،          مالقاتها و 
ايشان به عمق مشکالت اينجـانـب پـي          

يـک    –بردند و حق را به اينجانب دادنـد          
روز به محل کار اينجانب تلفـن کـرده و            

 –بـرو     UNاميدوارانه گفتند کـه بـه        
رفـتـم ، وکـيـلـي بـنـام               UNوقتي به    

عاکف آمدند و دوباره حرفهاي قبـلـي را      
تکرار کردند و گفتند که کاري بـراي تـو           
انجام نخواهد شد و هر کاري که دوسـت      

يک موسسه حقوق بشر در        –داري بکن   
آنکارا بود که به آنها مراجـعـه کـردم در             
آنجا هم پس از چندين جلسه صحبـت ،          
حق را به اينجانب دادند ، قرار شد که به          

UN                 مــراجــعــه کــرده و در مــورد
اينجانب و ديگر پنـاهـنـدگـان صـحـبـت             

به آنها جواب نـداده      UNنمايند ، اما    

  و پلیس ترکیه UNشکایت از
 محمد واحد هاشميشكايت نامه اى از يك پناهجوى ديپورتى 
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نخواهد شـد و هـر کـاري کـه دوسـت                 
يک موسسه حـقـوق بشـر        –داري بکن  

در آنکارا بود که به آنها مراجعه کـردم          
در آنجا هـم پـس از چـنـديـن جـلـسـه                    
صحبت ، حق را به اينجـانـب دادنـد ،             

مراجعه کـرده و       UNقرار شد که به    
در مورد اينجانب و ديگر پناهـنـدگـان        

بـه آنـهـا       UNصحبت نمايند ، اما      
خالصه هـمـه جـاي        –جواب نداده بود    

آنکارا را گشتم تا جايي براي شکـايـت        
هايم پيدا کنم اما متـاسـفـانـه چـنـيـن              

قـدرت   UNجايي موجـود نـبـود و           
مطلق و هيچ مرجعي نـمـي تـوانسـت            

 .پناهندگان را حمايت کند 
روزي بنا به عصبانيت شديد با چکش       

مـي خـواسـتـم          رفـتـم   UNبه جلوي   
اتومبيل مدير را با چکش مورد حمله       
قرار دهم و به کارمندان هم گفـتـم اگـر         
مدير بـيـرون بـيـايـد اتـومـبـيـل او را                   
خواهم زد مدير هم رانـنـده اش را بـه               
همراه يـک مـامـور انـتـظـامـات بـراي                
دستگيري من فرستاد و مرا گـرفـتـنـد          
تا آمدن پليس من از دست آنـهـا فـرار            
کردم ، چـنـد روز بـعـد کـه بـه کـوچـه                     

UN              رفتم ، دو نفر از پـنـاهـنـدگـان
عراقي را براي گرفتن من اجـيـر کـرده            
بودند و آنهـا مـرا از پشـت گـرفـتـه و                  

بهـمـراه يـک لـبـاس           UNانتظامات  
شخصي تـرک کـه خـودش را پـلـيـس                 
معرفي مي کرد با دست بـنـد مـرا بـه              

بسته و در زمسـتـان بـه             UNدرب  
روي من آب سرد ريخته و مـرا کـتـک              
مفصلي زدند که هـمـه جـاي صـورت             
اينجانب ورم کرده و خوني شده بـود و           
بعد هـم مـرا تسـلـيـم پـلـيـس اتـبـاع                     

حقوق بشر کـمـي در          –خارجي کردند   
ترکيه پيشرفت کرده بـود و مـرا بـراي             
گرفتن گزارش نزد پزشک قانوني بردنـد    
، اما وقتي اين گزارش بهمـراه پـرونـده           
ام به دادسرا رفت ، گفتند کـه ايـرانـي             
است و مهم نيست و اگر ما در کشـور          
آنها بوديم بالهاي بيشتري نصـيـبـمـان         

 .مي شد 
دوباره پس از بـازداشـت کـه احـتـمـاالً              
يکماه بطول انجاميد به ايران ديپـورت       

 –شده و باز هم در ايران به زندان رفتم       
مسائل خيلي زياد و فشرده هستنـد و         
ازدحام زندان مانع تمرکز حـواس مـي          
شود و يکي از رويداد ها را فـرامـوش           

قبالً هم که يک بار تـوسـط     .   کرده بودم   

 UNپليس اتباع خارجي و بخاطـر        
دستگير شدم مرا به امنـيـت بـردنـد و            

( در آنجا يـکـي از پـلـيـس هـا بـنـام                     
m u a m m e r  – 

Turan )  تن ديگر مـرا  ٢بهمراه 
بدين ترتيب که لبـاس  .   شکنجه کردند  

هايم را در آورده و مرا نيم ساعت زيـر           
آب سرد نگه داشته و نـزديـک بـود کـه              
يخ بزنم و واقعاً همه اين حوادث باعث        
شده که انفجارهاي شديدي را در مغزم       

خالـصـه در آن زمـان            –احساس کنم   
هم دوباره ديپورت شده و در ايـران بـه             

يکبار هم مرا بـه هـمـراه          –زندان رفتم   
 روز و او سـه ،            ٤٥يک چيني که من     

چهار ماه در بازداشت بود ، خواستـنـد         
که بطور قاچاق و از طريق کوه به ايـران       
بفرستند و پليس آنکارا ما را تسـلـيـم           
پليس وان کردند و ما را بهمراه تـعـداد          
زيادي تا مرز آوردند اما من و دوسـت         

 دالر به پليس وان     ٢٥٠چيني ام مبلغ    
رشوه داديم و خالص شـديـم و دوبـاره             

 .برگشتيم 
خالصه در مراجعه اي ديگر همـه ايـن          

 UNرويــداد هــا را نــوشــتــه و بــه             
باز هم مدتي بـا مـن بـازي           .   فرستادم  

کردند و سپس مرا تهـديـد کـردنـد کـه             
بيش از اين هم مي تواني ضرر بکـنـي          

البته تهديد آنها جـدي بـود و آنـهـا                –
 دالر مـرا سـر بـه            ٥٠٠مي توانند با    
 .نيست بکنند 

بنده هم نامه اي نوشته و مدير قـبـلـي            
UN    رهبر اسرائيل   (   را به شارون (

 UNتشبيـه کـردم و نـامـه را بـه                  
فاکس کرده و خواستم که اين نـامـه را           
به همه همسايگـان مـديـر ، واقـع در               
آپارتمان بفرستم تا کمي به خود بيـايـد         
، اما باز هم ايـن کـار را شـايسـتـه و                   
مردانه ندانسته و آن را انـجـام نـدادم               
همه وجودم از آتش خشم و غضـب پـر           
بود و همه هستي من و همه وجودم بـه        
تاراج رفته بود در داخل بـطـري رنـگ            
قرمز ريخته و از دور بـه سـاخـتـمـان                 

UN             پــرتــاب مــي کــردم و وقــتــي
شيشه مي شـکـسـت رنـگ قـرمـز در               
روي ساختمان بمانند خـون ديـده مـي            

خالصه چندين بار ايـن عـمـل را        .   شد  
انجام دادم تا اينکه توسط انتظـامـات        

UN          دستگير شده و باز هم کـتـکـي
به مـن زده و مـرا بـه پـلـيـس اتـبـاع                       
خارجي تسليم کردند و پس از مـدتـي           

 روز دوباره به ايـران      ١٥بازداشت شايد   
ديپورت شدم و باز هم در ايران يکدوره        

 . روزه در زندان بودم ٤٠
وقتي از زنـدان آزاد شـدم بـاز هـم نـا                   

به غير از يک      –اميدي سرمايه ام بود     
رفيق دوران خدمت سـربـازي کسـي را           

به پيش او رفتـه و مـقـداري           .      نداشتم
پول گرفتم بعد هم بـه تـهـران رفـتـم و                 
موتور سيکلـت خـودم را کـه آخـريـن               
داشته من بود و در جـايـي بـه امـانـت           
گذاشته بودم ، گرفته و فروختم و پـس        
از آن دوباره به اروميه رفته و از راه کوه        

وقتي به آنکارا رسيـدم     .   به ترکيه رفتم    
 UNمـديـر     .   زنـگ زدم       UNبه  

تعويض شده و يک خانم مدير آلـمـانـي           
چـنـديـن بـار بـا            –آمده بـود     UNبه  

راننده مدير قبلي صحبت کـرده بـودم          
که ايشان هم مرد مـودب و دلسـوزي            
بودند و باز هم تـلـفـنـي بـا آن رانـنـده                   
مخـصـوص مـديـر صـحـبـت کـردم و                 
ايشان گفتند که يک نـامـه بـنـويـس و              
همه چيز را در آن شرح بـده و مـن هـم                
چنان کردم و نامه اي بـه خـانـم مـديـر             

 .نوشتم 
پس از آن عاکف با اينجـانـب ارتـبـاط            
بر قرار کرده و مراتب اندوه و ناراحـتـي          
خودشان را به زبان آوردند و گفتند کـه          
چقدر از نامه اينجـانـب تـحـت تـأثـيـر               

قـول   »  قرار گرفته اند و گـفـتـنـد کـه           
نمي دهم اما تو را کمک خواهم کرد و          
تا يک هفته بار ديگر با شـمـا ارتـبـاط             

 . «برقرار مي کنم 
 روز صبر کردم و خبـري  ١٥بنده حدود   

مـن بـه ايشـان           . از آقاي عاکف نشد      
زنگ زدم و ايشان هم گفتند که خـوب          
شد زنگ زدي ، چون بکلـي فـرامـوش           

يعني کسي کـه ايـن قـدر          (  کرده بودم  
احساس دلسوزي کرده بود به يـکـبـاره          

بعد هـم پـس      )   مرا فراموش کرده بود     
از چندين بار تماس گفتنـد کـه ايشـان         

بـه    –به ماموريت فرانسه رفتـه اسـت         
همان  gonenchدنبال آن خانم    

خانم که بخاطـرش در امـنـيـت کـتـک               
خورده بودم ، بـجـاي عـاکـف بـا مـن                 
صحبت کرده و پس از چنديـن جـلـسـه            
صحبت گفتند کـه مـا نـمـي تـوانـيـم                 
برايت کاري انجام دهيم و برو از صـفـر          

بعد ضرر و زياني که از    . . . .   شروع کن   
و پـلـيـس ديـده بـودم ،               UNطرف   

گـفـتـم کـه اوالً           –برايشان شـرح دادم       

شما حق نداريد پس از اين همه ضرر و         
اين همه زمان چـنـيـن تـوصـيـه اي را                

دوماً اگر از صفر شـروع       .   برايم بکنيد   
 سال طـول مـي کشـد کـه بـه                ١٠کنم  

 –وضعيت قبل از پناهنـدگـي بـرسـم            
سوماً ضررهاي جاني ، مالي ، مـادي        

در آيـنـده بـه        . . .   و معنوي و روحي و        
غير از من متوجه کساني خواهد شـد         
که هنوز متولد نشده انـد و فـعـالً در               

 .زندگي من نيستند 
 ماه گذشت و بـنـده جـوابـي            ٢خالصه  

نـــگـــرفـــتـــم و هـــمـــيـــن خـــانـــم                     
gonench          روزي پشـت تـلـفـن

داد و فريادش بلند شد و گفت کـه تـو             
هيچ حقي نداري و در برابـر کـارهـايـي            

مي کني مجازات خواهـي شـد و           که  
من هم به ايشان گفتم که مـجـازات را           
به جان خريده ام و خواهم خريد و هـمـه          
چيز را تحمل خواهم کرد چـون بـا ايـن         
وضعيتي که شما بـرايـم درسـت کـرده             
ايد اگر من تحمل نکنم ، اجباراً ، بچه         
ام مجبور به تحمل آنها خواهد بود که         
هنوز متولد نشده و نمي گذارم کـه او           

 –دست بند      –زندان    –محکوم شود   
عـکـس     –اثـر انـگـشـت           –شکنـجـه     

فحش   –کتک    –يادگاري محکومين   
 –نـا امـيـدي          –دروغ     –خيـانـت       –

جنگ نا برابـر و        –نگراني    –التماس  
همه و همه را بجان خواهم خريد ، اگـر      
چه بهاي آن تمام شدن و نا بودي خـودم          

 .باشد 
داشتم کـه     UNخواهر مهرباني در    

منشـي  (   بود  Asemanنامش  
چندين سال بود که مـحـرم          –)   تلفني  

دردهايم بود و همه چيز را بـه او مـي               
گفتم و او هم مرا دلـداري مـي داد و               

خـالـصـه    .   برايم خيلي متاثر مي شـد        
ــدان       ــن ــارم ــجــاي          UNک ــار را ب ک

رساندند که صحبت کردن ايشان را بـا         
اينـجـانـب مـمـنـوع کـردنـد و ايشـان                  
بخاطر صحبت کردن با من زير سـوال         

البته اين چندمين بار بـود کـه           –رفت  
 .از اين اتفاقات مي افتاد 

تيرهاي زهراگين همه جايم را شکافته       
بود و شايد بتوانيد مجسم کـنـيـد کـه             

 مــاه   ١٤چــه وضــعــي داشــتــم ، آري            
مشــغــول بــه پــرداخــت هــزيــنــه هــاي           
سنگين و بعد از آن هم که بيـش از دو           
سال شده است خوابيدن در زنـدانـهـا و            
بازداشتگاه ها و بـدون هـيـچ گـنـاهـي              

 .قاچاقي زندگي کردن 
در آخريـن دور صـحـبـت هـايـمـان بـا                  

UN           ايـــن �دريـــافـــتـــم کـــه هـــمـــ
احســاســات دروغــيــن و دلســوزيــهــا          
بخاطر مدير جديد بود و افرادي بودنـد        
که مي خواستند آب را گل آلوده کـرده         
و مرا در پيش مدير جديـد خـطـا کـار              
جلوه دهند و دو ماه زمان خوبي بـراي          

سپس باز هم نـامـه اي        .   اين نقشه بود    
به خانم مدير نوشته و از ايشان طـلـب           
کمک کردم و نيز به اطالعشان رسانـدم        
که بعضي ها مرا بـه جـنـگ فـرا مـي              

مـي        خوانند ، چرا که کساني به من      
گويند برو و از جاي ديگـر و از صـفـر               

سوزن را بـه     »آن حکايت   .   شروع کن   
خودت ، اگر تحمل داشتي ، جـوالـدوز         

را بـرايشـان      «را به ديگري فـرو کـن          
نوشتم مبني بر اينکه ، دو سال پـيـش        

فقط چند روز    UNحقوق کارمندان   
بــه تــعــويــق افــتــاده بــود کــه مــوجــب            
اعتراض آن ها بود و اين مسئله و ايـن    
خبر به پناهندگان هم رسيد ، کسـانـي          
که نتوانند به تعويق افتـادن حـقـوق را            
براي چند روز تحمل کنـنـد ، چـگـونـه              
مي تواند بـه مـن چـنـيـن نصـيـحـتـي                  

 !بکنند ؟ 
در آخر باز هم جوابـي نـگـرفـتـم مـثـل                
اينکه اين نامه ها اصالً بدست مـديـر          

پس از يک هـفـتـه دوبـاره             . نمي رسيد   
ايـن بـار بـه بـخـش              –دستگيـر شـدم       

 »ديگري از پليس تحويل داده شدم        
کـه بـعـد از         «پليس مبارزه با تـرور        

بازجوئي هاي مفصل بنـده تـروريسـت         
در اين ميان خواستـار     .   شناخته نشدم   

شدم که به پيش قاضي بروم و مـن هـم      
مـرا بـه     .   شکايت هايم را بـيـان کـنـم             

دادسرا بردند و بدون اينکه قـاضـي يـا           
حاکمي را ببينم ، خـودشـان کـمـي بـه              
اين طرف و آن طرف رفته و آمـدنـد و              
گفتند که قاضي اظهارات شمـا را در          
برگه بازجوئي خوانده و شما را مـجـرم          
نشناختند و بعد مـرا بـرده و تسـلـيـم                

البته قبـل   .   پليس اتباع خارجي دادند     
از تحويل دادن دوباره اثـر انـگـشـت و             
عکس و حتـي فـيـلـم بـرداري از مـن                 
بعمل آوردند که اگـر روزي بـه آنـکـارا              
آمدم و درگير شدم فوري عکس و فيلم      
مرا در تلويزيـون پـخـش کـرده و مـرا                

البته پليس ترکيه از       –دستگير کنند   
اين کارها مـي کـنـد و حـتـي آبـروي                  
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از تحويـل دادن دوبـاره اثـر انـگـشـت و                  
عکس و حتي فيلم برداري از من بـعـمـل           
آوردند که اگر روزي بـه آنـکـارا آمـدم و                
درگير شدم فوري عکس و فيـلـم مـرا در         
تلويزيون پخـش کـرده و مـرا دسـتـگـيـر                 

البته پليس ترکيه از اين کـارهـا          –کنند  
مي کند و حتي آبروي شهروندان تـرک را          

 .نيز به سادگي زير سوال مي برد 
خالصه مرا به پـلـيـس خـارجـي تـحـويـل                
دادند و در آنجا نيز پـافشـاري کـردم کـه              
من هم شکايت دارم و مي خواهم ال اقل         
طبق استانداردها و قوانين دولت ترکـيـه        

 .به محکمه رفته و شکايتم را ابراز کنم 
اين بار هم چند کاغذ نوشـتـه و مـرا بـه                 
محکمه بـردنـد ، بـاز هـم بـدون ايـنـکـه                    
قاضي را مالقات کنم ، طبقه پـائـيـن و             

پليس و تنظـيـم      باال رفتيم و بنا به نقشه  
سند بر عليه مـن ، ايـنـجـانـب بـخـاطـر                   
ورود غير مجاز به ترکيه و پـس از ايـن               
همه بدبختي ، به دولت ترکـيـه بـدهـکـار            
شناخته شدم و بـه خـاطـر نـداشـتـن پـول                 

 روز   ٢٦براي پرداخت جـريـمـه ، مـدت              
بايد به زندان مي رفتم و چـنـد روز قـبـل            

ــه زنــدان         ٢٠٠٣از شــروع ســال           » ب
در آنکارا رفتـم و پـس از            «اولوجانالر  

 روز از زندان خارج شدم چون ظـاهـراً      ١٣
ساعت دو روز حساب مـي شـد و       ٢٤هر  

پس از چند روز بازداشت در اداره پلـيـس         
دوباره به ايران ديپـورت شـده و حـال بـه                
يکسال زندان محکوم شده ام که بيش از         

 . ماه آن سپري شده ٢
وضــع ايــنــجــا هــم خــيــلــي خــراب اســت            

 روز   ٤٥بــيــش از       - )   زنــدان مــاکــو     (   
است که به حکم قاضي اعتراض داده ام          
ولي تا حاال جـوابـش نـيـامـده اسـت کـه                 

روز ،         ) ٥-٤(   قانوناً بـايـد حـداکـثـر           
آمدن آن طول بکشد و اگر زنـدانـي مـثـل          
من کسي را در بيرون نداشتـه بـاشـد کـه              
دنبال کارهايش برود ، حسـابـش خـيـلـي            

 .سنگين خواهد شد 
خالصه اين داستان مـخـتـصـري بـود از              
پناهندگي من ، که بطور ناقص و دسـت          
و پا شکسته به اطالعتان رساندم و اگـر           
بخواهم همه جوانب را شـرح دهـم بـايـد               
کتاب نوشت و لحظه لـحـظـه ايـن دوران              

 .زجر آور و جان فرسا بود 
با وجود اينکه ايـن داسـتـان را بـرايـتـان               
تعريف کردم اما مسائلي را نـتـوانسـتـم            
به زبان بياورم و حال مي خواهم عناويـن         

 .آنها را برايتان بنويسم 
انساني هستم تشنه بـه صـداقـت ،           – ١

قانون ، نظم و دوست داشتم در کشـوري           
زندگي کنم که عدالت در آن وابسـتـه بـه             
پول و موقعيت اجتماعي و پارتـي بـازي          

چيز ها نباشـد و نـيـز بـه              و از اين قبيل     
بشر تـوجـه   )   مادي و معنوي    (   نيازهاي  

کامل کرده و نيز به مسـائـل تـربـيـتـي و            
پيشرفت انساني او بـرنـامـه ريـزي کـرده             

 .باشند و سوال کردن در آن جرم نباشد 
ــتــظــار جــواب               –  ٢ چــهــارده مــاه در ان

UN       بودم در صورتي که خيلي هـا در
دو هفته جواب مثبت گرفته و رفـتـنـد و            

 ماه گفتنـد کـه پـرونـده شـمـا             ١٤بعد از   
) نمي بـاشـد الـف          UNشامل قوانين   

 UNاگر پرونده من شـامـل قـوانـيـن              
) ترکـيـه      UN( نمي شد ، چگونه شما  

  ماه اين پرونده را بررسي کرد ؟١٤
 UNاگـر وکـيـل ايـنـجـانـب در                )   ب  

ترکيه ، يک پناهنده بودند ، آيا توانـايـي           
 قبول اين رأي را داشتند ؟

بـعـد از چـنــديـن سـال گــفـتـنــد بــه                    –  ٣
کساني پناهندگي مي دهيم که جانشـان        

 .در خطر باشد
من در اولين مصاحبه که آخـريـن     )   الف  

 انـجـام شـد گـفـتـه             ٩٧هم بود و در سال  
بودم مشکالتي دارم که مـرا اذيـت مـي            
کنند و قسمتي هم به طـرز فـکـر و روح             
من بر مي گردد و ايـن بـتـدريـج مـرا از                 
بين مي برد ، به آنها نگفته بودم ، خـطـر     

 .اعدام دارم که خالف آن ثابت شود 
پـس از ايـن هــمـه آزار و اذيـت و                   )   ب   

ديپورت و مشکالت ديگر کـه مـجـبـوراً           
به ايران رانـده مـي شـدم و مـقـصـر هـم                    

UN          آنکارا بود ، با کمال وقاهت و بـه
جاي کمک کردن پـس از مـدت طـوالنـي              
گفتند چون به ايران رفتي و اعدام نشـدي         
و بــا تــن ســالــم آمــدي پــس پــنــاهــنــده                

در حالي کـه ايـن         –محسوب نمي شوي    
حرف را همان اول مي توانستند بگوينـد        
و من هم از راه ديگري هدفم را پيگـيـري           

 .مي کردم 
از پــنــاهــنــده نــوعــي مــوش        UN)   ج   

آزمايشگاهي براي خود درست کرده بـود     
بدين مـعـنـي کـه نـه تـنـهـا کـمـکـي بـه                        

زندگـي آنـان      پناهنده نمي کردند ، بلکه      
را نيز بدتر از قبل مي نمود فقط به ايـن            
خاطر که اسم پناهنـده در لـيـسـت آنـهـا                
برود و آن ليست را در بازيهاي سـيـاسـي            
روبروي جمـهـوري اسـالمـي بـگـذارنـد و               
بگوينـد کـه ايـنـهـمـه مـخـالـف داري و                    

 .حقوق بشر در ايران اجرا نمي شود 
٤  –  UN          حامي حقوق انسـانـهـا مـي

باشد و نبايد موجبات از بين رفتن آنـهـا          
انتظار نـداشـتـم کـه          UNباشد بنده از    

حتماً مرا قبول کند ، امـا نـقـطـه بـحـث               
انگيز اينکه مطالعه مشکالت و بررسـي   
پرونده يک پناهنده فرستادن ماهـواره بـه         
فضا نيست که سـخـت بـاشـد و بـعـد از                  

مدت طوالني و پس از اين همـه ضـرر و          
زيان و به نابودي هدف هاي يک شـخـص           
منجر شود که دسـت بـراي طـلـب يـاري               

 .دراز کرده بود 
٥  –  UN         بايد ياور مـحـرومـان بـاشـد

نه اينکه پليس را شـريـک خـود کـرده و                 
 .چشم محرومان را در بياورد 

قوانين حقوق بشر اجازه نـمـي دهـد        –  ٦
که پناهنده را به تله انداخت و بـاعـث از            
بين رفتن سرمايه جسـمـانـي ، سـرمـايـه              

 .مادي و معنوي او شد 
قوانين حقوق بشر اجازه نـمـي دهـد        –  ٧

که پناهنده را هدف حمالت قـرار داده و           
او را در دنيايي از کـتـک ، شـکـنـجـه ،                    
تحقير ، توهيـن ، بـازداشـت ، زنـدان ،                 
دست بند ، اسلحه ، تهديد ، اثر انگشـت   
، عکس يادگاري محـکـومـيـن و فـيـلـم               

 .برداري و غيره غرق کرد 
 بـار زنـدان و         ٥حاصل پناهندگـي       –  ٨

بازداشت در ايـران و يـکـبـار زنـدان در                  
ترکيه بـهـمـراه تـعـداد زيـادي بـازداشـت                

 .طوالني مدت 
پناهنده اي حقش را مي خواست و          –  ٩

در ايــن مــورد پــا فشــاري مــي کــرد و                
UN       هم عکس او را تکثير کرده و در

بــه ديــوار       UNداخــل ســاخــتــمــان           
چسبانده بود عکس پناهنده را بـه هـمـه            
ادارات پليـس داده بـود و پـنـاهـنـده را                  

حـقـوق   .   فردي خطرناک معرفي مي کرد       
را رد مـي       «ترور شـخـصـيـت          »بشر  
 .اين پناهنده من بودم . کند 
١٠  –  UN         حـــق نـــدارد فـــتـــوکـــپـــي

پاسپورت پناهنده را بـه پـلـيـس تسـلـيـم               
کند تا موجبات ديپورتش آسانـتـر شـود          
و کوچکترين نقطه پرونده ، يـک امـانـت             

 .بزرگ محسوب مي شود 
حقوق بشر چنين اجـازه اي را بـه              –  ١١

UN             نمي دهد که بدون هـيـچ گـنـاهـي
 UNپناهنده را در داخل سـاخـتـمـان            

تحويل پليس دهنـد يـا بـنـا بـه دسـتـور                  
UN             او را به درب ببندند و آب بـروي

 .او ريخته و او را کتک بزنند 
ــمــي دهــد               –  ١٢ حــقــوق بشــر اجــازه ن

،  ( UNکارمندان   (   قسمتي از افراد   
تنها بخش هايي از مکالمات پـنـاهـنـده         
را براي تکـمـيـل گـزارشـات خـود مـورد                

گـفـتـه       استفاده قرار دهند و کـارهـا و            
 .هاي خود را سانسور نمايند 

حقوق بشر اجـازه نـمـي دهـد کـه                –  ١٣
و با دسـت بـنـد در           پناهنده را با تحقير     

ترمينال ها و اتوبوسها و غـذا خـوريـهـا             
گرداند که اين هم شاهکار پليس تـرکـيـه          

الـبـتـه    .   مـي بـاشـد         UNبا حـمـايـت        
حساب پليس از حسـاب مـردم خـوب و              

مهربان ترکيه مـخـصـوصـاٌ آنـکـارا           
 .جدا مي باشد 

حقوق بشر چـيـز مـقـدسـي            –  ١٤
است و متعلق به آيندگان هم مـي        

حقوق بشـر     » باشد و نبايد کلمه 
مانـنـد آدامسـي در دهـانـهـا              «

باشد و به اقتضاي سياسـت از آن       
 .استفاده کرد 

حقوق بشـر نـبـايـد سـبـب            – ١٥ 
شکنجـه هـاي پـنـهـان و آشـکـار                

 .بشود 
حقوق بشر بايـد وضـعـيـت         –  ١٦

انساني را درک کـنـد کـه حـاصـل             
پناهندگيش ، سفيد شدن موهاي     
ــر و صـــورت وي شـــده و                       سـ
دندانهايـش ريـخـتـه ، هـيـکـلـش               
منقبض شده و دچار اسـتـرسـهـاي         
روحي و رواني گرديده و خاطـرات       
بد زنـدگـي او را لـحـظـه اي آرام                 

 .نمي گذارد 
ــر کســي مــخــصــوصــاً            –  ١٧ ه

حقوق بشر بايد به انـدازه تـوانـش           
شعار دهد و نيز توانايـي پـاکـيـزه           
کــردن و رفــع مــعــايــب خــود را              

 .داشته باشد 
از تـــــــمـــــــام          . . . .   ١٩  –  ١٨

دوستداران حقوق بشر صمـيـمـانـه         
تقاضا دارم که مرا در راه دسيـدن        
به حقوقم يـاري فـرمـايـنـد و درد              
ــاه                  ــگـ ــشـ ــيـ ــه پـ ــم را بـ ــايـ ــهـ دلـ

 .برسانند ) اگر باشد (   عدالت
 شعبه آنکارا UNپناهنده 
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اين نامـه را وقـتـي در زنـدان              *   

 UNبودم نوشـتـم و آن را بـه               
ايران پست کردم و خواستار شـدم        
کــه نــامــه را بــراي ســازمــانــهــاي         
مربوطه بفرستند تا به من کـمـک         
کنند اما بعد از خروج از زندان و         

ايـران و نـيـز         UNمراجـعـه بـه        
تماس تلـفـنـي مـتـوجـه شـدم کـه                
ظاهراً اين کار صورت نگـرفـتـه ،          
ضمناً نامه هايي شـبـيـه بـه ايـن              
ــا در مـــوقـــع                 ــارهـ ــامـــه را بـ نـ

آنــکــارا  UNپــنــاهــنــدگــي بــه        
  ... تسليم کردم اما 

ــودم              ضــمــنــاً وقــتــي در زنــدان ب
ايـران   UNبصورت تـلـفـنـي از          

ژنــو را گــرفــتــم و           UNآدرس   
نامه را به آنجا پست کردم امـا از     

سر نوشت نامه اطالعي ندارم و بـعـد         
 هم آن آدرس را گم کردم

 همبستگى هفتگى

نشريه فدراسيون 
سراسرى پناهندگان 

 ايرانى
 

 :س ر د بـيـر 
 ف ر ش ا د   ح س ي ن ي 
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FEC:2/3 
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