
در دنيا سنتا انسانها زمانـي روي قـبـر            
يک سرباز ناشناس که در جنگ زنـدگـي        
خــود را از دســت داده اســت ، جــمــع                 
ميشوند و ياد تمامي جانباختگان ايـن        

 .راه را گرامي ميدارند 
 بـا    ٢٠٠٥ مـاه مـه         ٢٢ما در تـاريـخ       

تجمع خود بر مزار کيان يکبار ديگر بـا         
نشان دادن غم از دست دادنش، خشم و         
اعتراض خود را نسبت به مـرگ وي و            
اتحاد و اعتقاد خود را در دفاع از حـق           
پناهندگي انسانها به نمايـش خـواهـيـم          

 .گذاشت 

ما در آنروز بر مزار کسي جمع خواهيـم          
گشت که سرباز گمنامي نبود ، بـلـکـه            

فـاطـمـه    ( مهاجر با نام و نشاني ، بـنـام           
 ٥کـه در تـاريـخ          )   کـيـان    -قائمي زاده   

 در ســوئــد تــقــاضــاي        ٢٠٠١نــوامــبــر   
او ايـن تـقـاضـا را           .   پناهـنـدگـي کـرد         

بخاطر يک دوره طوالني تعقيب ، اذيـت        
و آزار و شکنجه هاي روحي و جسـمـي            
بخاطر شرايط جـنـسـي خـود در ايـران               

او خود را جنسـي ديـگـر در           .   کرده بود   
مـثـل هـزاران      .   غالب ديـگـر، مـيـديـد           

ــر   ــاجــ ــهــ مــ
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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

انسان به اميد 
 زنده است

 پاسخ به منتخبي از نامه ها          
 

 فرشاد حسيني

به پيروزي پناهجويان در سوئد براي اخذ اقامت 
 عمومي نزديک ميشويم

٤ادامه در  ص   

٦ص   ٥صفه   ٨و٧ص    

 تشکيل واحدهاى جديد فدراسيون در کشورهاى يونان، قبرس و اندونزى 

 آوريـل    ٤اطالع يافتيم که در تـاريـخ        
 اداره مهاجـرت ژاپـن بـا زيـر             ٢٠٠٥

پاگذاشتن تمام اصول و مباني حقـوق       
بشر و قوانين بين لمللي پناهندگي با       

 تن از    ١٤وقاحت هر چه تمام اسامي      
پناهجويان بازداشتي در زنـدان اداره         
مهاجرت ژاپن را به عوامـل سـفـارت          

جمهوري اسالمي فاش و ارائه نـمـوده        
 .است

در پي اعتراض از سوي پناهجويان و      
ــهــا، اداره             ــتــي آن گــروهــهــاي حــمــاي
ــوجــيــه               مــهــاجــرت ژاپــن در ازاي ت
عملکرد خود ادعا کـرده کـه افـرادي            
که در اين بازداشتگاه بسـر مـيـبـرنـد             

بعنوان پناهجو پذيرفته نشده و بـايـد          
اداره .   به کشور خود بازگردانده شـونـد      

مهاجرت ژاپـن نـه تـنـهـا قـوانـيـن و                  
تعهدات بين المللي پذيرش پنـاهـجـو        
رانقض کرده بلکه حتي قوانين داخلي      

. خــود را نــيــز نــاديــده گــرفــتــه اســت           
نـــگـــاهـــي 

معامالت سياسى و مبادله پناهجويان بين دو 
 دولت ايران و ژاپن را محکوم کنيد 

نامه سرگشاده تعدادي از پناهجويان ايراني در بازداشتگاه 
  اداره مهاجرت ژاپن

٣ادامه در صفحه   

آخرين خبرها از وضعيت پناهندگان ايرانى در 
 کمپ الکرامه در مرز اردن 

 گزارش تظاهرات علیه دیپورت در آانادا 

بر اساس اخبار و گزارشات رسيده به   
دبيرخانه فدراسيون، اعتراضات    
پناهندگان ايراني نسبت به سياستهاي    
کميسارياي پناهندگان سازمان ملل  

بخشي از   . افزايش يافته است  
پناهندگان در اعتراض به کم کاري  
کميسارياي پناهندگان نسبت به   
انتقال اين پناهندگان به کشور امن   

سوم و بي توجهي مسئولين اين        
سازمان نسبت به تامين نيازمنديهاي     
اساسي پناهندگان دست به تحريم      

دريافت 

٦ص  

٣ادامه در صفحه   

  عبداهللا اسدي

او يک سرباز گمنام نبود، او 
يک مھاجر با نام و نشان 

 بود
  مه ، بياد کيان ،٢٤



مبارزات پيـروزمـنـد دفـاع از حـقـوق              
پناهندگي، موج وسيع افشـاگـريـهـاي         
بي امان پناهجويان گريخته از جـهـنـم          
اســالمــي ايــران، حضــور مــقــتــدر                
فدراسيون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان در              
صحنـه مـبـارزه عـلـيـه سـيـاسـتـهـاي                  
پناهندگي در سوئد، سفارت اسـالمـي       
ايران را بيشتر از هـر وقـت ديـگـر بـه                 

مجريان بيش از   .   وحشت انداخته است  
دو دهه سرکوب قهرآميز مبارزات حق      
طلبانه مردم، ابلهانه لباس مـيـش بـه           
تـن کــرده انــد و از حــق پـنــاهــنــدگــي               
ايرانـيـان در خـارج کشـور دفـاع مـي                 

 .کنند
رژيـم درخـارج      «جـام جـم    »تلويزيون  

کشور، هـمـپـاي وزارت اطـالعـات و              
امورخارجه عهده دار اجراي خيمه شب      
بازي مضحک جمـهـوري اسـالمـي در           
دفاع از حقوق پـنـاهـنـدگـان فـراري از               

 .جهنم جنون اسالمي شده است
فعالين فدراسيون سراسري پناهندگـان      
ايراني در استکهلم به محض دريـافـت         
خبر حضور مـجـريـان ايـن پـروژه، در               
محل حاضر شدند و مـنـتـظـر حضـور             

 !تهيه کنندگان برنامه جام جم شدند

رزيم اسالمـي   "   هنري" برهم زدن بساط    
توسط مخالفين سرنگوني طـلـب، در         
شمال استکهلم و ممـانـعـت از اجـراي            
پروژه ايـن تـلـويـزيـون مشـت مـحـکـم                 
پناهجويان گريخته از مرزهاي وحشت     

 !اسالمي بود
سفارت اسالمي در منگنه فشـار بـي          
وقفه مبارزات پـنـاهـنـدگـي اسـت کـه              
مستقيما رژيمهاي خودکامـه و قـرون         
وسطايي نظير حـکـومـت اسـالمـي را            
افشا و بي آبرو مي کند، دولت سـوئـد            
را بــراي روابــط ســيــاســي بــا چــنــيــن             
حکومتهايي زير فشـار مـي گـذارد و            
بي تخفيـف خـواهـان حـقـوق انسـانـي               

 .پناهجويان است
جــمــهــوري اســالمــي درمــانــده از                
رويارويي با بحران بي پايان سياسـي و         
بـي اعـتـبـاري وسـيـع بـيـن الـمـلـلــي،                    
سرآسيمه سينه به تنور مي چسـبـانـد،          
اشک تمساح مي ريزد، سفير شکـنـجـه     
گر نبوده اش را روي خطوط راديوهـاي        
محلي شهر اسـتـکـهـلـم، پـانـدول مـي               
کند، انجمن دانشجويي بـراي مـذاکـره         
با خود مي سازد، پناهنده دوست مـي        

ميکند، در حـجـره   "  هنرچرخاني"شود،  

مي بـيـنـد،    "   سان هنري" هاي سفارتش   
سفره پهـن مـيـکـنـد و بـراي روزهـاي                 
سياهي که در پـيـش رو دارد، آذوقـه               

 !مهيا مي کند
يکسره کردن کار اين حکومـت سـراپـا          
خون و جنون کاري است کـه بـي امـان             
تـوسـط مـبـارزات مـردم در داخـل و                 

ايــن اداهــاي   .   خــارج پــيــش مــي ورد       
فــريــبــکــارنــه کــمــکــي بــه پــاک کــردن           

. کارنامه سياه حکـومـتـي نـمـي کـنـد             
مجريان سفارت به جاي دفاع از حقـوق   
پناهندگان ايراني بايد از هـمـيـن حـاال         
به فکر آينده پناهندگي خود بـاشـنـد و          
بــيــشــتــر از ايــن افــکــار عــمــومــي را            
نخندانند، اين عشوه ها زيادي شـتـري        

 !است
 

فدراسيون سراسري           
 استکهلم      -پناهندگان ايراني           

 
 ٢٠٠٤ ماه مه     ١٥
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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 

بدنبـال پـروژه گسـتـرش جـغـرافـيـايـي                
تشکيالت فدراسيون و با تـالش هـاي          
پيگير دبـيـرخـانـه فـدراسـيـون و خـود                
پناهندگان واحد هاي فدراسيون در سه      
کشور يونان، قبرس و اندونـزي ايـجـاد          

 .ميشود
فدراسيون ابـزار مـهـمـي بـراي کـلـيـه                 
پناهجويان در دفاع از حقوق انساني و       

در هر جـايـي   .   پناهندگي خود ميباشد  
که تعرض دولت ها يا سـازمـان مـلـل             

وجود دارد نياز و ضرورت تشکيـالتـي        
چــون فــدراســيــون بــيــشــتــر بــرجســتــه          

فــدراســيــون ظــرف تشــکــل      .   مــيــشــود
ــان و                ــدگ ــن ــاه ــن ــه پ ــم ــراضــي ه اعــت

ايجاد واحـدهـاي     .   پناهجويان ميباشد 

جــديــد فــدراســيــون شــوق و امــيــد و              
اشتياق فراواني در دل پناهـجـويـان در          

 .اين کشورها ايجاد کرده است
دبيرخـانـه فـدراسـيـون بـه مـحـض راه                 
اندازي اداري و حـقـوقـي ايـن واحـدهـا            
اقدامت تعرضي خـود را در دفـاع از              
پـنــاهـنــدگـان در ايــن کشــورهـا آغــاز             

 .خواهد کرد
به همبستگي بپيونديد و در هر شهر و        
کشوري که هستيد، متحد و متشکـل       

در واحدهـاي فـدراسـيـون، سـتـادهـاي             
شبکه جهاني دفاع از حق پنـاهـنـدگـي          

 .را تقويت کنيد
 

همبستگي فدراسيون           
 سراسري پناهندگان ايراني            

 
 ٢٠٠٥ مه   ٢٠

تشکيل واحدهاي جديد فدراسيون در کشورهاي 
 يونان، قبرس و اندونزي

عشوه هاى شترى سفارت اسالمى ايران در 
 !سوئد، در دفاع از حقوق پناهندگان ايرانى

 اطالعيه

 
از .   کمال شهيدي اهل بانه بيست و پنج ساله مدتي است که گم شده اسـت        

همه دوستان و عزيزاني که ايشان را ديـده و يـا مـي شـنـاسـنـد، دعـوت                            
کمال شهيدي متاهل است و همسرش در  .   ميکنيم که با ما تماس بگيرند     

 آخرين بار با خانواده خود تماس گرفتـه  ٢٠٠٤وي از ماه اوت . ايران است 
طبق يک خبر تائيد نشده گويا وي در شهر کوموتينا در شمال يونان .   است

از همه پنـاهـجـويـان در يـونـان دعـوت مـيـکـنـيـم کـه اگـر                             .   زنداني است 
 .اطالعاتي در مورد کمال شهيدي دارند حتما با ما تماس بگيرند
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همچنين تعداد ديگري از پناهندگان که      
هنوز بعنوان پناهنده تحت پوشـش ايـن         
سازمان براي انتقال قرار نگرفته اند نـيـز         

 آوريل دست به اعتصاب غذا زده   ١٥از  
که تا کنون تعداد اعتصاب کنندگان بـه        

شـايـان ذکـر اسـت         .    نفر رسيده است٢٣
 نـفـر     ٩٦ خانواده شـامـل        ٣٢که تعداد   

هنوز بـطـور رسـمـي و قـانـونـي تـحـت                    
پوشش سازمان ملل بعـنـوان پـنـاهـنـده             
نبوده و مشمول انتـقـال بـه کشـور سـوم               

اعتـصـاب کـنـنـدگـان اعـالم            .   نميشوند
داشتند تا زمانيکه مقامات يوان رسمـا       
آنها را بـعـنـوان پـنـاهـنـده نـپـذيـرد بـه                      
اعــتــصــاب خــود ادامــه داده و تــعــداد            

ــد                  ــنـ ــواهـ ــا خـ ــهـ ــه آنـ ــري بـ ــتـ ــشـ ــيـ بـ
هــمــچــنــيــن بــدنــبــال مــذاکــره      . پــيــوســت

نمايندگان پناهندگان در کمپ الکـرامـه       
 مـه، مسـئـولـيـن          ١٨در روز چهارشنبه  

اين سازمان به نمايندگان اظهار داشتند      
که اين سازمان تمام تالش خود را بـراي          
انتقال آنها به کشور سـوم انـجـام داده و              
تالش ميکنـنـد مـذاکـره بـا مـقـامـات                
ســوئــدي و ســايــر دول اروپــايــي بــراي              
پذيرش و انتقال آنها به کشور خود را از        

همچنين در ارتـبـاط بـا آن           .   سر بگيرند 
دسته از پناهندگاني که هـنـوز بـعـنـوان            
پناهنده برسميت شناخته نشـدنـد، قـرار         

بـا  .   شد که اين موضوع را نيز حل کننـد        

ــن                  ــي ــول ــن مســئ ــي ــه ب ــاصــل ــق ح ــواف ت
کميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل و        

موضوع تـحـريـم      .   نمايندگان پناهندگان 
دريـافــت مــواد غــذايــي بــطــور مــوقــت          
شکسته شـده و پـنـاهـنـدگـان مـنـتـظـر                  
اقدامات و وعده هـاي مسـئـولـيـن ايـن              

از سوي ديگر تـعـداد       .   سازمان ميمانند 
 پـنـاهـنـده اي کـه در مـرز                 ١٣٠حدود  

عراق در نـزديـکـي الـکـرامـه مسـتـقـر                  
شدند، کماکان تحت هيچ گونه خدمـات       
و پوشش هاي امدادي و غذايي سازمان       
ملل نبوده و زنـدگـي مشـقـت بـاري را                 

اين پناهندگان اغلب آب و      .   ميگذرانند
آذوقه مورد نـيـاز خـود را از مـردم در                  

جـاده هـا و در مـوارد انـدکــي تــوســط                 
. نيروهاي آمريکايي تامـيـن مـيـکـنـنـد           

کميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل و        
ساير نهادها و سازمانهاي بين الـمـلـلـي        
در کمال وقاحت و بي شرمي اين دسـتـه           
از پناهندگان را به حال خـود رهـا کـرده             

دبيرخانه فدراسيون در اين زمينـه      .   است
و بمنظور گرفتن حمايت سازمان ملل و     
ساير نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي اقـدامـات               

با تالشـهـاي   .   وسيعي را انجام داده است 
دبيرخـانـه صـلـيـب سـرخ قـول داده کـه                   
کمکهايـي را بـطـور مـنـظـم بـراي ايـن                   

از طـرف ديـگـر        . پناهندگان ارسال کـنـد    
طبق آخرين خـبـر دريـافـتـي مـقـامـات                
سازمان ملل اعالم داشـتـنـد کـه کـلـيـه               
پناهندگان مستقر در کمپ الکرامـه بـه         

 کيلومتـري داخـل      ٦٠کمپ الرويشه در    
انــتــقــال .   خــاک اردن انــتــقــال مــيــابــنــد        

پناهندگان به الرويشه ميتواند سـرآغـاز        

مهمي براي حل پروسه پذيرش و انـتـقـال        
. پناهندگان به کشـور امـن سـوم بـاشـد             

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري           
پناهندگان ايراني خواهان انتقـال کـلـيـه           
پــنــاهــنــدگــان مســتــقــر در کــمــپ هــاي         

الرويشـه و در مـرز عـراق بـه               .   الکرامه
فـدراسـيـون    .   کشور امن سوم مـيـبـاشـد        

تــالــشــهــاي خــود را بــراي وادار کــردن             
کميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل و        
ساير دول غربي براي پـذيـرش و انـتـقـال              

 .اين پناهندگان شدت ميدهد
 

همبستگي فدراسيون          
 سراسري پناهندگان ايراني             
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آخرين خبرها از وضعيت پناهندگان ايراني در کمپ الکرامه 
 در مرز اردن 

نگاهي کلي به وضعيت فعـلـي کـيـس            
اين پناهجويان صحت گفتـه هـاي مـا          

 :را اثبات ميکند
کيس هايي که از طـريـق انـجـمـن               -١

وکــال بــه دادگــاهــهــاي رســيــدگــي بــه           
مسائل پناهندگي ارائه شـده و هـنـوز           

 .در مرحله رسيدگي ميباشد
پناهجوياني که هنـوز درخـواسـت          -٢

پناهندگـي شـان چـه از سـوي وزارت               
دادگستري و چه از سوي کمـيـسـاريـاي        
پناهندگان سازمان ملل پـاسـخ رد يـا           

 .قبولشان را دريافت ننموده اند
يک پناهجـو کـه پـس از دو سـال                  -٣

سپري کردن در بـازداشـتـگـاه بـاالخـره             
موفق به يافتن اسـپـانسـور گـرديـده و              
بزودي انتقال وي به کشور مـورد نـظـر            

 .عملي خواهد شد
ما همچنين گزارش رويدادهـاي اخـيـر        
ــاي                ــتــر کــمــيــســاري ــه اطــالع دف را ب
پناهندگان سازمـان مـلـل و سـازمـان             

ــل               ــل ــم ــن ال ــي ــو ب ــف ــي    (   ع ــســت ــن ام
بـه ويـژه     .   نيز رسـانـده ايـم       )   انترناشنال

دفتر امنستي از ايـن مـوضـوع ابـراز              

نگراني و ناخرسـنـدي شـديـدي نـمـوده             
مسئول دفتـر امـنـسـتـي خـانـم             .   است

ياگيشي اعالم کـرده اسـت کـه بـطـور               
جدي مسائل رخ داده را پيگيري نموده       
و پس از بررسـي و هـمـاهـنـگـي هـاي                
الزمه با سازمانهاي بين المللي بـطـور        
رسمي به دولت ژاپن اعتراض خـواهـد         

 .کرد
ما پـنـاهـجـويـان سـيـاسـي ايـرانـي از                  
تمامي سازمانهاي مدافع حقوق بشـر،      
مردم شـريـف و انسـانـدوسـت جـهـان،               
مبارزان راه آزادي و برابري، گروهـهـاي        
مدافع حقوق پناهـجـويـان و اتـحـاديـه             
هــاي کــارگــري خــواســتــاريــم کــه بــه             
معـامـالت سـيـاسـي دولـت ژاپـن بـا                 
ــکــي از                 ــه ي جــمــهــوري اســالمــي ک
جنايتکارترين حکومـتـهـاي سـه دهـه           
اخير دنياي معاصر محسوب ميشـود      

 .اعتراض نمايند
ــيــا و                  ــگــر هــمــه مــردم دن امــروز دي
سازمانهاي بين المـلـلـي بـه مـاهـيـت              
ضــدانســانــي، زن ســتــيــزي، ســرکــوب        
کارگران و آزاديهاي اجـتـمـاعـي مـردم           

ايران، شکنجه، زندان و اعدام، فعاليـن       
سياسي به توسط مرتجعين و وحـوش        

دولت ژاپن حـق     .   اسالمي اذعان دارند  
ندارد بمنظور حفظ منافع اقتصادي و       
حسن روابـط سـيـاسـي بـا جـمـهـوري                 
اســـالمـــي جـــان پـــنـــاهـــجـــويـــان و            

 .خانوادهايشان را به بازيچه بگيرد
 ســال اســت کــه مــبــارزات مــردم            ٢٦

ايــران، زنــان، جــوانــان و کــارگــران بــا            

. سردمداران مرتجع اسالمي اداه دارد     
 سال اسـت کـه در جـامـعـه ايـران                 ٢٦

شادي کردن و لذت بـردن انسـانـهـا از              
زندگي جرم محسوب شده و مـتـرادف         
با شالق، سنگـسـار و زنـدان و اعـدام               

سرنگوني جمهـوري اسـالمـي و        .  است
برپايي يک حکومت مدرن، سـکـوالر،        
آزاد و برابر بزرگترين آرزوي مردم ايران       

دولت ژاپن بايد به اين اهـداف و      .   است

مبـارزات مـردم ايـران احـتـرام قـائـل                
فراريان از چنگال نـظـام رعـب و        .   شود

وحشت اسالمي بايد از سوي تـمـامـي          
. دولتها بعناون پناهنده پذيرفته شـونـد      

دولـت  .   نـيـسـت   >   ايران يک کشور امـن    
ژاپن بايد ميثاق هاي بين الـمـلـلـي را             
رعايت نموده و ما را بعنوان پنـاهـنـده           

پــنــاهــنــدگــي حــق انســانــي       .   بــپــذيــرد
 .ماست

 :امضا کنندگان
خالد گالوي، فريدون عليزاده پاسـبـان،       
صادق سيامي اصل، جالل امـان زاده         

 .، محسن جعفر)جمال صابري(نوعي
هر يک از اين پناهجويان داراي سوابـق        
فعاليتهاي سياسي بر ضـد جـمـهـوري           
اسالمي توقيف، زنـدان، شـکـنـجـه و             

 .اخراج از کارشان ميباشند
 

زنده باد آزادي برابري              
 مرگ بر جمهوري اسالمي           

 
بازدشتگاه اداره مهاجرت            "  

 " اوشيکو    -ژاپن    
 
 
هنگام دريـافـت     :   توضيح سردبير 

نامه اطالع يافتيم كه اين نامه توسـط        
مقامات بازداشتگاه اداره مـهـاجـرت         
ژاپن كپي گرفـتـه شـده و بـا پـرداخـت                 
مخارج سـنـگـيـنـي، بـمـنـظـور كسـب                

مـقـامـات       اطالع از مفاد آن، تـوسـط       
اداره مهاجرت ژاپـن، بـه زبـان ژاپـنـي              

 .ترجمه شده است

معامالت سياسي و مبادله پناهجويان بين دو 
 دولت ايران و ژاپن را محکوم کنيد 

 ادامه از صحفه اول

 ادامه از صحفه اول
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وقتي پاي صحبت يک پـنـاهـنـده مـي             
نشينيم اولين حرفي که ميشنويم ايـن        
!است آه بـه ايـن زنـدگـي نـکـبـت بـار                   

 !آخرتابه کي بايدتحمل کرد
اين چه زنداني است که براي مادرسـت        
کرده اند؟چرااينچنـيـن بـي هـويـتـمـان             

 ميکنند؟
پناهنده پذيـربـا      اصطالح    کشورهاي به   

خـود     اجراي سياستـهـاي غـيـرانسـانـي         
پـنـاهـنـده در پـروسـه             قراردادن    ازجمله  

 و      هاي طوالني بـراي گـرفـتـن جـواب           
 زنـدگـي بـاحـداقـل             او بـه    مجبورکردن    

امــکــانــات درهــايــم هــاي کــثــيــف و           

ــم  ــراکــ ــرتــ ــان          . . . . . . و   پــ ــنــ او را چــ
درگـيـرمسـائـل و مشـکـالت درطــي                

مــيــکــنــنــد کــه      پــروســه پــنــاهــنــدگــي     
دچارانواع بيماريها وحالتهاي عصبـي     
وروانــي مــي شــود ودرپــي آمــد آن                

واقـدام بـه        العالجي ونااميدي مفرط       
خـودســوزي واعــتــصــاب غــذاوهــزاران      

 . عملکرد جنون آميزديگر ميشود
ــار               ــن ــمــدن بشــري ودرک ــرادراوج ت چ
باالترين تکنولوژي روز، بدين صـورت      
ــه                 ــانـــي را بـ ــال وآرزوهـــاي انسـ آمـ
خاکستـرمـيـکـشـانـنـد وحـق وحـقـوق               
انساني راناديـده مـيـگـيـرنـد؟ جـزايـن              

ــنــاهــنــده               اســت کــه مــيــخــواهــنــد پ
راآنــقــدردرمــنــگــنــه وفشــاربــگــذارنــد       
تابيچاره ودرمانده شود و از خـواسـتـه          
ها وحقوق انسانيش مجبـوربـه عـقـب          
نشــيــنــي شــودوســرتســلــيــم درمــقــابــل     

 !فرودبياورد
دلــيــل ايــنــهــمــه بــي شــرمــي ازطــرف          
دولتهاي پناهنده پذيرچيزي جـزحـفـظ        

ايـن  . شـان نـيـسـت            منافـع وسـرمـايـه        
دولــتــهــا مــخــصــوصــا درتــقــابــل بــا           

بـا تـوجـه        پناهندگان ايراني     مشکالت  
اينکه ميدانند درايـران حـکـومـتـي            به    

بــرســرکــاراســت کــه بــا ديــکــتــاتــوري         
خـود     و کشتار سعي درتداوم        واختناق  

مبـارزه    از راه     دارد و پناهندگان ايراني     
به خـواسـتـه هـاي ايـن              نشدن    و تسليم     

رژيـــم چـــاره اي جـــزفـــرارازايـــران و              
درخواست پناهنـدگـي بـه کشـورهـاي           

راه    حـال بـازهـم           بـاايـن     .   نـدارنـد     آنان   
وروشي را پيگيرهستند که به مـنـافـع          
روابط متقابلشان باجمهوري اسالمـي      

تا بـتـوانـنـد     .   ايران خدشه اي واردنشود   
قرادادها و بندوبستهاي خود را با ايـن        
ــا                  ــد ب ــارن ــاچ ــد ون ــن ــم ادامــه ده رژي
پناهندگان ايراني راهي را ادامه دهند      

وايـن  . که رژيم ايران راخشنودميـسـازد     
هـاي     پـرسـه     کـردن      جز درست   راه چيزي   

پــــنــــاهــــنــــدگــــي          طــــوالنــــي            
نـاامـيـدي       بـراي       نامطـلـوب          وشرايط  
بيشترپناهندگان ودر آخـر بـرگـردانـدن           
آنها به جهنمـي اسـت کـه از آن بـراي                   

يک زندگـي بـهـتـر وانسـانـي            به   رسيدن  
 .ترگريخته اند

 اماراه حل چيست وچه بايدکرد؟
بايد باهمبسـتـگـي واتـحـاد بـيـشـتـر،               

مبارزه شد وادامه داد تـابـه        جذب اين   

مبارزه اي بـراي رسـيـدن        .   نتيجه رسيد 
. به حق وحقوق انساني وبـرابـري ورفـاه         

ــران                  ــارزه دراي ــب ــن م ــون اي ــن ــم اک ه
تاسرنگوني رژيم جـمـهـوري اسـالمـي             
توسط مردم و باحمايت هـمـه جـانـبـه               
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران             
درخارج نيـزبـايـد بـراي        . درجريان است     

بدست آوردن حقـوق انسـانـي وبـرابـري            
وافشــاي ســيــاســتــهــاي ضــدانســانــي        
دولتهاي پناهنده پذير و اعـتـراض بـه           
مماشات آنها بـا جـمـهـوري اسـالمـي             

فدراسيـون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان                به  
تـا درکسـب آزادي و            ،   پيوسـت   ايراني  

بــرابــري و رفــاه و شــادي بــراي خــود               
 .سهيم باشيم وديگران متحدانه 

 مرگ برجمهوري اسالمي
 زنده بادآزادي برابري رفاه

با هزارمشقت و سختي موفق به آمدن       
به سوئد براي يک زندگي آرام شـد و از            

 .دولت سوئد تقاضاي پناهندگي کرد 
 ٣اداره اتباع بيگانه سوئـد در تـاريـخ            

 حــکــم اخــراج وي را           ٢٠٠٤فــوريــه    
 ٢٠تــوســط اداره مــهــاجــرت بــتــارخ           

 ، تاييد نموده و از وي    ٢٠٠٢دسامبر  
 .خواستند که سوئد را ترک کند 

کيان دچـار بـحـران بسـيـار خـطـرنـاک                 
روحي گشت که حتي قادر به خوردن و         

با تمام وجودش تـالش     .   خوابيدن نبود   
ميکرد به همه بفهماند که راه برگشتي       

هـمـزمـان مسـئـولـيـن          .   به ايران ندارد     
کمپ و اداره مهاجرت سعي مينـودنـد        
که وي را وادار بـه بـازگشـت بـه ايـران                

 .کنند 
شرايط بد روحي وي و عـدم مـراقـبـت             

 وادار   ٢٠٠٤مناسب ، او را در آپريل       
. نمود که دسـت بـه خـودکشـي بـزنـد                 

کيان نجات يافت و طـبـق تشـخـيـص              
پزشکان ، در همان وضعيت بحراني به       

ولي همچنان هيچکـدام    . کمپ برگشت   
ــوطــه ، آخــريــن               ــيــن مــرب از مســئــول
فريادهاي وي را براي ماندن در سـوئـد          
و نتوانستن بازگشـت بـه ايـران، جـدي            

مدتي کوتاهي بعد از اقـدام      .   نگرفتند  
به خودکشي اش ، در شرايطي که قادر        
به خـوابـيـدن نـبـود و شـب و روز راه                     
ميرفت دست از تالش بر نـداشـتـه ، و             
سعي در تغيير نظـرات مسـئـولـيـن را             

پاهاي خون بسـتـه اش را کـه            .   داشت  
بخاطر راه رفتن بيش از حد روي آنـهـا            
به اين وضعيت افتاده بودند ، بارها بـه         

ولــي .   مســئــولــيــن کــمــپ نشــان داد          
همکاري که بين مسئولـيـن کـمـپ در            

اسـتـکـهـلـم ، اداره          )   اپالند وسـبـي      (   
اتباع بيگانه و مسئولين بـيـمـارسـتـان          
براي تاييد اخراج وي بوجود آمـده بـود          
، مانع از آن ميشـد کـه کـمـکـي بـوي                 

 .شود 
، وي   ٢٠٠٤ ماي ٢٤بالخره در تاريخ   

براي دومين بار دست به خودکشـي زد      
که متاسفانه ايـنـبـار جـان خـود را از                

مـرگ وي نـقـطـه کـوچـک             .   دست داد    
ديــگــري بــزعــم مســئــولــيــن بــر آمــار          
جانباختگان دفاع از حقوق پناهنذگـي      
شد ولي غافل از اينکه هزاران انسان ،        
بار ديگر شاهد جنايت اين مسئـولـيـن         

 .شدند 
کيان اولين قرباني دفاع از     
انسانيت نبود و آخرين هم     

 .نيست 
 مــاي   ٢٢و مــا، در روز يــکــشــنــبــه            

 بــر مــزار کــيــان       ١٤ ســاعــت     ٢٠٠٥
خواهيم رفت تا به هر چه اعـمـال غـيـر             
انساني ، ناعادالنه و نشئت گـرفـتـه از        
اعتقاد به تفاوت بين انسانها بـخـاطـر          

مليت ، جنسيت و ساير تعلقـات       .   نژاد
ديگر جغرافـيـائـي و فـردي اعـتـراض              

ما آنروز دولت سوئد را بخـاطـر        .   کنيم  
مماشات با ديکتاتورها براي دفـاع از        
منافع اقتصادي و سياسي خود و زيـر         
پا گذاشتن حق پناهندگـي بـه انـتـقـاد             

 .خواهيم کشيد 

دولت سوئد بخاطررفتار نادرست خـود      
به پناهنده ، بارها مورد اعتراض بـيـن      

 .المللي ، قرار گرفته است 
رفتار با کودکان آپاتي مهاجـر و زنـده           
به گور کردن اين کودکان کـه احـتـيـاج             
مبرم به معالجه دارند، نمونه بارز ايـن         

بلـه ، آنـروز مـا بـر مـزار                . ادعا است    
کسي جمع خواهيم گشـت کـه سـربـاز             
گمنامي نبود، بلکه پناهنده بـا نـام و            
نشاني که فرسنگهـا را بـا کـوـلـه بـار                 
عشــق بــه زنــدگــي ، پــيــمــوده تــا در               
کشوري ديگر نه تنها از شـر آپـارتـايـد            
جنسـي ايـران، خـالص گشـتـه بـلـکـه                 
تجربه يـک زنـدگـي نـرمـال را داشـتـه                  

غافل از ايـنـکـه وي، قـربـانـي              .   باشد  
دوجــانــبــه آپــارتــايــد جــنــســي ايــران و         
سياست هاي ضد پـنـاهـنـدگـي دولـت             

 .سوئد گشت 
 

 کيان عزيز يادت گرامي باد

او يک سرباز گمنام نبود، او يک 
 مهاجر با نام و نشان بود

 ) مجرم بى خانمان(پناهنده 

 ادامه از صفحه اول مهين عليپور

در )   کيان  -فاطمه قائمي زاده شوشتري     ( 
 با تحمـل هـزاران       ٢٠٠١ نوامبر   ٥تاريخ  

مشقت و سختي موفق به فرار از جـهـنـم            
فرسنگها راه را    .   جمهوري اسالمي گرديد  

ـا در               با کوله بار عشق به زندگي پيـمـود ت
ـايـد                    ـارت ـا از شـر آپ ـنـه ـه ت مکاني ديگر ن

جنسي حکومت اسالمي، خالص گـردد       
ـه کـنـد                . بلکه يک زندگي نرمـال را تـجـرب

بخاطر يک دوره طوالني تعقيب، اذيـت و         
آزار و شکـنـجـه هـاي روحـي و جسـمـي                  
بخاطر شرايط جنسي خـود در ايـران، از            

 .دولت سوئد تقاضاي پناهندگي کرد

 فوريه  ٣اداره اتباع بيگانه سوئد در تاريخ       
ـيـد نـمـود         ٢٠٠٤ ـاي .  حکم اخراج وي را ت

ـه              کيان با تمام وجودش تالش مـي کـرد ب
ادارات پناهندگي بفهماند که راه برگشتي      

اما مسئولين کمپ و اداره      !   به ايران ندارد  
ـه              مهاجرت اصرار داشتنـد وي را وادار ب

 .بازگشت به ايران کنند
شرايط بد روحي و مراقبت نامناسـب، او         

ـه        ٢٠٠٤را در اوايل آپريل       وادار نـمـود ک

ـافـت،        دست به خودکشي بزند، او نجات ي
، بـراي    ٢٠٠٤ ماي ٢٤اما بار ديگر، در  

دومين بار در پي بحران روحي فزاينده اي         
که مسئولين ادارات پناهنـدگـي بـراي او         
ايجاد کردند، در پي نابودي خود برآمـد و          
ـاور              براي هميشه اين فرياد در سـکـوتـي ب

 !نکردني خاموش گرديد
، سـاعـت     ٢٠٠٥ مـاه مـه         ٢٢يکشنبه 

، بــا تــجــمــع بــر مــزار کــيــان واقــع                ١٤

»در H a m m a r b y  
Kyrkogard»           ــع در واقـــــــ

«Upplands Vasby» 
استکهلم يکبار ديگر با نشان دادن غم از         
دست دادنش، خشم و اعـتـراض خـود را             
نسبت به مرگ وي و اتحاد و اعتقـادمـان          
ـه               ـاهـنـدگـي ب را در دفاع از حق انساني پن

 .نمايش خواهيم گذاشت

 بابك آطاهريان

 مراسم يادبود آيان در سوئد
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يک اليحه پيشنهادي از سوي پنـج حـزب           
پارلماني سوئد جهت اعطاي اخذ اقـامـت        
. عمومي به دولت سوئد تسليم شـده بـود          

ـار آنـرا                 ـاقـص اخـب يک نفر به طور نيمه و ن
ـتـوبـوري                  ـه راديـو ايـران در ي ميشنود و ب
زنگ ميزند و مـيـگـويـد هـمـيـن االن از                 
ـه هـمـه                  ـيـده ام ب اخبار تلوزيون سوئد شـن

راديو نيز ايـن    .   پناهجويان اقامت داده اند   
. خبر را ساعت يک بعد از ظهر اعالم کـرد   

ـافـت کـرديـم                خبر دقيق آن را که بعـدا دري
پنج حزب پارلـمـانـي در يـک           .   اينطور بود 

پيشنهاد مشترک به دولت اعـالم کـردنـد           
ـاع               ـب که با توجه به انحالل کميتـه امـور ات
بيگانه به عنوان مرجـع نـهـايـي تصـمـيـم               
ـنـي           گيري در مورد پناهجويان و جايـگـزي
ـا سـيـسـتـم               دادگاههاي ويژه مهاجـرتـي ب
ـايـد حـق             جديد در سال آتي، دولت سوئد ب
پناهندگي تمام پناهجوياني که تا قبل از        

 به سوئد آمده انـد را      ٢٠٠٤ دسامبر ٣١
ـه           .   برسميت بشناسد  ـيـشـنـهـاد ک در اين پ

حزب مردم، دمکرات مصـيـحـي، حـزب          
مرکز، حزب محيط زيست و حـزب چـب          
به دولت براي تصميم گيري ارائه داده انـد،         
آمده است دادگاهها بايد کامال با سبک و        
ـنـد و                ـن سيستم جديد کار خود را آغـاز ک
ـلـي و                   ـب ـه پـرونـدهـاي ق آنها نمي توانند ب

ـنـد     ـال       .   قديمي رسيدگي کن حـزب سـوسـي
ـا ايـن                   ـيـو سـوئـد ب دمکرات و کـنـسـروات

ـه        .   پيشنهاد مخالفند  الزم به ذکر اسـت ک
ـه                   اين خبر در ساعت يک بـعـد از ظـهـر ب
ـه                 ـاروشـن ب صورت جسته و گريـخـتـه و ن
راديوهاي محلي در سوئد رسـيـده بـود و            
. هر کدام به نوعي آنرا اعـالم مـيـکـردنـد             

اعالم کردند دولت تصميم گرفته به هـمـه           
خـبـر   .   پناهجويان اقامت عمومي بـدهـد      

ـه          ٢اصلي از کانال      تلويزيون سوئـد امـا ب
در آن واحـد      .   نوع ديگري پخش شده بـود      

ـتـر                         ـفـن دف ـل ـفـن دسـتـي ام و هـم ت هم تل
ـه صـدا               ـان ب ـاهـجـوي فدراسيون از سوي پن
درآمد و همه هاج و واج دنبال کسب خـبـر           

ـان       .   دقيق آن بودند   گريه و شادي پناهـجـوي
از طريق تلفـن اشـک را از چشـمـان مـن                   

خنده و گـريـه تـوام شـده             .   جاري کرده بود  
ـزيـون            .   بود ـلـوي براي کسب خبر به طـرف ت

ـاده        .   رفتم ـف تلويزيوني که هميشه از آن است
ميکرديم روشن نمي شد و انگار برقي هـم       

ـتـم      .   به آن نمي رسيد    به طرف کامپيوتر رف
ت کسب  -تا از طريق خبرگزاري سوئد ت     

تا آن موقع اين خبر هـنـوز درج          .   خبر کنم 
ـتـه          .   نشده بود  تلفنها مهلت را از من گـرف
سپيده خـويـي، مـژگـان، مـحـمـد              .   بودند

ـا در يـک آن زنـگ                ـب ناظري و پريسا تقـري
گفتم مشغول کسب خبر هسـتـم و          .   زدند

ـيـق آنـرا از طـريـق                  سعي ميکنم خبـر دق
يادم رفته بود يکي از      .   راديوها اعالم کنم  

ـلـم      .   دربهاي لوکال را باز کنم     ـي چرخ اتومـب
خيلي وقت بود صدا ميداد، تازه کمتـر از          
ـتـر                    يک ساعت بـود آنـرا در نـزديـکـي دف
. فدراسيون پيش تعميرگاه گـذاشـتـه بـودم         

بوربـريـنـگ هـر دو چـرخ سـمـت راسـت                   
ـري از       .   ماشين خراب شده بود    علي نصـي

ـفـن صـحـبـت مـيـکـردم                  در وارد شد با تل
دستي به من داد و رفـت روي صـنـدلـي                
ـه                 نشست و با دقت و کنـجـکـاوي تـمـام ب

او سه هفتـه    .   صحبتهاي من گوش ميداد   
بيشتر نيست که به سوئد آمده و چنـد روز          
. پيش درخواست پناهنـدگـي کـرده اسـت          

ميخواست بداند اگـر اقـامـت عـمـومـي              
ـا                 بدهند شامل حال او هـم خـواهـد شـد ي

ـاصـلـه نـداشـت عـلـي هـم                ! ! ! .   نه تلفنها ف
. دست بکار شد و تلفنها را جواب مـيـداد         

ـيـدم سـرم را                    صداي درب لـوکـال را شـن
ــدم           ــدم مــرتضــي را دي او هــم    .   بــرگــردان
: گفـت .   ماشينش را به تعميرگاه آورده بود     

من آمده ام به شما بگويم احمد چـرخـهـاي          
ماشينت را باز کرده لنت ترمزهـايـت هـم           
تمام شده منتظر است فوري آنـرا بـرايـش             

ـتـم       .   بخريد تـمـام   .   ميبايست فوري مـيـرف
تالشم اين بود شماره اسماعيل مـولـودي         
ـا             و يا کيميا پازوکي را بگيرم تا ببينم آنـه

تا ميخـواسـتـم شـمـاره         ! ! !   چه خبري دارند  
ـا      .   آنها را بگيرم تلفنم زنگ ميزد      وحـيـد ب

چهره هميشه خندانش از راه رسـيـد طـبـق            
: گـفـت  .   معمول تلفني صحبت مـيـکـردم      

ـه  .   آقاي اسدي ما خيلي دوسـتـت داريـم           ب
سيامک بـهـاري زنـگ زدم هـنـوز زود و                 
. وســط روز بــود او هــم خــبــري نــداشــت            

راديوها هم يکي پـس از ديـگـري زنـگ               

ـا هـمـان              .   ميزدند منهم دوسـت داشـتـم ت
اندازه خبر را مطلع هستم اعالم کنم تا از          

ساعت از دو     . اين همه تلفن خالصي يابم 
مهـران زنـگ زد بـکـلـي            .   نيم گذشته بود  

 با وي که    ٣فراموش کرده بودم که ساعت      
براي اولين بار از نـزديـک مـيـديـدم قـرار                  

من در ايسـتـگـاه        :   مالقات دارم، او گفت 
ـا                     ـتـظـر شـم ـاده شـده ام و مـن اتوبوس پي

ـيــن               .   هسـتـم   هـمـزمـان يـکـي از مسـئـول
راديوها به مـن زنـگ زد و از تـکـسـت                   
ـه مـن                  ـيـق آن را ب تلوزيون خبر نسبتا دق

به سرعت بيرون رفته و مهران را از         .   گفت
مـهـدي   .   ايستگاه اتوبوس به لوکـال آوردم      

نيک از راديو همبستگي زنگ زد و گـفـت         
بياييد هر خبـري داريـد روي خـط راديـو               
اعالم کنيد چون مردم مرتب به راديو هـم          

ـه وقـت        . زنگ ميزنند  پنج دقيقه بيشتـر ب
راديو نمانده بود خبر را به راديو گفتم و از           

مـهـران خـودش      .   ميزان تلفنها کاسته شد   
متوجه شد که با اين وضعيت مطلقا نمي        

قرار مالقـات را بـراي       .  شود صحبت کرد 
ـال                  ـب ـيـم و دويـدم دن وقت ديگري گـذاشـت

در اين حين، علي نيز نامه اي را         . ماشينم
ـلـش                ـه وکـي ـا ب دم دست من گذاشته بود ت

ـلـش زنـگ زدم آنـجـا                .   زنگ بزنم  ـه وکـي ب
ـار          .   نبود رفتم دنبال وسايل ماشينم يـک ب

رفتم گريس خريدم و يک بار بوربريـنـگ و           
ـابـل      ٢٥٠٠لنت ترمز، خالصه     ـاق  کرون ن
تلفن و لوکال و هـمـه       . از جيب خالييم پريد   

خـوب  .   چيز را به علي و وحيد سپرده بـودم  
بود که بعد از من آناهيتا و نازنيـن هـم از           
ـتـر را                  ـفـن دف ـل راه رسيده بودند و جـواب ت

شــديــدا احســاس ضــعــف و         .   مــيــدادنــد
ـايـم مـي                    ناتواني مـيـکـردم و دسـت و پ

يادم افتاد که من امروز هيچ چـيـز          .   لرزيد
ـيـده را ديـدم             .   نخورده ام  در مسير راه سـپ

ـتـر فـدراسـيـون بـراي                  داشت به طـرف دف
او من را نمي ديد و   .   کسب خبر مي دويد  

ـيـز صـدايـش             بخاطر عجله اي که داشتم ن
 سـالـه اسـت و          ٢١سپيده دختري .  نکردم

دو سال پيش همراه مادرش به سوئد آمـده         
ـنـد                   .   است ـي ـب ـه مـن را مـي او هر وقـت ک

عبه فکر ميکنيد به ما اقامـت       :   ميپرسد
بدهند؟ بهرحال بعد از پخش و درج کامل        

ـادي مـواجـه شـدم، از                خبر با سواالت زي
قبيل اينکه اين طرح شامل چه کسانـي و        
از چه تاريخي قرار است به اجـرا درآيـد و              
ـا و حـزب                آيا اساسا سوسيـال دمـکـراتـه
ـيـن طـرحـي                     ـار چـن مدرات سـوئـد زيـر ب
ـه از             خواهند رفت؟ و آيا شامل کسانـي ک
ـيـز خـواهـد              کشورهاي ديگري آمده انـد ن
شد؟ آنهاييکه از داشـتـن مـدارک هـويـت             
ـنـد چـه؟ اوال هـنـوز راه                   ـيـسـت برخوردار ن
نسبتا طوالني براي تصويب اين طـرح در         

ـار      .   پيش است  دوما براي آنهاييکه اولين ب
در کشور ديگري خود را معرفي کرده انـد          
و بعد از دريافت ترک خاک به سـوئـد آمـده          
. اند، ممکن است مشکالتي به وجود آيد      

ـه مـدارک          اين مشکالت شامل کساني ک
هويت تحويل نداده اند نيز خـواهـد شـد و         

الزم است هـم  .   اين يک مشکل جدي است  
ـاشـنـد           ـنـکـه کـي و         . اکنون به فکـر آن ب اي

چگونه ميتوانيم اين پيروزي را از آن خـود         
ـه              ـنـي ک کنيم، طبيعتا بايد به شرايط عـي
ـيـم و ايـن                      ـن بوجود آمـده اسـت، نـگـاه ک

آيا اين موقعيت بـراي     .   شرايط را بسنجيم  
ـه جـوانـب کـل               ما مهيا شده است؟ بايد ب
اين موقعيـت نـگـاه کـرد و آن را مـورد                   

 .ارزيابي قرار داد
ـه مـا                  ـاقـي ک ـف به نظر من بخش اعظـم ات
ميخواستيم در سوئد بيافتد مهيا شـده و         
ـايـد آن              اين اتفاق عمال افتاده است و ما ب

ـاع     .  را به سرانجام خود برسانيم  جنبـش دف
ـه اوج خـود                از حق پناهندگي در سـوئـد ب
ـريـن                   رسيده است و ايـن يـکـي از مـهـمـت
فاکتورهايي است که امروز ميرود تا ايـن     
. پيروزي را به نتيجه نهايي خـود بـرسـانـد           

ـه در                       ـيـراتـي ک ـا تـغـي ـيـز ب دولت سوئـد ن
ـه قـرار                 ساختار امور مـهـاجـرتـي خـود ک
ـنـد، جـز گـردن               است در سال آتي ايجاد ک
گذاشتن به اخذ اقامت عمومي عمـال راه         

از طرف ديـگـر مـوقـعـيـت         . ديگري ندارد 
اجتماعي جامعه سوئد اجازه نـمـي دهـد           

ـا ابـد                  ـه هسـت ت اين وضع همانـطـوري ک
ـاسـي     .   ادامه پيدا کند   اين يک معضل سـي

و اجتماعي جامعه است که هزاران انسـان        
ـيـن از           ـاي ـار پ در آن با ضريب امنيتي بسي
نظر مسکن، غذا، بهـداشـت و درمـان و             
ـانـونـي بـودن، در                   مهمتر از همـه غـيـر ق
موقعيت امروز جامعه سوئد گرفتار شـده       

ـفـسـيـر هـاي                .   اند ـا و ت طبق تمام گفته ه
ـه در سـال             مختلف، دادگاهاي استاني ک
آتي دست بکار خواهند شد مطلقا دسـت         
ـرونـده هـاي قـديـمـي                       به هـيـچ کـدام از پ
ـلـي کـاري               ـب نخواهند زد و با آن سيستم ق

از طـرف ديـگـر دولـت           .   نخواهند داشـت  
سوئد نه تنها نمي تواند اين همه پناهـجـو          
ـلـکـه در              را به کشورهاي خود برگردانـد، ب
صورت چنين اقدامي و ايـجـاد شـرايـط             
پليسي با شکستي کامل روبـرو خـواهـد           

 .شد
ما به پناهجويان اطمينان کامل ميدهيـم       
که همانطوري که تاکنون و به عنـوان يـک           
ـبـش                ـه جـن نيروي اصلي در شکـل دادن ب
دفاع از حق پناهندگي در سـوئـد و بـراي              
تغيير وضع موجود در زندگي پناهجويان      
کـوشــش کــم نـظــيـري کــرده ايــم، کــوتــاه              

ما بايد اين وضع را عـوض  .   نخواهيم آمد 
نگاهي به تحصنهاي سال گـذشـتـه      .   کنيم

در شهرهاي مالمو، گوتنبرگ و استکهلـم       
ـيـسـتـم             در اکتبر سال گذشته، تظاهـرات ب
نوامبر، داير کردن چـادر اطـالعـاتـي در              
ماه مارس، تظـاهـرات اول آوريـل در در              

 آوريل در اسـتـکـهـلـم از             ٢١گوتنبرگ و   
طرف فدراسيـون و تـظـاهـرات سـراسـري              
ـا                  هفتم ماه مه در سـراسـر سـوئـد و دهـه
ـنـدگـان و سـازمـانـهـاي                  مالقات با نـمـاي
مختلف، صادر کردن دهها بيانيه فردي و       
ـان،                ـاهـجـوي ـن جمعي در دفاع از حـقـوق پ
برگزاري جلسات مختلف و دهها گفـت و        
گوي مطبوعاتي نشان دهنـده ايـن اسـت           
ـا            که اين جنبش در سطحي بسيار باال و ب
ـيـر در زنـدگـي                  مطالبه روشن بـراي تـغـي

در ايـن   .   هزاران انسان به ميدان آمده است     
دوره هيچ پناهجوي نبايد بي تفاوت باشد       
ـايـد     و از دور به اخبار نگاه کند بلکه خود ب

بايـد  .   بخشي از اخبار مبارزه هرروزه باشد     
با سرعت هرچه بيشتري مرحله بـعـدي را          
ـروزي را از آن خـود                     ـي طي کنيم و ايـن پ

 .نماييم
ـان           ـاهـجـوي زنده باد اتحاد و همبستگي پن

 .براي دفاع از حقوق انساني خود

به پيروزى پناهجويان در سوئد براى اخذ 
 .اقامت عمومى نزديک ميشويم

  عبداهللا اسدي . ماه مه يك روز هيجان انگيز١٧سه شنبه  
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 وقتـي از سـاخـتـمـان          ٢٠٠٥ مه ١٢روز  
کميسارياي پناهـنـدگـان سـازمـان مـلـل             
جاکارتا بيرون آمدم و هنوز گيجـي فشـار          
عصبي که از گفتگو با بهتر است بگـويـم          
ـا تـمـسـخـر بـودم شـوک                 بازجويي همراه ب

ـا     .   ديگري به مغزم وارد شد     يکي از بچه ه
بنام امير را ديدم که با چهره اي پريشـان و           
خسته نااميد با لباسها و دمپايي خـاکـي      
ـاتـمـه زده              ـب جلوي درب يو ان جاکارتا چـم

ـاده               .   بود ـاالي سـر او ايسـت يک نگهبـان ب
 بود و هواي گـرم و    ١٢ساعت حدود   .   بود

مرطوب استوايي هم مثل هميشه حريف      
مي طلبيد که اگر کسي تـوانـش را دارد             

ـايسـتـد            ١٠ .  دقيقه زير تابش آفتـاب آن ب
ـرسـيـدم چـي شـده                متعجب رفتم جلو و پ
ـتـه               است؟ امير با صدايي افسـرده و گـرف

ـيـسـت        ـتـش      .   گفت هيچي چيزي ن از حـال
فهميدم که نميخواهد در آنـجـا صـحـبـت             

ـه          .   کند بعدا فهميدم که به او گفته بـودنـدک
ـه               اگر اينجا سروصدا راه بينـدازي تـو را ب

ـاد        ـرسـت ـه         .   قرنطينه خواهيـم ف ـا تـوجـه ب ب
ـرل            ـت ـن اينکه دوربينهاي زيادي محل را ک
مي کنند، من هم صحبت را ادامه نـدادم         

امـيـر   .   و فقط گفتم با من در تماس بـاش         
شماره من را داشت اما من شمـاره اي از            

پس از آآ با کمک دو تا از بـچـه            .   او نداشتم 
ـه در امـيـر           .   ها پيگيرش شديم   حالتـي ک

حــالــت .   ديــده بــودم نــگــران کــنــنــده بــود         

مـن خـبـرهـاي       .   نااميدي از ادامه زندگـي    
ـه         اميدبخش زيداي برايش داشتم که بايد ب

ـازه اي               .   او مي گفتم   ـه او روحـيـه ت بايد ب
بايد به او مي گفتم که من هم در         .   ميدادم

اما ناگهان  .   وضعيت روحي او قرار داشتم    
ـه کـل زنـدگـي ام را                     ـتـم ک روزنه اي را ياف
متاثر کرده و اميدي ديـگـر در رگ هـاي           

 .خشک نااميدي من جريان پيدا کرد
ـاي       .   باالخره امي را پيـدا کـردم       از او جـوي

ـه       .   ماجراي آنروز شدم   امير تعريف کـرد ک
ـه              ١١در روز    ـافـت کـمـک ب  مه جهت دري

کميسارياي پناهـنـدگـان سـازمـان مـلـل             
ـيـن            .   رفتم ميخواستم با يکـي از مسـئـول

ـا جـواب        .   اين سازمان صحبت کنم    امـا ب
ـاالي کـارمـنـدان يـوان مـواجـه                 هاي سـرب

ـنـکـه مسـئـول            .   شدم بهناه هايي مانند اي
االن .   معاون جلـسـه دارد     .   سازمان نيست 

و از اين قبيل بهـانـه   .  وقت صحبت نيست 
ـا کسـي               .   ها ـايـد ب ـه ب من اصرار داشتم ک

ـا           .   صحبت کنم  اصرا داشتم که بمـانـم و ب
ـه دارم حـف                کسي در باره مشـکـالتـي ک

و براي حل مشکالتـم کـاري انـجـام            .   بزنم
اما در مقابل مـرا مـورد تـهـديـد              .   دهند

ـايـد مـحـل را تـرک                .   قرار دادند  ـنـد ب گفت
ـار               .   کني ـا غـروب چـنـد ب خالصه امير ت

ـيـن يـوان                ـا مسـئـول براي ديدار و گفتگو ب
ـيـجـه مـيـمـانـد               ـت . تالش ميکند اما بي ن

امير چون جايي براي خوابيدن نـداشـت، و          

ـيـس هـم هـراس                ـل از دستگيري توسـط پ
داشــت کــارتــونــي را در مــقــابــل دفــتــر             
کميسارياي پناهندگان سازمان ملل پهـن    
ـتـر ايـن                        ـابـل دف ـا شـب را در مـق کرده ت
. سازمان و روي کارتن به صـبـح بـرسـانـد             

اما گـارد يـو ان مـانـع اطـراق امـيـر در                     
او را تـهـديـد        .   مقابل دفتر يو ان ميشوند    

ـه               ميکنند که بايد اينجا را ترک کـرده و ب
ـر قـرار           مسجدي که چند خيابان آنطـرف ت
داشت مراجعه کرده و شب را در مسـجـد           

 يعـنـي روزيـکـه        ١٢روز  .   به صبح برساند  
مــن امــيــر را ديــدم او مــنــتــظــر پــاســخ              

 .مسئولين يوان بود
ـيـن              ـاسـخ مسـئـول اما درخواست امير و پ

 کميسارياي پناهندگان چي بود؟
جايـي  .   درخواست امير ساده و صريح بود     

ـيـمـارم، کـاري بـرايـم                 ندارم، غذا نـدارم، ب
اجازه کار که نـمـيـدهـنـد، کـارت             .   بکنيد

پزشکي هم که نميدهيد، پرونده ها را هـم          
ـيـش از       .  که رسيدگي نمي کنيد   سـال    ٢ب

است که در بالتکليفي و انفعال و بيـمـاري          
زندگي در شرايط اسـتـرس و         .   بسر ميبرم 

خواري و بي حقوقي و بي ارزشي جسـم و            
ديـگـر طـاقـت       .   روحم را تحليل برده است    

ـار را                   تحمل اين وضـع زنـدگـي نـکـبـت ب
حداقل مانند يک انسان قرن بيسـت       .   ندارم

در قرني که در   .   و يکمي به من نگاه کنيد     
ـه                       گوشـه اي از ايـن زمـيـن اگـر کسـي ب
حيواني که در خانه نـگـهـداري مـيـکـنـد               
رسيدگي نکند تحت تعقيب قانونـي قـرار         

بـراي آن    .   گرفتـه و مـجـازات مـي شـود             
حيواني که از مراقبت و حمايت هاي الزم        

ـا                    ـيـس ويـژه ب ـل ـاصـلـه پ محروم شده بـالف
حيوان را   .   مجهزترين امکانات مي آورند   

تحت مراقبت ها و حمايت هاي ويژه قـرار         
داده و اظطراب و نگراني را از او دور مـي       

ـه اي اطـالع               .   کنند يا مثال اگـر هـمـسـاي
ـيـمـار شـده             . دهد که گربه خانه همسـايـه ب

ـا         بالفاصله تيم هاي ويژه نجات حيوانات ب
دوربين فيلمـبـرداري سـررسـيـده گـربـه را               
نجات داده و گزارش آن را به اطالع عمـوم          

اما اينجا در اينـسـوي زمـيـن       .  ميرسانند
انسانها تا حد اين حيوانات نيز از حـق و             

ـنـد      هـيـچ نـهـاد و         .   حقوق برخوردار نيسـت
ـازمـنـد             ـي پليس و تيمي از اين انسانهاي ن
حمايت نکرده و آنها را تحت پوشش خـود         

ـلـي              .   قرار نمي دهد   ـيـن الـمـل ـيـن ب آيا قوان
حمايت از انسانها در دنيايي که شما خود        
را نــمــايــنــده ســازمــان مــلــل مــتــحــدش          
ميدانيد به اندازه يک حيوان خانگي به مـا         
انسانها حق حمايت و امنـيـت و زنـدگـي             
ـقـدر تـهـي و                  ـن نميدهد؟ آيا اين حـقـوق اي
ــرس اســت کــه                     ــي و دور از دســت خــال
ـايـد از آن مـحـروم                  انسانهايي چون مـا ب
باشيم؟ آيا همسايه اي نيست که وصعيت       
ـيـمـهـاي امـدادي ويـژه                من را ببيند و به ت
ـه گـوشـي          اطالع دهد؟ آيا کسي نيست ک
ـنـجـا                      ـه اي تلفن را بـردارد و خـبـر دهـد ک
انســانــهــايــي در حــال مــرگ تــدريــجــي            
ـيـدن و                هستند؟ به من جايـي بـراي خـواب

 .غذايي براي زنده ماندن بدهيد
امــا پــاســخ مســئــولــيــن کــمــيــســاريــاي         
ـه ايـن            ـا ب پناهندگان سازمان ملل جاکارت
درخواست ساده و انساني و بـرحـق امـيـر             

 :اين بود
ـا کـاري انـجـام                   ما نمي توانيـم بـراي شـم

ـنـجـا      .   اينجا هم نبايد بـمـانـي      .   دهيم از اي
ـا              .   دور شو  اگر هـم بـخـواهـي اعـتـراض ي

ـنـدازي              مقاومتي کني يا سرو صـدا راه ب
ـيـم     . همين االن تو را به قرنطينه مي فرسـت

ـلـب تـريـن                  در اين ميان يکي از خـوش ق
کــارمــنــدان يــو ان دلــش بــه حــال امــيــر             
ـه او                     ميسوزد و پـول يـک سـانـدويـج را ب

امــيــر نــيــز از تــرس         .   صــدقــه مــيــدهــد   
دستگيري و قرنطينه و ديپورت نااميـدتـر        
ـيـمـار و                   ـا جسـمـي ب و افسرده تر از قبل ب
روحي خسته و متزلزل دفتر کميـسـاريـاي         
پناهندگان سازمان ملل جاکارتا را تـرک          

فکر هولناک بيهوده بودن زندگـي      .   ميکند
ـر از               ـاي پ ـي و بيهوده تحمل نمودن ايـن دن
تبعيض و ظلم و ستم و شـعـارهـاي پـوچ،             

ايـن  .   لحظه به لحظه در او تقويت ميشـود       
ـه              چيزي بود که من در همان لحظـه اول ک

. نـگـران شـدم     .   امير را ديدم، حـس کـردم        
ـا و              حرف هاي او و مشکالت او حـرف ه
ـفـر در هـمـيـن شـهـر                  مشکالت صدها ن

احســاس او   .   لــعــنــتــي جــاکــارتــا اســت       
ـه آن دچـار شـده                احساسي است که همه ب

بعضا با همين احساس تالش کـردنـد   .   ايم
و موفق شدند خود به زندگي خود خـاتـمـه         

 .دهند
ـامـيـدي و                 ديگر تحمل ديدن ايـن هـمـه ن

مـيـخـواسـتـم تـمـام          .   استيصال را نداشتـم   
خبرهاي اميدوارکننده را ييکجا و ظـرف        

ـا         .   چند ثانيه به امير بدهم     مـيـخـواسـتـم ب
ـا      ـره اين خـب

 مــاه مـي بــه فــراخــوان          ٧روز شــنـبــه      
فــدراســيــون پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي در         
ونکوور، تظاهراتي در نـورث ونـکـوور         

 و النزدل از سـاعـت        ١٤تقاطع خيابان   
.  بعد از ظهر انجام شـد   ١ صبح تا ١١

ــن از                    ــا ت ــه ــرات ده ــظــاه ــن ت در اي
پناهجويان، فعالين و مدافعين حـقـوق       
پناهندگي براي جلوگيري از ديـپـورت         

 .شرکت کردند
ابتدا فهيمه صادقي دبير فدراسـيـون و         
سپس مصطفي صابر از طـرف حـزب           

کمونيست کارگري عليه ديـپـورتـهـا و          
سيـاسـت اداره امـيـگـريشـن و دولـت                
کانادا و مشـقـاتـي کـه پـنـاهـجـويـان                  
ميکشـنـد بـه انـگـلـيـسـي و فـارسـي                   

. سخناني گفتند و شعارهائي داده شـد      
در ادامه همچنين پريسا و هارجاپ از       

، " هيچکس قـانـونـي نـيـسـت         " سازمان  
 ٢و"   کارگران فليپيني " آرت از سازمان    

تـن از پــنــاهـجــويـان مــهـنــاز و رضــا               
 .صحبت کردند

از مـطـبـوعـات ايـرانـي آقـاي رامـيـن                 

محجوب مدير نشريه پـيـونـد و آقـاي             
ــنــد              ــز حضــور داشــت ــي ــرز ن ــب ــري از .   ف

مطبوعات غير ايراني، تلويزيون سـي       

تي وي شرکت داشت و گزارشي تـهـيـه           
در گزارش سي تـي     .   کرده که پخش شد   

وي از نگراني جامعه ايراني مبنـي بـر          
ديپورت پناهجويان و اعتراض تظاهـر      
کنندگان به ديپورت صحبت بـه عـمـل       

 .آمد
 !مردم آزاده، پناهجويان عزيز

همانطور کـه مـي دانـيـد هـر روز بـر                   
ليست پناهجويان ديپورتي و کسـانـي        
که در معرض ديپورت هستنـد افـزوده        

ما از تمامب شـمـا عـزيـزان       .   مي شود 
دعــوت مــي کــنــيــم تــا در جــلــســات            
هفتگي ما که هر پنـجـشـنـبـه بـرگـزار              

تـا بـه امـروز        .   ميگردد شرکت کـنـيـد      
فدراسيون در تالش بـوده اسـت تـا بـا               
گـــردآوري نـــيـــروي پـــنـــاهـــجـــويـــان،        
فعاليتهاي ممتي از جملـه کـنـفـرانـس           
هاي مطبوعاتي، تظاهرات، دعوت از     
وکالي امور پـنـاهـنـدگـي و غـيـره در                
اعتراض به جلوگيري از ديپورت انجام      

پيشبرد اين هدف در گرو شرکـت  .   دهد
فعال شما بويژه پـنـاهـجـويـان امـکـان              

 پذير است

گزارش تظاهرات علیه دیپورت 
 در آانادا 

 انسان به اميد زنده است 

 دلير خليل

8ادامه در صفحه   

 فهيمه صادقي
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دبيرخانه همبستگي هر هفتـه صـدهـا         
نامه از پناهجويان و کساني که قصـد         

. پناهندگي دارند را دريافت مـيـکـنـد         
ما تالش ميکنيم از اين هفته بـارخـي       
از نامه هاي شما را که جنبه عمـومـي          
تـــري دارد و بـــراي خـــوانـــنـــدگـــان               
همبستـگـي هـفـتـگـي نـيـز مـفـيـد و                    
سودمند ميباشد را انتخاب کرده و در       

لطفا چنانچـه  . نشريه پاسخ آن را بدهيم 
مايل نيستيد نام يا نامه تا در نشـريـه           
درج شود هنگـام ارسـال نـامـه مـا را                

 .مطلع کنيد
 فرشاد حسيني

 
 به من اجاز پرواز نميدهند

مـن  .   سالم دوستان پرتـالش و دلسـوز        
سهيال پوردل هستم و در حـال حـاضـر            

از .   منتظر پرواز به فـنـالنـد مـيـبـاشـم            
طرف يوان قبول شـدم و يـوان مـن را                

يـک  .   بعنوان پناهـنـده پـذيـرفـتـه اسـت            
هفته به پرواز دارم، اما به من خروجـي         

پليس به مـن اجـازه خـارج        .   نمي دهند 
از شـمـا     .   شدن از ترکيه را نـمـي دهـد           

دوستان عزيز تمنا ميکـنـم بـا دوسـت            
خوبم هژير سعيدي تماس بـگـيـريـد او            

از .   در جريان تمام کـارهـاي مـن اسـت          
بـا  .   شما کمک و همـيـاري مـي طـلـبـم             

. آرزوي موفقيـت بـراي شـمـا عـزيـزان             
منتظر پشتيباني شما دوسـتـان عـزيـز         

 .هستم با تشکر سهيال پوردل
سهيالي عزيز، اين اقدام بـهـر       :   پاسخ

دليل و بهانه باشد عملي خـيـرقـانـونـي           
هيچ نهاد و دولتي اجـازه نـدارد          .   است

مـا  .   جلوي پرواز قانوني شما را بگيـرد      
حتما بـا کـمـيـسـاريـاي پـنـاهـنـدگـان                  
سازمان ملل و وزرات کشـور در ايـن             
خصوص تماس گرفته و نـامـه ارسـال            

با ما در تـمـاس بـاشـيـد          . خواهيم کرد 
 .نتيجه را به شما اطالع خواهيم داد

به من براي خروج از کشور      
 .کمک کنيد

با عرض سالم و خسته نباشيد به شمـا         
اينجانب در سـال   .   آقاي فرشاد حسيني  

 يک بار با جنابعالـي در مـورد         ١٣٨١
به دليل مشـکـلـي       .   زير مکاتبه نمودم  

 نـظـام بـراي مـن           ١٣٧٨که در سـال        
ايجاد کرد در اين مدت توانايي انـجـام     

ولـي  .   هيچ فعاليتي در ايـران نـداشـتـم          
و از   .   توانايي خروج از کشـور را دارم         

شما درخواست راهنمايي در خصـوص      
فراهم نمودن راهکاري جهت خـروج از         

را )   اخـذ ويـزاي کشـور ثـالـث           ( کشور  
دارم مدارکي دال بر صحت ايـن ادعـا           
موجود ميباشد که در صورت دريافت      
جــواب خــدمــت جــنــابــعــالــي ارســال           

 ميم ت از ايران. ميکنم
مـن هـمـون      .   دوسـت عـزيـز     :   پاسخ 

موقع هم به شما جواب دادم متاسفانه       
ما امکان خـارج کـردن کسـي چـه بـه                
شکل قانوني و چه غيرقانوني از ايـران       

ما امکان گرفتن ويـزا بـراي        .   را نداريم 
کار ما اساسا در ايـن      .   کسي را نداريم  
فعاليتهاي مـا عـمـدتـا        .   زمينه نيست 

در رابطه با دفاع از حـق پـنـاهـنـدگـي                
کساني است که از جـهـنـم جـمـهـوري               

شما چنانـچـه بـه       .   اسالمي مي گريزند  
هر کشور دومي خـارج از ايـران بـراي             
پناهندگي بياييد ما ميتوانيـم چـه در        
زمينه حقوقي و چه در زمينه سيـاسـي         
به شما کـمـک کـنـيـم کـه بـتـوانـيـد از                     

 .پناهندگي برخوردار شويد
آيا من بـعـنـوان يـک         
همجنسگرا ميتـوانـم در      

بـا  .   انگلستان پناهنده بشم  
ويزاي قانوني چطور خودم    
 را در انگلستان معرفي کنم
. با سالم به شما دوست عزيز و گرامـي        

من در مورد اينکه همجنسگرا هستـم       
بـه شـمـا ايـمـل فـرسـتـادم کـه آيـا در                       
انگليس ميـتـوانـم پـنـاهـنـده بشـوم و                

ميخواستم در اين مورد    .   جواب بگيرم 
در پايـان از شـمـا کـمـال             .   کمکم کنيد 

در ضـمـن بـه صـورت           .   تشکر را دارم   
قانوني وارد انـگـلـسـتـان مـيـشـوم بـا                 
ويزاي قانوني آيا مـن کـجـا مـيـتـوانـم               
درخاک انگلـسـتـان خـودم را مـعـرفـي               

 .فرودگاه يا چند روز بعد از ورود. کنم
دوست عـزيـز هـمـانـطـور کـه             :   پاسخ

سيامک امجدي دبير واحد انگلـسـتـان        
نيز براي شما توضيـح دادنـد شـمـا بـه               
صرف اينکه اعالم کنيد همجنـسـگـرا         
هستيد نميتوانيد پناهندگـي دريـافـت        

شما بايد قادر باشيد مـامـوران        .   کنيد
اداره مهاجرت را متقاعد کنيد کـه بـه         

دليل همـجـنـس گـرايـي مـورد آزار و                
اذيت مقامات دولتـي قـرار گـرفـتـه و              
اين آزارها عمال زندگي و امنيت شـمـا       

در مـورد ورود      .   به خطر انداخته اسـت    
قانوني به انگـلـسـتـان هـم مشـکـالت              

استنباط مقامات اداره    .   مهمي داريد 
مهاجرت انگلستـان از ورود قـانـونـي            
شما اين است که شما هنگام خـروج از      
کشور با مشکل و مانعي روبرو نشـده         
بنابراين مشـکـل شـمـا در کشـورتـان              
ــول                    ــا را مشــم ــوده و شــم ــب جــدي ن

در مـورد نـحـوه        .   پناهندگي نميدانـنـد   
معرفي خودتان جـزئـيـات بـيـشـتـر را               
سيامک امجدي دبـيـر فـدراسـيـون در             
انگلستان در اختيار شما قرار خواهنـد       

 .داد
ياد رفيق منصور، يادجـان     
باختگان راه آزادي و       

 .سوسياليسم است
رفقا اگر ديروز نسبيت و ارتجاع اسالم       

. سياسي روي دوشم سنگيني مـيـکـرد       
امــا امــروز بــا درک از فــلــســفــه                      
مارکسيسم و حـرکـت ديـالـکـتـيـکـي،             
زندگي خود را آغاز نمـودم و حـزبـم را            

و جـايـگـاه زن را در اسـالم               .   شناختـم 
و با اين ابـزار حـزبـي در ايـن             .   دانستم

دوران پا به عرصه جديد گذاشتم که در        
جهت تحقق سوسيالـيـسـم کـارگـري و            

و از فـعـالـيـن         .   کمونيسم تالش نمـايـم    
و اين ايده و تصميـم نـويـن          .   حزبم باشم 

ضمنـا از    .   را از رفقاي حزبي ام ميدانم     
مدرسين خوبيم ميخـواهـم کـه رابـطـه            

پـس از    .   من را مستحکمـتـر نـمـايـنـد         
معين نمودن ديدگاهم الزم ميدونم کـه       

هـمـانـطـور کـه        .   خودم را معرفي نمايم   
ميدانيد من يـک دخـتـر زجـر ديـده و                 

رشـتـه تـحـصـلـي مـن            . پناهجو هستم 
مهـنـدسـي شـيـمـي گـرايـش صـنـايـع                  

و پس از ورودم به بوردور      .   غذايي است 
با رفقاي حزبي و فعالين حـزبـي آشـنـا             

با آگاهي دليـر شـکـر رزاقـي در             .   شدم
شهر قـهـرمـان تـرکـيـه و آقـاي هـژيـر                    
سعيـدي در شـهـر کـنـيـا در ارتـبـاط                   

ــري،          .   هســتــم ــراب ــاد آزادي ب ــرقــرار ب ب
 نگين ساسانفر. حکموت کارگري

نگين عزيز از ايـنـکـه مـوفـق           :   پاسخ
شديد با مارکسيسم و اهداف جـنـبـش         

کمونيسم کارگري آشنا شده و به حـزب        
کمونيست کارگري بپيونـديـد عـمـيـقـا           
خــوشــحــالــم و بــه شــمــا نــيــز تــبــريــک            

به نظر من اين يک انـتـخـاب          .   ميگويم
مهم سـيـاسـي در تـاريـخ زنـدگـي هـر                  
انسان است که بـه حـزب و جـنـبـشـي                 
بپيوندد که بـراي مـحـو کـامـل ريشـه               
هاي ستم کشي و تبعيض و نـابـرابـري            

شما انتخاب درسـتـي      .   مبارزه ميکند 
و بـرايـتـان در مسـيـر تـحـقـق                 .   کرديد

 .اهداف تان آرزوي موفقيت ميکنم
 

من در نروژ ترک خـاک       
 چه کنم؟. گرفتم

. درود بر شما و همکاران گـرامـي تـان          
 ماه اسـت  ١٨من محمد از نروژ مدت  

و .   در نروژ تقاضاي پنـاهـنـدگـي کـردم          
يک جواب منفي از وزارت مـهـاجـرت           

داراي همسر و فـرزنـد      .   دريافت کرده ام  
بوده و داراي تحصـيـالت دانشـگـاهـي          

مـتـاسـفـانـه مـقـامـات           .   بااليي هستـم  
اداره مهاجرت نروژ بـا داليـل بسـيـار             
واهي به درخواسـت پـنـاهـنـدگـي مـن              

بـه زبـان نـروژي        .   مخالفت نـمـوده انـد       
و به اين زبان مقـالـه   . تسلط خوب دارم 

ــويســم    و حــال ســوال مــن از            .   مــي ن
با توجه به اينکه شـمـا تـنـهـا        + ١: شما

منبع موثق و مطمـئـن در اطـالعـات            
مربوط به پناهندگي ميباشيد آيا بنده      
پس از دريافت دومين منفي به هـمـراه         
برگه ترک خاک نروژ بايد در نروژ بمـانـم          

 .يا اينکه کشور را ترک کنم
در صورت ترک نروژ بايد بـه کـدام          -٢

الـبـتـه مـيـدانـم         .   کشور عزيـمـت کـنـم       
 .شانس کمي دارم

آيا در صورت ديپورت ميتوانم بـا     -٣
شما تماس بگيرم و درخواست کمپـيـن        

 .بر ضد مقامات نروژي نمايم
 با سپاس فراوان محمد

ممنـون کـه بـه        .   محمد عزيز:   پاسخ 
به نظر من نبايـد بـه        .   ما اعتماد داريد  

همين سادگي تسليم حکـم تـرک خـاک           
. مقامات اداره مهاجرت نروژ بشـويـد       

هنوز امکانات و فرصتهاي حقوقـي و        
سيـاسـي مـهـمـي بـراي دفـاع از حـق                   

که به آنها اشـاره      .   پناهندگي تان داريد  
رفـتـن شـمـا، مشـکـالت           .   خواهم کرد 

خطر لـو رفـتـن        .   شما را بيشتر ميکند  
اثر انـگـشـت تـان در نـروژ و صـدهـا                    
مشکل ديگر ناشي از معـرفـي جـديـد           

شما در کشور ديگـر تـهـديـدات جـدي             
. براي شما و خانواده تان ايجاد ميکند      

بنابراين توصيه ميکنم بمانيد و بـراي       
. دفاع از حق تان تالش و مبازره کنيـد        

شما اشاره کرديد کـه بـه زبـان نـروژي                
تســلــط داريــد و مــيــتــوانــيــد مــقــالــه          
بنويسـيـد ايـن مـهـتـريـن بـرگ بـرنـده                   

بايد تالش کنيد زندگي خـود  .   شماست
و داليل واهـي اداره مـهـاجـرت را بـه                

بـه روزنـامـه      .   افکار عمومي بکشانيد  
هاي سوئدي مطلب تان را بنويسيـد و         
نشان دهيد که دولت نـروژ چـگـونـه بـا              
زندگي فراريان يکي از سرکوبگـرتـريـن        

با راديو و   .   رژيمهاي دنيا بازي ميکند   
و سـعـي     .   تلويزيونها تـمـاس بـگـيـريـد         

کنيد زندگي تان را به افکار عـمـومـي           
ايـن کـار از چـنـد جـنـبـه                .   بکـشـانـيـد    

يکي اينکـه   .   ميتواند به نفع شما باشد    
عمال از دولت نروژ و سياستهـاي ضـد          

دوم .   انساني اش افشاگري مـيـکـنـيـد         
ايـنــکــه بــه نــقـد و افشــاي جــمــهــوري             

و هـمـيـن عـلـنـي          .   اسالمي ميپردازيد 
شــدن چــنــيــن مــقــاالتــي در جــرايــد و           
روزنامه ها اعم از فـارسـي يـا نـروژي              
خود مـدارک جـديـد بـراي درخـواسـت              

در .   پناهندگي تان محسوب مـيـشـود       
عين حال خـود حـمـايـت و سـمـپـاتـي                 
افکار عمومي فشار سنگيـنـي عـلـيـه           
دولت نروژ ميشود کـه مـجـبـور شـود             

. پناهندگي شما را برسميت بشـنـاسـد        
به الحـط حـقـوقـي شـمـا مـيـتـوانـيـد                    
اعــتــراض بــه تــرک خــاک تــان را بــه                 
بــاالتــريــن مــرجــع قضــايــي در نــروژ            
بکشانيد و اگر از آن مـقـام هـم جـواب          
منفي دريافت کرديد ميتوانيد عـلـيـه         
دولت نروژ طبق کنوانسـيـون اروپـايـي          
حقوق بشر بـه دادگـاه اروپـا شـکـايـت               

در اين رابطه اطالعـاتـي را مـا           .   کنيد
در سايت خواهيم گذاشت که ميتـوانـد        
جنبه هاي حقوقي اين مسئله را بـراي          
شما و کساني کـه در وصـعـيـت شـمـا                

و توصيه آخر .   روشن تر کند  . قرار دارند 
من اين است که حتما تالش کنـيـد در        
شهري که زندگي مي کـنـيـد بـا سـايـر               
پناهجويان ايـرانـي صـحـبـت کـرده و               
بصورت گروهي اقدام به تشکيل واحـد       
فـدراسـيــون در شــهـر يـا کشــور خــود               

با تشـکـيـل فـدراسـيـون ابـزار             .   نماييد
قويتر و مهمتري براي دفاع از حق تـان         

 .پيدا خواهيد کرد

 پاسخ به منتخبى ازنامه هاى رسيده 
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در کدام کشورها ميتوان از     
يوان درخواست پناهندگـي    

 کرد؟
سالم ، اميدوارم که سالمت و سـرفـراز           

من ميخواستم بدونـم کـه کـدام          .   باشيد
کشورها ميـشـه بـراي پـنـاهـنـدگـي بـه                 
کميسارياي پناهندگان سـازمـان مـلـل          

ممنون ميـشـم    .   مراجعه کرد بجز ترکيه   
چون بايد هـر چـه     .   که راهنمايي ام کنيد  

ممنون عليـرضـا از      .   زودتر به اونجا برم   
 ايران
عليرضا عزيز يو ان در کـلـيـه           :   پاسخ

کشورهايي که دولت هـا بـطـور کـامـل             
متعهد به پذيرش و اجراي کـنـوانسـيـون         
ژنو نباشند فعال بوده و کـار پـذيـرش و              
مصاحبه و تعيين پـنـاهـنـده را انـجـام               

بعـنـوان مـثـال در کشـورهـاي             .   ميدهد
همسايه از قـبـيـل عـراق، آذربـايـجـان،               

کشـورهـاي   .   پاکستان، هند، افغانستان  
حوزه خليج، يوان کار بررسي درخواسـت     
پناهندگي پـنـاهـجـويـان ايـرانـي را بـه                 

نــکـتــه اي کــه الزم اســت          .   عـهــده دارد   
بدانيد اينکه در تمام اين کشورها يـوان         

در بـعـضـي      .   فعاليت يـکـسـانـي نـدارد         
کشورها فعالتر و در برخي بشدت کـنـد         

. اســت و در واقــع نــيــمــه فــعــال اســت              
اطالعات ديگري الزم داشـتـيـد بـا مـا             

 .تماس بگيريد
 

جلسه يوان با پليس ترکيه در      
رابطه با شمال عراقي هـا       

 چي شد؟
ميخوستم بدونم جلسه يـوان بـا پـلـيـس           

 مــه بــه چــه نــتــيــجــه اي           ٣تــرکــيــه در     
و آيا تغييـرتـاي در وضـعـيـت            .   رسيدند

پناهندگان شمـال عـراقـي پـيـش آمـده               
 موفق باشيد رويا سني از کانادا. است

رويـاي عــزيـز مــا هـنــوز          :   پــاســخ
نتونستيم اطالعات کامل تـر و دقـيـق            

تري از مذاکرات يو ان و دولـت تـرکـيـه              
در آخرين تماسي که با مسئـول     .   بگيريم

بخش اروپايي کميسارياي پنـاهـنـدگـان        
سازمان ملل در ژنـو داشـتـيـم بـه مـا                  
گفتند تصميـمـات مـثـبـت و رضـايـت               
بخشي گرفته شـده کـه جـزئـيـات آن را                

به هرحال  .   بعدا به اطالع شما ميرسانيم    
ما نيز بـه مـحـض دريـافـت هـر گـونـه                   
خبري عموم را در جريان قـرار خـوهـيـم             

 .داد
 

پيروزي کودکان آپاتي را     
 .تبريک ميگويم

با درود به همه ايرانيان ايـن پـيـروزي را           
به همه ايرانيها و پنـاهـجـويـان تـبـريـک               

اميدوارم در کـل کشـورهـاي          .   ميگويم
اروپايي با حمايت از پناهجويان ايرانـي       

کورش حسن .   به همين شکل ادامه يابد    
 خاني از انگلستان

مـمـنـون از      .   کـورش عـزيـز     :   پاسـخ 
اين پيروزي نـتـيـجـه يـک          .   تبريکات تان 

مـبــارزه و تــالش وســيــع و مــتــحــدانــه            
پناهجويان اعم از ايرانـي و افـغـانـي و              
سازماندهي منـاسـب ايـن اعـتـرضـات            

قـطـعـا مـيـتـوان         .   توسط فدراسيون بود  
چنين پيروزي هـايـي را در کشـورهـاي             

اگر پـنـاهـجـويـان       .   ديگر نيز بدست آورد   
در سازمان خودشان فدراسيون متحد و       

به اميد دست يافتن بـه       .   متشکل شوند 
 .موفقيت هاي بزرگتر و بيشتر

 
من همچنان بالتکيف ام بـه      

 من کمک حقوقي کنيد
سالم من يک پناهنده هستم از شهر وان        

 خـودم را بـه         ٢٠٠٥از سـال     .   در ترکيه 
يوان معرفي کردم و همچنان بالتکليـف    

وبـالگ  (   يک پناهنده سـيـاسـي         .   هستم
نويس و از نيروهاي خودجوش در پخش       

در آذر مـاه سـال         ) اعـالمـيـه و تـراکـت         

تـنـهـا    .    تحت تعقيب قرار گرفتم    ١٣٨٣
مدرکي که دارم مدرک احضاريه دادگـاه       

از شما تقاضا هـرگـونـه کـمـکـي             .   است
حقوقي که ميتوانيـد بـراي مـن انـجـام              

و مـن را راهـنـمـايـي کـنـيـد بـا                  .   دهيد
 تشکر از شما جمال حسيني از ترکيه

فـرم درخـواسـت      .   جمـال عـزيـز     :   پاسخ
نامـه تـايـيـديـه در سـايـت فـدراسـيـون                   
موجود ميباشد لطـفـا آنـرا پـر کـرده و                
براي ما ارسال کنيد تـا در حـمـايـت از               

 .پرونده پناهندگي شما اقدام کنيم
 

براي گرفتن اقامت چه بايد     
 بکنم؟

ــدرکــاران                ــا ســالم خــدمــت دســت ان ب
 سالـه در     ٢٤من يک جوان    .   همبستگي
نـمـيـتـوانـم مـنـبـع درآمـد              .   ايران هستم 

لطـفـا مـن را يـاري           .   خوبي داشته باشم  
. نمايد براي گرفتن اقامت چه بايد بکنم      

 با تشکر وحيد از ايران
داود عزيز، شما صرفا بخـاطـر       :   پاسخ

وصعيت اقتصادي نميتوانيد درخواست    
شـيـوه هـاي مـتـعـدد           .   پناهندگي کنيد 

ديگري براي گـرفـتـن اقـامـت در اروپـا               
آمريکا کانادا و استارليا موجود اسـت        
که بعنوان مهاجـرت مـيـتـوانـيـد اقـدام              

از قبيـل تـحـصـيـل، اقـامـت بـر               .  کنيد
اساس کار که مستلزم داشتن تخـصـص        
هــاي بــاال و مــورد نــيــاز در ايــن                       

يا از طريق الحاق خانواده     .   کشورهاست
هر کدام از اين کاته گـوريـهـا         .   يا ازدواج 

تـوصـيـه    .   شرايط مفصل خـود را دارد        
ميکنم که حتما بـه سـايـت فـدراسـيـون              
مراجعه کرده و قوانين پـنـاهـنـدگـي در             
دنيا را مطـالـعـه کـنـيـد تـا اطـالعـات                  
بيشتري در زمين نحود گرفتن اقـامـت         

. در کشورهاي مختـلـف بـدسـت آوريـد           
سوال ديگري در اين زمينه ها داشـتـيـد          

 .با ما درميان بگذاريد

 
 درخواست تاييديه

ــراوان        ــا درود ف مــن دامــون     .   ب
داودي پناهنده ايراني مقيم شهـر      

کـه بـه دلـيـل         .   وان ترکيه هسـتـم    
همکاري بـا اپـوزيسـيـون خـارج            

سازمـان فـدائـيـان خـلـق           ( کشور  
وبـه حـکـم اقـدام         )   ايران اکثريـت  

عليه امنيت ملي بارها دستگير     
نـاچـارا   .   شکنجه و به زندان رفتـم     

 مجبور بـه    ١٣٨٣در خرداد ماه    
ترک خاک ايران بطور غيرقانـونـي       

و خود را به يو ان در شـهـر           .   شدم
پـس از    .   وان ترکيه معرفي کـردم    

 ماه به درخواست پـنـاهـنـدگـي        ٩
و ايـن در      .   من موافقت نکـردنـد    

حــالــيــســت کــه مــن بــه حــکــم             
جـمـهـوري اسـالمـي مـحـروم از              
اشـتــغـال و مــمــنـوع الـخــروج و             
مــحــکــوم بــه حــبــس بــه مــدت           
نامعلوم و به قـرار بـازداشـت تـا             

کــه بــا   .   زمــان مــحــاکــمــه بــودم      
مدارکي که به يوان دادم کـامـال          

حال با توضيـحـات     .   مشهود بود 
فــوق مــن از شــمــا عــزيــزان                  
تقاضامندم در صورتـي کـه ايـن          
جــانــب را بــعــنــوان يــک فــعــال             
ــرار              ــيــد ق ــاي ســيــاســي مــورد ت
ميدهيد با ارسال نامه حمـايـتـي         
به يوان ترکيه در کمک و قـبـولـي           
درخواست پنـاهـنـدگـي ام اقـدام           

ــيــد   ــمــاي ــا تشــکــر و آرزوي          .   ن ب
موفـقـيـت و آرزوي آزادي ايـران             

 دامون داودي
دامون عزيز، لطفـا فـرم       :   پاسخ

درخواست تاييديه فدراسـيـون را       
از سايت همبستگي پـر کـرده و           
براي ما ارسال کنيد تا نسبت بـه        

 .صدور نامه تاييديه اقدام شود

 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 

ميخواستم با اين خبرها روحيه اش را        
به امير گفتم، ديگر نگران           .  عوض کنم 

باالخره کسان و سازماني پيدا          .  نباش 
و  .  شدند که حرف هاي ما را بشنوند        

صداي ما را به گوش مدعيان حقوق          
و براي احقاق حق مان      .  بشر برسانند    

اين روزنه اميد را      .  تالش و مبارزه کنند    

از  .  يعني فدراسيون را به او معرفي کردم         
فعاليتهايش در دفاع از حق پناهندگان            

خبرهايي که     . در سطح دنيا سخن گفتم     
براي اولين بار از وضعيت پناهندگان در           
.  اندونزي منتشر شده را نشانش دادم             

امير با شنيدن و ديدن اين گزارشات به                 
در يک حالت خوشحالي و       .  وجد آمده بود     

براي اينکه بيشتر       .  شوک مانده بود      
احساس امنيت کند و اميدوارتر شود           

برايش توضيح دادم که چگونه به               
نمايندگي از فدراسيون با مسئولين           
کميسارياي پناهندگان سازمان ملل        

به  .   جاکارتا ديدار و گفتگو کردم        
مسئولين اين سازمان نيز فدراسيون را              

 صفحه از فعاليتهاي       ٣٦. معرفي کردم   
فدراسيون را که شامل نامه هاي        
سرگشاده مينا احدي دبير اين سازمان به             
مسئولين سازمان ملل و ساير سران دول              

يوان  . اروپايي بود را همگي به آها دادم         
يو ان  . ديگر ميداند که ما تنها نيستيم          

ديگر ميدند که با چه کساني طرف                
.  حال روحي امير به کل عوض شد             .  است

با يک شادابي و با يک طراوت و انرژي               
وقتي امير با       .  بيشتري از من جدا شد         

اين روحيه پراميد رفت با خود فکر کردم              
"  که واقعا چقدر درست گفته اند که              
. "  انسان به اميد زنده است          

٦ا د ا مـه   ا ز   صـفـح ه     


