
هــمــه .   دنــيــا زنــدان مــا شــده اســت         
. لذتهاي زندگي را از ما گرفتـه انـد         

خنده و شادي و رفـاه و آسـايـش و                
امنيت انگار نمي تـوانـد سـهـم مـا             

هـمـه چـيـز را         .   نيز از زندگي بـاشـد      
ما کـه    .   براي ما تيره و تار کرده اند    

تا چشم باز کرده ايم حکومت سـيـاه         
اســـــالم را      
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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

گزارش مذاآره با 
 پارلمان سوئد

دولت استرالیا حرفش 
  با عملش یکی نیست

هفتم مى روز اعتراض به ديپورت در 
 آانادا  

٦ادامه در  ص   

 آوريل مرکز شـهـر   ٢١روز پنجشنبه   
استکهلم در سوئد عـلـيـرغـم هـواي            
نامناسب شـاهـد تـظـاهـرات بـزرگ             
وباشكـوهـي عـلـيـه سـيـاسـت هـاي                

ايـن  .   پناهندگـي دولـت سـوئـد بـود           
ــون              ــدراســي ــظــاهــرات از طــرف ف ت
ــجــمــن               ــي و ان ــران ــدگــان اي ــاهــن ــن پ
افغانهاي سوئد سازمان و فـراخـوان         

در ايــن تــظــاهــرات     .   داده شــده بــود    
 ٢٠٠٠شـــکـــوهـــمـــنـــد بـــيـــش از           

تظاهرکننده در صـفـوفـي مـتـحـد و             
همبسته از ميدان سـرگـل بـه طـرف            

محل پارلـمـان سـوئـد راهـپـيـمـايـي               
ايــن هــمــايــش بــاشــکــوه بــا       .   کــردنــد

تـدارک قــبـلــي و در ادامــه دو مــاه               
کمپين اعالم شده فدراسيون و انجام      
چند تحصن و تظاهرات در شهرهاي      

 . مختلف سوئد، برگزار مي شد
تظاهرکننـدگـان کـه از کـمـپ هـاي               
پناهندگي و شـهـر هـاي مـخـتـلـف                
سوئد گـرد آمـده بـودنـد، ابـتـدا در                 
ــر                  ــزرگ شــه ــن ب ــادي ــکــي از مــي ي
استکهلم، مـيـدان سـر گـل تـجـمـع                

ــد  ــردنـ ــر .   کـ هـ

٧ص   ٧صفه    ٤ص   

بزرگترين تظاهرات عليه سياستھاى 
 ضد پناهندگى دولت سوئد

٣ادامه در صفحه   

مصاحبه همبستگي 
هفتگي با ملک محمد 

چراغي نماينده 
 فدراسيون در الکرامه

خـوانـنـدگـان     : همبستگي هفتگي 
هــمــبــســتــگــي کــمــابــيــش از طــريــق          

اطالعيه هـا و مـقـاالت مـنـدرج در               
ــان اوضــاع               ــســتــگــي در جــري ــب هــم
پناهندگان ايراني در منظقه الکرامه     

آخرين وضعيت اين کـمـپ و        .   هستند
پناهنـدگـان مسـتـقـر در ايـن کـمـپ                 

 چگونه است؟
با تشکـر  :  ملک محمد چراغي 

از شما که ايـن امـكـان را بـراي مـا                  
فراهم کرديـد کـه صـداي خـود را از                
اينسوي مرزهاي بسته و مـحـدود و           
بيابانهاي داغ و بـي جـان بـه اطـالع               
ساير پناهنـدگـان ايـرانـي در اقصـي              

نـــقـــاط دنـــيـــا    
 .برسانيم

 اينجا اردوگاه پناهندگان در الكرامه است
نگاهي به وضعيت پناهندگان ايراني در كمپ الكرامه واقع 

 در مرز عراق و اردن

 تا ١٩در هفته پناهنده 
 جون به تحصن ٢١

پناهجويان ايرانى در 
 !انگليس بپيونديد

٥ادامه در صفحه   



 
از اسماعيل مولودي دبير            

 فدراسيون در سوئد           
 

به همه واحد ها، مسئولين،              
اعضا و دوستداران فدراسيون                 

 در سراسر سوئد       
 

در طـول    ! رفقا گرامي، دوستـان عـزيـز       
دوماه و نيم تشکيالت فـدراسـيـون در          
سوئد در گـيـر يـک کـمـپـيـن بـزرگ و                   

رفــقــاي مســئــولــيــن     .   ســراســري بــود   
ــول              ــه اســدي مســئ ــدال واحــدهــا عــب
گوتنبرگ و معاون فدراسيـون سـوئـد،         
کيميا پـازوکـي مسـئـول اسـتـکـهـلـم،               
حسن صالحي مسئول مالمو در صف      
اول سازماندادن تظاهرات باشکوه روز      

تـظـاهـرات    .   بيست و يکم آوريل بودنـد     
قدرتـمـنـدي کـه بـا شـرکـت بـيـش از                    
ــفــر از ســراســر ســوئــد در                 دوهــزار ن
خيابانهاي استکهلم برگزار شد نـمـونـه        

اي قدرتمنـد و بـاشـکـوه از اتـحـاد و                  
همبستگي و همچنين نشان داديم کـه       
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
تـنـهـا ظـرف راديـکـال سـازمـانـدهــي                
حــرکــتــهــاي عــظــيــم و شــکــوهــمــنــد          

اين موفقيت و شکـوه     .   اجتماعي است 
و قدرت مديون همگي شما دوسـتـان،         
اعضــا و مســئــولــيــن فــدراســيــون در          
سراسر سوئد و کليه دوستاني هـر يـک        
بنحوي در پيشبرد آن کـوشـش کـردنـد           

بنام دبير فدراسيون در سوئد     .   ميباشد
و بعنوان کسـي کـه دوش بـدوش هـم                
توانستيم بـار ديـگـر دفـاع از حـقـوق                
پناهجويـان را بـه صـدر مسـئلـه روز                

دولت، پـارلـمـان و در سـطـح افـکـار                 " 
ايـن  .   بـرسـانـيـم    " عمومي جامعه سوئد 

موفقيت را به همگي تبريک ميـگـويـم        
و دست يک يـک شـمـا رفـقـا، اعضـا،                 
دوســتــان فــدراســيــون و پــنــاهــجــويــان       

. شرکت کننده را به گرمي مـيـفـشـارم          
اينـجـا الزم مـيـدانـم از هـمـکـاري و                   

صميميت دوستان انجمـن افـغـانـهـا و            
انجمن پناهجويان افغاني نيز قدرداني     

به اميد همکاري هـاي گسـتـرده          .   کنم
در عرصه مسائل پناهندگـي و دفـاع          

امــيــد وارم ايــن     .   از حــقــوق انســانــهــا    
هــمــکــاري فــتــح بــابــي بــاشــد بــراي             
همکاريهاي جـريـانـهـاي آزاديـخـواه و            

همچـنـيـن از هـمـکـاري           .   انساندوست
صميمانه و بيدريغ تشـکـيـالت حـزب           
کمونيست کـارگـري ايـران در سـوئـد،             
احزابي سوئدي و غير سـوئـدي کـلـيـه             
تشکلهـايـي کـه در ايـن گـردهـمـايـي                 
شرکت کردند و يا پـيـام فـرسـتـادنـد و               
هــمــچــنــيــن رســانــهــاي فــارســي زبــان        

 .سپاسگزاري کنم
 

پيروزي ما در گرو راديکاليسم و            
 اتحاد ماست    
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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 

پــنــاهــجــويــان ايــرانــي، افــغــان و          -١
عراقي به دليل شرايط نـاامـن کشـور          
خود و براي دستـيـابـي بـه آرامـش و               

 ٣٠.   امنيت به اين کشـور آمـده انـد           
سال جنگهاي مذهبي، ملي و قومـي       
در افغانستان، سلطه اسالم سـيـاسـي         
از نـوع حـکـومـت طـالـبـان و حـملـه                   
آمريکا به آن کشور، پنج ميلـيـون از           
مردم افغانستان را بي خانمان و آواره       

بمب گزاري، ترور، جنـگ     .   کرده است 
داخلي و حمله به زنان در افغـانسـتـان          

دهها هـزار نـفـر       .   همچنان ادامه دارد  

از مردم مصيبت زده افغـانسـتـان در          
مرزهاي اين کشور در سرماي سخـت       
زمستان زير چادر زندگي ميکنـنـد و         
در طول دو ماه گذشته صدها نـفـر از           
آنها در اثـر سـرمـا جـان خـود را از                    

 .دست دادند
ــران         -٢ ــه           ٢٥در اي ــال اســت ک  س

جمـهـوري اسـالمـي صـداي هـر نـوع                
آزادي خواهي را در نطفه خـفـه کـرده            

صــدهــا هــزار مــورد احــکــام          .   اســت
ارتجاعي و ضد انساني از نوع بريـدن        
دست، پاشيدن اسيد بر سر و صـورت         

زنان، از حدقه درآوردن چشـم، اجـراي         
احکام سنگسار و اعدام، دخـالـت در         
خصــوصــي تــريــن زنــدگــي مــردم بــه           
سياسـت و عـمـل کـرد اصـلـي رژيـم                  

. اسالمي در ايران تبـديـل شـده اسـت         
ــرور و آدمــکــشــي                -٣ در عــراق، ت

زندگي روزمره مردم را مختل کرده و       
هنوز هيچ نشاني از بازگشت امنيـت       

 .و آسايش به آن کشور ديده نميشود
اينها و صدها مورد ديـگـر از نـقـض             
حقوق انساني در کشورهاي نـامـبـرده        
بــانــي اصــلــي فــرار مــردم از آن                      

بــا ايــن وجــود دولــت        .   کشــورهــاســت
سوئد چشـمـش را بـر هـمـه ايـن بـي                    
حقوقيها بسته و هزاران پـنـاهـجـو را           
در اين کشور به زندگي مخفـي وادار          

 .کرده است
از اين رو ما پـنـاهـجـويـان ايـرانـي و                
افغانهاي مقيم سوئد در اعتراض بـه        
اين وضـعـيـت و در ادامـه کـمـپـيـن                   

ماهه خود، امـروز مـا در مـقـابـل              ٢
پارلمان سوئد جـمـع شـده تـا صـداي               
اعتراض خود را به سياست پنـاهـنـده         
پذيري دولت سوئـد رسـانـده و اعـالم             
ميکنيم که ما پناهجويان ايـرانـي و          
افغانها مقيم در اين کشـور خـواهـان          
ــت                 ــاسـ ــيـ ــر در سـ ــرات زيـ ــيـ ــيـ ــغـ تـ
 .پناهندپذيري دولت سوئد ميباشيم

به رسميت شناختن کشـورهـايـي          -١

چون ايران، افـغـانسـتـان و عـراق بـه                
عنـوان کشـورهـاي نـاامـن و نـاقـض                

 .حقوق بشر
بــازنــگــري پــرونــده پــنــاهــجــويــان        -٢

مخفي و به رسـمـيـت شـنـاخـتـن حـق                
 .پناهندگي آنها

لغو فوري اخراجها به کشـورهـاي         -٣
 .نامبرده

برسميت شناخـتـن اقـامـت بـراي            -٤
 .کودکان مبتال به بيماري آپاتي

 
 انجمن افغانها در سوئد
همبستگي، فدراسيون 

سراسري پناهندگان ايراني 
 در سوئد
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 آوريل در دفاع از ٢١قطعنامه تظاهرات 
  استکھلم سوئد-حق پناهندگى

اطالعيه مراسم يادبود منصور 
 حکمت

 
روز شنبه دوم ژوئيه ياد منصور حکمت را گرامي 

 .ميداريم
 

 .در اين روز ابتدا در هاي گيت گرد مي آئيم و سپس در سالني جمع ميشويم
از همه دوستداران منصور حکمت دعوت ميکنم که در مـراسـم يـادبـود ايـن            

 .انسان عزيز و فراموش نشدني شرکت کنند
 .جزئيات مربوط به ساعت و محل تجمع بعدا به اطالع عموم خواهد رسيد
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 پيام قدردانى 



دسته هاي بزرگ و کوچک وارد اين محـل         
مي شدند، انبوه جمعيت ايـن مـيـدان را             

ـانـدرولـهـاي           .   پوشانده بود  ـا و ب پالکـارده
ـنـدگـان ديـده              ـن زيادي در دست اجتماع ک

کودکان که صورتـهـاي خـود را          .   مي شد 
رنگ کرده بودند، بادکنکهائي در دسـت         
ـا نـوشـتـه شـده بـود                    داشتند که روي آنـه
ـاسـيـد،           حقوق کودکان را به رسميـت بشـن
زندگي بهتر حق ما است، کودکان مبتـال        
ـاتـي و کـودکـان فـراري از                    به بيـمـاري آپ
ـان و               کشورهاي ايـران، عـراق، افـغـانسـت

بــايــد فــورا حــق اقــامــت       . . .   اتــيــوپــي و     
ـا                .   بگيـرنـد   ـانـدرول ه ـا و ب ـر پـالکـارده ب

شعارهايي درمورد حق اقامت براي هـمـه      
پناهجويان مخفي، پذيرش زنان پناهـجـو       
از کشورهاي اسـالم زده و پـالکـاردهـاي             
متعددي عليه سياستهاي دولـت سـوئـد           

اين پالکاردها توجه وسيعـي     .   ديده ميشد 
ـبـل از شـروع        .   را بخود جلب کـرده بـود        ق

. راهپيمايي چـنـد سـخـنـرانـي ايـراد شـد               
سخنرانان به زبانهاي فارسي و سوئدي در        
مـــورد ســـيـــاســـتـــهـــاي فـــدراســـيـــون،        
ـاامـن        جهانشمولي حقوق انسان، اوضاع ن
ـتـهـاي          افغانستان، ايران و عراق، دفاع دول
غربي و دولت سوئد از جمهوري اسالمـي        
و ضرورت يک مبارزه متحدانه حرف زنـد        
ـه ايـن                  و از همگان دعوت مـي کـردنـد ب

در عين حال به    .   صف اعتراضي بپيوندند  
ـتـي از سـوي                ـي حاضرين گفته شد که هـئ
ـتـي از             ـئ فدراسيون و انجمن افغانها با هـي
پارلمان سوئد براي پيگيري خـواسـتـهـاي          

در .   پناهندگان ديـدار و مـذاکـره کـردنـد             
اطــالعــيــه جــداگــانــه ايــي نــتــيــجــه ايــن          
مذاکرات مهم را به آگاهي عموم خواهيـم      

 .رساند
ـه       ٢١راهپيمائي    آوريل زماني آغاز شد ک

 نفر در محـل جـمـع شـده          ٢٠٠٠بيش از   
در صف اول تظـاهـرات، کـودکـان          .   بودند

پناهجويي قرار داشتند، که خود بيـش از         
ـاسـت هـاي ضـد انسـانـي                 سايرين از سـي
پناهندگي در سـوئـد، مـتـحـمـل رنـج و                 

ـيـمـايـي            .   عذاب شده اند   در مسـيـر راهـپ
صدها نفر از جوانان و مـردم حـاضـر در               
محل به صف تظاهرکنندگان پيـوسـتـه و          

ـه حـرکـت درآمـدنـد              در .   بسوي پارلمـان ب
ــزرگ،                 ــن کــاروان ب ــر حــرکــت اي مســي
ـاهـنـدگـي و             شعارهايي در دفاع از حق پن

ـاهـنـدگـان            دادن اقامت دسته جمعي به پن
ـيـن آهـنـگ          .   مخفي سر داده شد    هـمـچـن

ـا و           "   زندگي زندگي اسـت   "  ـب و آهـنـگ زي
ـنـون پـخـش       "   تصور کن " مشهور   از جان ل
بعالوه گروه نوازندگان فدراسيـون  .   مي شد 

با نواخـتـن سـنـج و طـبـل شـور و حـال                      
زمـانـي   .   ديگري به تظاهرات داده بـودنـد       

ـارلـمـان           که صف اول تظاهرات به محـل پ
ـنـدگـان           سوئد رسيد هنوز صف تظاهر کن
از پل منتهي به ايـن مـحـل عـبـور مـي                 

 .کردند

در مقابل پارلمان، نمايندگان چهار حـزب        
پارلماني سوئد، حزب چپ، حزب محيط      
زيست حزب دمکرات مسيحي، و حـزب       
مرکز و برخي سازمانها و شخصيت هاي        
ــده حــزب                   ـن ـايـ ــمـ ـه ن ــملـ ــدي از ج ســوئ
ـيـسـت هـاي سـوئـد سـخـنـرانـي                  سوسيال

ـازوکـي       .   کردند سخنرانان از سوي کيميا پ
در جريان يک جدل زنـده و جـالـب مـورد                 
ـه            ـا ب سئوال قرار ميگرفتند که احزاب آنـه
ـاهـنـده            ـن چه طريق مي خواهند سياست پ

سخنرانان در  .   پذيري سوئد را تغيير دهند    
پاسخ به اين سوال گفتند که آن دسـتـه از              
ـه          احزابي که بادادن اقامت دسته جمعـي ب
ـا مـذاکـرات             ـا ب پناهندگان مخالفند تنـه
درون پارلماني عقب نـخـواهـنـد نشـسـت            
ـبـش هـاي قـدرتـمـنـد                     ـا جـن مگر آنکـه ب
ـه        مردمي بيرون از پارلمان مواجه شده و ب

اجبار تن به تجديد نظر در سياسـت هـاي           
ـان  .   خود دهند  از همين رو همگي سخنران

سازماندهي حرکت هاي اعتراضـي تـوده        
 آوريـل را مـورد         ٢١اي مانند تظاهرات    

ـال       ـب ـق تاکيد و تشويق قرار داده و از آن است
 .کردند

ــن                   ـان اي ــدگـ ـن ـان دهـ ـازمـ از طــرف سـ
تــظــاهــرات، مــيــنــا احــدي، اســمــاعــيــل        
ـازوکـي،             ـا پ ـي ـيـم مولودي، نسيم سحر، ک
ـيـق              عبداله اسدي، سيامـک بـهـاري، شـف

در سخنرانيهاي خـود       احمد و فريده زيرک   
بشدت رفتار غير انساني دولت سوئـد در         
قبال پناهجويان را مورد انتقاد قـرار داده         
ـه خـواسـتـهـاي                   ـه ب و خواهان آن شـدنـد ک

ـامـه                پناهجويان که به شکـل يـک قـطـعـن
در .   تنظيم شده بود، پاسخ مثـبـت دهـنـد          

ـه                   اين قطعنـامـه خـواسـتـه شـده اسـت ک
ـان و                کشورهايي نظـيـر ايـران، افـغـانسـت
عراق بدليل نقـض حـقـوق بشـر بـعـنـوان                
کشــورهــاي نــاامــن شــنــاخــتــه شــونــد و          
ـا فـورا       ديپورت پناهجويان به اين کشوره

يـک خـواسـت      .   و بالدرنگ متوقف شـود     
ديگر، بازنگري پرونده پناهجويان مخفـي      
ـاهـنـدکـي                   ـن ـاخـتـن حـق پ و برسميت شـن

در قطعنامه همچنين خـواسـتـه       .   آنهاست
ـه خـانـواده هـاي کـودکـان                 شده است که ب
مبتال به بيماري آپاتي اجازه اقامـت داده         
ـنـد           شود تا به اين ترتيب اين کودکان بتوان
ــاقــي بــمــانــنــد و ازســالمــت            در ســوئــد ب

 .برخوردار شوند
در طـول روزهـاي گـذشـتـه رسـانـه هـاي                  

ـا            ـاره متعدد فارسي زبان سوئد بارها و ب
درمورد ايـن تـظـاهـرات صـحـبـت کـرده                
ـيـراژ اسـتـکـهـلـم                بودند و يک روزنامه پرت
ـازوکــي مسـئــول                  ـيــا پ پـرتـره اي از کــيـم

در .   فدراسيون در استکهلم درج کرده بـود       
ـا رسـانـه و                      ـيـز دهـه ـيـمـائـي ن طول راهـپ
ـتـدپـرس،                 ـه خـبـرگـزاري آسـوشـي منـجـمل
خبرگزاري رسمي سـوئـد، راديـو پـژواک،            

ـزيـون      NITVراديو فردا، تلويزيون     ـلـوي ، ت
ـال،        ،  TV4کانال جديد، راديو انترناسيون

ـامـه              Svenskaروزنامـه مـتـرو، روزن
Dagbladet       مصاحبه هاي مـتـعـددي

 .با مسئولين اين تظاهرات انجام دادند
در اين اجتماع همچنين قطعنامه اي در         

محکومـيـت احـکـام اعـدام در ايـران و                 
مـجــازات اعــدام بــه تصــويــب رســيــد و            
تظاهرات کنندگان خـواهـان لـغـو فـوري             
احکام اعدام و از جمله لغو حـکـم اعـدام              
ـپـور، سـعـيـد               حجت زماني، کبرا رحـمـان
ماسوري، ليال ماني و شهال جاهد شدنـد        

 .و جمهوري اسالمي را محکوم کردند
ـامـه          ٢١تظاهرات   ـا بـرن ـا ب  آوريل در انته

هاي متنوع و شاد موزيک و رقص و آواز          
با هنر نمايي نيما چهرآزي ادامه و خاتـمـه       

 .يافت
ـه               ٢١تظاهرات    آوريـل در اسـتـکـهـلـم ک

ـاسـت هـاي            بزرگترين تظاهرات عليه سـي
ــود،             ضــدپــنــاهــنــدگــي دولــت ســوئــد ب
ـا         سازماندهي حرفه اي آن، مذاکراتي که ب
ـا                   اعتماد بنفس و مـحـکـم و مسـتـدل ب
نمايندگان دولت انجام شد هـمـه و هـمـه              

ـيـن                      ـروزي را در ب ـي ـنـده و پ ـه آي اعتماد ب
ـه ايـن خـبـر را                حاضرين و همه کساني ک
شنيدند دامن زد و تعداد قابل توجهـي را      
بــه عضــويــت در صــفــوف فــدراســيــون            
. ســراســري پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي درآورد       

ـار        فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني ب
دفاع از   ديگر قابليت و ظرفيت خود را در      

ـاع از آزادي و                    ـاهـنـدگـي، در دف ـن حق پ
ـاع از حـرمـت هـزاران                  انسانيت و در دف
ـا               پناهنده اي که از ايران و سـايـر کشـوره

تظاهرات باشکوه  .   فرار کرده اند نشان داد    
ـيـت گسـتـرده             اين روز نشانه اي از محبوب
فــدراســيــون در مــيــان پــنــاهــنــدگــان و             

 .مهاجرين ايراني بود
 آوريـل در عـيـن         ٢١حرکت قدرتمند روز    

ـاه           حال به دولت سوئد نشان داد که ما کوت
نميائيم و ظرفيت سازمانـدهـي و بسـيـج            
ـرانـي، افـغـانـي و                گسترده پناهنـدگـان اي

ـيـش       .   را داريم . . .   عراقي و    دولت سوئـد ب
از پيش متوجه ظرفيت فدراسيون و عـزم         

 .و اراده آن شد
ـرانـي،                   ـاهـنـدگـان اي ـن ـيـه پ ـل همينجا به ک
افغانستاني و عراقي و ساير پناهندگان و    
هــمــه انســانــهــاي دلســوزي کــه در ايــن             
ـنـد خسـتـه                 اجتماع بـزرگ شـرکـت داشـت

ـه     .   نباشيد مي گوييم   موج تعرض حقوق ب
پناهندگي را تنها با مبارزه هـمـبـسـتـه و         
متحدانه پناهندگـان و هـمـه انسـانـهـاي              
شريف و آزاديخواه مي توان به شـکـسـت           

ما اطمينان داريم که اگر اين نيرو       .   کشاند
که گوشه اي از آن در تظاهـرات پـرقـدرت            

 آوريل نشان داده شد در ابـعـادي هـر           ٢١
ـابـل                 چه وسيعتري به صحـنـه آيـد در مـق
ـاقـي          دولت سوئد راهي جز عقب نشيني ب

ـقـه            .   نخواهد گذاشـت   ـا سـاب فـدراسـيـون ب
ـقــوق                     ـاع از حـ ـه در دفـ ـانــي کـ درخشـ
پناهندگان در سـراسـر جـهـان دارد هـمـه               
ـقـويـت           ـا ت انسانها را فراي مي خواند که ب
صــفــوف انســانــيــت و مــحــکــم کــردن             
ـا قـدرت هـرچـه               پيوندهاي همبستـگـي ب
بيشتر و با توان سازماني هر چه وسيعـتـر          
ـاهـنـدگـي             ـن به جنگ سياست هاي ضد پ
 .دولت سوئد و ساير دولتهاي غربي برويم

 
فدراسيون         -همبستکي     

سراسري پناهندگان ايراني                   
 در سوئد     
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بزرگترين تظاهرات عليه سياستهاي پناهندگي در       
 سوئد   ادامه از صفحه اول 
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در اطـالعـيـه قـبـلـي خـبـر داديـم کـه                    
همزمان با برگزاري باشکوه تظـاهـرات       

 آوريل عليه سياست پنـاهـنـده        ٢١روز  
پذيري دولت سوئد، ميان نمـايـنـدگـان         
پناهندگان و گـروهـي از نـمـايـنـدگـان              
پارلمان سوئد مـذاکـراتـي نـيـز انـجـام              

مشروح ايـن مـذاکـره و ديـدار            .   گرفت
هيئت مذاکره کننده از   : بدين قرا راست  

جانب فدراسيون و انـجـمـن افـغـانـهـا                
مرکب بـودنـد از مـيـنـا احـدي دبـيـر                  
فدراسيون سراسري پناهندگان ايرانـي،     
اسماعيل مـولـودي دبـيـر فـدراسـيـون             
سراسري پناهندگان ايرانـي در سـوئـد          
که سـرپـرسـتـي هـيـئـت را بـر عـهـده                     
داشت، کيميا پازوکي دبير فدراسـيـون       
واحد استکهلم و نسيم سحر از انجمـن        

 .پناهجويان افغاني
هيئت پـارلـمـانـي سـوئـد از تـومـاس                 

 Tomas Enerothاينروت  
سخنگوي کميسون امـور اجـتـمـاعـي          
پارلمان و سـرپـرسـت هـيـئـت، يـلـمـاز                

،  Ylmaz Kerimoکــريــمــو    
 Anita Jonsonآنيتا يونسون 

و آقـــــاي يـــــوتـــــه والســـــتـــــروم                  
GoteWahlstrom   كـــــــه

هــمــگــي عضــو کــمــيــســيــون امــور            
اجــتــمــاعــي پــارلــمــان ســوئــدبــودنــد،        

شايان ذکر اسـت کـه       .   تشکيل مي شد  
کميسيون امور اجتـمـاعـي پـارلـمـان،           
سياست ها و اجراي قوانين مـهـاجـرت      
سوئد را مورد بررسي و مطالعـه قـرار          
داده و کــل ايــن وزارتــخــانــه تــحــت               
رهنمودهاي سياسي ايـن کـمـيـسـيـون           

 .فعاليت ميکند
مذاکرات پس از معرفـي اعضـاي دو           

ــرد                 ــروع ک ــودرا ش ــار خ ــت ک ــئ ــي . ه
مسئولين فدراسيـون بـعـنـوان صـداي           
اعــتــراض پــنــاهــنــدگــانــي کــه از                 
سياستهاي غير انساني دولـت سـوئـد          
بشدت ناراضي و خشمگين هسـتـنـد،         
وجوه مختلف سـيـاسـت پـنـاهـنـدگـي              
سوئد را زير انـتـقـادهـاي شـديـد خـود               

سـيــاسـت سـخــتـگــيـرانــه        .   قـرار دادنــد   
پناهنده پذيري، پـروسـه رسـيـدگـي بـه             

پــرونــده مــتــقــاضــيــان پــنــاهــنــدگــي،         
ــابســامــان کــودکــان و              ــعــيــت ن مــوق
بخصوص کودکـانـي کـه بـه بـيـمـاري               
ــقــض                  ــد، ن ــن ــال هســت ــت ــب ــي م ــات آپ
کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملـل      

از جمله مـواردي بـود کـه هـر يـک از                  
نـمـايــنـدگــان پــنـاهـنــدگـان از زوايــاي             

هـيـئـت    .   مختلف بـدان اشـاره کـردنـد          
فدراسيون ضرورت بازنگري و تـجـديـد        
نظر در سياستها و قوانين پناهـنـدگـي         
در سوئد، در راسـتـاي يـک سـيـاسـت                
پناهندگي انساني را مورد تاکيد قـرار     

 .دادند
هيئت پارلمان در توضيحات خود به      -

ــيــن مــوجــود                 ــوان ــاع از اجــراي ق دف
پــرداخــتــنــد و در خــاتــمــه از هــيــئــت            
فدراسيون خواسـتـنـد کـه مـطـالـبـات              

 .مشخص و معين خود را بيان کند
هيئت فدراسيون خواسته هاي خود را        
در سه بند مشـخـص تـقـديـم هـيـئـت                 

 .پارلماني کردند
 
دادن اقامت به کليه پناهجـويـانـي     -١

که در سوئد در پروسه پنـاهـنـدگـي يـا             
خارج از پروسه پـنـاهـنـدگـي بصـورت             

تـعـداد ايـن      .   مخفي زندگي ميـکـنـنـد      

 .پناهجويان حدود چهل هزار نفر است
توقف بالدرنگ اخراج پناهجويـان    -٢

 .از سوئد
دادن امکانات بهداشتي، مالي به       -٣

کليه پناهجويان مخفي و پناهجوياني     

 .که در پروسه پناهندگي قرار دارند
با طرح اين مطـالـبـات بـحـث تـنـد و                 

. داغي بر سر خواستهاي ما سرگـرفـت       
آقاي توماس شينروت اظهـار داشـت،        
نميتوان به همه پناهجويان اقامت داد       
و بايد به هر پرونده اي جداگانه برخورد        

خــانــم آنــيــتــا   .   شــود و قضــاوت شــود      
يونسون اشاره کردنـد کـه کـمـيـسـيـون              
تالش ميکند که قوانين عادالنه اجـرا        

آقاي يلماز معتقد بود کـه بـايـد        .  شود
به هر موردي جداگـانـه وبـطـور فـردي             

 .برخورد شود
در رابطه با موضوع تشويق و ترغـيـب     
کـارمـنـدان اداره مـهـاجـرت بـراي رد                
کردن درخواست هـاي پـنـاهـنـدگـي و              
صــدور حــکــم اخــراج هــا کــه در                     
مطبوعات و رسانه هاي گروهي سوئد      
نيز فاش شده بود، آقاي يوته گفتند که        
کامال بر اجراي قوانين نظارت دارند و       
شايعات امتياز دادن بـه کـارمـنـدانـي           
کــه جــواب اخــراج بــه پــنــاهــجــويــان             

 .ميدهند را تکذيب کرد
هيئت فدراسيون پناهندگان ايـرانـي و        
افغاني نظرات هيئت پارلماني به نـقـد         
کشيده و در کليه موارد نشان داد کـه           
برخوردهاي دولت در رابطه با مسـئلـه         

. پناهجويان غـيـر قـابـل قـبـول اسـت               
سپس هيئت فدراسيون لـيـسـت بـلـنـد            
بااليي از صدها پناهجو را در اختـيـار       
هيئت پارلماني گذاشـتـه و بـر مـوارد             
معيـنـي از نـقـض حـقـوق انسـانـي و                   
تعهـدات بـيـن الـمـلـلـي در خصـوص                 
حمايت از پـنـاهـنـدگـان تـوسـط اداره               

در .   مهـاجـرت سـوئـد تـاکـيـد کـردنـد               
ادامه همين بحث هـيـئـت فـدراسـيـون            
اداره مهاجرت سوئد را به نقض حقـوق        
انساني در خصوص پناهجويان متـهـم       
کرده و خواهان مبنا قرار دادن حـقـوق          
و قوانين انسـانـي در سـيـاسـت هـاي                

 .پناهندگي سوئد شدند
 

مذاکرات پـس از يـک سـاعـت پـايـان                
يافت و هيئت پارلـمـانـي قـول داد در              
مقابل خـواسـتـه هـا و مـطـالبـات و                   
نظرات ما را ابتدا در کميسيون امـور         
اجتماعي پارلمان و سـپـس چـنـانـچـه             
توافق بعمل آمد در جـلـسـه عـمـومـي             

هـمـچـنـيـن قـول         .   پارلمان طرح کـنـنـد     
ــســت                     ــي ــا ل ــه ب ــط ــه در راب ــد ک دادن
پناهجويان نيز پس از بررسي نتيجه را       

 .به اطالع ما برسانند
در پايان اسماعيل مولودي يـک جـمـع          
بندي از جلسه را ارائه داد و در جـواب          
اين بحث هيئت پارلماني کـه گـفـتـنـد            

اگر سوئد به همه پناهجويان يـک جـا           " 
اقامت بدهد بر روابطـش بـا پـارلـمـان             
" اروپا تائثير منفـي خـواهـد گـذاشـت           

گفت بر عکس اگر سوئد جواب مثبت       
به پناهجويان بدهد نمونه اي مـيـشـود         

از اول ژانـويـه تـا        .   براي ديگر کشورها  
 مورد شکايت از سـوئـد بـه          ٢٤کنون  

حال بگذار اين بـار     .   پارلمان اروپا رفته  
سـوئـد بـخـاطـر رعـايـت حـقـوق بشـر                   

 .نامش در پارلمان اروپا مطرح گردد
 

جمـعـبـنـدي نـظـر مـا ايـن اسـت مـا                     
حرفهاي شمارا شنيديم و بـيـشـتـر بـر              
خواستهاي انساني پناهـدگـان تـاکـيـد          
ميکنيم ما خوستار دادن اقـامـت بـه           

. همگي پناهجويان در سوئد هسـتـيـم        
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهندگان ايراني واحد سوئد کـمـپـيـن       
دفاع از حق اقامت عمومي براي کليه       
پنـاهـجـويـان را کـمـاکـان بـه طـرق و                    
اشکال مختلـف ادامـه داده و تـالش             
ميکند بـا سـازمـانـدهـي حـرکـتـهـاي               
اعــتــراضــي گســتــرده تــر، فشــارهــاي        
سياسي و اجتماعي سنگـيـن تـري بـر            
پارلمان و بـراي تـحـمـيـل مـطـالـبـات                

 .انساني فدراسيون، اعمال کند
 

همبستگي فدراسيون          
سراسري پناهندگان ايراني               

 واحد سوئد      
 

 ٢٠٠٥ آوريل     ٢٢

گزارشى از نتيجه مذاکرات مسئولين فدراسيون و انجمن افغانھا با 
  آوريل استکھلم ٢١نمايندگان پارلمان سوئد در تظاهرات روز 
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در مورد آخرين خبرها روز چهارشنبه     
 آوريل مـا نشـسـتـي بـا مسـئـول                ٢٠

کميسارياي پناهندگان سازمان ملـل     
دربخش الرويشه و مسئول مصـاحـبـه     

. ها، در خصوص وضعيتمان داشتـيـم      
در ايــن جــلــســه از ايــن مســئــولــيــن             
کميسارياي پناهندگان خواستيـم کـه       
براي مـا تـوضـيـح دهـنـد وضـعـيـت                  
انتقال ما به چه مرحله اي رسيده و تا        

در .   کنون چه اقداماتي انجام داده اند    
پاسخ به ما گفتنـد مشـکـلـي کـه در              
حــال حــاضــر داريــم ايــن اســت کــه                
دولتهاي پـنـاهـنـده پـذيـر و بـه ويـژه                   
دولتهاي اروپايي حـاضـر بـه پـذيـرش            

در پاسخ گفتيم چـنـيـن        .   شما نيستند 
ادعايي درست نميـبـاشـد خـود شـمـا             
چــنــد مــاه پــيــش در يــک مصــاحــبــه            

 دولـت    ٤مطبوعاتي اعالم کرديد که     
سوئد، نروژ، فنالند و دانمارک حاضـر    
شده اند که کليه پناهندگان مسـتـقـر          

سوال مـا   .   در الکرامه را انتقال دهند    
ايــن اســت کــه چــرا هــيــچ خــبــري از              
دولتهاي نروژ فنالند و دانمارک نشد؟      

. پاسخي در اين زمينه به ما نـدادنـد          
و طبق معمول سعي کردنـد بـحـث را            

 .به انحراف بکشانند
شـمـا در     :   همبستگي هفتگـي  

مقابل اين بازي هاي پلتيک يو ان چـه   
 واکنشي نشان داديد؟

مـا آنـهـا      :   لک محمد چراغي  م
 روز بـه آنـهـا          ١٠را تهديد کرديـم و        

 ١٠وقت داديم و گفتيم اگر طي ايـن          
روز ما پاسخ روشن صريح و شـفـافـي          
از پروسه انتقال مان دريافت نـکـنـيـم           
از اول ماه مـه اقـدامـات اعـتـراضـي              

 .گسترده اي را شروع خواهيم کرد
اگـر جـواب     :   همبستگي هفتگي 

قانع کننده اي ندادند چه اقداماتي را       
 ميخواهيد انجام دهيد؟

تصـمـيـم    :   ملک محمد چراغي  
گرفته ايم يوان را بـايـکـوت کـنـيـم و               
اعالم کنيم که تا زمان رسـيـدگـي بـه            
وضـعــيــت و مــطــالـبــاتــمــان، حــاضــر         
نيستيم تحت حمايت و چـتـر کـمـکـي          

نامه اي به سازمان ملـل      .   يوان باشيم 

خواهيم نوشت با امضاي تمـام افـراد         
اين کمپ و اعالم ميکنيـم بـه دلـيـل             

 ساله اين سازمان با زندگـي       ٢٦بازي  
ــان و                   ــودکـ ــا، کـ ــوشـــت مـ ــرنـ و سـ
خانوادهايمان از امروز ديگر حـاضـر        
نيستيم خود را تـحـت حـمـايـت ايـن                
سازمان بدانيم و ميخواهيـم کـه يـک           
سازمان منصف تر و با متـعـهـد تـر،           
مسئوليت حمايـت از مـا را بـعـهـده               

ما همچنين تصميم داريـم از       .   بگيرد
روز اول ماه مـه هـيـچـگـونـه غـذا و                  
امکانات غدايي و غيره را از يـو ان            

 .دريافت نکنيم
االن :   همبستگي هفـتـگـي    

وضعيت امکاناتي که يـوان بـه شـمـا            

ميدهد چگونه اسـت؟ مـيـزان کـمـک             
 رساني آنها چقدر است؟

اول :   ملک محمد چـراغـي    
اجازه بدين ايـن را تـوضـيـح بـدم کـه                 
ايــنــجــا کســي بــه تــمــام مــعــنــا بــا               
امکانات ناچيزي که يو ان مـيـدهـد،          

مـردم ايـنـجـا بـه          .   زندگـي نـمـيـکـنـد        
اشکال مختلف نان و غـذاي خـود را            
با کار و از کانال هاي ديـگـري تـهـيـه         

اما امکاناتي هم که يـو ان     .   ميکنند
ميدهد خيلي ناچيز و مـحـدود شـده            

بطورمثال االن مدتي است کـه       .   است
. سهميه آب ما بشدت کم شـده اسـت          

 تانکر آب داشتيم که ٤ما قبال روزي 
 تـانـکـر آب يـا           ٥ روز     ٢اين االن به     

تانکـر ونـيـم رسـيـده          ٢بعبارتي روزي  

اين ميزان آبي کـه االن بـه مـا             .   است
ميدهنـد حـتـي کـفـاف آشـامـيـدن و                 
شستن ظروف و لباسـهـايـمـان را هـم             

چه برسد به اينکه با اين آب       .   نميدهد
از طــرف ديــگــر     .   بــتــوان حــمــام کــرد    

وضعيـت امـنـيـتـي چـادرهـا بسـيـار                
چـادرهـاي   .   خراب و آسيب پذير اسـت     

ما تاب و مقـاومـت هـيـچ چـيـزي را                
نه باران، نه طوفان و نه گـرمـا          .   ندارد

ــه اي          .   و آتــش    ــادث ــن ح ــري ــوچــکــت ک
ميتواند بسرعت اينجا به يک فاجـعـه        

چنـد شـب     . عظيم انساني تبديل شود 
پيش يک طوفان خطرنـاک و طـوالنـي           
مدت شني در حوالي کمپ راه افـتـاد         

.  دقيقه بطوال انـجـامـيـد        ٣٣و مدت   

تعداد زيادي از چـادرهـا در اثـر ايـن              
بچه ها بشدت   .   طوفان شن پاره شدند   

در هـراس بـودنـد و کـوچـکـتـرهـا از                  
. شدت ترس و نگراني گريه ميکردنـد      

چنـد نـفـر حـتـي در اثـر ايـن اتـفـاق                      
در حاليکه اين اتـفـاق       .   بيهوش شدند 

داشت توي کمپ ما ميفتاد و حـتـي           
بعد از آن، هيچ نهاد و سـازمـان بـيـن           

. المللي سروکله اش آنجا پـيـدا نشـد          
هيچکدام از کارمندان و مسـئـولـيـن          
يوان حتي براي شمردن جنازه هاي ما       
قدم رنجه نکـردنـد کـه بـه کـمـپ مـا                  

 .سربزنند
وصـعـيـت    :   همبستگي هفتگي 

 کودکان چطور است در اين کمپ؟
خـيـلـي    :   ملک محمد چراغي  

هــيــچ امــکــان آمــوزشــي و           .   خــراب
تفريحي براي بچه ها در اين اردوگـاه         

مـواد مـنـفـجـره و          .   موجود نميباشـد  
خمپاره ها و موشکهاي منفجـر شـده         
و منفجـر نشـده اسـبـاب بـازي هـاي                

. خطرناک کودکان را تشکيل ميدهند    
بعضي از بچه ها براي تـامـيـن مـواد            
غذايي شان به روي جـاده رفـتـه و از               

عموما در   .   مردم کمک جمع ميکنند   
مواد فاسد و الي و لجن مي لولند و          

وقتي بـه چـهـره هـاي           .   بازي ميکنند 
بچه هاي اين کمپ نـگـاه مـيـکـنـيـد،            

. باورتان نميشود که اين ها کـودکـنـد        
فکر ميکنيد کـارگـران زعـال سـنـگ            

انـگـار از تـوي کـارخـانـه زغـال                .   اند
خــالــصــه  .   ســنــگ بــيــرون آمــده انــد         

وضعيت کـودکـان مـان اصـال خـوب              
 .نيست

مـا اطـالع     :   همبستگي هفتگي 
يافتيم که اخيرا مقامات دولت جديد      

عراق تالشهايي را بـراي بـازگـردانـدن          
پــنــاهــنــدگــان کــرد شــروع کــرده در             

 اينمورد خبري داريد؟
چـنـد   :   ملک محمد چراغـي   

وقت پيش يک هيئت از طـرف دولـت           
جديد عراق به کمپ پناهندگـانـي کـه          
بــه تــازگــي از شــمــال عــراق بــه ايــن              
منطقه آمده بودند رفـتـه تـا آنـهـا را               
متقاعد کـنـنـد کـه بـه شـمـال عـراق                  

به آنـهـا گـفـتـه بـودنـد مـا                .   بازگردند
حاضريم به شما امنيت داده و زندگي       

و خـالـصـه بـا         .   تان را تاميـن کـنـيـم        
وعده و وعيد قصد داشتن پناهندگان    
را متقاعد کنند که بـه شـمـال عـراق             

 .بازگردند
واکنش ايـن   :   همبستگي هفتگي 

پناهندگان بـه هشـدارهـا و وعـده و               
وعيدهاي مقامات دولتي عـراق چـه         

 بود؟
اتـفـاقـا    :   ملک محمد چراغي  

پناهندگان جواب خوب و محکمي به     
به آنها گفـتـه بـودنـد         .   آنها داده بودند  

شما الزم نيسـت دلـتـان بـه حـال مـا                 
اگر واقعـا دل رحـم شـديـد و             .   بسوزد

دلتان براي ما ميسوزد برويد بـه اون       
دو سه هزار نفري که با هزاران ترس و         
مشقت در الطاش زندگي ميکنـنـد و         
هر روز دارنـد قـربـانـي مـيـدن کـمـک                 

شما اگر واقـعـا خـيـرخـواه مـا             .   کنيد
هستيد برويد به همان سه هزار نـفـري         
که از الـطـاش فـرار کـرده و االن در                  
بدترين شرايط در زير سايه حکـومـت        
شما در شمال عراق زندگي ميـکـنـنـد         

شما تا کـنـون بـراي ايـن           .   کمک کنيد 
همه پناهنده و آواره کرد در رومـاديـه         
و سليمانيه چه کرده ايد؟ تازه خـيـلـي          

از هــمــيــن پــنــاهــنــده هــا اعضــا و               
ــه              ــيــروهــاي وابســتــه ب هــواداران و ن

کساني بودند کـه هـم        .   خودتان بودند 
از طــرف دولــت ايــران هــم از طــرف              
دولت عراق و هم از طرف شما مـورد          
آزار و اذيت و بي مهري و بي توجهـي    
قرار گرفته اند؟ به آنها گفتـنـد دسـت           

ما حاضر نيستـيـم     .   از سر ما برداريد   
براي لحظه اي به زير سايه حـکـومـت         

تمام مشکالت زنـدگـي   .   شما برگرديم 
را با جـان مـيـخـريـم مـيـجـنـگـيـم و                     
مبارزه ميکنيم و سـرنـوشـت مـان را            

 .خودمان تغيير ميدهيم
وضـعـيـت    :   همبستگي هفتگي 

پناهندگان فلسطيني چگـونـه اسـت؟        
چه تعداد در کـمـپ شـمـا هسـتـنـد و                 

نگاهي به وضعيت پناهندگان ايراني در كمپ الكرامه واقع 
 در مرز عراق و اردن

  ادامه از صفحه اول
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البته وضـعـيـت      .   همه پناهنده ها بود   
پناهندگان فلـسـطـيـنـي اسـف بـارتـر              

به اين دلـيـل کـه پـروسـه هـاي              .   است
انتقال بسيار محدود و کمتـر شـامـل          

در .   اين دسته از پناهندگان ميشـونـد   
 نفر پنـاهـنـده      ٤٠-٣٥اين کپ حدود    

الـبـتـه در کـمـپ          .   فلـسـطـيـنـي اسـت        
الـرويشــه واقـع در داخـل خــاک اردن              
عــمــومــا پــنــاهــنــدگــان فــلــســطــيــنــي       

اين پناهندگان هـم از سـوي         .   هستند
يو ان و هم از سوي دولت اردن بشدت     

االن سهميه آذوقه ايـن      .   تحت فشارند 
پناهندگان در کـمـپ مـا، مـدت دو               

 .هفته است که قطع شده است
چرا سهمـيـه    :   همبستگي هفتگي 

آذوقه و غذاي آنها قطع شده؟ تـوجـيـه     
 يوان براي اين کار چيست؟

ايـنـجـا    :   ملک محمد چراغي  
پناهنده ها را برحسب مليت تقـسـيـم         

پناهندگان فـلـسـطـيـنـي       .   بندي کردند 
تحت نـظـر افـراد ديـگـري در يـو ان                   
هستند و ما تحت نظر افراد ديـگـري         

مسئولين مربـوطـه بـه ايـن          .   از يو ان  
بـه  .   پناهندگان مرتب عوض ميشوند   

همين قضـيـه بـاعـث        .   داليل مختلف 
شده تا در کار اينها اشکاالت زيـادي        

 بوجود آيد؟
مشـکـل   :   همبستگي هفتگـي  

دولت اردن با اين پناهندگان چيست؟    
اردن چرا آنـهـا را تـحـت فشـار قـرار                  

 ميدهد؟
دولـت اردن اصـال        :   ملک محمد 

راضــي بــه نــگــهــداشــتــن ايــن کــمــپ           
. پناهـنـدگـي در خـاک خـود نـيـسـت                

مقامات اردني معتـقـدنـد کـه وجـود            
اين پناهنـدگـان در اردن در نـهـايـت               
مسئوليت تام و کمالش در آيـنـده بـه           

چون حتي مقـامـات   .   دوش ما ميفتد  

اردني هم مـيـدانـنـد کـه يـوان هـيـچ                  
اقدامي براي انتقال اين پـنـاهـنـدگـان          

براي همين با اذيـت و    .  انجام نميدهد 
آزار پناهندگان عمال آنها را در چنان        
شرايط سـخـتـي قـرار مـيـدهـنـد کـه                  

. مجبور به بازگشت بـه عـراق شـونـد           
اردن به دنـبـال ايـن اسـت کـه هـرچـه                  
زودتـــر از شـــر ايـــن کـــمـــپ هـــاي                
پناهنـدگـي خـالص شـود و تـرجـيـح                
ميدهد راه خالصي آن هـم بـه عـراق              

 .ختم شود
از اوضـاع    :   همبستگي هفتگي 

الطاش هم خبري داريد؟ االن اوضـاع        
آنجا چه طوره و چه تـعـداد پـنـاهـنـده              

 آنجا مانده اند؟
کمابيـش  :   ملک محمد چراغي  

الــطــاش هــنــوز هــمــان       .   خــبــر داريــم   
اوضاع نابسامان و ناامن گـذشـتـه را          

پناهندگان هيچ امنيتـي آنـجـا        .   دارد

مـرتـب مـورد سـوء قصـد و              .   ندارنـد 
يک . ترور و حتي آدم ربايي قرار دارند

نمونه اش همين چهارشنـبـه شـب رخ           
داده پناهنده اي است کـه سـالـهـا در             

. بيمارستاني در روماديه کار ميکـرد     
چهارشنبه شب اين پناهنده که نامش  

 ٧سيف اله احمدي اسـت، بـه اتـفـاق             
نفر ديگر مورد تعرض نظامي رگبـار        
مسلسـل دسـتـه جـات عـراقـي قـرار                
گرفته که سيف اهللا درجا کشتـه شـده          

از .    نفر ديگر مجـروح مـيـشـونـد          ٧و  
اين اتفاقـات مـرتـب در الـطـاش رخ               

 ٣٠٠٠در حال حاضر حدود      .   ميدهد
 پناهنده ايراني در الـطـاش     ٣٥٠٠تا  

که همـه بـا تـرس و           .   زندگي ميکنند 
و .   فالکت دارند آنجا زندگي ميکننـد     

در واقع از سر ناچاري و نداشتن هيـچ         
 .راه و چاره مجبور شدند آنجا بمانند

اوضـاع  :   همبستگي هفتگـي  

پناهندگـان ايـرانـي در شـمـال عـراق               
چـطــور اســت؟ چــه تــعـداد پـنــاهـنــده             

 ايراني در شمال عراق بسر ميبرد؟
حـدود  :   ملک محمد چراغـي   

 پنـاهـنـده ايـرانـي از الـطـاش              ٣٠٠٠
بسمت شمال عراق رفته که اصال آنها       

اتـفـاقـا    .   هم وضعيـت خـوبـي نـدارنـد          
وضعيت اين پناهندگان چنان تـاسـف       

 تـن    ١٣٠بار است که تـعـداد حـدود           
مجبور شدند از شـمـال عـراق راهـي             

نه خانه  .   همين منطقه مرز اردن بشن    
دارند نه کـار دارنـد نـه امـکـان کـار                  
کردن در آنجا وجود دارد و خـالـصـه             
وضعيت بسيار سخت و مشقت بـاري       

 .دارند
ميدانـم کـه     :   همبستگي هفتگي 

موضوعات بيشتـري بـراي صـحـبـت           
. متاسفانه وقت زيادي نـداريـم      .   است

ــر  اگــــــــــ

ـار شـده و                       را ديده ايـم، شـکـنـجـه و کشـت
مـا  .   اعتراضاتمان به خون کشيده شده است   

که تا چشم بر هم مي گذاريم چهره عزيزانـي          
را بياد مي آوريم که هزار هزار در زندانهـاي          

زناني را مي بينيـم     .   اسالمي اعدام شده اند   
ـر سـرشـان کشـيـده،                 که حجاب اسـالمـي ب
دهها هزار نفرشان را مجبور کرده اند به تـن         

جواناني که از سر يـاس       .   فروشي رو بياورند  
. ما از ايران مي آييـم  .   تن به اعتياد داده اند    

 ميليون جـوان  ١٠از جايي که فقط بيش از       
 .بيکار دارد

بي شک حقايق ايران را بسياري از مـردم در        
ـيـغـي                ـل ـب اروپا نمي دانند چون امـکـانـات ت
عظيم را تبديل به مدرنترين ابزارهـاي درغ         

دولت انگليس  .   پراکني عليه مردم کرده اند    
در اروپا پيشتاز اين بي شرمـي و وقـاحـت             

هر روز کـوهـي       .   عليه پناهجوان شده است   
از وارونه کردن واقعيت را بخورد مردم مـي         
دهند تا نشان دهند زندگي انساني حق مـا        

ما را دزد و قاچاقچي و تـروريسـت     .   نيست
ـا وجـدان جـامـعـه                به تصورير مي کشند ت

ـزد         امـا هـمـه      .   انساني به دفاع از ما برنـخـي
ـتـي و دزدان                  ـروريسـتـهـاي دول ـنـد ت ميدان

ـاي و از              ـا اروپ افسانه اي در همين پارلمانه
هـمـه   .   جمله در دولت انگليس النه کرده اند      

ميدانند دزد و قاچاقچي و تروريست کسي       
جز سران و کاربدستان جمهوري اسالمـي و         
ـنـد و                     ـيـسـت ديگر رژيم هـاي سـرکـوبـگـر ن
ـا               ميليون ميليون انسان را آوره کـرده انـد ت
راحتر بتوانند از قبل کار مردم زحمـتـکـش          

 .زندگي کنند
دولت انگليس با افتخار اعالم کرده است           
طي دو سال گذشته با کنترل مرزها ميزان              
ورود پناهجو به اين کشور را به يک سوم               

آنجا هم که ما       .   کاهش داده است    
پناهجويان با تن دادن به دهها خطر و             
بعضا با بجا گذاشتن همه خانواده و                 
عزيزان خود توانسته ايم وارد اين کشور          
شويم در چشم بر هم زدني کيس هاي            
پناهندگي ما بسته مي شود و مجبورمان           
مي کنند به زندگي مخفي رو بياوريم و              
دشوار ترين کارها را براي ادامه زندگي              

اما ما با صدايي رسا اعالم مي            .  بپذريم 
ما   .  کنيم تن به اين سيه روزي نمي سپاريم              

بلند مي شويم و انسانيت را به پشتيباني             
ما اعالم مي کنيم       .   از خود فرا مي خوانيم       

انسانيت زنده است و اگر صداي ما شنيده             
شود دست ياري به سوي ما دراز مي           

ما نيز در مقابل تعرض ضد انساني                .  شود
دولت انگليس به اين دولت اعالم جنگ                  

 ٢٦همانطور که در طول حيات        . مي دهيم  
ساله حکومت اسالمي حتي يک روز دست            
از مبارزه نکشيده و با چنگ و دندان از            
حق حيات و يک زندگي بهتر دفاع کرده              

ما مي گويم در يک گوشه اي از اين              .  ايم
جهان پهناور جايي براي زيستن ما، آنطور            
که شايسته انسان است بايد وجود داشته              

پناهندگي را حق خود و همه کساني              .   باشد 
مي دانيم که از مرگ و نيستي و بدبختي             

ما اعالم مي کنيم که         .  جان بدر برده اند        
پناهندگي حق ما است و براي تحقق اين               
خواست عميقا انساني مبارزه مان را          

 -به فراخوان همبستگي        .  سازمان ميدهيم    
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني در              

 جون در    ٢١ تا ١٩هفته پناهنده از تاريخ      
لندن دست به تحصن مي زنيم تا صداي               
اعتراض متشکل خود را به گوش همه           
مردم شريف در اين کشور برسانيم و دولت                  
را وادار کنيم دست از اين همه حق کشي       
آشکار و ضد انساني بردارد و ما را بعنوان                

به اعتراض ما بپيونديد تا          .  پناهنده بپذيرد     
با همه نشان دهيم انسانيت مرز نمي              
. شناسد و ما نيز حق زندگي داريم            

 در هفته پناهنده به تحصن پناهجويان بپيونديد

 ادامه از صفحه اول

 كيوان جاويد 

٨ادامه در صفحه   
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بر اساس گزارشات رسيده به دفتر فدراسيـون        
ـا درخـواسـت                 ـي ـرال در استراليـا، دولـت اسـت
ـاهـجـويـان                    ـن اقامـت مـجـدد تـعـدادي از پ

طويل المدت را ظرف دو هفته  شده بازداشت
ــرده اســـــــت                      ــيـــــــش رد کـــــ  .پـــــ

بنا به گزارش رابط فدراسيون در بازداشتگاه   
بكستر، اداره مهاجرت ديروز يك پناهجـوي       
ـازداشـت شـده               ـلـي ب ـي ديگر ايراني حميد خل

حميد از درد .   طوالني مدت را رد كرده است 
ـيـن دو        .   كمر شـديـد رنـج مـي بـرد             هـمـچـن

ـد        پناهجوي ديگر بنامهاي داريوش هوشمـن
ـز          ـي ـا نـادري ن  اپـريـل     ٢٢در تـاريـخ        و پوري

داريوش از   . جوابهاي منفي دريافت كرده اند    
 در بازداشت دولت استراليا بوده ٢٠٠٠سال  

مـاه   ٢که     پناهجويي است  ٢٢است و جزء    
ــيــش ــان داده شــده        فــرصــت ديــگــري   پ ــه ان ب
ـمـود    مبادرت خوردن قرص داريوش به. بود ن

. و به بيمارستان پورت اگوستا انتقال داده شد
ـازداشـت   ٢٠٠١پوريا نادري نيز از سال        در ب

ـره بـراي        ٢٢اونيز در ليـسـت       .   بوده است  ـف  ن
ايـن در    .   امكان بازگشايي پرونده قرار داشت    

ـمـاري رنـج            ـي حالى است كه پوريا بشدت از ب
ـهـاد              ـيـشـن ميبرد پزشک او در بازداشتگـاه پ

امــا اداره    .   كــرده اســت    را آزادي فــوري او     

ـه    .   مهاجرت اهميتي نمي دهد    در اعتراض ب
ـه                     ـاهـنـدکـي او و ب ـن رد شدن درخـواسـت پ

دورافتاده  قسمت در پوريا درخواست خود او  
 مــــي شــــود      نــــگــــهــــداري     1ســــرخ     

ـرانـي        حميد خليلي   ـزكـه      پنـاهـجـوي اي ـي کـن
ــتـــــش رد شـــــده اســـــت                 درخـــــواســـ

مــبــادرت نــمــود و بــه            قــرص خــوردن بــه
ـا         ـقـل شـد        بيمارستان پـورت اگـوسـت ـت . مـن

ـا              ـي ـرال پناهجويان مي گويند که دولـت اسـت
 .حرفش با عملش با هم فرق مي کند

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني واحـد        
ـم          ـي استراليا دولت استراليا را مسئول مستـق
ـاريـهـاي             ـم ـي جان اين پناهجويان و مسئول ب
 . جســـمـــي و روانـــى آنـــهـــا مـــيـــدانـــد                

   
ــري     ــراسـ ــيـــون سـ ــان  فـــدراسـ ــنـــدگـ ــاهـ ــنـ پـ

ـر    معتقد است که اعالم تصميم     سيدني اخـي
ـاهـجـويـان                ـن دولت استراليا در ازاد کـردن پ
ـم         بازداشت شده دراز مدت انعکاس مستقـي
ـارزات                 ـاهـنـدگـي مـب ـن جنبش رو به رشـد پ

ـان    عمومي از  فشارهاي پناهجويان و  حامـي
ـه    پناهنده ها از اقشار مختـلـف     مـي   جـامـع

 باشد
ـر دولـت              نـظـر    مـا  در رابطه با تصميم اخـي

ـا بـراي                 ـي ـرال عمومي را به قصد دولـت اسـت
بنا . مي نمائيم استرداد اتي پناهجويان جلب

ـازداشـتـگـاه                 ـازداشـتـي از ب بر پناهجويـان ب
انها بايد قراردادي را امضا  بکستر و ويالوود

ـا هـر         ـي کرده و موافقت کنند که دولت استرال
انها  اوضاع کشور که تشخيص دهد که وقت

ـه کشـور                 ـا را ب ـه خـودشـان    بهبود يـافـت ان
 برگرداند

از همه سازمانها نهادها و افراد انسـان          ما   
ـا          دوست ميخواهيم كه به هر طريق ممكن ب
اعمال فشار به دولت استراليا خواهان آزادي        
كليه پناهجويان بازدشتي به ويژه پناهجويان       

 ايراني شوند
ـائـي و        تنها اعتراضات و   .    فشارهاي اجتـم

مـي   خود پناهجـويـان اسـت كـه             مبارزات
ــفــع             تــوانــد ــن ــري را ب ــيــشــت تــوازون قــواي ب

پناهجويان بوجود اورده و به تغيير سـيـاسـت       
ـهـاي             ـازداشـت ضد انساني دولت استراليا و ب

 .اجباري ان گردد
 

فدراسيـون سـراسـري        
 پناهندگان ايراني سيدني

 ٢٠٠٥ آوريل ٢٢

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني واحـد       
ـريـن           استراليا با اطالع از خبر سخنراني شـي
عبادي در دانشگاه كاتوليك سيـدنـي خـود          
ـيـه افشـاي               را براي يك كمپين گستـرده عـل
جنايات رژيم اسـالمـي در سـيـدنـي و در                 
 .مراسم سخنراني شيرين عبادي آماده كرد

 آوريل همزمان با سخنراني شيـريـن   ١٥روز  
عبادي، فعالين فدراسيون در مقابل مـحـل        
سخنراني شيرين عبادي، نمايشـگـاهـي از         

ـايـات رژيـم                    بي حقوقـي و سـركـوب و جـن
ـنـد         ـيـن     .   اسالمي را به نمايش گـذاشـت فـعـال

ـا بـــرگـــزاري يـــك مـــيـــز                فــدراســـيـــون بـ
در مورد نقض حـقـوق انسـانـي             اطالعاتي

ـارسـي و                      ـا شـعـارهـاي ف در ايـران هـمـراه ب
تصــاويــر و نــوشــتــه هــاي           انــگــلــيــســي و   

افشاگرانه توجه حاضريـن را بـخـود جـلـب              
ـال از            .   کردند ـب ـق دانشجويان و مردم به اسـت

ـا امضـا طـومـار                   اين حرکت پـرداخـتـه و ب

اعتراض به احکام اعـدام در ايـران و ابـراز               
عالقه به کمک و همکاري با ما اين حرکـت          

عکـسـهـاي       . را مورد پشتيباني قرار دادند    
کبرا رحمانپور و عاطفه رجبي، شـعـارهـاي         
محکوميت احکام اعدام و سـنـگـسـار در            
ـه خـود جـلـب کـرد و                    ـادي ب ايران، توجه زي
تعداد زيادي از حاضرين در محل طـومـار          
ـپـور را           اعتراض به حکم اعدام کبرا رحـمـان

 .امضا کردند

 صفحه شـده بـود        ١٦كليه اين امضاها كه     
ـامـه تـوضـيـحـي از سـوي                      ـا يـك ن همراه ب
ـا                ـي فدراسيون بـراي وزارت خـارجـه اسـتـرال

 .ارسال شد
ـريـن           سخنراني و کنفرانس مطبوعاتـي شـي
. عــبــادي اســاســا در دفــاع از اســالم بــود            

ـه در جـلـسـه حـاضـر                  تعدادي ازمردمـي ک
بودند، از اينکه عبادي يک آخوند بي لبـاس         
ـاع           و بي عمامه است، حرف ميزدند و از دف
ـررات                   ـيـن و مـق شديد وي از اسـالم و قـوان
اسالمي انتقاد كرده و به نشـانـه اعـتـراض             

 .جلسه سخنراني را ترك كردند
همبستگي فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ـاده         ايراني واحد استراليا از هر فرصتي استف
ـا و                  ـري ه ميكند تا سبعيـت و وحشـيـگـي

سركوب و جنايات جمهوري اسالمي را در        
معرض ديد جامعه استراليا قرار داده و در          
ـان              ـيـه فـراري ـل همان حال از حق پناهندگي ك

ما هر گـونـه     .   جمهوري اسالمي دفاع نمايد   
ســازش و روابــط ســيــاســي بــا جــمــهــوري           
اسالمي را محكوم كرده و قاطعانه سـازش        
و مماشات جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت                

 .استراليا را افشا خواهيم كرد
 

فدراسيون         -مبستگي      ه 
 -سراسري پناهندگان ايراني                   

 استراليا     
٢٠٠٥ آپريل      ١٩  

جلسه دفاع از اسالم در دانشگاه کاتوليک 
به محل افشاى جنايات رژيم   سيدنى استراليا

 اسالمى تبديل شد 

ـه جـمـهـوري                    بيست و شـش سـال اسـت ک
ـه               اسالمي يک زندگي فـوق ارتـجـاعـي را ب

 مردم در ايران
ـا هـزار اعـدام،         .   تحميل کـرده اسـت      صـده

احکام ارتجـاعـي و ضـد انسـانـي از نـوع                  
بريدن دست، پاشيدن اسيد بر سر و صـورت     
زنان، از حدقه در آوردن چشم، اجراي احکـام      

 دخالت مـداوم در       حتيسنگسار و اعدام و     
ـا        ـنـه خصوصي ترين زواياي زندگي مردم، ت
توصيف دولـت جـمـهـوري اسـالمـي شـده               

 .است
 سال، اشتيـاق و      ٢٦از طرف ديگر در طول      

خواست دستيابي به آرامش، امنيت و يـک         
زندگي متمدنانه و بشري منجر به گريختـن        

 .ايرانيان زيادي از ايران شده است
 !شهروندان ايراني مقيم در ونکوور! دوستان

تعداد زيادي از ايرانيان گريخته، سالهاسـت       
ـا در             که بالتکليف در معرض ديپورت و ي
حال زندگي بي نام و نشان و مـخـفـي مـي                

 نيازمند جلب حمايت شـمـا،       امروزباشند و   
ـيـل           شما شاهدان عيني، شماييکه به هر دل

 .به اينجا مهاجرت کرده ايد مي باشند
ـاهـنـدگـي                  ـن ـان پ ـاضـي ـق روز هفتم مي، مـت
ـه                      ـه ب ـنـد ک ـن ـاضـا مـي ک ـق ايراني از شما ت

ـه دولـت                   ـا هـم ب خيابان بياييد و يکـصـدا ب
ـه         ـيـم ک ـن  ايـران کشـور امـن          کانادا اعالم ک

 !نيست
بلکه زندگي انساني و بـي دغـدغـه و آزاد               
براي زن و مرد و کودک در ايران غير قانوني          

 مي باشد
ـا بـراي سـران و                  ـنـه در اين کشور امنيت ت

 !دولتمردان رژيم وجود دارد
 :بياييد يکصدا به دولت کانادا بفهمانيم که

عقب مـانـدگـي تـجـحـر و بـربـريـت رژيـم                     
ـتـخـاب مـردم             هيچکدام ربطي به مردم و ان

 .در ايران ندارد

آرزو و تمايل مـردم در ايـران يـک زنـدگـي                  
متمدنانه قرن بيست و يـکـم اي مـثـل هـر                

 .جاي ديگر دنيا مي باشد
توده عظيم کساني که از ايران قادر به گـريـز           
ـه ديـگـر               ـنـد ک بوده اند، خانواده هايي هست
ـادگـي در آن جـهـنـم را                  امکان ادامه ايسـت
ـازمـنـد هـمـصـدايـي                ـي نداشته اند و امروز ن
شما، گواه و شهادت شما، شرکت يـکـايـک           

 !شما در تظاهراتشان مي باشند
روز هفتم مي به خيابان بياييـم و يـکـصـدا              

 :فرياد بزنيم
ـاامـن قـرار            ايران بايد در ليست کشورهاي ن

 !بگيرد
هفتم مي شنبه      : زمان 

  صبح  ١١ساعت 
 

خيابان الندزدل و     :  مکان
 سيزدهم ، نورت ونکور    

 
: شماره تماس
٦٠٤ ( ٧٢٧٨٩٨٦  (  

 
Email: fedra-

tionbc@yahoo.com 
 

زنده باد        !  زنده باد همبستگي           
 ! حق انساني پناهندگي              

 
فدراسيون پناهندگان ايراني                    

 واحد ونکوور        

 
! هفتم مى روز اعتراض به ديپورت در آانادا   

دولت استرالیا حرفش با عملش یکی 
  نیست
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جــمــهــوري اســالمــي زمــانــي قــدرت        
راقبضه کـرد کـه مـردم هـمـه چشـم                  
امــيــد بــه تــغــيــيــراتــي در ســاخــتــار           
حکومتي داشتند و روياي آيـنـده اي          
پربار و زندگي بـا عـدالـت ،صـلـح و                
آزادي را در سر مي پـرورانـدنـد؛ امـا            
زهي خيال باطل، که گرگان در کمين       

با قـدرت گـرفـتـن حـکـومـت              .   بودند
اسالمي چيزي جز رعب و وحشـت و          
کشــتــار و آوارگــي نصــيــب ايــران و            

زماني که خميني اعالم    .   ايراني نشد 
قلم دگرانديشان از شـمـشـيـر     " کرد که   

، چـهــره واقــعــي      " خـطــرنـاک تـر اسـت        
جـنـگـي نـابـرابـر بـا            .   حاکمان رو شـد   
کشـتـه شـدن هـزاران         :   مردم آغاز شد  

هزار جوان بـي گـنـاه، آوارگـي و بـي                
خانماني هزاران خـانـواده، ضـررهـاي         
مالي هنگفت، و قلع و قمع مخالفان    
در پناه جنگ خانمانسـوز، فـراتـر از           

. تصور هر پيش گـوي بـدبـيـنـي بـود             
گمان نمي رود کسي کشتارهاي سـال       

 را فـرامـوش کـرده          67 و   60هاي  
آيا کشتارسازمان يافته بـيـش       .   باشد

را نمي توان نسـل         از صد هزار جوان   
کشي ناميد؟ پرونده سياه جـمـهـوري         
اسالمي ازجرايم ضد انسانيت آکـنـده     

از دست حاکمان اسالمي خـون  .   است
مي چـکـد و آنـهـا خـود را در پـنـاه                     

 .اسالم مصون نگه مي دارند
  

دوم خرداد را شکـل دادنـد تـا چـهـره             
مقبول تري از رژيم به جهانيان ارايـه         

جنايات شـان هـمـچـنـان             دهند، اما 
مــخــالــف حــکــومــت،      .   ادامــه دارد   

. مخالف خدا و مرگ او واجب اسـت         
ترس و واهمه حاکمان از مردم خسته       
و دلزده از حکومـت بـه شـکـل هـاي               

: مختـلـف خـود را نشـان مـي دهـد                
سرکوب دانشجويان، ايجـاد رعـب و         

با گماشتن نيروهاي سرکوب     وحشت
گر بر سر هر کوي و بـرزن بـه بـهـانـه                 
حفظ نظم عـمـومـي، ربـودن زنـان و               

دخــتــران و افــکــنــدن جــنــازه آن بــي             
گناهان در گوشه و کـنـار شـهـر هـا،               
ربودن نويسندگـان و آزاد انـديشـان،           

 ....قتل هاي زنجيره اي و
  
حاکمان رژيم اسـالمـي        و اکنون، که   

نزد مردم ايران و دولت هاي جهان در      
حضـــــيـــــض تـــــزلـــــزل و عـــــدم                  

اند، از بيم از دست دادن         مشروعيت
ــقــشــه              ــا ن ــروايــي، ب ــرامــان ــکــه ف اري
دستيابـي بـه سـالح اتـمـي، سـوداي               

قدرت نامشروع خـويـش در           تحکيم
خطرعاجل دستيـابـي ايـن       .   سر دارند 

جنايت پيشگان به بمب اتمي، مـردم       
ايران و تمامي منطقه را تهديـد مـي         

کارنامه سياه ايـن    با نگاهي به.  کند
رژيم، مي توان ابعاد خطرناک فاجعـه       

که با دسـتـيـابـي ايـن            اي را دريافت    
دژخيمان به قدرت اتـمـي در کـمـيـن              
کل بشريت، و نه تـنـهـا مـردم ايـران               

در اين شرايط مسووليت هـمـه        . است
ايرانيان آزاد انديش و روشنفکر است      
که وظيفه خطير آگاه سـازي هـمـگـان          
از اين خطرمدهش را با جديت دنبـال      

و به هر طريق مـمـکـن مـانـع               کنند،
دستيابي اين زنگيان مست به چنيـن       

 .تيغ برايي شوند
  

به اميد نابودي جـمـهـوري اسـالمـي            
،آزادي، وبــرابــري و ســعــادت هــمــه           

 .ايرانيان
  

 همبستگى هفتگى

نشريه فدراسيون 
سراسرى پناهندگان 

 ايرانى
 

 :س ر د بـيـر 
 ف ر ش ا د   ح س ي ن ي 

 
 :آ د ر س   هـا ى   هـمـبـسـتـگـى 

 :س ا ي ت   ا يـنـتـر نـتـى 
www.hambastegi.org 

 :پ س ت   ا لـكـتـر و نـيـكـى 
ifir@ukonline.co.uk 

farshad-
hoseini@yahoo.com 

 :ت ل فـن 
0031613940534 

 :ف ا آـس 
0017345386165 

 تلويزيون همبستگى

 ه ر   س ه   شـنـب ه   س ا ع ت 
  ٢ ٢  ت ا    ٠ ٣ . ١ ٢ 

م ش خـصـا ت   فـن ى   
 :ت لـو ي ز ي و ن 

Satellite: Telstar 12 

Center frequency: 
12608MHzSymbol 
Rate 19279 

FEC:2/3 

Polarization: hori-
zontal 

 راديو همبستگى
 ه ر   شـنـبـه   س ا ع ت 
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 طـو ل   مـو ج   ر ا د يـو 
   ٠ ٨ ٣ ١  مـتـر   بـر ا بـر   بـا    ١ ٢

 آ ي لـو هـر تـز 

بمب اتمی آخوندی برای مقاصد 
!صلح آمیز   

  شهميرا قرايي

همبستگي داريد ميتونيد بيان 
. کنيد  

 
اول   : ملک محمد چراغي     

اجازه بدين به کليه پناهندگاني 
 آوريل ٢١که در تظاهرات 

فدراسيون در شهر استکهلم 
شرکت داشتند خسته نباشيد   
بگويم و از همينجا دست يک به  
يک آنها را ميفشارم و از اينکه 
با هم در يک جبهه براي دفاع از  
حقوق انساني و انسانيت مبازره 
ميكنيم،احساس افتخار 

براي همه اين عزيزان . ميکنم
آرزوي موفقيت و پيروزي 

همچنين از شما و . ميکنم
نشريه همبستگي و کال  
فدراسيون سراسري پناهندگان 
ايراني کمال تشکر را دارم که 
تنها جرياني است که در سکوت 
مرگبار کوير عراق، صداي ما را 
.  در جهان طنين مي اندازد

پياممم به همه پناهندگان و 
مردم شريف در سراسر دنيا اين   
است که دست به دست هم داده و   

اين . از دوران بربريت عبور کنند
دوران اوج توحش سرمايه داري 

و ما اينجا در عراق شاهد  . است
ارتجاعي ترين تعرضات اين 

ما اينجا . نظام و سيستم هستيم
در شرايطي بسر ميبريم که در 
دوران ماقبل فئودالي بشر آنرا   

ما بايد با کمک تک . گذرانده بود
تک انسانهاي شريف دنيا از اين 

اينجا . جهنم نجات پيدا کنيم
ما هر روز و هر لحظه با خطرات  

هر . مرگباري زندگي مي کنيم
آن، وقوع حادثه اي، ميتواند 
جان تعداد زيادي انسانهاي بي 

از  . گناه و رنج کشيده را بگيرد
همه اين انسانهاي شريف 
ميخواهم که کمپين فدراسيون 
در حمايت از ما را تقويت کرده  
و بگذارند انسانيت را در مقابل 
توحش و بربريت به پيروزي 

به اميد آنروز   . برسانيم  

٦ادامه از صفحه   

همبستگي ويژه 
آمپين شمال عراقى 
ها در ترآيه بزودى 
همزمان با آمپين 
جديد فدراسيون در 
اين رابطه انتشار 

 ميابد

به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى 
 بپيونديد


