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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

دو نكته در باره 
  آوريل٢١تظاهرات 

با من به اندونزى 
 بياييد

 فدراسيون و جايگاهش براى بشريت

٢ادامه در  ص   

٨ص   ٥صفه   ٦ص   

 کارگران وطن ندارند
 گرامى باد اول ماه مه روز جھانى کارگر

 دولــت   ٢٠٠٥ آوريـل      ٢٩امـروز جــمـعــه       
ـه                سوئد اعالم کرد که اخـراج کـودکـانـي ک
مبتال به مرض آپاتي هستند را مـتـوقـف            

ـارزات مـا            .   کرده اين نتيجه بالواسـطـه مـب
ـه در           انسانهاي آزاديخواه و راديکال است ک
مقابل سياستهاي غير انساني دولت سوئـد      

ـا              ـه انسـانـه ايستاده ايم و اجازه نميدهـيـم ک
ـا               ـتـه بازيچه سياستهاي غـيـر انسـانـي دول

پيشاپيش همه فدراسيـون سـراسـري      .   شوند
پناهندگان ايراني درصف اول اين اعتـراض       
ـان و             ـاهـجـوي ـن و سازمانده نيروي راديکال پ
. مردم آزاده در دفاع از حقوق انسـانـهـاسـت          

اينها نتيجه بـالواسـطـه اعـتـراض هـزاران              
 آوريــل در      ٢١نــفــري اســت کــه در روز              

ـنـد و                 ـت خيابانهاي استکهلـم سـوئـد رژه رف
صــداي اعــتــراض خــودرا بــگــوش هــمــه            

ـا و مـذاکـرات           .   رساندند اين نتيجه فشـاره
ـا      مدام ما ب

  آوريل٢١ اولين ميوه مارش 
اخراج آليه آودآان آپاتى از سوئد 

 ميشودمتوقف 

گزارش ديدار نمايندگان 
فدراسيون واحد ترکيه با 

 در آنکارا UNHCRمسئولين 

٣ادامه در صفحه   

 نفر از پناهندگان ايرانى در الکرامه ١٣٨
زيلند براى انتقال داده شدندوبه هيئت ني  

اگــر يــک روز در راس امــورات ايــن              
سازمان باشيد، اگر يک روز يـکـي از           
ـيـران ايـن سـازمـان                اعضا هيـئـت دب
ـيـد کـه مـا              ـن باشيد، ميتوانيد درک ک
. مشغول انجام چه کار بزرگي هستيـم      

با کمترين امکانات، کمترين بـودجـه        

ـا              ـا و ب و پول، و با بزرگترين فداکاريـه
 .بزرگترين و انساني ترين ايده ها

کار ما سخت است چرا که هر کس                  
در بدترين شرايط گير کرده، شماره                
تلفن ما را ميگيرد، هر کس که                
ديگر نميداند چه بکند، به ما زنگ                   

سازمانى مھم با نبردهايى 
 سرنوشت ساز

.ما احتياج به کمک شما داريم  

 کمپ الکرامه از يک فاجعه نجات يافت 
پناهندگان مستقر در اين کمپ در اعتراض به بى توجهى سازمان 

ملل، دريافت هرگونه کمک غذايى از سازمان ملل را 

براساس گزارش دريافتي از کمپ الـکـرامـه         
ـيـن گسـتـرده فـدراسـيـون و                    و بدنبال کـمـپ
ـاهـنـدگـان در              ـن اعترضات و مبارزه خود پ

کــمــپ الــکــرامــه، امــروز کــمــيــســاريــاي           
 ٢٢پناهنـدگـان سـازمـان مـلـل اسـامـي                 

ـه             ١٣٨خانواده شامل     نفر را بـراي ارائـه ب

هيئت نيوزيلند و انتقال به اين کشور اعـالم     
 .کرد

 ٣٠اين پناهندگان در سه مرحله در تاريـخ          

٣ص ٤ادامه در صفحه     

٣ادامه در صفحه   

 فرشاد  حسيني خليل كيوان

 مينا احدي



 Carolyn اپـريـل بـا خـانـم            ٢٧در روز   
Ennis          مسئول و مشاور حقـوقـي يـو ان
ايي صورت گرفت؛ در اين جلسـه         انکارا جلسه 

ـفـري     ١٢٠٠ ساعته اخرين وضعيت گروه ٢  ن
ـيـه،                 شمال عراق در شهرهـاي مـخـتـلـف تـرک
فعاليتها و شيوه بـرخـورد سـازمـان مـلـل بـا                 

هـاي ديـر جـواب دادن،            پناهندگان در زمينه  
هـاي     درصد باالي ردي، گذاشتـن مصـاحـبـه         

طــوالنــي ، بــرخــورد وکــال و مــتــرجــمــيــن،             
وضــعــيــت کــيــســهــاي عــراقــي، ديــپــورت            

ـنـاهـنـدگـان، کـيـس          ـنـاهـجــو،            پ هـاي زنــان پ
فعاليتهاي سراسري و واحد ترکيه فدراسيـون،       
کيسهاي اضطراري و پزشکي و عـدم تـالش           
اين دفتر براي انتقال سـريـع انـهـا، وضـعـيـت                
ـيـه و شـرايـط و                         ـنـاهـنـدگـان در تـرک کلـي پ
مشکالت کودکان، زنان و کليه پناهندگان و         
پيشنهادهاي نمايندگـان فـدراسـيـون در هـر              
زمينه مورد بحث و تبادل نظر طـرفـيـن قـرار             

 گرفت،
 حلهاي عملي و پيشـنـهـادهـاي           با توجه به راه   

سازنده فعالين فدراسيون در ترکيه، ديدار مـا         
ـتـر            ٢٨براي روز     و با مسئول اصـلـي ايـن دف

 Gesche Karrenbrockخانم 

 سـاعـت بـطـول         ٣ادامه يـافـت کـه بـمـدت              
در ايــن ديــدار کــه قــابــل تــوجــه           .   انـجــامــيــد 

مــقــامــات ايــن دفــتــر قــرار گــرفــتــه بــود،                
ـيـه مـوارد            ـل اعتراضات و نارضايتي ما در ک
ذکر شده باال مجددا مـطـرح و مـورد بـحـث                
قــرار گــرفــت کــه مــقــامــات ايــن دفــتــر و                  
مخصوصا خانم گشه کارنبروک به درخواست       
ها، نارضايتي و پيشنهادات وفعاليتهاي مـا       

مهمترين محـور بـحـث مـا در            .   پاسخ دادند 
مـقـامـات يـوان       .   باره گروه شمـال عـراق بـود         

ـتـظـر مـذاکـره          "   بدينگونه جواب دادند   ما مـن
ـيـم و                    ٣روز   ـيـه هسـت  ماه مـه بـا دولـت تـرک

مشکل اصلي يو ان در خصـوص ايـن گـروه،             
ممانعت دولت ترکيه ميباشد که به ما اجـازه         
ـيـه              فعاليت، خروج و انتقال اين گروه را از تـرک

هــمــچــنــيــن بــراي حــل اســاســي        .   دهــد   نــمــي
مشکالت اين گروه احتياج به مذاکرات چـنـد         

ـيـه،            (   جانبه   دفاتر سازمان ملـل، دولـت تـرک
پذير و دولت کنوني عـراق         کشورهاي پناهنده 

ـاهـنـدگـان ايـرانـي               براي اين گروه در ترکيه، پن
مستقر در عراق و پناهندگان مستقر در مـرز       

کـه هـنـوز بـه تـوافـق             )   اردن هسـت     -      عراق
ــرک و حــل مشــکــالت اســاســي و                   مشــت

ايـم و در ايـن چـنـد سـال                   ايي نرسيـده    منطقه
ـنـکـه            ها هميشه تغيير کرده  موقعيت انـد و اي

دولت ترکيه بايد مـطـمـئـن شـود کـه ديـگـر                   
ـنــاهـنــدگــان ايــرانــي از عـراق وارد تـرکــيــه                پ

شوند، چون دولت ترکيه اصـرار دارد کـه              نمي
ـيـدا شـود، و               راه حل اين گروه بايد از عـراق پ
ـيـامـدن عـده                    مهمتر از اين گـروه بـراي مـا ن
ديگري به ترکيه هست و کارهاي پناهـنـدگـي       
ـتـي و دادن اجـازه                      ـي را يو ان و کـارهـاي امـن
ـنـکـه            خروج را دولت ترکيه انجام ميدهد، و اي
االن در اولويت کار سازمان ملل پناهـنـدگـان          

ـا            -    مستقر در مرز عراق    ـنـد ضـمـن اردن هسـت
خاطرنشان کردند که ما از بدو ورود اين گـروه     

ايـم و بـا تـوضـيـح             اين مسائل را به انها گفته  
اند، البته شـرايـط    اين مسائل هم خود پذيرفته   
 ٢٠٠٢ و     ٢٠٠١کشوري عراق در سالهاي      

ـيـه و            کامال بد بوده ولي هم    اکنون دولـت تـرک
سازمان ملل شرايط الزم را براي انـدسـتـه از             
پناهندگاني که مايلند بصورت داوطلبانه بـه        
عراق برگردند را فراهم ميـکـنـد هـرچـنـد کـه              
ـفـجـار سـال             فعاليتهاي سازمان ملل بعد از ان

 اين دفتر مختل شده و شرايط کنوني        ٢٠٠٣
ـتـر از          پيدا کردن راه حل انتقال از عراق مشکل

در ايـن ديـدار ايـن سـخـنـان               .   قبل شده است  
مسئولين يو ان انکارا مورد انتقاد شديد مـا          
ـيـات و مسـائـل و مـوانـع                    قرار گرفت و جـزئ
موجود را براي انها توضيح داديم، اما انـچـه           
ـار        که مسلم است که اين دفتر تا کنون هيچ ک

ـا ازجـملـه             عملي براي ادامه پروسه کـاري انـه
 XNIهـاي بـا کـد             زيرا برگه ( دادن قبولي   

کنوني در وان بخاطـر نـداشـتـن اقـامـت ايـن                
گروه و بخاطر زير پوشش گرفتن اين گـروه بـه         

، مـعـرفـي    RRF، مصاحبه ) انها داده شده 
به کشورهاي پناهنده پذير و انتقال انها انجـام         
ـنـد           نداده است و انچه که سازمان مـلـل هـمـان
برنامه بعد از مذاکرات چند جانبه و موافقـت         

ـقـال             احـتـمـاال   دولت ترکيه     ـت  انـجـام دهـد، ان
همچنين مـا    .   کيسهاي اضطراري و پزشکي، 

متذکر شديم که اخرين اقامـت ايـن گـروه در              
ـان مـي رسـد و          ٢٠٠٥-٩-٣٠تاريخ    به پاي

ـاريـخ                    ـيـه در ت ـيـن دولـت تـرک -١٠-٧قوان
 تغيير خواهد نمود و فـدراسـيـون در             ٢٠٠٥

تالشي گسـتـرده بـراي داخـل شـدن در ايـن                   
ـيـم بـا                ـق مذاکرات چند جانبه و مذاکـره مسـت

ـيـن          ـلـي فـعـال            دولت ترکيه و در سطـح ب ـل الـم
 .خواهد بود

ـاتـر           در ادامه اين جلسه مجددا فعاليتهاي دف
انکارا و وان سازمـان مـلـل، شـيـوه بـرخـورد                 

هاي ديـر     سازمان ملل با پناهندگان در زمينه     
ـاالي ردي، گـذاشـتـن                 جواب دادن، درصـد ب

هـاي طـوالنـي ، بـرخـورد وکـال و                    مصاحبه
ـيـسـهـاي عـراقـي،                   مترجمـيـن، وضـعـيـت ک

هــاي زنــان      ديــپــورت پــنــاهــنــدگــان، کــيــس      
ـيـه          پناهنجو، فعاليتهاي سراسري و واحد تـرک
فدراسيون، کيسهاي اضطراري و پـزشـکـي و          
عدم تالش اين دفتر براي انتقال سـريـع انـهـا،             

وضعيت کلي پناهندگان در ترکيه و شـرايـط          
و مشکالت کودکان، زنان و کليه پناهندگـان         
و پيشنهادهاي مسئولين فدراسـيـون در هـر           

 .زمينه به مسئولين اين سازمان داده شد
در بخش ديگري از جلسه قرار بر اين شـد کـه             

 شـهـر، جـلـسـات          ٨نمايندگان فدراسيون در     
ـاشـنـد               ديگري را با اين دفتر در اينده داشتـه ب
ـيـه در                 که هم يو ان و هم واحد فدراسيـون تـرک
ـيـن             تدارک اين جلسات خواهند بود و هـمـچـن

هاي مختلف و مخصوصا کودکـان        در زمنيه 
ـيـن           و زنان پناهنده جلسات ديگري با مسئـول
ـيـن از               سازمان ملل خواهيم داشـت، هـمـچـن
نمايندگان فدراسيون در جلسات و مـذاکـرات        

 ماه مـه    ٣ماه اتي يو ان و دولت ترکيه بعد از   
 مــاه مــه     ١٠و پــروژه مشــکــالت زنــان در           

دعــوت بــعــمــل آمــد و قــرار اســت اخــريــن               
وضعيت پناهندگان ايراني، گروه شمال عـراق       

حل و پيشنهادهاي ما در ايـن   مشکالت و راه  
خصوص به مسئولين دفتر انکارا داده شـود          
تـا انــهــا بــراي رفــع و حــل ايــن مشــکــالت                

 .اقدامات الزم را بعمل آورند
 

فدراسيون    -همبستگي  
سراسري پناهندگان ايراني  

 واحد ترکيه 
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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 

در .   اول ماه مه روز جهانـي کـارگـران اسـت          
ـنـه             اين روز براساس يک سنت انقالبـي ديـري
ـا کـارگـر در سـراسـر جـهـان در                      ـيـونـه ميل
خيابانها و سالن هاي بـزرگ اجـتـمـاعـات،            
جمع شده، دست در دستهاي هم، يکصدا و        
. متحد، اين روز بزرگ را گرامي مـيـدارنـد          

ـفـرخــواسـت جـهـانــي                    ـي اول مـاه مـه روز ک
کارگران، سياه يا سفيد از هر رنگ پوست و         

ـيـه        .   نژاد و کشوري است    کيفرخواسـتـي عـل
ـا و                تمامي مصائب و مشـکـالت و بـاله

ـه کـل                    فجايعي که نـظـام سـرمـايـه داري ب
بشريت در پنج قاره کره زمين تحميل کـرده          

اول ماه مه روز برفراشته شـدن پـرچـم           .   است
اول .   سرخ کارگران در سـراسـر جـهـان اسـت            

ـا بـراي        ـي ماه مه روز نمايش عزم کارگران دن
پاره کردن تمامي حلقه هاي زنجير و سـتـم            

اول مــاه روز     .   هــاي ســرمــايــه داري اســت       
ـادهـاي خشـونـت آمـيـز و                  ـي ـن اعتراض به ب

 .ضدانساني نظام سرمايه داري است
کارگـران وطـن نـدارنـدکـارگـران سـرزمـيـن                

ـا             .   مادري ندارند  ـي کارگـران مـرز و جـغـراف
ـنـهــا   .   کـارگــران مـذهــب نـدارنــد       .   نـدارنـد   اي

همگي زائده هاي نظام سرمايه براي بسـتـن         
ـه                غل و زنجير به پاي ميليونها کـارگـر و ب

اول مـاه مـه       .   پاي کل جامعه بشـري اسـت       
کارگران سراسر دنيا تمامي اين طوق لعنت       
ـاره کـرده و بـراي يـک زنـدگـي                    سرمايه را پ
بهتر، براي يک دنياي بهتر، براي يک زندگـي       
ـيـر روزانـه،                 فارغ از ستم و تبعيـض و تـحـق
براي ايجاد جامعه اي فارق از نابرابري و بي         

 .حقوقي به خيابانها مي ريزند
هـمـه مـا      .   اول ماه مـه روز هـمـه مـاسـت              

پناهندگاني که سالها با هميـن زائـده هـاي          
کثيف و ضدانساني نظام سرمايه به زنجـيـر         
کشيده شديم، در مـوقـعـيـت فـرودسـت و                

براي ما که خود    .   تحقير آميزي قرار گرفتيم   
ـا                   ـه ب جزو نيروي اين طبقه ايم، بـراي مـا ک
هزاران سد و مانع و سيـم و خـاردار از هـم                 

 .جدا نگهداشته شده ايم
ما نيز به خيابانها مي آييمدر روز اول مـاه             
ـا کـارگـر در                   ـيـونـه ـل مه ما نيز همراه با مـي

ـا  .   سراسر دنيا به خيابانها مي آييم      از ايران ت
ـا سـوئـد          ـا ت ـا       .   آمريکا از استرالي از ژاپـن ت

ـه حضـور داريـم              ـا  .   کلمبيا در هرجـايـي ک ب
ـا         سيل عظيم و ميليوني کارگران به خيابانه

همراه با کارگران عزم خود را بـراي      .   مياييم
ـيـحـقـوقـي              نابودي کل سيستم تبعيض و ب

ــم        ـي ـنـ ـيــکـ ــالم مـ در ايــن روز چــون           .   اع
ـقـه                 ـيـکـران طـب ـانـوس ب ـي جويبارهايي به اق
ـاد                  کارگر جهاني پيـوسـتـه و يـکـصـدا فـري

 :ميزنيم
 نده با اول ماه مه             ز

روز پاره کردن زنجيرهاي                 
 سرمايه داري        
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 کارگران وطن ندارند
 گرامى باد اول ماه مه روز جھانى کارگران

گزارش مذاكره با مسئولين يو ان آنكارا ادامه 

 از صفحه اول



 .با پارلمان سوئد است
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرنـي در         

سوئد اين موفقيت را به هـمـه انسـانـهـاي         
آزاده و همه آنهاييکه در صف اعتراضات       

ـتـه در      .   شرکت کردند تبريک ميگويـد     ـب ال
مقابل موج عظيم پناهجويان شايـد ايـن         
موفقيت کمي باشد اما اين يک سند زنـده      
ـاسـتـهـاي              است از ايستادن درمقابـل سـي
ـه          غير انساني و وجود تشکلي راديکال ک
ــن                     ــده اي ـان ـازمـ ــدم و سـ ـق در صــف مـ

اين بارديـگـر    . اعتراضات در جامعه است   
ثابت ميکند که متشکل شـدن، مـتـحـد           
ـه تشـکـلـي                 بودن و خودرا وصـل کـردن ب
راديکال مانند فدراسيون، چه نتايجي در        
ـتـوانـد          تغيير وضعيت زندگي انسانها مـي

 .ايجاد كند
 اين پيروزي برهمه مبارک باد

فدراسيون سراسري پناهندگان           
 ايراني واحد سوئد   

 ٢٠٠٥ آوريل   ٢٩
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ـارت           ٣٠در تاريخ      مه با دو نماينده از سـف
ـا         نيوزيلند مصاحبه کرده و پروسه انتقال آنه

 .به نيوزيلند آغاز ميشود
اين موفقيت در اوج سخـت تـريـن شـرايـط              
زندگي و مبارزه پناهندگان مستقر در ايـن       

کمپ و تنها با مبارزات خود پناهندگـان و          
فعاليتهاي گسترده فدراسيون حاصل آمـده       

 .است
همبستگي فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ايراني ضمن تبريک و شادباش به کليـه ايـن           

پناهندگان، فشارها و فعاليتـهـاي خـود را           
ـقـر در                 ـاهـنـدگـان مسـت ـن براي انتقال کليه پ

در همين رابـطـه      .   الکرامه ادامه خواهد داد   
 ٤٥٠و بدنبال درج اخباري مبني بر انتقال         

پناهنده مستقر در اين کمپ به کشـورهـاي          

ـا               سوئد و دانمارک، دبيرخـانـه فـدراسـيـون ب
وزارت خانه هاي مهاجرت و امـور خـارجـه           
ـه ايـن خـبـر از                اين کشورها تماس گرفته ک
ـه               سوي آنها تکذيب شده و اعـالم کـردنـد ک
آنها تنها منتظر سـهـمـيـه هـاي اعـطـايـي                
ـنـد و                 ـا هسـت سازمان ملل به ايـن کشـوره
ـه ايـن                     تاکنون سهميـه ايـي از ايـن گـروه ب

 .دولتها ارائه نشده است
همبستگي فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ايراني از کليه انسانهاي شريف و آزاديـخـواه         

ـا و نـهـادهـاي مـدافـع                   و از کليه سازمـانـه
ـا بـراي کـامـل               حقوق انساني ميخواهـد، ت
ـه           کردن اين پيروزي، فشارهاي بيشتري را ب
کميسارياي پناهندگان سازمان ملـل آورده       
و خواهان انتقال فوري کليه اين پناهنـدگـان         

 .به کشور امن سوم شوند
همبستگي فدراسيون سراسري                  

 پناهندگان ايراني            
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 نفر از پناهندگان ايراني در الکرامه به هيئت نيوزيلند براي ١٣٨

  انتقال داده شدند

ـبـه        ـاران شـديـد در             ٢٤غروب يکشـن  آوريـل ب
منطقه الکرامـه در مـرز اردن مـوجـب بـه راه                   
افتادن سيالب در کمپ و چـادر هـاي زنـدگـي                

بسياري از چـادرهـا بشـدت         .   پناهندگان گرديد 
آسيب پذيـر شـده و کسـي در داخـل چـادرهـا                    

ـيـرخـانـه فـدراسـيـون بـه             .   نميتوانست بـمـانـد     دب
محض اطالع از اين خبر تالش هـاي وسـيـعـي          
را براي ارسال کمکهاي اظطراراي به ايـن کـمـپ         

فرشاد حسينـي مـعـاون فـدراسـيـون           .   آغاز کرد 
بالفاصله عليرغم بسته بودن دفاتر سازمانهـاي       
بين المللي با تلفن هاي شـخـصـي و اظـطـراي                
مسئولين اين سازمانها از جمله صليـب سـرخ،        
ـان           پزشکان بدون مرز، اوکسفام، سازمان ديده ب
ـنـاهـنـدگـان                   حقوق بشر و دفتر کـمـيـسـاريـاي پ
سازمان ملل در ژنو، اردن و الـرويشـه تـمـاس                
گرفته و خـواهـان ارسـال کـمـک فـوري بـه ايـن                     

 .پناهندگان گرديد
 آوريل پناهندگان در يـک اقـدام      ٢٥روز دوشنبه   

اعتراضي هماهـنـگ بـه نشـانـه بـي تـوجـهـي                   
مسئولين کميسارياي پناهندگان سازمان ملـل    
کمکهاي غذايي دريافت از جانب اين سـازمـان          

پناهنـدگـان اعـالم کـردنـد تـا             .   را تحريم کردند  
مشــخــص شــدن پــروســه هــاي انــتــقــال کــلــيــه            
پناهندگان مقيم اين کمپ از دريافـت هـرگـونـه            

ـنـاهـنـدگـان          کمک غذايي از جانب کميسارياي پ
پناهندگـان  .   سازمان ملل اجتناب خواهند کرد    

خواهان دريافت کمکهاي غذايي از جانب سايـر        
ـيـب سـرخ               سازمانهاي بين المللي از جملـه صـل

 .ميباشند
ـنـاهـنـدگـان               همبستگي فدراسيـون سـراسـري پ
ـبـات بـر حـق و مـبـارزه                         ايراني از ايـن مـطـال
پناهندگان مستقر در کمپ الکرامه قـاطـعـانـه           
ـيـن            حمايت کرده و تالش ميکند سازمانهـاي ب
المللي را وادار به رسيـدگـي بـه وضـعـيـت ايـن                  

ـيـه افـراد            .  پناهندگان نمايد  ـل ما همچنيـن از ک

سازمانها و نهادهاي مدافع حـقـوق انسـانـي و              
پناهندگي ميخواهيم که به هر شکل مـکـن از            
مبارزات پناهندگان کمـپ الـکـرامـه حـمـايـت              
ـيـه         ـل کرده و سازمان ملل را براي انتقال فـوري ک

 .اين پناهندگان تحت فشار قرار دهند
 

همبستگي فدراسيون سراسري 
 پناهندگان ايراني 
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 کمپ الکرامه از يک فاجعه نجات يافت 

بــراســاس گــزارشــات دريــافــتــي از کــمــپ           
ــي و غــذايــي                 ــکــرامــه شــرايــط زيســت ال
ـره و               پناهندگان بسيار اسف بار بـوده و جـي
ســهــمــيــه مــواد غــذايــي دريــافــتــي ايــن             

 .پناهندگان بشدت ناچيز و شرم آور است
ـقـر در کـمـپ               سخنگوي پناهندگـان مسـت
الطاش ملک محمد چراغي در طي تماسـي    
با دبيرخانه فدراسيون ميزان سهمـيـه مـواد          

از )   در ازاي هر نفر در روز     ( غذايي دريافتي   
جانب سازمان ملـل را بـديـن شـرح اعـالم               

 :کرده است
ـاي خشـک          ٣٥نان   ـي  گـرم، رب      ٥ گرم، لوب

 گـرم،    ١٪٥ گرم، شکر    ١٪٥گوجه فرنگي   
 ١٪٥ گرم، شـامـپـو        ٢٠ گرم، برنج    ٣چاي  

 ٢٥ گرم، گوجه فرنـگـي     ٠٪٥گرم، صابون  
 گـرم،  ٢٥ گرم، سيب زميني ٢٥گرم، خيار  

 ٤٥ عـدد بـراي         ٨ گرم، تخم مرغ ٢٥پياز  
 ٢٥روز، ماست هر دو هفتـه يـک قـوطـي               

  عدد در هر دو هفته،٢گرمي، کدو 
سهميه آب دريافتي براي پناهندگان در روز    

ـه هـم              ٢٠در ازي هر نفر      ـاشـد ک ـب  ليتر مـي
براي مصرف و آشـامـيـدن و هـم حـمـام و                   

 .شستن ظروف و لباسها ميباشد
 پناهنده در ايـن      ٧٣٧در حال حاضر تعداد  

ــد         ــکــنــن ــدگــي مــي  نــفــر    ٣٤٦.   کــمــپ زن
ـاهـنـدگـان              ـن ـقـي پ پناهندگان ايراني اند ماب
ـره            فلسطيني، عراقي، مصري يـمـنـي وغـي

 .است
ـنـده فـدراسـيـون در کـمـپ                   به گزارش نـمـاي
ـه                     الکرامه ايـن مـيـزان جـيـره پـرداخـتـي ب

ـا            پناهندگان به هيچ وجه کفاف زندگـي آنـه
ـاهـنـده بـراي                  ـن را نداده و اغـلـب کـودکـان پ
ـا از                   ـر سـر جـاده ه دريافت مواد غذايـي ب

 .مردم کمک درخواست ميکنند
ـه کـوچـکـي از مـيـزان حـمـايـت                      اين نـمـون
کميسارياي پناهندگـان سـازمـان مـلـل از             
صدها انسان فراري از جنگ و سـرکـوب و            

ايــن نــمــونــه کــوچــکــي از       .   اخــتــنــاق اســت  
ـاسـت           ـي مشقات صدها هزار پناهنده در دن
ـتـي کـمـيـسـاريـاي                       که در زيـر چـتـر حـمـاي
پناهندگان سازمان ملل در دنيـاي پـس از           

 سپتامبـر زنـدگـي       ١١جنگ سرد و پس از      
 .ميکنند

همبستگي فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ايراني ضمن محکوم نمودن سياسـت هـاي         

ـاهـنـدگـان از               ـن ـه پ رياضت کشي تحميلي ب
ـاهـنـدگـان سـازمـان               ـن ـاي پ جانب کميساري
ملل، و بمنظور فوري ترين راه حل انسـانـي           
ـه يـک             خواهان انتقال کليه اين پناهندگـان ب

مـا هـرگـونـه سـتـم           .   کشور امن سوم اسـت    
واجــحــاف بــه پــنــاهــنــدگــان را در افــکــار            
ـيـرويـي              عمومي افشا کرده و از آن بعنـوان ن
براي مقابله با سياستهاي ضد پناهندگي و       
در دفــاع از حــق پــنــاهــنــدگــي اســتــفــاده              

 .ميکنيم
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 آوريل بود که تلفن دفتر فدراسيون در ٢٢روز 
گوشي را  .   مالمو، در جنوب سوئد، زنگ زد     

خبرنگار روزنامـه جـنـوب سـوئـد           .   برداشتم
فـدراسـيـون را      .   آقاي اريک ماگنـوسـون بـود       

از کار و فعاليتهاي مـا  .   بخوبي مي شناخت  
ـا حـدودي          .   آگاهي کافي داشت   من را هـم ت

 دقيقه با مـن  ٤٥آن روز حدود    .   مي شناخت 
ـه و          .   تلفني صحبت کرد   ـال براي نوشتـن مـق

ـه مـا                ـدگـان ب گزارش در مورد وضع پنـاهـن
بويژه مي خواست از وضعيت     .   زنگ زده بود  

من براي او مفصال . پناهندگان مخفي بداند
گفتم که آنها که جواب منفي      .   صحبت کردم 

ـد، از هـر               گرفته و مخفيانه زندگي مي کنـن
لحاظ بويژه اقتصادي، بيماري هاي مختلف 
ـاده                 ـع و و ضعيت روحي در شـرايـط فـوق ال

گفتم که به لحاظ . اسفباري زندگي مي کنند
ـا             مسکن، آنها آواره اين ور و آنور هستند و ي
ـد          . در انباري و با تنگدستي زندگي مي کنـن

ـريـن                 ـت ـه ارزان مجبورند نيروي کـارشـان را ب
قيمت بفروشند تازه اگر چنين امکاني را پيدا 

ـدگـان        .   کنند ـاهـن ـن براي او توضيح دادم که پ
. مخفي از خدمات درماني محروم هستنـد      

ـه            برخي اوقات در نزد آنها امراض کـوچـک ب
مريضي ها و عوارض ناگواري تبديـل مـي          

 ساله اي يـاد کـردم کـه در          ٤٤از مرد .  شود
ـم     ١٢عرض مدت کوتاهي    عدد دندان سـال

در مورد وضعيـت    .   خود را از دست داده بود     
روحي پناهندگان نکـات زيـادي را مـطـرح             

ـز       .   کردم ولي گفتم که آنچه که بيش از هـرچـي
ديگر پناهندگان مخفي را آزار مـي دهـد،             

نـگـرانـي از      .   دلهره و وحشت دائـمـي اسـت         
ـه ايـران                ـر و روان اينکه پليس آنها را دستگـي

عالقه و اميد به يک زندگي نـرمـال در        .   کند
ـرا           بسياري از آنها بشدت کاهش مي يابد زي
آينده روشن و اميدوار کننده اي پـيـش روي             

ـوال               .   خود نمي بينند   ـه ايـن سـئ در پـاسـخ ب

ـم            ـي ـوان خبرنگار که ما براي آنها چکار مـي ت
انجام بدهيم، گفتم که ما قبل از هر چيز آنهـا     
را به حق و حقوقشان آشنا مي کنيم و آنها را           
به مبارزه و سازمانيابي بـراي دفـاع از ايـن               

ـا     .   حقوق دعوت مي کنيم   در صورت لـزوم ب
ـا در اداره مـهـاجـرت                 ـه وکال و کارگزاران آن
. تماس گرفته و از حقوق آنها دفاع مي کنيـم       

 نامه ها و تاييد هاي پشتيباني
ـم               ـويسـي ـرايشـان مـي ن ـه  .   و حمايت آميز ب ب

ـم دوسـت و                   ـي لحاظ روحي سـعـي مـي کـن
ولي از همه مهمتر ايـن       .   غمخوارشان باشيم 

است که سعي مي کنيم در مبارزه براي حـق          
ـهـاي        پناهندگي، آنها را بسيج کنيم و کمپيـن
ـم                     ـري ـه پـيـش ب ـفـي را ب ـل . اعتراضي مـخـت

مشارکت دادن پناهندگان در امر خـودشـان         
 .يک کار دائمي ماست

من به خبرنگار روزنامه جنوب سوئد، اريک، 
ـدگـان              ـاهـن ـن پيشنهاد کردم که خود شما با پ
ـد،                       ـن ـا مـا در ارتـبـاط هسـت مخفـي کـه ب
ـا را از            ـه مالقاتي بعمل آوريد و وضعيـت آن

ايشان از اين پيشنهاد . زبان خودشان بشنويد
ما ترتيب مالقات خبرنگار با     .   استقبال کرد 

ـم                . تني چند از پناهندگـان مـخـفـي را دادي

ـه                 ـامـه مـربـوطـه ب خبرنگار با عکـاس روزن
ـا                 ـب ـري ـق کوکال فدراسيون آمد و صـحـبـت ت
. مفصلي با تک تک اين دوستان بعـمـل آورد          

ـه              بيان حال تک تک اين دوستان که هر کـدام ب
زبان خودشان مسـائـل و مشـکـالتشـان را              
بازگو مي کردند، نکاتي که من قبال با اريک 

وقـتـي   .   صحبت کرده بودم را تاييد مي کـرد       
 ساله ايست   ٢٦که يکي از دوستان که جوان       

ـد طـوري                گفت که در يک انباري مـي خـواب
تعجب خبرنگار را جلب کرد که پس از اتمام         
. گفتگو شماره تلفن دستي ايشان را گـرفـت        

بعدا طي تماس تلفني از او خواسته بـود کـه            
ـد و مـحـل خـواب را                    ـن ـاي ـي آيا مي توانند ب
ببينند؟ روز بعد خبرنگار و عکاس به محل        
ـان آمــد و از آنـجــا                    ــم خـوابـگــاه ايـن دوسـت

ـاور           .   عکسبردراي کردند  ـد ب ـن نمـي تـوانسـت
کنند که پناهندگان مخفي اينطـور زنـدگـي          
ـد شـوکـه                مي کنند و وقتي صحنه را ديـدن

 .شدند و پست سر هم عکس گرفتند
مي خواستـم  .  منظورم فقط ذکر ماوقع نبود 

ـديـل            ـب بگويم که دفاتر فدراسيون به محلي ت
ـر و                      شده اند که هـر کـس مـي خـواهـد خـب
ـدگـان درسـت          گزارش و فيلم در مورد پناهـن
کند، به آنها مراجعه مي نمايد و اين نشان از          

حقيقتا اگر صدايي   .   اعتبار و و جهه ما دارد     
ـد ايـن صـداي              باشد که از پناهنده دفـاع کـن

دفاتر ما دفاتر حقوق بشر و      .   فدراسيون است 
ـفـن    .  ستاد مبارزه براي حقوق بشر هستند  ـل ت

دفاتر ما همه جاي دنيا مرتبا در حال زنـگ           
زدن هستند و خيلي وقت ها هم اتفـاق مـي            
افتد که خبر ها خوشي از آنور خط گفته مي          

ــه ديــگــر هــيــچ            .   شــود آرزوي مــن اســت ک
خبرنگاري الزم نباشد که از محنت انسانهـا        

دنيا بايـد جـاي شـادي و           .   گزارش تهيه کند  
ـايـد          .   خوشي انسانها باشد   وضـع مـوجـود ب

 .تغيير کند

و درد دل ميکند و هر کس دنبال راه چـاره              
ـفـن مـيـزنـد، مـا سـنـگ                    اي است به ما تل
ـفـر و              ـا ن صبور هزاران نفر، محرم راز صده
. در عين حال تکيه گاه هزاران هزار شده ايـم         

ـه مـا                    فقط در يک هفته گـذشـتـه از اردن ب
ـاب                ـت زنگ زده اند و در حاليـکـه غـروب آف
است، ميگويند اينجا در منطقه الـکـرامـه          
ـفـن            ـل در اردوگاه ما سيل جاري شده است، ت
ـه از            را ميگيرند تا ما صداي بچه هـايـي ک
وحشت جيغ ميزنند را بشنويم و ميگوينـد        
کاري بکنيد، به صليب سرخ خبر بدهـيـد و           
ـاهـنـدکـان فشـار                 ـن به کميسارياي عـالـي پ

ـه اي اسـت         .   کاري بکنيد .   بياوريد اين جـمل
که روزانه بارها به ما گفته مـيـشـود و مـا                
ـا          ميمانيم و صدها مراجعه کننـده و صـده

ـا ايـن يـکـي را             .   کار فوري و عاجل       طـبـع
ـانـدازيـم فـورا فـرشـاد                   ـي نميتوانيم عـقـب ب
حسيني يک ستون مهم فـدراسـيـون و فـرد              
. هميشه در دسترس، دست به کار ميـشـود        

ـاالخـره                  ـيـم و ب به چندين مرکز زنـگ مـيـزن

ـال         .   جلوي فاجعه را ميگيريم    ـا خـي آنشـب ب
روز بعد  .   کمي راحت سر بر بالين ميگذاريم     

از آن سوي خط صداي يک جوان دردمنـد و           
در عين حال با اعتماد بنفس را مي شـنـوم        
ـان در                     ـاهـجـوي ـن که مـيـخـواهـد از وضـع پ

ـه         .   اندونزي با من حرف بـزنـد        ـاج ب ـي او احـت
ـا از                      ـا درد دل کـنـد و ت وقت کافي دارد ت
ـيـش از                 ـتـگـو ب ـف مشکالت بگويد و اين گ

سرگذشت وي و     .   يکساعت ادامه مي يابد   
بـعـد   .   حرفهايش عميقا در مورد تاثير دارد     

تف به ايـن    .  از گفتگو فقط يک حرف ميزنم 
ـا        .   سيستم و نظام     او از اينکه دو ساله بوده ب

ـتـه حـرف                  ـه ايـران رف خانواده اش از عراق ب
ميزند و از اينکه هيچ خاطـره اي از عـراق              

فارسي را سليس حرف ميزند و خـود  .  ندارد
را شهروند ايران و در عين حال فرار کـرده از            
دست دولت فاشيسـت اسـالمـي مـعـرفـي             

ـيـل      .   ميکند و همين واقعيت است     اما بـدل
اينکه پدران و پدربزرگانـش در عـراق بـوده             
ــراق                      ــکــومــت ع ـه ح ــون کـ ـن ــد، اکـ " ان

ــک   شــده او را بــه عــراق             "   ! ! ! !   دمــکــراتــي
ـقـط           ـه ف ميخواهند باز پس بفرستند و اين ن

ـفـر اسـت                ـا ن از .   سرنوشت وي بلـکـه صـده
ـيـس              ـل اندونزي و رفتار بيشرمانه دولـت و پ
آنجا حرف ميزند و من به وي قول مـيـدهـم             
که اعتراض کنيم و صداي اين مردم اسـيـر           
ـيـم          . در بدترين شرايط را به گوش همه برسان

ـيـه زن                      ـار از تـرک ـزنـد ايـن ب تلفن زنگ مـي
جواني با لهجه کردي با من حرف ميزنـد و            
از اينکه در آستانه دربدر شـدن اسـت و در               

از .   خيابان نميتواند بماند نميداند چـه کـنـد         
پاکستان به ما زنگ ميزنند که خطـر تـرور           
. باندهاي اسالمي آنها را تهـديـد مـيـکـنـد            

تلفنهاي فدراسيون نه فقط در   . . . . . . . . . . . . . . 
مرکز بلکه در همه کشورها مـدام در حـال             

نه فقط تلفن ، روزانـه و در         .   کار کردن است  
از .   هفته صدها نامه به دست مـا مـيـرسـد           

ـان و                ـاکسـت ايران و ترکيه و اردن و عراق و پ
اين يک سـازمـان   . نروژ و سوئد و از همه جا  

ـيـسـم و               جهاني معتبر است که با راديـکـال
ـيـت و حـقـوق                  دفاع بي چون و چرا از انسـان
ـبـول و احـتـرام                انساني رشد کرده و مورد ق

ـه ايـن مـوقـعـيـت            .   ميليونها نفر است   ما ب
ـيـت         .   افتخار ميکنيم  ما صالحيت و ظـرف

ـا را                  ـنـه ـتـر از اي انجام کارهاي بسيار بـزرگ

ما در همين هفته گذشته در سـوئـد           .   داريم
نشان داديم که ميتوانيم نزديک به سـه هـزار        
نفر را به خيابان آورده و از حـقـوق انسـانـي                
ـيـم           ـن ـاع ک . پناهندگان در کليت خـودش دف

 امکانـات   نداشتنيک مشکل جدي ما اما      
ــي اســت     ــم،            .   مــال ــول داشــتــي اگــر مــا پ

ميتوانستيم خيلي زدوتر و راحت تر از اين،        
ـيـه را حـل                 ـا در تـرک مشکل شمال عراقيه

ما از دولتها و کمـيـسـاريـاي عـالـي             .   کنيم
. پناهندگان گدايي حق پناهجو را نميکنيـم      

با اعتراض و با توضيح بسياري واقعيـات،         
ـنـد                  ـاي ـي ـاه ب ـيـم کـوت ـا  .   آنها را وادار ميـکـن ب

ـارزه راديـکـال و دسـتـه                   سازمـان دادن مـب
جمعي و مدرن پناهجويان دولتها را عـقـب          

اگر ما امـکـانـات مـالـي کـافـي               .   ميرانيم
داشته باشيم، کار ما و کمک ما و اعتراض          
ـار بـهـتـر                    ـنـهـاي مـا بسـي ما و نتيجه گرفت

از همه  .   به ما کمک مالي کنيد    .   خواهد بود 
پــنــاهــجــويــان عضــو فــدراســيــون دعــوت         
ـتـهـاي                    ـا پـرداخـت حـق عضـوي ميکنيـم ب
خودشان به امر پيشرفت کار خودشان کمک       

ـان               .   کنند ـاهـجـوي ـن ـان ايـن پ ـي به همه اطراف
ـان و             اسير در ترکيه و عراق و اردن و پاکسـت
اندونزي دعوت ميکنيم به ما کمک مـالـي          
ـازتـر و               کنند تا کار اين عزيزان را با دست ب
بــا ســفــرکــردن و مــالقــاتــهــاي مــداوم بــا             
ــن امــر و بــا ســازمــان دادن                    ــولــي مســئ

 .ميتينگهاي بزرگتر به پيش ببريم
از همه مردم مترقي، از سازمانهاي مدافـع        
حقوق انساني دعوت ميکنيم به ما کـمـک          

 .مالي کنند
ـيـد                    ـتـوان ـان را مـي کمکهـاي مـالـي حـودت

ـا  .   مستقيما به اين شماره حساب بريزيد      يا ب
ـتـه و             مسئولين ما در هر کشور تماس گـرف

ـيـد        ارسـال  .   کمکهايتان را به دست ما برسان
ـار              و رساندن اين کمکها به دست مـا، بسـي

 .حياتي است
 Post bankشماره حساب فـدراسـيـون         

koeln 
konto nummer . 133205501 

BLz> 37010050 
Stichwort . fedrasion 

 سازماني مهم با نبردهايي سرنوشت ساز 

 الو دفتر فدراسيون؟ 
 فاضل نادري

 ادامه از صفحه اول مينا احدي
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مقاله مينا احدي براي لحظه اي مـن را          
بـراي لــحــظــه اي از        .   بـه فــکــر واداشــت     

ــارهــا و                    ــوه و ازدحــام ک ــب ــگــل ان جــن
فعـالـيـتـهـاي روزانـه بـيـرون آمـده و از                    
ارتفاعي به منظره اي که فدراسـيـون در          
آن کار و تالش و فعاليت ميکندنگاهـي        

به زميني که فدراسيـون در آن         .   انداختم
به به آن جـنـگـل بـا تـمـام                .   کار ميکند 

با تـمـام مـوانـع و           .   خارو خاشاک هايش  
. پيچيدگي هاي ويژه دنياي امـروزي ش       

و بـه    .   به سيل عظيم انسانهاي نيازمـنـد     
دريايي از تهديدات و خطراتـي کـه ايـن             
سـازمـان و فـعـالــيـتـهــايـش را تـهـديــد                  

به تمام زير و بم ها و تمام فـراز           .   ميکند
وقتي از بلندي يک ارتفـاع  .   و فرودهايش 

و از بيرون جلد فدراسيون به اين سازمان        
ــد                ــي ــکــن ــد، حــيــرت مــي ــي ــن ــگــاه ک . ن

چشماهيـتـان را دوبـاره مـيـمـالـيـد کـه                  
  .مطمئن باشيد درست ميبينيد

دوربينتـان را دوبـاره بـه نـقـاط و                
کــانــونــهــاي ريــز و کــوچــکــي کــه           
ــيــت و                ــعــال ــدراســيــون در آن ف ف

. پيشروي ميکند، زون مـيـکـنـيـد         
ايـن مـنـظـره       .   اما نه واقعي اسـت     

بگذاريد تـنـهـا بـراي        .   واقعي است 
لحظاتي عکسهاي اين منـظـره را        

  به شما نيز نشان دهم
اين منظره را بـه شـمـا نـيـز نشـان                

از آن بلندي و ارتـفـاع اولـيـن            . دهم
چــيــزي کــه مشــاهــده مــيــکــنــيــد         
هيوالهاي غول پيـکـري اسـت کـه           
در ابعادي وسيع و در جغرافـيـايـي         
گسترده در حال حـملـه بـه حـقـوق              

ــد                ــي ان ــدگ ــن ــاه ــن ــي و پ . انســان
کشورهايي را ميبنـيـد کـه در آن            
جنـگ شـيـهـه مـيـکـشـد و آتـش                  
ناامني زنـدگـي مـردم را بـه يـک                

. جهنم تمام عيار بدل ساخته اسـت      
کشورهـايـي را مـيـبـنـيـد کـه در                 
خيابانهايش انسانها را کرور کـرور      

زنــدانــهــا را    .   بــه دار مــيــکــشــنــد      

ميبينيد صداي زوزه شـالق هـا و           
نعره بازجويان و شـيـون مـادرنـا و            

انسان هايـي  . کودکان را ميشنويد 
را ميبينيـد کـه هسـت و نسـيـت               
شان را گـذاشـتـه و جـان شـان را                  
برداشـتـه کـه از گـزنـد ايـن هـمـه                   

در مقـابـل    .   تعرض در امان بمانند   
صحنه چندش آميز سد کـرن فـرار         

دولت ها  .   اين انسان ها را ميبنيد    
را ميبينيد که از اروپا گـرفـتـه تـا            
اســتــرالــيــا و کــانــادا و آمــريــکــا           
بيرحمانه حقوق انسـانـي را مـورد          

ديـوارهـاي   .   تعرض قـرار داده انـد        
بــرج عــاج مــرزهــاي اروپــا را                 
ميبينيد که روز به روز ضخيـم تـر          

پشــت ايــن   .   و درازتــر مــيــشــونــد      
ديوارها اجساد هزاران پناهجـو را       

پناهجوياني را ميبيـنـد     .   ميبينيد
که سالهـا در حـبـس و بـازداشـت               
نگهداشتـنـد چـرا کـه درخـواسـت              

هـزاران  .   حمايت و امنيت کرده اند    
پناهجـو را مـيـبـيـنـيـد کـه چـون                  
اشباح و سايه هايـي مـتـحـرک در            
شهرها، تحت عنوان غيرقانوني و    
مخفي، زندگـي سـخـت و طـاقـت             

صـدهـا و     .   فرسايي را ميگذراننـد   
هزاران کـودک را مـيـبـيـنـيـد کـه                 
گرفتار سيالب عظـيـم تـعـرضـات          
دولت ها شده و به تن و بدن نحيف         
شان به انواع بيماريهاي جسمـي و        

ــده اســــت                ــوده شــ . روحــــي آلــ
بـه  .  پناهجوياني كه ربوده ميشوند 
و    . طرز فجيعي به قتل مـيـرسـنـد        

اين عکسها هر چه دلخراش تـر و          
 .هولناک تر ادامه دارد

در مـرکــز ايـن دنـيـاي پـرآشــوب،              
سازماني را ميبينـيـد کـه در هـر             

. چــهــار طــرف دارد مــيــجــنــگــد          

و راه را بـراي فـرار        .   شمشير ميزند 
اين انسان ها و امن دادن آنها بـاز          

سازماني کـه يـک سـرش          .   ميکند
در بيابانها و کوير سوخته عراق و        
اردن است و سر ديگرش در ژاپن و        

سـازمـانـي    .   کانادا و استراليـاسـت    
که خيابانها و ميديـايـي سـوئـد و            
انگلستان و آلمان و کانادا را قـرق         
کرده و فرياد انسـانـيـت هـزاران و             

. ميليونها انسان را پژواک ميدهـد      
سازماني را مي بنيد که به نـقـطـه        
اميد هزاران انسان در اقصي نقاط 

تصـويـر را     .   دنيا تبديل شده اسـت    
به پشت صـنـدوق      .   جلوتر مياوريم 

. پستي الکترونـيـکـي فـدراسـيـون          
آنجا روزنه بيش از صـد نـامـه را              

از ايران گـرفـتـه تـا ژاپـن            .   ميبنيد
وفيليپين و کره جنوبي و تايلنـد و         

از آذربايجان و گـرجسـتـان       .   اندنزي
تا استراليا، از آمريکا تـا آفـريـقـا            
ــراي                ــامــه هــاســت کــه ب ســيــل ن
درخواست کمک راهي پست خـانـه        

تصــويــر را   .   فــدراســيــون مــيــشــود  
به .  جلوتر ميبريم به داخل نامه ها 

کسانيکه که چنان بـه اسـتـيـصـال            
کشانده شدند که قصـد خـودکشـي       

تنها طي شش ماه گذشتـه،      .   دارند
 مـورد    ١٥خودم شخصا بيـش از        

نامه تهديد به خودکشـي دريـافـت         
خوشبخـتـانـه هـمـگـي ايـن            .   کردم

افراد با ديدن روزنه فـدراسـيـون بـه           
بسـيـاري   .   زندگي بازگردانده شدنـد   

از اين افـراد خـود هـم اکـنـون بـه                  
نيروي موثر تغيير زندگي انسانهـا      

تمام نامه هـا هـر        .   تبديل شده اند  
يک به نوعي از دردهايشان سـخـن      

ــنــد   ــعــي کــه         .   مــيــگــوي ــجــاي از ف
از نيازشان به کمک  .   برسرشان رفته 

پشـت گـوشــي تــلـفــن        .   و حـمــايـت    
صداي جـوانـي     .   فدراسيون ميرويم 

را ميشنويـم کـه از کـره جـنـوبـي                
 ١٠ميگويد بيش از    .   زنگ ميزند 

سال در اين کشور زندگـي کـرده و           
هــمــيــشــه از مــامــوريــن اداره                
مهاجرت هراس و وحشـت داشـتـه         

ميگـويـد از زمـانـيـکـه بـا              .   است
فدراسيون آشنـا شـده و سـايـت و              
نشريه همبستگي را همراه با تمـام       
فعاليتهاي فدراسيون ديده چنان به     
خود و حقوق خود اطميـنـان پـيـدا           
کرده که روز بعد سـر مـامـور اداه             
مهاجرت فرياد کشيده و حق خـود       

ميگويـد از ايـن       .   را طلب ميکند  
ســازمــان انــرژي فــوق الــعــاده اي          

از گوشي تلفن صداي    .   گرفته است 
ناله ها شيون ها فريادهـا و گـريـه            

. هاي متعـددي شـنـيـده مـيـشـود            
تصــويــر را بــاز کــمــي بــه عــقــب             

براي هر نامه يا هر تلـفـن        .   ميبريم
براي ايـنـکـه      .   بايد کار انجام گيرد   

ايــن فــريــادهــا ايــن نــالــه هــا ايــن           
درخواست ها پاسخ بـگـيـرد بـايـد            

. بايد نامـه نـوشـت      .   کار انجام داد  
اي مـيـل    .   فاکس فرستاد .   تلفن زد 

و .   مذاکـره کـرد    .   مالقات کرد.   زد
. هزار و يک نـوع کـار ديـگـر کـرد               

ــانــکــي               تصــويــر را بــه حســاب ب
ايـن  .   دبيرخانه فدراسيون ميـبـريـد     

همه کار نياز به امکـانـات مـالـي           
ــوي دارد    ــه دهــان         .   ق ــگــشــت ب ان
حسـاب بـانـکـي خـالـي           .   ميمانيد

ــدگــي           .   اســت ــنــه هــاي زن از هــزي
شخصي ميزنيد تا براي جـان ايـن         
انسانها حتي تک انسان مبـارزه را        

بــه ايــن و اون رو          .   ادامــه دهــيــد   
و بـراي کـارهـاي بسـيـار            .   ميزنيم

اظطراري و فـوري بـه دوسـتـان و               
فعاليـن و دوسـتـدارن فـدراسـيـون             

امـا ايـن روش       .   متوسل ميشويـم  
گـاه  .   هميـشـه پـاسـخـگـو نـيـسـت             

برخي کارها را در نهـايـت تـاسـف           
بخاطر نداشتن امـکـانـات مـالـي           
براي انجامش بايد تا ورود اولـيـن         
مبلغ به حساب بانکي فـدراسـيـون        

مـجـددا از     .   بـه کـنـاري بـگـذاريـد          
همان ارتفاع به اين مـنـظـره نـگـاه           

در اوج تعرض به حقـوق  .   ميندازيم
در اوج  .   انساني در پنج قاره زمين    

شعله ور شدن آتش جنگ و کشتار  
شــمــا ســازمــانــي را        .   انســان هــا   

ميبنيد که به قلـب ايـن دنـيـا زده              
سازماني که منشـا اثـر در         .   است

زندگي فردي و اجـتـمـاعـي انسـان           
سازماني که پـرچـم هـيـچ          .   هاست

کشوري را در دسـت نـدارد پـرچـم             
. انســـانـــيـــت را در دســـت دارد            

سازماني که هـزاران نـفـر را حـول             
خود گرد آورده و بـه سـپـر و نـوک                
پيکان دفاع از حق پـنـاهـنـدگـي و            

. حق انسـانـي تـبـديـل شـده اسـت               
سازماني که هـزاران انسـان را بـه            
متصل ميکند و افق و مطالـبـات        
و مبارزات آنها را در چـهـارگـوشـه        

حاال از ارتـفـاع       .   دنيا بهم ميدوزد  
وارد هـمـان جـنـگـل         .   پايين ميايد 

و بـه کـارتـان        .   انبوه کار ميشـويـد    
اين بار با تمام قوا     .   ادامه ميدهيد 

حس ميـکـنـيـد کـجـا داريـد قـدم                
اين بار مـيـدانـيـد کـه           .   ميگذاريد

چقدر اين کارها و فعاليـت هـا در           
تغيير زندگي انسانها بـا اهـمـيـت           

ديگر پي برده ايد که بشـريـت         .   اند
معاصر، امروز چقدر به سازمانـي      

 .چون فدراسيون نيازمند است

 فدراسيون و جايگاهش براى بشريت 
 فرشاد حسيني
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بدعوت گروه همايش همبستگي و سـازمـان          
دهنده طرح پيشنهادي، موسوم به رويال خبـار        

Royaal Gebaar،            ، ـوم ـل خانم مـاريـون ب
آوريـل در    ٢٦نويسنده هلندي در روز سه شنبه    

شهر دن هاخ پايتخت سياسي کشور هلند و در 
ـان، يـک                  ـم ـار پـارل ميدان اصلي شهر و در کـن
همايش همبستگي به حمايت از پناهنده گـان        
بعمل آمد که عالوه به حضور پناهنـده گـان و             
ـدان مشـهـورو                ـرمـن مردم تعداد زيادي از هـن
ـأ از             ـدت معروف و نمايندگان پارلمان هلند عـم

ساعت يـک    .   احزاب چپ در آن حضور داشتند     
ـأ آغـاز شـد و                    بعد از ظهر اين همـايـش رسـم

Chris Zeeqers  ستاره معروف تلويزيون و
ـده                   ـه ـع ـامـه را ب ـرن سينماي هلند اجراي ايـن ب

او با دعوت کردن از هنرمندان مشهور . داشت
ــچــون      ــن    Freed de Jongeهــم کــمــدي
ـه نـويـس و           Jan Mulderمعروف و     ـال مـق

کارشناس ميز گرد شبانه تلويزيوني و با اجراي 
 Huub vanموسيقي زنده و با هنرمـنـدي         

der Lubbe   گيتاريست و ستاره پاپ به اين
ـيـشـتـري                   همايش جنبه هـنـري و مـردمـي ب

ـانـي       .   بخشيد اين همايش با سخنراني سخنـران
همراه بود که همگي عمدتأ از هنرمنـدان تـراز         

 .اول کشور هلند بودند
ـام ايـن              موضوع سخنراني همانطوري کـه از ن

ـاهـنـدگـي و              ـن همايش مشهود است در باب پ
 Generaal»اجــراي طــرح مــوســوم بــه             

Pardon  براي تـمـامـي     «و يا عفو عمومي

ـه    ٢٠٠١پناهندگاني بود که قبل از آوريـل            ب
کشور هلند آمد و تقاضاي پناهندگي آنـان از           
طرف وزارت مهاجرت و تابعيت هلند رد شده        

ـه نـقـش پـيـشـگـام               .   است سخنرانان با اشاره ب
ـدگـي،            کشور هلند در اروپا براي اهداي پنـاهـن

ـد را شـرم آور               ـن سياست هاي کنوني دولت هل
خوانده و آن را با دوران جنگ جهـانـي دوم کـه               
نفوذ راسيسم اروپا يهوديان را مـورد اذيـت و             

ـد و از             آزار و کشتار قرار ميداد، مقايسه کردن
ملکه هلند خواستار شدند که بمناسبت بيست 
و پنجمين سالگرد تاجگذاري از قدرت خويش 
بنفع پناهندگان استفاده کرده و به همگان عفـو       

 .عمومي اهدا کند

ـدگـان               ولي آنچه که   ـاهـن ـن مخصوصـأ بـراي پ
ـم فـرح کـريـمـي                ايراني جالب بود، حضور خـان

ـز             Groenنماينده پارلمان از حـزب چـپ سـب
Links بعد از مصاحبه و گفتـگـو هـاي          .   بود

ـه حـرکـت هـا                  رسمي که معموأل در ايـن گـون
ـرنـگـاران مـتـرصـد آن                هميشه دوربينها و خـب
هستند بدعوت بنده و تني چند از پناهند گـان    
از استان فريزلند، ايشان به جمع ما پيوستند و      

ـدازهـاي اوضـاع               در يک گپ دوستانه چشـم ان
. حساس پناهند گي به مورد بحث گذاشته شد

ـابـل                      ـق ـواسـطـه ت ـد ب ـن ـزل از آنجا که استـان فـري
فرهنگي و تاريخي يکي از استانهاي پر تالش    
ـايـتـي                در امر پناهنده گي هست و کـمـپ حـم

ويت مارسوم بعداز پوششهاي مکرر و پيگيـر        
خبري و رسانه ايي تبديل به يک موضوع داغ و 
حساس در آمـد، الزم ديـده شـد کـه در ايـن                    
ـم و از              خصوص هم با ايشان به گفتگو بشينـي
ـازديـد از ايـن کـمـپ                  ايشان رسمأ دعوت به ب

اين دعوت هم به اطـالع       .   حمايتي بعمل آوريم  
معاونت محترم شهرداري ويت مارسوم آقـاي        
کارل هلدر که چندي پيش به اتقاق آقاي فرشاد          
ـه و                 ـبـسـتـگـي مصـاحـب حسيني سردبير هـم
ـال               ـب ـق گفتگويي داشتيم، رسيـد و مـورد اسـت
ـأ            ـب ايشان واقع شد و آقاي کارل هلدر هم متعاق
ـم فـرح                   ياد آور شدند که چنانچه سـر کـار خـان
ـد              ـن ـاي ـي کريمي جهت بازديد به ويت مارسـوم ب
همه گونه امکانات جهت استقبـال رسـمـي از         
ـا قـدر دانـي از                     ايشان بعمل خواهـد آمـد و ب
فعاليتهاي فدراسيون در منطقه خـواهـان ايـن           

پوشـش  .   همکاري در سطح گسترده تري شدند 
ــکــي از                     ــي ي رســانــه ايــي و اطــالع رســان
دستاوردهاي اين همکاري بوده و اميدواريم که 
ـيـشـتـري در               اينگونه همکاري ها گسـتـرش ب
ـه              ـدگـان داشـت جهت اهداف حق طلبانه پنـاهـن
ـهـاي فـعـال           باشد و از همينجا از همه سـازمـان
ـه        پناهنده گي در استان فريزلند هلند دعـوت ب

 .همکاري ميکنيم

هفته پيش استکهلم شاهد همايشي بزرگ،      
ـاع از حـق                  سازمانيافته و هـدفـمـنـد در دف

 .پناهندگي بود
ـاره          عليرغم اينکه مطالب و گزارشاتي در ب
اين تظاهرات انتشار يافته است، هنوز هـم         
ـتـه شـود و                  ـف جا دارد در باره اهـمـيـت آن گ

در اين مطـلـب     .   هاي آن نيز مرور شود      درس
 .به دو مورد اشاره ميشود

 فراتر از پناهندگي            
اين حرکت که يكي از وسيعتـريـن حـرکـت             

ـه           اعتراضي تا کنوني ايرانيان مقيم خارج ب
ـا بـود،       هاي ضد پناهندگي دولت     سياست ه

ـر           ـار پ نشان داد که فدراسيون سازماني بسي
بيش از يـک    .   نفوذ و معتبر در جامعه است   

ـيـت و حضـور مسـتـمـر و                     و نيم دهه فعـال
ـاع           صميمانه اين سازمان و فعالين آن در دف
ـار را             ـب از حق پناهندگي، اين جايگاه و اعـت

در سوئد به يـمـن زحـمـات         .   به آن داده است   
طوالني و پايداري فعالين و دفاتر مختـلـف         
ـا           فدراسيون در شهرهاي مختلف، و بويـژه ب
سازمان دادن چنـديـن حـرکـت سـراسـري و               
ـه، رهـبـران و                    وسيع طـي سـالـهـاي گـذشـت
فعالين آن به مدافعين سرسخت، صمـيـمـي         
و مــحــبــوب و وســيــعــا شــنــاخــتــه شــده               

ـان        پناهجويان و بخش   ـي هاي وسيعي از ايران
ـاه مـحـض اسـت اگـر             .   اند  تبديل شده  ـب اشت

ـا در دايـره             کسي تصور کند محبوبيت آنـه
ـنـوع   .   کار پناهندگي محسور مانده اسـت      ت

موضوعاتي که فدراسيون به آنها پـرداخـتـه         
ـيـم و                ـق ـه مسـت است و هزاران پناهجوئي ک

انـد،     غير مستقيم با فدراسيـون در تـمـاس          
ـا         خاصيت تسمه نقاله   اي را دارد که آنها را ب

ـيـز          مسائل و موضوعات ديگر در جامعه ن
ـان  .  وصل ميکند  فعالين و رهبران پناهجوي

ـاع از حـقـوق            اکنون، مدافعين سرسخت دف
ـيـه جـمـهـوري              انسان، مبارزين مصمم عـل

ـارزيـن                 اسالمي و ارتـجـاع اسـالمـي، مـب
ـات و خـرافـه              هـاي     سرسخت عليه تـعـصـب

ـاع از              ـر شـور دف ناسيوناليسي، مدافعين پ
حقوق کودک و دفاع از حقوق زن و غيره نيـز           

ـيـن آن در صـف            .   هستند فدراسيون و فعال
ـات               ـاسـب ـنـده مـن ـن مقدم افشاگر و بر مال ک
ـا جـمـهـوري                   سازشکـارانـه دولـت سـوئـد ب

ـنـد       ـرو رهـبـران و           . اسالمي نيز هسـت ـن از اي
ـه             فعالين فدراسيون در سوئد بايد نسـبـت ب

ـار          اين جايگاهي که کسب کرده     انـد هـوشـي
باشند و در وقت مقتضي، بويژه براي بسيج        
ايرانيان در مقابل جمهوري اسـالمـي از آن           

 .بهره بگيرند
 انترناسيوناليسم          

 خصلت انترناسيوناليستي تظاهرات اخير            
دفاع از حق پناهندگي      .  بسيار برجسته بود       

و دفاع از حقوق جهانشمول انسان همواره             
نماي کار و از اصول بنيادي فدراسيون            قطب

در اين تظاهرات اما، همکاري          .   بوده است   

گسترده با ساير پناهجويان و بويژه با             
.  پناهجويان افغان، بسيار با اهميت بود           

تاکيد بر هم سرنوشتي پناهجويان عراقي،            
ايراني و افغان در مقابله با ارتجاع اسالم           
سياسي در قطعنامه، بسيار مهم بود و          

ملي به اين حرکت       -خصلتي فرا کشوري   
حمايت از کودکان آپاتي و تاکيد بر             .  ميداد 

لغو کليه احکام ديپورت بي ترديد           
فدراسيون را يکبار ديگر در جايگاه          
سخنگوي همه پناهجويان منتسب به            

فعاليت    .  هاي مختلف قرار داد       مليت
دوشادوش با پناهجويان افغان که         
همنوعانشان طي سالهاي طوالني در ايران            
زير فشار جمهوري اسالمي و تحريکات            

اند، از    ناسيوناليستي و شوينيستي بوده         
.  اهميت سياسي تاريخي برخوردار است         

اين حرکت ميتواند و بايد هر کجا که           
.ممکن است تکرار گردد          

 ٢١دو نکته در باره تظاهرات 
  آوريل در استکھلم

  شخصيت هاى مھم هلندى در دفاع از پناهندگان

 كيوان قديري 
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چون اينجا نمونه بسيار بد تري وجود دارد اينـجـا           
اخبار مثل يک چيز ممنوعه رد و بـدل مـيـشـود              
مثال ما نميدانيم در حادثه سونامي شهر آچـه ،            

ـه            ـا ن شـايـعـات    ! ! ! آيا پناهجويي هم کشته شـده ي
زيادي بين پناهجويـان رد و بـدل مـيـشـود کـه                   
متاسفانه هيچ منبع موثقي براي کنترل درستـي        
يا نادرستي آنها وجود ندارد و دولت ايـن کشـور             
. هم کامال در اين خصوص سکوت کرده اسـت           

در اندونزي تعداد زيادي پناهجو وجـود دارد کـه            
ـدارد           مـا  .   هيچکس از وجودشان حتي خبر هم ن

ـان           تحدادي کرد فعلي هستيم که پدر بزرگ هايـم
ـه عـراق                  ايراني اال صل بوده اند و سالها پـيـش ب

مهاجرت کرده اند در زمان حکومت صدام ما و      
 از عراق اخـراج    ٨٠ و ٧٩پدارنمان را در سالهاي    

ـد و حـاال در                  ـي کردند و گفتند شما ايراني هسـت
ـد             ـول اينجا يو ان ما را عراقي ميشناسد چون مـت
ـژاد آريـاي               عراق هستيم در حاليکه ما کرد و از ن
ـم کـه               ـي ـدان هستيم در واقع هنوز خودمان هم نمـي
ـام           وضعيت تابعيت ما چگونه است چـون در تـم
ـعـيـت هـيـچ کشـوري را                      ـاب طول زندگـي مـان ت
نداشتيم و دو کشور ايران و عراق از پذيرفتـن مـا             
ـه سـقـوط صـدام و                       ـا تـهـوجـه ب سر باز زده اند ب
تشکيل دولت جديد در عراق هم هنوز به درستي 
ـمـي بـراي                ـي روشن نيست که در نهايت چه تصـم
کرد هاي فعلي گرفته ميشود اين در حالي اسـت          
ـه            که يو ان جاکارتا خودش پيشاپيش قوانين را ب

تصويب رسانده و ما را تبعه عراق ميداند و حاال         
ـر         ـد ب ـاي کشور عراق از نظر يو ان امن است و ما ب

 !گرديم 
در صورتي که ما قـبـل از جـنـگ و تـحـوالت                   
ـم و                  شکل گرفته در عراق به ايـن کشـور آمـده اي

ضاع عراق در پرونده هايمان     مسايلي به غير از او    
منعکس است که مهمترين آن تغيير ديـن اسـت      
ـار               ـد ب ولي همانطور که در سطور گذشته نيز چـن
ـا                          ـه ـن ـه ت ـا ن ـه جـاکـارت ـب ـو ان شـع اشاره کرديم ي
ـه وضـعـيـت زنـدگـي مـا                   کوچکترين توجهـي ب
ـز در جـهـت                 ـي نميکند بلکه هيچ اقدام مثبتـي ن

 .رسيدگي به پرونده هايمان انجام نميدهد 
الزم به ذکر است که با توجه به شـرايـط کـمـپ و                 
ـه                نکات گفته شده قبول کمک از جانب اي او ام ب

معني دفن شدن در گور هاي دسته جمعي اسـت          
ـرون از                    ـي ـا دنـيـاي ب و ما همين تماس ها را هم ب
ـه                 ـم ب ـيـخـواهـي ـم دست ميدهيم ما نميتوانيم و ن
کمپ برويم بلکه مثل بقيه پناهجو ها همين جـا           
ـده                ـر پـرون به ما کمک کنند و ضمننا هر چه زود ت
ـه مـوضـوعـات آن                       ـازگشـايـي و ب ـان را ب هايـم

 سـال در شـرايـط        ٢٥رسيدگي کنند ما در ايران     
ـنـکـه از               يک زندگي اضطراري بسر برديم بـدون اي
ـم و                 ـاشـي ـد ب هيچ گونه حقوق شهروندي بهره مـن
ـام انـدونـزي                   ـه ن حاال دو سال است در جهنـمـي ب
ـان              ـد هـمـچـن ـاي گرفتار شده ايم آيا همه عمرمان ب

ـا       !!!  آواره و بالتکليف باقي بمانيم   ـدوارم شـم امـي
ـاهـجـويـان                  بتوانيد در اعاده حق من و ديـگـر پـن

و صـداي    .   ساکن در اين کشور به ياريمان بياييد        

. ما را به گوش مردم و مسيوالن ذيربط برسانيد      
ـا            نميدانم تا به حال کسي از پناهجويان اندونـزي ب

ـا           ! ! !   خبر بوده يا نه    ـا ت ـه ـار آن ـب و از وضعيت اسـف
ـدوارم      بحال گزارشي داشته ايد يا خير بهرحال امـي
ـيـدي در                      ـد اطـالعـات مـف ـوان ـت مطالـب مـن ب
ـد بـراي يـاري                 ـي ـوان ـت اختيارتان قرار دهد و شما ب
ـد              ـي . رساندن به همه پناهجويان از آن استفاده کـن

ـا و ضـمـن                   در پايان ضمن تشکر از تـوجـه شـم
ـان           پوزش از اشکاالت ممکن در متن نامه برايـت

ـم             ـايـدار   .   آرزوي موفقيت و شادکامي مـيـکـن پ
  باشيد

ـه        جـلـسـه     ٢٠٠٥ آوريـل     ٢٣روز شنبه،    اي ب
در اين جلسه که    .   فراخوان فدراسيون برگزار شد   

ـه حـق                 " عنوان آن    ـيـس ب تعـرض دولـت انـگـل
ـا آن        فـراخـوان   "   پناهندگي و چگونگي مبارزه ب

 عضو دبيرخانه   سيامک امجدي داده شده بود،    
ـرانـي         مرکزي فدراسيون سراسري پناهندگان اي

ـر کـامـلـي از              .   سخنراني کرد  وي ابتـدا تصـوي
اوضاع جهاني پناهندگي و اوضاع پناهندگـي       
ـد ايـن               در انگلستان و افقها و دور نماهـاي رون

 :وضعيت ارائه داد و در ادامه افزود
ـا در غـرب و                ـه جايگاه حق پناهندگـي انسـان
انگلستان ميرود که با ميزان توانايي هاي آنـان      
در رشد و شکوفايي اقـتـصـادي آنـان در ايـن                 

و ديـگـر اوضـاع        .   کشورها تـعـويـض بشـود        
سياسي و اجتماعي و حـقـوق بشـر در ايـران                 
ـار کسـب حـق                    ـي تحت هيچ شـرايـطـي ، مـع

 .پناهندگي نميباشد
ـر از                       محوري ترين بـحـث ايـن جـلـسـه ، خـب
ـنـدن و              برگذاري تحصن يک هفته اي در شهر ل
ـاهـنـدگـي در                      ـن ـه وضـعـيـت پ در اعتـراض ب

 در خصـوص      سيامک امجدي انگلستان بود،   
 :اين تحصن ميگويد 

فلسفه وجودي فدراسيون از بدو تشکيـل آن ،            
متحد کردن انسانها ، وراي قوميت ، رنـگ ،           
ـه                   ـيـن مسـئل مذهب و غيره بوده اسـت و هـم
تاکنون اعتباري جهاني براي فدراسيـون خـلـق          
ـه مـا               کرده ، همين امر فرصت بسيار خوبـي ب

ـاسـي                         ـايـگـاه سـي ـاده از پ ـف ـا اسـت  -داده تا ب
ـم حـتـي             ـي ـوان ـت اجتماعي بسيار نيرومندمان ب

فضاي سياسي انگلستان را هم واژگون کنيم ،    
ما تصميم گرفته ايم تا در يکي از مراکز مهـم           
شهر لندن به مدت يک هفته به نشانه اعتـراض       
به وضعيت موجود تحصن کنيم ، اين تحصن      
ـه                   ـت آينه معضالت در ايـران اسـت کـه در هـف
ـار        پناهنده برگذار ميشود و سعي دارد تا يک ب
ديگر ، موضوع پناهندگي را به محوري ترين        
ـد ، قـبـل از                موضوع در انگلستان تبديل کـن
ـم             برگذاري تحصن جلسات پيـگـيـري خـواهـي
ـا حضـور صـاحـب نـظـران و خـود                     داشت و ب
ـار چـوب            پناهندگان به صورت مشخص چـه
اصلي اين اعتراض بي سابقه را روشن خواهيم        
ساخت ، ما تبليغات بسيار وسيعي در سطـح         
تلوزيون ، راديو و روزنامه هاي ايراني و خارجي 
خواهيم داشت و از طريق صدور اطالعيه هاي  
ـيـن            گوناگون به مردم ، ارگانها و سازمانهـاي ب
المللي مدافع حقوق بشر و پناهجويان فراخوان       
ـم داد و                       حضور در ايـن تـحـصـن را خـواهـي
ـا                ـرقـراري ارتـبـاط ب همچنين در تالش براي ب
مشاهير ضمينه هاي مختلف هنر ، موسيقي 
ـايـت و تـوجـه                   ، کمدي و غيره براي جلـب حـم

  . عمومي هستيم 
ـه سـوال                   چـرا  "   سيامک امـجـدي در پـاسـخ ب

 : ميگويد "تحصن ؟ 
تنها ظرف اعتراضي که ميتواند صداي ما را  

ـه                رسا ، بي پرده و قدرتمندانه به گـوش جـامـع
برساند ، برگذاري ايـن تـحـصـن اسـت ، مـا                   
تجارب بسيار گرانبهائي از تحصن در ديـگـر          
ـهـاي چشـمـگـيـري              کشورها داريم که موفقيـت

ـه در کشـورهـاي              حاصل اورده است ، منجـمل
سوئد ، آلمان ، هلند و بلژيک ، نمونه هـاي ايـن           
تحصن بسيار موفقيت آموز بوده اسـت ، مـا          
معتقديم که اين اعتراض يک هفته اي کـه در         
ـرگـذار       نوع خود ، براي اولين بار در انگلستان ب
ـد                 ـوان ـت ـعـي مـي ميشود ، بازتاب بسيـار وسـي
ـار ديـگـر                داشته باشد به گونه اي که براي يک ب
ـام                    ـاهـنـدگـي و ن ـن پس از سالها ، مـوضـوع پ
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني را بر روي       
ـان         نقشه معادالت و تصميم گيريهاي انگلسـت
ـه مـا و                     مي آورد ، قدرتي که ايـن تـحـصـن ب
ـار نـزديـک                 ـده بسـي ـن پناهندگان ميدهد در آي
بازتاب خواهد داشت و مطمئنم که پناهنـده و      
سازمانش يعني فدراسيون به گونه اي در سطح 
جامعه انگلستان مطرح مي شـود کـه ديـگـر          
ـه حـق                 کسي جرأت تعرض و دسـت درازي ب

  . پناهندگي را نداشته باشد 
ـامـه هـا و                ـرن سيامک امجدي در خصـوص ب
ـه تـحـصـن              اهداف فدراسيون در طول يک هفـت

 :ميگويد 
از مهمترين اهداف اين تحصن ناامـن اعـالم           

ـه                   ـه دولـت و جـامـع ـايـد ب کردن ايران است ، ب
دوم خردادي  "   انگلستان که ديدگاهي از جنس      

نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران دارند ، "  
ـر حـکـومـت              ثابت کرد که انسانها در ايـران زي
ـايـد      اسالمي در چه منجالبي به سر ميبرند ، ب
در ابعادي وسيع نشان داد که زنان در ايران فقط 
ـه مـرگ                     به جرم رابطه جـنـسـي ، مـحـکـوم ب
ـار رسـا فـريـاد                ميشوند ، بايد با صدائي بسـي

ـد ،                 بزنيم که کودکان در ايران اعـدام مـيـشـون
انسانها مورد آذار ، شکنجه و قـتـل و عـامـم            
قرار ميگيرند و در نهايت بايد ضمن محـکـوم         
کردن شنايع حکومت اسالمي ايران ، فضـاي         

ـه            -سياسي   اجتماعي و خبري انگلستـان را ب
سود بهبود وضعيت پناهندگي تغيير دهيم و         
ـيـن                 ـه صـف مـدافـع نيروي انساني زيادي را ب
حقوق پناهندگي بياوريم و اين کاريست که اين 

از ديگر اهداف   .   تحصن انساني دنبال ميکند     
ــون ســراســري               ــردن فـدراســي ايـن تــحـصــن ، ب
پناهندگان ايراني به عنوان رسا تـريـن صـداي            
ـه مـرکـز سـقـل               حق طلبي پناهجويان ايراني ب
مبارزات انساني در انگلستان و هر چه بيشتـر         
در دسترس قرار دادن اين ارگان و اسنـادش در           
جامعه ميباشد ، همچنين در ايـن تـحـصـن              
ـا           ميتوانيم روابط بسيار نزديک و دوستانه اي ب
ديگر ارگانهاي مدافع حقوق بشر جهت کسـب        
حمايتهاي همه جانبه از مطالبات پناهجويـان       
ـداد           ، برقرار کنيم ، همچنين اين تحصن و امـت
اهدافش ميتواند به عنوان منطقي ترين روش        
مبارزه بر عليه اخـراج ، راسـيـسـت و ديـگـر                  
ـه يـک                ـاب ـه مـث معضالت پناهندگي باشد و ب
ـده ، صـداي هـزاران                   ـرن تريبون کامال آزاد و ب
پناهجوي تحت ستم را به گوش جامعه برساند 
ـولـي              ـق و به سرعت جايگزين شيوه هاي نا مـع
همچون اعتصاب غـذا ، لـب دوزي ، خـود                 
سوزي و خود کشي که به جز لطمه زدن به جسم 
و روح انسانها هيچ ثمره ديگري نخواهد داشت 

 .، شود
ما در تدارک جمع آوري ده ها هـزار امضـا در           
ـم ، از              ـي حمايت از تحصن و مطالباتش هسـت
ـد و          ديگر مواردي که اين تحصن دنبال ميکـن
ـه             در دستور کارش قرار خواهد داد ، ميتـوان ب

 :موارد زير اشاره کرد 
نقض حقوق بشر در ايران و گردآوري مطالب  -

 .و اسناد مختلف در اين ضمينه 
جمع آوري داليل ردي که از جـانـب وزارت               -

ـمـايـش                 ـه ن کشور به پناهجويان ارائه شـده و ب
ـيـن انسـانـي و                       ـا قـوان گذاشتـن ضـديـت آن ب

 .پناهندگي 
سخنرانيهاي متفاوت ، نمايشگاه عکس و         -

 .انعکاس تمام ناگفته هاي پناهجويان 
برگذاري تظاهراتهاي شهري در طول تحصن  -

در مقابل وزارت کشور و پارلمان انگلستـان و          
 .مذاکره با مسئولين عاليرتبه اين ارگانها 

 .برگذاري ميز کتاب و اطالعيه  -
پناهجويان و پناهندگان بايد در صـفـوف ايـن           
ـاري از                       ـا کـنـون هـم بسـي ـد ، ت تحصن باشـن
ـائـي هـايشـان از                   ـه تـوان پناهجويان با توجـه ب
شهرهاي مختلف با دفتر فـدراسـيـون تـمـاس            

 .گرفته و اعالم آمادگي کرده اند 
همينجا از تمام ارگانها ، نهادها وشخصيتهاي 
مدافع حقوق پناهندگي ، خصوصا تلوزيون ،        
ـم ، از ايـن                  ـي راديو و روزنامه ها تقاضا مـکـن
ـا ،               ـه ـري ـراب ـاب اعتراض انساني در مقابل تمام ن
ـا صـدور                  ـا دفـاع و ب ـه ناماليمات و حقکشـي
ـد ،                     ـايـت خـود را اعـالم دارن اطالعيه ، حـم
اعتراض در دفاع از حقوق انساني هيچ مـرزي         
نميشناسد و حضور تمام انسانها از صنفـهـاي         
ـع کـردن مـطـالـبـات                  ـف مختلف در روند مـرت
پناهجويان ، تاثيرات بسيار عميق و مـهـمـي           

 >>خواهد داشت 
ـه زودي           ـه ب اطالعيه هاي بعدي در اين ضميـن

 .منتشر خواهد شد 
در پايان اين جلسه چندين نفر از حـاضـران در            
ســالــن بــه عضــويــت فــدراســيــون ســراســري           

 .پناهندگان ايراني در آمدند

 !دنيا بايد صداى اعتراض ما را بشنود
گزارش سيروان قادري از جلسه فدراسيون سراسري 

 آوريل ٢٣پناهندگان ايران واحد انگلستان ـ در روز شنبه 

٨ادامه از صفحه   
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دبير محترم فدراسيون سراسري پناهندگـان      
 ايراني

 سرکار خانم مينا احدي
با سالم ، اينجانب خليل دلير پيـرو تـمـاس            

 از اندونـزي  ٢٠٠٥ اپريل  ١٨تلفني در روز    
با جنابعالي متن ذيـل را تـهـيـه و ارسـال                  
مينمايم ، اميدوارم مورد توجه و عـنـايـت           

 .....حضرتعالي قرار گيرد 
 ميليون نـفـر     ٢٦٢اندونزي کشوري است با     

 خـاک    ٤/٣جمعيت و با وسحتي به انـدازه     
کشوري مثـل ايـران ، ايـن کشـور بـا ايـن                    
جمعيـت انـبـوه ، وضـعـيـت اقـتـصـادي و                    
فرهنگي خاص خويش را دارد که شايـد در     
هيچ جاي ديگر دنيا نمونه آن وجود نداشتـه      

بـيـش از سـيـصـد زبـان و صـدهـا                   .   باشد   
مذهب و فرقه مختلف در آن وجـود دارد و        
از زندگي مـدرن شـهـري در جـايـي مـثـل                   
ــدگــي عصــر حــجــر در                   ــا زن ــا ت جــاکــارت
جنگلهايش را مـيـتـوان مشـاهـده کـرد ،                 
اينجا دو طبقه فقير و غـنـي بـا شـکـافـي                  

 درصد ٨٠عظيم زندگي ميکنند ، بيش از    
مردم اين کشـور در فـقـر مـطـلـق زنـدگـي                   

 درصـد آنـهـا        ٥ميکنند در حالي که تنها       
 .زندگي مرفه و راحتي دارند

اندونزي به دليل اينکه تـقـريـبـا تـمـام مـرز                
هايش بـا کشـورهـاي ديـگـر آبـي اسـت و                   
کنترل آن بسـيـار مشـکـل اسـت از امضـا                 
کنوانسيون ژنـوسـربـاز زده اسـت و دلـيـل                 
ديگرش جمعيت عظيم و گـرسـنـه خـودش             
است قرار گرفتن اين کشور در خـط اسـتـوا           
شرايط آب و هوايي بسيار خاصي را بـراي           

 درجـه و      ٤٥ تـا     ٤٠آن بوجود آورده دماي     
 درصـد کـه تـنـهـا در صـورت                ٨٠رطوبت  

داشتن تمام امکانات رفاهـي مـيـتـوان در            
اينجا به آساني زندگي کرد ، چيـزي کـه در           

. اختيار تعداد معدودي از اين مردم اسـت          
 ٢٠در امد متوسط اين مـردم از مـاهـي               

دالر تجاوز نميکند در حالي کـه بـراي هـر             
 دالر بـراي يـک زنـدگـي             ٣٠٠نفر ماهانـه     

انـدونـزي   .   بسيار معمولي بايد هزينه کـرد        
از نظر فساد مالي و رشوه خواري در جهـان          

بـه نـقـل از بـي بـي              ( در رتبه اول قرار دارد  
و منابع معدني و ثروتها اين کشـور       )   سي  

توسط اشخاص و شرکتـهـاي بـزرگ در ازا            
مبلغ نا چيزي به خارجيان واگذار ميشود ،        
همه در اينجا در حـال چـپـاول هسـتـنـد و                   
مردم در فقر و گرسنگي و بيماري دسـت و           

 .پا ميزنند 

در اين ميان وضعيت کسانـيـکـه بـا قـبـول               
هزاران خطر به اميد دريافت کمک از يـو ان           
و شروع يک زندگي جديد به نام پنـاهـجـو ،             
خودشان را به ايـن کشـور مـيـرسـانـنـد بـه                   
راستي چيزي يک تراژدي نيست ، باند هـاي   
قاچاق انسان با توجه به دانستن اوضاع اين       
کشور ، که هـر کـار خـالفـي در آن در ازا                    
مبلغ ناچيزي قابل انجام اسـت بـه راحـتـي              
اين انسانهاي درمانده را چپاول ميکننـد و         
در ازا گاه تمام دارايي شان آنها را به اينجـا           
آورده و رهايشان ميکنند ، بدون نگراني از        
پيگرد قانوني توسط پليس ايـن کشـور يـا            
سازمانهاي ذيربط، آنهـا اکـثـرا ايـن افـراد              
نگون بخت را با وعده رساندن به استراليا و         

. نيوزلـنـد بـه ايـن بـاتـالق مـيـکـشـانـنـد                       
وضعيت پناهجويان در اين کشـور بسـيـار           
اسفبار است به خصوص پناهجويان ايرانـي       
، کرد وعراقي، به بقيه پناهجويان از طريق        
آي او ام کمک هاي مالي و پزشکي ميشود         
هر چند مقدار آن ناچيز اسـت ولـي بـه هـر                 
حال در اين تاريـکـي کـور سـويـي امـيـدي                 

اتباع تايلند ، ژاپن ،چين ، مـالـزي         ( داشت  
در حاليکه حتي همين ناچيـز  . . . )   ، سودان  

را ازبسياري از پناهجويان ايراني و عراقـي        
دريغ ميکنند در اينجا يو ان هم هـمـدسـت           
دولت اندونزي و سازمان اي او ام شده و اين     
پناهجويان را تحت فشار قرار ميـدهـد کـه           
مثال داوطلبانه به کشورشان برگردند بـدون       
اينکه حتي پرونده هايشان باز شده باشـد و          

يـخ  ( مرتبا ميگوينـد پـرونـده هـاي شـمـا                
است بـهـتـر اسـت بـرگـرديـد بـدون                 )   بسته  

اينکه حتي بخواهند بررسي کنـنـد کـه مـا            
چرا به اينجا پـنـاه آورده ايـم ، شـايـد ايـن                     
خيلي براي شما عجيب باشـد کـه کسـانـي             
اينجا هستند که پرونده هاي يـخ زده شـان             

در حـالـيـکـه       . . . .    سال   ٥ سال ،    ٤باز نشده 
پناهجويان سومالي در کمتر از يك سال بـه         

مسـيـولـيـن     .   کشور سوم فرستاده ميشوند      
يو ان در اينجا در صورت نياز با کـمـک بـا          
اي او ام تماس ميگيرند و بعد از تماس بـه            

شما ميتوانيد در کمـپ  ( شما گفته ميشود   
منظور از کمپ زندان هايـي      )   زندگي کنيد   

در نقاط بسيار دور افتاده اين کشـور اسـت         
که توسط پليس به شدت مورد کنترل قـرار         
ميگيرد و هر گونه تماس با دنياي خارج از       
آن عمال غير ممکن است در آنجا وضعيت        
خوراک و بهداشت و ساير امکانات زنـدگـي         
چيزي نزديک به صفر است ، سـال گـذشـتـه              

تعداد زيادي از پـنـاهـجـويـان افـغـانـي کـه                 
جانشان به لب رسيده بود اقدام به لب دوزي         
و اعتصاب غذا کردند که نه تـنـهـا بـاعـث              
رسيدگي به وضـعـيـتـشـان نشـد بـلـکـه بـه                   
وخــامــت اوضــاعشــان دامــن زد تــدابــيــر            
امنيتي بسيار شـديـد تـري در مـوردشـان               
اعمال شد سال پيش يک پناهجوي کـرد بـه           
نام مهدي براي توضيح وضعـيـت خـود بـه             
شعبه يو ان جاکارتا مراجعه کرد و بـر اثـر              
فشار زياد روحي اقـدام بـه خـود کشـي بـا                 
شيشه کرد که باز هم نه تنها کتک مفصلـي     
از نگهبان يو ان خورد بلکه در تمـام مـدت            
بستري بودنش در بـيـمـارسـتـان هـم اجـازه                
مالقات با هيچ خـبـرنـگـاري را نـداشـت و               

هـمـيـنـطـور      .   بعدا هم به او کمکي نکردند        
چندي پيش خبري بين پناهجـويـان ايـرانـي           
در مورد دو پناهجوي ايراني پيچيد که بـر           
اثر شرايط بسيار بد کمپها قصد داشتند به        
جاکارتـا بـيـايـنـد تـا در مـورد وضـعـيـت                     
خودشان با شعبه يو ان در جاکارتا صحبت        
کنند در بين راه توسـط پـلـيـس دسـتـگـيـر                 
ميشـونـد و تـهـديـد بـه تـحـويـل دادن بـه                       
قرنطينه و ديپورت ميشوند که با توجـه بـه          
شرايط بسيار بد روحي شان با خـوردن سـم            
اقدام به خود کشي کـردنـد کـه خـبـر فـوت                 
يکي از آنها را پناهندگان شنيديم ولـي بـا            
کمال تاسف اسم آناه هيچ جا انعکاس پيـدا         
نــکــرد و مــا هــم هــر چــه ســعــي کــرديــم                  
نتوانستيم بفهميم نامشان چه بوده است جز   
اينکه نام يکي از آنها احتمـاال عـلـي بـوده              

 .است 
در واقـع در ايـنـجـا سـازمـان اي او ام بـا                       
همدستي يو ان براي خفه کردن هر صـدايـي          
زندانهاي مخوفي را بـه نـام کـمـپ تـدارک                
ديده اند تا پس از چند سـال انـتـظـار شـمـا                 
خسته و بيمار جسمي و روحي مـجـبـور بـه             

در . بازگشت داوطلبانه به کشـورتـان شـويـد         
اينجـا ديـدار و حـتـي تـمـاس تـلـفـنـي بـا                        
مسيوالن يـو ان از ديـدار بـا يـک ريـيـس                     
جمهور سخت تر است شما سه بار در هفتـه          
و هر بار دو ساعت اجـازه تـمـاس تـلـفـنـي                  

که معـمـوالپـس    )    صبح ١٢ تا ١٠( داريد  
از چند کلمه آنهم نه با فرد مسيول بلکه بـا            
مترجم يک طرفه به مکالمه خاتمه ميدهند       
چون جلسه دارند ، يا وقت ندارند ، جـلـسـه             

 !!!در مورد پرونده هاي يخ زده چندين ساله
پناهجويان ايراني يا عراقي که در جاکارتـا        
به سر ميبرند بـا شـرايـط بسـيـار سـخـتـي                  
دست به گريبان هستند بـه خـاطـر ايـنـکـه                
اجازه کار ندارند و هيچ کمکي هم دريـافـت          
نميکنند ، براي داشتن سر پـنـاه و خـوراک              
روزانه شان چنان درگير مسايل حاشـيـه اي       
ميشوند که گـاهـي بـه اعـتـراف خـودشـان                

! ! !که چرا اينجا هستند       فراموش ميکنند 

و البته اين درگيري ها و اين به دنبـال          
لقمه اي نان بودن هميشه پر از خطر         
و دردسر است و گاه آناه را گـرفـتـار            
افراد و اشخاص سود جـو مـيـکـنـد            
که از هيچ سـو اسـتـفـاده اي دريـغ                
ندارند ، به خـاطـر تـفـاوت چـهـره و              
رنگ و پوست با افراد بومي اينـجـا         
در هر جا که بخواهند مشـغـول بـه            
کار شوند سريعا شناخته ميشوند و      
از آنها مدارک خواسته ميـشـود کـه          
البته آنها اجازه کار نـدارنـد بسـيـار            
تاسف بار است که بـدانـيـد آنـهـا از              

بـه هـمـيـن       .   همديگر هم ميترسند     
دليل ما جز گروه کـوچـک خـودمـان           
اطالع دقيقي از ديگر پنـاهـجـويـان         
کرد و ايراني و عراقي نداريم همـيـن    
قدر ميدانيم که در گروه هاي کوچک 
و بزرگ در نقاط مختلف اين کشور       
پراکنده اند و آنـهـا کـه در کـمـپ و                 
ديگر مراکز اي او ام مستقرند هيـچ        
گونه تماسي با دنياي خارج نـدارنـد         
ايـن مــهــم شــايــد تــنــهــا از طــريــق            
دلسوزاني چون شمـا امـکـان پـذيـر            
باشد تا ما هم در جريـان وضـعـيـت         
ديــگــر پــنــاهــجــويــان مســتــقــر در          
اندونزي به غير از جاکـارتـا بـاشـيـم            
چون به هر حال اينجا اندونزي اسـت        
ــقــر هــا تضــاد هــا و                    ، کشــور ف
اجحافهاي فاحش در اينجا نه تنـهـا     
پناهجويان به خاطر عدم سـازگـاري       
بــا شــرايــط آب و هــوايــي هــر روز             
تحليل ميرونـد و هـمـيـشـه بـيـمـار                
هستند که روح آنها هم هميـشـه در          
معرض خطر است وبسياري از آنهـا       
دچار ناراحتي هاي روحـي و روانـي          
شديد مـيـشـونـد و دسـت بـه خـود                 
کشي و اعمال مشابه آن ميزنند کـه        
البته پليس هم با تـوقـيـف دوربـيـن            
عکاسان و اعمالي از اين دسـت از          
انعکاس هر گونه گزارشي در مـورد       
آنها جلوگيري ميکند فکر ميـکـنـم        
اگــر رفــتــارهــاي پــلــيــس انــدونــزي          
ميـتـوانسـت بـه انـدازه رفـتـارهـاي               
پليس ترکيه با پناهجويان انعکـاس      
داشته باشد آناه زياد هم از پـلـيـس             

 ترکيه دلخور نميشدند

 همبستگى هفتگى
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Satellite: Telstar 12 

Center frequency: 
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Rate 19279 

FEC:2/3 

Polarization: hori-
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 آ ي لـو هـر تـز 

 با من به اندونزى بياييد
   گزارشى از وضعيت پناهندگى در اندونزى

 خليل دلير
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