
هفته گذشته، هفـتـه بـحـثـهـاي داغ در               
عفو بين الملل  .   بود"   بشر"   مورد حقوق   

دولت امريکا را به نقض شـديـد حـقـوق            
بشر متهم کرد و کـاخ سـفـيـد بـا دادن                 
اطالعيه مطـبـوعـاتـي ايـن گـزارش را              

اعالم کـرد و بـه عـفـو بـيـن                 "   مسخره" 
و ديـده بـان حـقـوق بشـر              .   الملل تاخـت  

سازمان مجاهدين را به خاطر زنداني و    
شکنجه ناراضيان و فعالين جدا شده از        
سازمان، تقبيح کرد که با عکس العمل       
مجاهدين روبرو شـد و مـجـاهـديـن بـه               
ديده بـان حـقـوق بشـر و نـاراضـيـان و                    
شکنجه شدگان حـملـه کـرده و آنـهـا را               

اگر مـيـتـوان     .   متهم به رژيمي بودن کرد    
حقوق انسانها را در ابـعـاد کـوچـک يـا                
بزرگ، نقض کرد و سپس به منـتـقـديـن           
حمله کرد و براي آنها پاپـوش دوخـت و            
يا مسخره اشان کرد، چه باک، هـر کـس           
که ميتواند در اين جنگل وحشـيـگـري،         
وقيح تر و جري تر و القيدانه تـر عـمـل              

و دولت امريکا الـحـق      .   کند، برنده است  

در اين دنياي بعد از نظم نوين رکود دار          
وقاحت و رفتار بيشرمانـه در دنـيـا در             
ــا                   ــي اســت و ب ــوق انســان ــقــض حــق ن
سياستهاي خـود بـاعـث شـده مـفـهـوم               
حقوق بشر و اسـتـانـدارد هـاي زيـر پـا                  
گذاشتن حقوق انساني گامها عقـب تـر         

طبعا نقش امريکا و مـجـاهـديـن         .   برود
خلق در تعرض به حقوق بشر و پسـرفـت          

امـا  .   موجود، قـابـل مـقـايسـه نـيـسـت             
روش برخورد هـر دو در يـک زمـان بـه                 
ــهــادهــاي حــقــوق بشــري             گــزارشــات ن
معيني، تـوجـه هـاي زيـادي را بـخـود                

عفو بين الـمـلـل بـه درسـت             .   جلب کرد 
امريکا را در صدر لـيـسـت تـعـرض بـه               
حقوق انساني قرار داده و نقش مـخـرب          
اين دولت را در تحـمـيـل عـقـبـگـرد در                
رعايت حـقـوق انسـانـي گـوشـزد کـرده                

در .   اســـــــت
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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

رفتار فاشيستي جمهوري 
اسالمي در مقابل پناهجويان 
 ! افغانستاني را محکوم کنيد

 اندونزي، جهنمي سبز
نگاهي به وضعيت اجتماعي اندونزي و 

 شرايط پناهندگان
 افق و دورنماي اقامت عمومي در سوئد 

  ٥ادامه در  ص

١٠ و ٩ص    ٤ص    ٦صفه    

 هرجا صندوق انتخاباتى بگذارند تظاهرات خواهيم کرد 

 به دنبال ٢٠٠٥ مه   ٢٤روز سه شنبه    
مذاکرات نـمـايـنـدگـان پـنـاهـنـدگـان               
اعتصابي با نمايندگان کمـيـسـاريـاي        
پناهندگان سـازمـان مـلـل و تـوافـق               
نمـايـنـده سـازمـان مـلـل مـبـنـي بـر                    
پذيرش و انتقال کليه پناهندگان باقي      

مانده در کمپ الکرامه به کشور امـن        
 ٩سوم، اعتصاب کننـدگـان پـس از            

روز اعتصاب خود را شکـسـتـه و بـه             
اين سـازمـان مـهـلـت ديـگـري بـراي                

 .اجراي تعهداتش دادند
همچنين گزارشات رسيده از الکرامـه      

حاکي از آن اسـت کـه کـمـيـسـاريـاي                
 ٢٩پناهندگان سازمان ملـل از روز          

مه کليه پناهندگان مستقر در کـمـپ         
الکرامه را به کمپ الرويشـه واقـع در           

 کــيــلــومــتــري داخــل خــاک اردن          ٦٠
انـــتـــقـــال   

اعتصاب غذاى پناهندگان ايرانى 
 در الکرامه خاتمه يافت

کليه پناهندگان در کمپ الکرامه به کمپ الرويشه در 
 داخل خاک اردن منتقل ميشوند

٤ادامه در صفحه   

   کمپين دفاع از حق پناهندگي اعضاي جدا شده مجاهدين در عراق              ١اطالعيه شماره     

  عليه يک تراژدى بزرگ انسانىبر
کمپين فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني براي نجات صدها نفر 

 فعال سياسي اسير در اردوگاههاي امريکا در کشور عراق
خطر فوري جان صـدهـا نـفـر از جـدا                
شدگان از سازمان مـجـاهـديـن را در            
اردوگـاهــهــاي تــحـت نــظــارت دولــت         

فشارهاي غيـر   .   امريکاتهديد ميکند 
انساني و وحشيانـه، نـبـود کـمـتـريـن              
ــاهــي و                 ــات زيســتــي و رف امــکــان

بهداشتي و اعمال فشار و استفـاده از         
آنها براي مـعـامـالت پشـت پـرده بـا               
ــيــع و                ــتــار شــن ــم اســالمــي، رف رژي
وحشيانه اي است که امنيت و آيـنـده          

 انسان شريف را در عـراق       ٣٠٠حدود  
اخبار شرايط زنـدگـي      .   تهديد ميکند 

و موقعيت وخيم تعداد زيادي از جـدا        
شدگان از سازمان مجاهدين و اخبـار       
تحويل دادن آنهـا و يـا تـحـت فشـار                
گذاشتن آنها براي بازگشت بـه ايـران،         
بتدريج در سـطـح رسـانـه هـا مـطـرح                

امـا  .   ميشود
٣ادامه در صفحه   

  گفتگوي حسن صالحي و كيميا پازوكي

در بوته آزمايش، " بشر" حقوق 
کاخ سفيد و مجاهدين خلق 

  .تکذيب ميکنند

 مينا احدي



ــات  " ــخــاب ــت ــرداد ریــاســت        ٢٧"   ان  خ
جمهوری در ايران می رود که در مـتـن          
يک بن بست کامل اقتصادي، سياسـي       
و اجتماعي و در متن نفرت عـمـومـی           

ــزار شــود               ــرگ ــن .   از ایــن رژیــم ب اي
انتخـابـات در شـرایـطـی قـرار اسـت                
برگزار گردد که همه شواهد نشان از آن        
میدهد که صف رژيـم پـراکـنـده تـر و               
 .پايه هاي آن لرزان تر از هميشـه اسـت          

اين انتخابات قرار است در شـرایـطـی          
برگزار گردد که اعتراضات مردم ايـران     
به فقر، نابرابري، محروميت و تبعيض      
هر روز اوج و شـتـاب بـيـشـتـري مـي                  

اين انـتـخـابـات قـرار اسـت در               .   گيرد
شرایطی برگزار گردد که و کـارگـران،          
جوانان و زنان در ايران حکـم بـه رفـتـن          
رژيم داده اند و اين را بـا اعـتـراضـات              
هـــر روزه در مـــراکـــز کـــارگـــري و                 

 .دانشگاههـا و غـيـره نشـان داده انـد               
ــور          "  ــر ش ــال پ ــب ــق ــت ــران از     "   اس ــارگ ک

امسـال و در       رفسنجانـي، در اول مـه        
استاديوم آزادي تهران را همگـي بـيـاد          

  !داريم
مردم در ايران با مبارزات روزانه خـود         

خود را بـه       بزرگ"   نه" از هم اکنون راي    
انتخابات داده اند و نميخواهند در اين       

 اما اين کـافـي       .مضحکه شرکت کنند  
بايد يک سياست فعال در قـبـال   !   نيست

در پيش گرفت؛ بـايـد ايـن          "   انتخابات" 
انــتــخــابــات نــمــايشــي را بــه صــحــنــه          
اعــتــراض عــمــومــي عــلــيــه کــلــيــت           

بـايـد   .   حکومت اسالمي تـبـديـل کـرد         
صندوق هاي راي را بر سـرشـان خـراب           

هر روز از عمر ننگيـن ايـن رژيـم         .   کرد
ميگذرد، تعداد بيشتـري از مـردم در           
ايران به صف بيکاران، بي خـانـمـانـان،          

. تن فروشان و معتادان اضافه ميشـود      
هر روز که از عمر اين رژيم مـيـگـذرد،           
تعداد بيشتـري از مـردم در ايـران بـه                
دليل ابراز عقايدشان زندان، شکنجه و      

هر روز که از عمر ايـن       .   اعدام ميشوند 
رژيم ميگذرد، تعداد بيشتري از مـردم       
در ايران از حق شادي و حق داشتن يـک    
ــر مــحــروم                 ــراب ــي و ب ــدگــي انســان زن

 ٢٧بـه ايـن اعـتـبـار، روز                .ميـشـونـد   
خرداد ميتواند به روز بزرگ اعـتـراض         

 سال حاکميت سياه جمهـوري   ٢٦عليه  
اسالمي، عليـه بـي عـدالـتـي، عـلـيـه                

  .استبداد و عليه فقر تبديل گردد
تا آنجا که به خارج کشور و به ما چنـد           
ميلـيـون ايـرانـي گـريـخـتـه از زنـدان،                  
شکنجه، سنگسار، ترور، تـبـعـيـض و          
بي حقوقي بر ميگردد، نه تنهـا اجـازه           
نبايد داد كه جمهوري اسالمي بسـاط        

( خـرداد،      ٢٧راي گـيـري اش را در            
در خارج کشور پـهـن کـنـد،       )   ژوئن١٧

بــلــکــه بــایــد در آنــروز در مــقــابــل                
سفارتخانه هاي جمهوري اسـالمـي در        

علـيـه رژيـم      .   سراسر دنيا اجتماع کنيم   
از مـبـارزات مـردم        .   افشا گري کـنـيـم     

ايران حمايت کنيم و صـداي اعـتـراض          
مــردم ايــران را بــه گــوش جــهــانــيــان              

صندوقـهـاي بـنـدگـي و              بايد .برسانيم
اسارت و جهل و اسـتـبـداد ايـن رژيـم                
ضـد بشـری را در خــارج کشــور روي               

اين روز را بايد بـه      .   سرشان خراب کنيم  
فرصتي براي افشاگري بيشـتـر از ايـن           

ما می توانيـم کـاري      .   رژيم تبديل کرد  
کنيم که برخالف هميشه که مـيـديـاي          

غربي، چهره اين حکومت ضد انسانـي       
تالش داشتند اين      را بزک مي کردند و    

جانيان را به بد و خوب تقسيم کننـد و           
به افکار عمومي دنيا بفـروشـنـد، يـک           
بار هم که شده گوشه اي از واقعـيـيـات           
را در رسانه هاي خبري خود منعـکـس         
کنند تا مردم دنيا شـاهـد بـاشـنـد چـه               
نفرت و انزجار عمومي از اين رژيم در         

 .همه جا موج مي زند
ــران را                    ــالب در اي ــق ــاي ان صــداي پ

مـردم ايـران بـراي        .   ميتوانيم بشـنـويـم    
سرنگوني رژيم و براي رسيدن به آزادي        

مــا .   و بــرابــري عــزم جــزم کــرده انــد              
ميليونها انسان گريخته از جـمـهـوري          
اسالمي در اروپا، آمريکاي شمـالـي و         
ديگر کشورها، بـايـد بـا اعـتـراضـات              

 خرداد، ايـن خـواسـت بـه           ٢٧در     خود
حق مردم ايران را به گـوش جـهـانـيـان              

شرايط براي نابودي جمهـوري  .   برسانيم
اسالمي بيش از هر زمان مـهـيـا شـده            

         !است بايد به استقبالش برويم
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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 

نمايش انتخاباتي جمهوري اسالمي به     
صحنه جدال مـا مـردم بـا حـکـومـت                

جـمـهـوري    .   اسالمي تبديل شـده اسـت      
اسالمي ميخواهـد بـا هـر تـوطـئـه و                
دسيسه و نمـايـش و تـقـاليـي بـه ايـن                  
مضحکه رونق بخشد و بـا تـهـديـد و               
گروگرفتن شغل و تحصـيـل و زنـدگـي            
ــاي                    ــه پ ــه زور ب ــعــدادي را ب مــردم ت

بايد اين تـالش    .   صندوقهايش بکشاند 
و کــل ايــن پــروژه انــتــخــابــاتــي را بــه              

تهـديـد و اجـبـار و           .   شکست بکشانيم 
فشار بر مردم را محکوم کنيم و بـه آن           

ايـن يـک نـمـايـش          .   اعتـراض نـمـايـيـم       
انزجار آور عليه ما مردم است و بـايـد            
نزد افـکـار عـمـومـي جـهـان افشـا و                   

. محکوم شـود و بـاطـل اعـالم گـردد              
سفارتي ها و پادوهاي حکومتي هنوز      
جرات نکـرده انـد مـحـلـهـاي بـرپـايـي                 
صـنـدوقــهـايشــان در خـارج کشـور را              

گفته اند سفـارتـخـانـه هـا        .   اعالم کنند 
جاي مناسبي نيست و بايد در جاهـاي        
ديگري که کمتر براي مـردم شـنـاخـتـه            

امــا !   شــده اســت، صــنــدوق بــگــذارنــد       
عالوه بـر مـقـابـل سـفـارتـخـانـه هـاي                   

اسالمي، هرجاي ديگري که بخواهـنـد       
اعالم راي گيري کنند آنجا را نيز بـايـد     
به محل تظاهرات با شـعـار مـرگ بـر              
جمهـوري اسـالمـي تـبـديـل کـنـيـم و                  

قـبـل از     "   انتخـابـات  " اين .  خواهيم کرد 
وقوعش به عاملي براي فشـار بـر مـا           
مردم تبديل شده اسـت و بـايـد از هـم                

 .اکنون مهر شکست را بر آن کوبيد
 !ايرانيان خارج کشور! مردم شريف

عقب راندن و به رسـوايـي و شـکـسـت              
تبديل کردن انتخابات کذايي حکومت     
يک گام مـهـم در پـيـشـروي مـا بـراي                  

خــالص شــدن از شــر ايــن حــکــومــت            
ايـن رژيـم     .   منفور و جنـايـتـکـار اسـت        

اکنون در حلقه نفرت وسيعتـريـن تـوده          
تشــکــيــالت خــارج    .   مــردم قــرار دارد    

کشور حزب کمونيست کـارگـري ايـران         
هــمــه شــمــا را بــه شــرکــت فــعــال در               
تظاهرات و پيکتهايي کـه عـلـيـه ايـن             
ــتــخــابــات کــذايــي در کشــورهــاي             ان
ــرا               مــخــتــلــف صــورت مــيــگــيــرد ف

بطـور يـکـپـارچـه بـا شـعـار               .  ميخواند
مرگ بر جمهوري اسالمي و زنـده بـاد           
آزادي زنده بـاد بـرابـري بـه حـکـومـت                 
منفور اسالمي پاسخي دنـدان شـکـن           

از هم اکنون به هر شـکـلـي کـه            !   بدهيم
ميتوانيم بايد افکار عمومي مردم در       
کشــورهــاي مــخــتــلــف را عــلــيــه ايــن          

سفـارتـي هـا و        .   انتخابات بسيج کنيم  

مزدوران حکومت نبايد اجـازه يـابـنـد           
حتي يک صندوق راي را عـلـنـا بـرپـا                

مــيــتــوانــنــد در پشــت ديــوار        .   کــنــنــد
ساختمانهاي سفارت و مراکز تـوطـئـه         
شــان هــر کــدام ده هـــزار راي بـــه                      
صندوقهايشان بريزند اما ما مـردم از        
قبل بر اين نمايش نفرت انـگـيـز مـهـر             
باطل مـيـکـوبـيـم و آنـرا بـه نـمـايـش                     

 .رسوايي رژيم تبديل خواهيم کرد
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 آزادي برابري حکومت کارگري
 

تشکيالت خارج کشور حزب             
 کمونيست کارگري ايران          

 خرداد     ٦ -  ٢٠٠٥ مه    ٢٧
١٣٨٤ 

هرجا صندوق انتخاباتى بگذارند تظاهرات 
 خواهيم کرد 

 ژوئن را به روز اعتراض عليه ١٧  خرداد،٢٧روز 
  !کليت جمھورى اسالمى تبديل کنيم

 سيامك امجدي
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اما هنوز کمتر کسي به دقت ميداند که        
اخيرا گزارشات و   .   در آنجا چه خبر است    

اخبار موثقي توسط پناهنـدگـان عضـو         
سابق مجاهدين خلق که در کمپ تـحـت         
حفاظ نيروهاي آمـريـکـايـي نـگـهـداري             

فـدراسـيـون      -ميشوند، به همبسـتـگـي        
سراسري پناهندگان ايـرانـي رسـيـده کـه            
حاکي از شرايط بشدت غيرانساني ايـن        

پناهـنـدگـان مـقـيـم ايـن            .   افراد ميباشد 
کمپ از دبيرخانه فدراسيـون درخـواسـت       

 .کمک و همياري کرده اند
ما وظيفه خود ميدانيـم کـه فـورا بـراي              
نجات جان اين انسانها، براي انتقال آنها       
به يک کشور امن و براي درآوردن آنها از         
چنک دولت امريکـا، و خـطـر اسـتـرداد              
آنان بـه جـالدان رژيـم اسـالمـي، اقـدام                 

 .کنيم
کمپين فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدکـان         
ايراني از امـروز رسـمـا اعـالم و شـروع                

 .ميشود
ما با ارسال نامه هاي مختلف بـه هـمـه            
سازمانهاي مدافع حقوق انسـانـي و بـه            
کميساريـاي عـالـي پـنـاهـنـدگـان و بـا                  
سازمان دادن ميتينگ و تـظـاهـرات در          
کشورهاي مختلف اروپايي و با رسانـدن     
اين خبر به گوش جهانيـان، تـالش مـي            
کنيم تا جلوي يـک تـراژدي انسـانـي را                

ــم    ــري ــي ــگ ــان          .   ب ــازم ــان از س ــدگ ــداش ج
مجاهدين خلق ايران، نـبـايـد فـرامـوش            
شدگاني باشند که در سکوت نابود شـده        
ــهــا احســاس                   ــل آن ــاب و کســي در مــق

اينها فعالين سيـاسـي     .   مسئوليت نکند 
عليه حکومت اسالمي هستند که بـايـد        
با بيشترين حمايت و همياري بتوانند به       
يک کشور ديگر منتقل شـده و زنـدکـي             

هر نـوع بـازپـس        .   امني را داشته باشند   
فرستادن آنها و يا وادار کـردن آنـهـا بـه                
بازگشت تـحـت فشـارهـاي غـيـر قـابـل                

تحمل که سياست امـريـکـاسـت، کـاري           
است وحشيانه و ضد انساني که بايد بـا          

 .عکس العمل همگان روبرو شود
بي توجهي و سهـل انـگـاري و القـيـدي               
مسئولين و رهبري سازمان مجـاهـديـن        
خلق در قبال سـرنـوشـت و زنـدگـي ايـن                
افراد خود عاملي در بوجـود آمـدن ايـن          
شرايط غيرانساني براي اين پناهنـدگـان       

کليه اين افراد سالـهـا زنـدگـي          .   ميباشد
خود را با فعـالـيـت بـراي ايـن سـازمـان                 

سازمان مجاهدين خلق   .   سپري کرده اند  
موظف است که با بکارگيـري از کـلـيـه             
امکانات خود براي انتقال کليه اين افرد       

 .به کشور امن سوم تالش کند
ما براي پيشبرد ايـن کـمـپـيـن مـهـم و                  
انساني که با سرنوشت هزاران نـفـر ربـط          
دارد، از شما ميخواهيم که به ما کـمـک          

با ارسـال اخـبـار مـوقـعـيـت ايـن               .  کنيد
پــنــاهــجــويــان ، بــا ايــجــاد ارتــبــاط بــا            
بستگان و خـانـواده هـاي ايـن افـراد در               
ايران و در خارج، با دادن کمک مـالـي و          
فراهم کردن امکان يک عـکـس الـعـمـل             
جهاني و متحدانه و موثر، کمک کـنـيـد           
به اين سياست ضـد انسـانـي اعـتـراض              

 .کنيم
 ما خواهان

کليه اين افراد بايد تحت حمـايـت و            -١
پوشش امنيتي مستقيـم کـمـيـسـاريـاي           

 .پناهندگان سازمان ملل قرار بگيرند
کميسارياي پـنـاهـنـدگـان سـازمـان             -٢

مــلــل بــايــد فــورا پــروســه انــتــقــال ايــن             
پناهندگان به کشور امن سـوم را آغـاز             

 .نمايد
هيچ يک از اين پناهندگان بـا هـيـچ             -٣

تـوجـيـه و بـهـانـه ايـي نـبـايـد تـحـويـل                        
 .جمهوري اسالمي داده شوند

نيروهاي آمريکايي و کـمـيـسـاريـاي        -٤
پناهندگان سازمان ملل موظف انـد تـا         
زمانيکه اين پناهندگان در عـراق بسـر           
مــيــبــرنــد، کــلــيــه امــکــانــات زنــدگــي           
استاندارد را برايشان فـراهـم کـرده و بـه              
لــحــاظ روحــي و روانــي تــحــت درمــان            
پزشـکـان مـتـخـصـص بـي طـرف قـرار                  

 .بگيرند
به منظور تـحـقـق ايـن مـطـالـبـات مـا                   
خواهان اعزام فوري هيئـتـي مـرکـب از            
کميسارياي پناهندگان سازمان ملل در      
ژنو و نماينـده فـدراسـيـون، بـه عـراق و                 

رسيدگي به وضعيـت ايـن پـنـاهـنـدگـان             
هـمـبـسـتـگـي فـدرارسـيـون            .   ميبـاشـيـم   

سراسري پناهندگان ايراني اين کـمـپـيـن          
را با تمام توان و قـدرت خـود بـه پـيـش                 
برده و تالش ميکند به هر شکل ممکـن         
مانع بوجـود آمـدن يـک تـراژدي بـزرگ               

ما همه افراد، سازمانـهـا،    .   انساني شود 
احزاب و نهـادهـاي سـيـاسـي و مـدافـع                
حقوق انساني را نيز فرا ميخوانيم که بـه         
اين کمپين پيوسته و بـراي نـجـات جـان             

 .اين انسانها تالش کنند
براي اطالعات بيشتر با مسئوليـن ايـن         

 :کمپين تماس بگيريد
مــــــيــــــنــــــا احــــــدي تــــــلــــــفــــــن               

:  و اي مـيـل         ٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣
minaahadi@aol.com 

فــــرشــــاد حســـــيــــنــــي تــــلــــفـــــن                 
 و اي                    ٠٠٣١٦١٣٩٤٠٥٣٤

ــل                          ــيـــــــــــــــــــــ :مـــــــــــــــــــــ
farshadhoseini@yah

oo.com 
فدراسيون       -همبستگي     

 سراسري پناهندگان ايراني             
 ٢٠٠٥ ماه مه      ٢٥

  عليه يک تراژدي بزرگ انسانيبر

صدها نفر از فعالين سياسي جدا شـده         
از سازمان مجاهدين خـلـق ايـران، در           
اردوگــاهــهــايــي تــحــت مســئــولــيــت          
نيروهاي امريکايي، در بدترين شرايـط    

اخيرا .   و در ناامني مطلق بسر ميبرند     
از ســوي ايــن افــراد بــا مســئــولــيــن               
فدراسيون پناهندگان ايراني و از جملـه       
فرشاد حسيني و مينـا احـدي تـمـاس            
گرفته شده و اين افراد خواهان کمـک و          

زنـدگـي   .   استمداد بين المللي هسـتـنـد      
در بدترين شرايط، قطع شـدن ارتـبـاط          
با دنياي خارج، خطر مـورد مـعـاملـه            

قرار گرفتن و اعمال فشار تـا حـد تـن              
ــا                     ــران و ي ــه اي ــازگشــت ب ــه ب دادن ب
بازگرداندن اجـبـاري بـه ايـران، بـخـش              
کوچکي از وضعيت وخيمي اسـت کـه          
اين انسانها بـا آن دسـت بـه گـريـبـان                  

از ســوي ديــگــر جــمــهــوري        .   هســتــنــد
اسالمي بمنظور بازگرداندن ايـن افـراد       
و محـاکـمـه و مـجـازات آنـهـا تـحـت                   
قوانين سرکوبگرانه خود به تالش هـاي    
وسيع و سازمان يـافـتـه اي دسـت زده              

زنــدگــي ايــن افــراد بــه شــکــل           .   اســت
دردناکي مـورد تـهـديـد قـرار گـرفـتـه                 

هيوالهاي ناامني و بي ثباتي و   .   است
خطـر مـعـاملـه سـيـاسـي بـا آنـهـا بـا                      
مقامات جمهوري اسـالمـي، زنـدگـي          
روحي و رواني ايـن افـراد را بـه طـور                 

 .جدي به مخاطره افکنده است
اينها اين است که در ايـران بـه       "   جرم "   

" نـه " يک حکومت فاشيست اسـالمـي         
" گفته و بر عليه آن فعاليت کرده انـد،            

ديگر آنها اين است که نخواستند      "   جرم
با مجاهدين خـلـق فـعـالـيـت اشـان را               

اکـنـون   .   ادامه داده و از آن جدا شده اند       
همه اين افراد، بعضا بـعـد از تـحـمـل               

زنــدان و بــي حــرمــتــي در زنــدانــهــاي            
مجاهدين، تحويل نيروهاي امريکايي    
مستقر در عراق شده و سرنوشت آنـهـا          
به تصميمات دولت امريکا گره خـورده       

رفتار شنيع نيروهاي امريکايـي     .   است
با زندانيان ابـوغـريـب و يـا زنـدانـيـان                 
افغانستاني، اکنون ديگر زبانزد خـاص     

در اين کـمـپ هـا        .   و عام در دنيا است    
نيز رفتار غـيـر انسـانـي و ظـالـمـانـه،                 
تحقير و توهين و تحت فشار گذاشـتـن     
افــراد، بـــيــداد مــيــکـــنــد و خـــود                  
پناهجوياني که در آنجا به اميد اعـزام        
به يک کشور امن هستند، از ايـن نـوع           

اخبار حکايت  .   رفتار ها شکايت دارند   
از خودکشي تعدادي از اين افراد و يـا           
گسترش وسيع بـيـمـاريـهـاي روحـي و              

 .رواني دارد
فـدراسـيـون سـراسـري          -همبـسـتـگـي       

پناهندگان ايراني، وظيفه خود ميدانـد      
که صداي اين فعاليـن سـيـاسـي را بـه              

گوش جهانيان رسـانـده و بـراي اعـزام              
آنها به يک کشور امن از هيچ کوششي        

 .دريغ نکند
از هـمـه سـازمـانـهـاي مـدافـع حـقـوق                  
انساني ميخواهيم که در اين امر مهـم        

 .ما را ياري کنند
بــراي کســب اطــالعــات بــيــشــتــر بــا            

 :مسئولين اين کمپين تماس بگيريد
مـــــيـــــنـــــا احـــــدي تـــــلـــــفـــــن                   

:  و اي ميـل    ٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣
minaahadi@aol.com 

ــن                 ــفــ ــلــ ــي تــ ــنــ ــيــ ــاد حســ ــرشــ فــ
 و اي                  ٠٠٣١٦١٣٩٤٠٥٣٤

ــل                         ــيــــــــــــــــــــ :مــــــــــــــــــــ
farshadhoseini@yahoo.co

m 
فدراسيون       -همبستگي     

 سراسري پناهندگان ايراني             
 ٢٠٠٥ مه    ٢٥

 به سازمانهاي مدافع حقوق انساني

 !کمک کنيد جلوى يک فاجعه انسانى را بگيريم

 ادامه از صحفه اول

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپونديد
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جز در دوران هيتلر، تـا کـنـون کـمـتـر                
دولتي با فراريـان از جـنـگ و فـقـر و                  
ــتــار               ــداري، چــنــيــن رف ســرکــوب و ن

در روز   .   بـيــشـرمــانـه اي را کــرده انــد           
روشن با اعالم ممنوعـيـت زنـدگـي و             
رفت و آمد افـغـانسـتـانـيـهـاي مـقـيـم                 
ايــران، در اســتــانــهــاي ســيــســتــان و            
بلوچستان و خراسان جنوبي، نـمـايـنـده         
جمهوري اسالمـي بـا وقـاحـت اعـالم             
کرد که اين اقدام در پـي مـمـنـوعـيـت              
رفت و آمد و زندگي افغانيهاي مـقـيـم          
ايران در پنج استان همجـوار بـا عـراق            

به اين ترتيب، از هفـت  . انجام ميگيرد 
ــاره هــمــه                 ــکــب ــه ي ــان کشــور، ب اســت
شــهــرونــدان مــتــولــد افــغــانســتــان را          
پاکسازي کرده و آنها را دسته جـمـعـي        

اين رفتار فاشيسـتـي،   .  اخراج ميکنند 
و اين نمونه بيشرمانه تعرض به حقـوق        
شهروندان افغانستـانـي، تـا کـنـون بـا              
کمترين عکس العمل اعتراضي روبـرو   

مدير کـل اتـبـاع بـيـگـانـه              .   شده است 
وزارت کشور حـکـومـت اسـالمـي در            
ادامه اين دستورات اضافه کرده اسـت      

همـه اتـبـاع بـيـگـانـه از ابـتـداي                  "   که  
تيرماه مـوظـف بـه پـرداخـت هـزيـنـه                 
خدمات شهري بوده و بـايـد سـالـيـانـه              

 هـزار    ١٥٠ تـا      ١٠٠براي هـر کـس         
 ."تومان پول به دولت بپردازند

همچنين در اردوگاههاي پـنـاهـنـدگـي         
افغانستانيها موظف هستند که خـود       
همه امـورات را بـه عـهـده گـرفـتـه و                   

يـعـنـي دولـت هـيـچ           .   خودگران باشنـد  

هــمــه .   خــدمــاتــي بــه آنــهــا نــمــيــدهــد        
کمکهاي درماني بـه ايـن افـراد قـطـع              
ميشود و باز پس فـرسـتـادن اجـبـاري             
 .آنها به افغانستان شدت خواهد گرفت

ايــن رفــتــار مشــمــول خــانــواده هــاي           
محصول ازدواج مـردان عـراقـي و يـا             
افغانستاني با زنان ايراني نيز خـواهـد         

در مواردي زنان مـتـاهـل ايـرانـي         .   شد
کــه هــمــســران آنــهــا از عــراق و يــا                  
افغـانسـتـان بـوده و اکـنـون در ايـران                  
نيستند، را نيز به همراه فرزنـدان آنـهـا           
به کشور افغانستان و يا عراق باز پـس         

نـمـايـنـده حـکـومـت          .   خواهند فرستاد 
ميگويد يـا بـايـد ايـن زنـان بـرونـد و                   

" سرپـرسـت  " طالق بگيرند و يا تکليف      
 !!!!!بودن خود را روشن نمايند

اگر اين رفتار با پـنـاهـجـويـان در هـر             
کشور اروپايي انجام ميگـرفـت، فـورا          
همه نهادهاي مدافع حقوق انسان ايـن        
دولتها را فاشيسـت و راسـيـسـت نـام              
گذاشـتـه و بـه ايـن رفـتـار وحشـيـانـه                    

 .اعتراض ميکردند
فـدراسـيـون سـراسـري          -همبسـتـگـي      

پناهندگان ايـرانـي بـا اعـالم خشـم و               
انزجار خود از اين رفتار بيـشـرمـانـه و            
ددمنشانه جمهوري اسالمي ايـران در       
قبال هزاران نـفـر شـهـرونـدان مـتـولـد                
افغانستان و ساکن در ايـران، از هـمـه            
سازمانهاي مدافع حـقـوق انسـانـي و            
مدافع حقوق پـنـاهـنـدگـي و از مـردم              
مترقي در دنيا و بويژه در ايران دعوت        
ميکند به اين رفتار دولت ايران شديدا       

 .اعتراض کنند
تصـور کـنـيـد خــانـواده هـايـي را کــه                  
سالهاي سال است در ايران ساکن بـوده        
و شهروندان آن جامعه هستند، تصـور        
کنيد کودکاني را که در ايـران مـتـولـد         
شده و هيچ تقصيري ندارند، جز اينکـه        

پدر و مادر و يا يکي از والـديـن آنـهـا               
در يک کشور ديگر متولد شده ، اينهـا         
را با خشونت تمام ميخواهند از خـانـه         
و زندگي و روابط و دوستان و آشنايـان         
به ضرب کتک و حـملـه و دسـتـگـيـري               
خارج کرده و به يک کشـور ديـگـر بـاز               

 .پس بفرستند
ما اين رفتار حـکـومـت اسـالمـي را               

شديدا محکوم کرده و با مـراجـعـه بـه             
نهادهاي مدافع حـقـوق انسـانـي و بـا              
اعمال فشار بـه کـمـيـسـاريـاي عـالـي               
پناهنـدگـان خـواهـان مـتـوقـف شـدن               
فوري اين عملکردهـاي ضـد انسـانـي           

از همه سـازمـانـهـاي مـدافـع            .   هستيم
حقوق انسان دعوت ميکنيم فـورا بـه           
اين رفتـار جـمـهـوري اسـالمـي ايـران               

 .اعتراض کنند
فدراسيون       -همبستگي     

 سراسري پناهندگان ايراني             
 ٢٠٠٥ مه    ٢٥

. داده و عمال اين کمپ بسته مـيـشـود          
انتقال پناهندگـان بـه کـمـپ الـرويشـه              
گامي براي ازسرگيري پـروسـه انـتـقـال           

. اين پناهندگان به کشور سوم ميباشد     
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        
پنـاهـنـدگـان ايـرانـي، ضـمـن مـثـبـت                  

خواندن اين اقدام، کماکان فعاليـتـهـاي        
خود را براي انتقال کليـه پـنـاهـنـدگـان             
مستقر در مرز عراق و اردن و سـايـر               
پناهندگان گـيـر افـتـاده در عـراق بـه                 

مـا  .   کشور امن سوم، ادامه مـي دهـد        
همچنيـن بـر خـواسـت انـتـقـال کـلـيـه                   

کـه  ( پناهندگان مستقر در مرز عـراق        
به )    نفر ميباشد٢٠٠تعدادشان حدود   

الرويشه و قـرار گـرفـتـن آنـهـا تـحـت                   

حــمــايــت کــمــيــســاريــاي پــنــاهــنــدگــان     
و همزمان انتقال آنان بـه      .   سازمان ملل 

ــرار مـــي                 ــوم، اصـ ــور امـــن سـ کشـ
همبستگي فدراسيون سـراسـري      . ورزيم

پناهندگان ايراني تنها امر مـتـضـمـن          
انتقال زودتر اين پناهندگان بـه کشـور          
سوم را، اتـحـاد و تشـکـل و مـبـارزه                  
متحـدانـه پـنـاهـنـدگـان از يـکـسـو و                   
فعاليتهاي بين المـلـلـي فـدراسـيـون و             

ساير نهادهـا و سـازمـانـهـاي مـدافـع               
حـقــوق پــنـاهــنـدگــي در ايـن پـروژه و                

بايد تا زمان رسـيـدن       .   کمپين، ميداند 
آخرين نفر به کشور امن سوم اتـحـاد و           
تشکل خود را حفظ کرده و به مـبـارزه          

 .خود در اشکال مختلف ادامه داد
همبستگي فدراسيون          

 سراسري پناهندگان ايراني             
 ٢٠٠٥ مه    ٢٥

کليه پناهندگان در کمپ الکرامه به کمپ 
الرويشه در داخل خاک اردن منتقل 

 ميشوند

رفتار فاشيستى جمھورى اسالمى در مقابل 
 ! پناهجويان افغانستانى را محکوم کنيد

 ادامه از صفحه اول

واحـد   فدراسيون پناهندگان ايـرانـي     
در اعــتــراض بــه وضــعــيــت        آلــمــان،

وخيم پناهندگان در شهر گـيـسـن و           
ــدام      ــه اق ــوم ــيــون            ح ــک آکس ــه ي ب

از هـمـه      مـا    .   اعتراضي مـيـکـنـد        
پـنــاهــنــدگــان ســاکــن در گــيــســن و          

ايــرانــي، عــراقــي و       پــنــاهــنــدگــان    
دعـوت مـيـکـنـيـم در ايـن                 افغاني

 .حرکت اعتراضي شرکت کنند
هــيــچ وقـــت اوضــاع و شــرايـــط                 

مثل امـروز، و       پناهندگي در آلمان  
. خيم و غير قـابـل تـحـمـل نـبـوده                  

سکوت و بي تفاتـي بـه ايـن وضـع،             
تـداوم ايـن     .   يعني تداوم اين شرايـط    

وضع هر چه بيشتر به ضرر پناهنـده        
کـم نـيـسـتـنـد آن دسـتـه از                 .   ه است 

پناهندگانى که هر چند روز يـکـبـار          
بــراي تــمــديــد اقــامــت خــود پشــت          

اداره خـــارجـــيـــهـــا صـــف          درهـــاي
ميکشند، تا چند روزي ديـگـر، بـه           

. اقامتشان در آلمان اضـافـه کـنـنـد          
پـنـا   .   اين زندگي چند ساله آنهـاسـت    

هنده را در چـنـان شـرايـط سـخـت                  
روحي قرار داده اند کـه تصـور يـک             

. زندگي عادي را از آنها سلب كننـد       
دســتــگــيــريشــان از طــرف         هــر روز  

پليس و ديپورت به کشورهاي خـود        
به اين صـورت       . را انتظار ميکشند  

. پناهنده بازي مـيـشـود     با اعصاب 
خيلي ها در بدترين شـرايـط روحـي           
در کمپ هاي دورافتاده از جـامـعـه           
آلماني و دوراز هر امـکـانـي ديـگـر             

و انتظار آيـنـده       نگه داشته شده اند     
ايــن .   اي نــامــعــلــوم را مــي کشــنــد        

وضعيت را فقط با مـبـارزه مـتـحـد            
فدراسيـون  .   خود ميتوانيد تغير داد   

سراسرى پناهندگان ايراني در آلمان     
در .   ظرف مبازه پـنـاهـنـدگـان اسـت         

فدراسيون متحد شويد و با شـرکـت         
خود در اين اعتراض وضعيت خـود        
را تغير داده از حـقـوق خـود دفـاع                

 .کنييد 
  

جلـو   :   محل آکسيون 
دادگا (   ادراه خارجيها 

 Marburgerدر  )   ه  
str. 4 

  

تاريـخ بـزگـزاري      
 ١٠ساعت      : آکسيون

 يـونـي     ٣صبح روز 
٢٠٠٥ 

 
 

 -همبستگي 
فدراسيون سراسري 
 پناهندگان ايراني

  فراخوان به آکسیون اعتراضی فدراسیون در شھر گیسن آلمان
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. در ايران دچار مشکلي هستم بايد خارج بشيم
و قصد داريم به يکي از نمايندگـي هـاي يـوان              
تقاضاي پناهندگي اعالم کنيم آيا رفتن به هند 
صحيح است؟ يا شما ما را هنمايي کنيد کـه           

 قربان شما عليرضا. کجا بهتره ممنون ميشيم
شما ميتوانيد به هـر      .   عليرضاي عزيز :   پاسخ

كشــوري كــه يــوان آن فــعــال اســت رفــتــه و                 
ـا   .   درخواست پناهندگي خود را ارئه دهيد   لطـف

ـه اطـالعـات               ـي حتما پيش از معرفي خود كـل
مربوط به نحوه درخواست و ارائه پناهندگي را        

با دقت مطالعه كرده و با آگاهي كـامـل اقـدام             
راهنمايي هاي الزم در اين رابطه در نامه . كنيد

 .جداگانه برايتان ارسال ميشود
نامه اي از شوراي .ااز كانادا

 پناهندگان كانادا
ـم           ـي ما خوشحال ميشم که به اطالع شما برسان
که شوراي پناهندگان کانادا، کنفرانس حـقـوق        

 در   ٢٠٠٦بين المللي پناهندگان را در جـون          
به منظور کمک به مـا     .   تورنتو سازمان ميدهد  

براي اين کنفرانس، مايل هستيم کـه نـظـرات            
ـرانـس            ـف سازمانهايي که عالقمندند به اين کـن

ـا            .   هستند را دريافت کنيم    ـا مـايـل ي اگر شـم
عالقمند به اين کنفرانس ميباشيد لطفا با مـا         

 .تماس بگيريد
ـاي     .   از ايران   ما به واحـده

 .فدراسيون در دنيا نياز داريم
از بـعـضـي      .   جناب آقاي فرشاد حسيني سالم    

دوستان شنيدم که فدراسـيـون در کشـورهـاي            
. قبرس و اندونزي دفاتر فعال ايجاد کرده اسـت         

ـه             از اين خبر خيلي خوشحال شدم به شما و هـم
خواهش .   همکاران تان خسته نباشيد ميگويم    

و درخواستي که از شما دارم اين اسـت کـه در              
صورت امکان اگر فدراسيـون در کشـورهـاي           
ـد              مالزي و سنگاپور نيز نمايندگي ايـجـاد کـن
ـر پـوشـش             ميتواند بسياري از هموطنان را زي

ـيـسـت         .   بگيرد . البته ميدانم که کار ساده اي ن

ـا در               اما همه ما به شما و نمايندگي هاي شـم
تمنا ميکنـم مـطـرح      .   سراسر جهان نيازمنديم  

ـد    .   دست شما را مي فشـارم     .   فرماييد ـن ـم ارادت
 .شما از ايران

ـامـه دلـگـرم            :   پاسخ دوست عزيز با تشكر از ن
ـا        ـر ايـن امـر           .   كننده و حمايت آميز شـم مـا ب

كامال واقفيم كه بايد واحدها و نمايندگي هاي        
فدراسيون را در سراسر جهان و در هر جايي كه          

براي اين امر هم . پناهنده وجود دارد ايجاد كرد
ـز             . تالش ميكنيم  اما اين امر پيش از هر چـي

ـدگـان در ايـن كشـورهـا را                  دست خود پناهـن
ـيـروي مـتـحـد خـود              .   ميبوسد ما متكي به ن

محور اصلي تبلـيـغـات      .   پناهندگان ميباشيم 

ما نيز همين است كه بر امر اتحاد و تشـكـل              
ـم      درحـال حـاضـر      .   كليه پناهندگان پاي فشـاري

روآوري به فـدراسـيـون و تـالش بـراي ايـجـاد                  
ـه               واحدهاي فدراسيون در اكثـر كشـورهـا رو ب

ـه مـتـشـكـل شـدن در                 .   فزوني اسـت    مـيـل ب
ـه چشـم                    ـر از قـبـل ب ـيـشـت فدراسيون بمراتب ب

ـام                 .   ميخورد ـن به همين دلـيـل مـا پـروژه اي ب
گســتــرش جــغــرافــيــايــي تشــكــيــالت هــاي         
فدراسيون را اعالم كرده و براي اين كار تـالش           

ـم واحـدهـاي              .   ميكنيم ـي ـوان ـت به اميد اينكـه ب
فدراسيون را در همه جاي دنيا تشكيـل داده و       
يك جبهه وسيع و گسترده بين المللي در دفـاع        

 .ايجاد كنيم  از حق پناهندگي

در همين گزارش جـمـهـوري اسـالمـي            
ايران بـه خـاطـر نـقـض شـديـد حـقـوق                   
انساني مورد انتقاد قرار گـرفـتـه و از             
اعدامهاي بسيار و شکنجه زنـدانـيـان         
سياسي و نقض شديد حـقـوق انسـانـي            

دولـت  .   در ايران نيز صحبت شده اسـت      
ايران نيز طبعا در تکذيب ايـن اعـمـال           

و البـد در روزهـاي         .   يد طواليـي دارد    
آتي شاهد تکذيب اين موارد از سـوي          
جمهوري اسالمي ايران نـيـز خـواهـيـم            

اما موقعيت دولـت امـريـکـا در           .   بود
بـطـور   .   اين مورد منحصر بـفـرد اسـت        

مثال دولت امريکا با حمله به عـراق و        
با نيست و نابود کردن زنـدگـي هـزاران           
نفر، با به نابودي کشاندن يک جامعه و        
با جنايات بيشمار در اين کشور، بيرق       

را "   بشـر "   دفاع از دمکراسي و حـقـوق         
در دست ميگيرد و اصال همه اين لـت     
و پار کردن انسانها و وحشت کـودکـان          
و مرگ و نابودي آنها را عـيـن حـقـوق              
بشر و دفاع از حقوق انسـانـي قـلـمـداد             
ميکـنـد و پـاسـخ هـيـچـکـس را هـم                    

رفــتــار شــنــيــع نــيــروهــاي       .   نــمــيــدهــد 
امريکايي در قبال زندانيان و افتـضـاح        
زندان ابوغريب و يا گواتـمـانـا هـمـه و              
همه، استاندارد رفتـار بـا زنـدانـيـان و              
رعايت حقوق زندانيان را کامـال بـدتـر          
کرده و رفتار حکومتهاي جنايـتـکـاري      
همچون حکومـت اسـالمـي در قـبـال             

سـنـاريـويـي     .   زندانيان را، بدتر ميکنـد    

که در عراق در جريان است در کـلـيـت             
خود، در ابعادي اجتماعي و وسيـع بـه          

در يکـطـرف    .   ضرر حقوق انساني است   
امريکا و حمالت وحشيانه و قتل عـام        
و کشتار است در سوي ديگر جريانـات        
ترور اسالمي که در جلوي دوربين سـر         
مي برند و قتل ميکـنـنـد و بـه کسـي                

ايـن مسـابـقـه بـي          .   پاسخگو نيستـنـد   
حرمتي به انسان و حـق حـيـات، ايـن               
مسابقه له کـردن انسـان زيـر دسـت و              
پاي جنايتکاران و جريانات ارتجـاعـي       
و ضد انسـان، مـفـهـوم هـمـه چـيـز را                   

انسان، حقوق انسانـي،    .   عوض ميکند 
حرمت انسـان و احـتـرام بـه کـودک و                  
غيره و غيره همه چـيـز رنـگ و بـويـي                
ديگر ميگيرد و اين يک عقبگرد مهـم        

به ديگران در همـه  .   در تاريخ بشر است   
جا، به دولتهاي ديـکـتـاتـور و نـاقـض              

بـيـشـتـري     "   مشروعيـت " حقوق انساني   
ميدهد که بکشند و سنگسار کننـد و         
زبان از حلقوم منتقدين بيرون بکـشـنـد        
و اگـر حــرفـي و انــتـقـادي شــنـيـدنــد،                 
امريـکـا و رفـتـار بـيـشـرمـانـه دولـت                   
امريکا با حقوق انسـانـهـا را يـاد آور               

واقــعــيــت ايــنــســت کــه دولــت       .   شــونــد
امريکا نقش بسيار مـخـرب و جـديـي            
در بدتر شدن حقوق انساني بازي کـرده         

اين رفتار القيدانه و تعـرض      .   و ميکند 
متقابل کاخ سفيد به عفو بين الـمـلـل،          

ايـن يـعـنـي       .  نيز يک اتفاق ساده نيست 

رفتن براي تضعيف و بي اعتـبـارکـردن         
عفو بين الملل، سازماني که بهر حـال         
بــه نــقــض حــقــوق انســانــي اعــتــراض          
ميکند و نقشي در دفاع از اين حـقـوق          

اين يعني قلدري به تمـام  . بازي ميکند 
معني و به رسميت نشناختن هيچ نـرم     
و استانداردي در دنـيـا بـراي رعـايـت               

اين يعني يک تعرض ديگر     .   حقوق بشر 
اگر امريکا ميتـوانـد   .  به حقوق انساني 

بکشد و حمله کند و بمباران کند و در          
زندانها ، زندانيـان را نـيـسـت ونـابـود               
کرده و پـيـشـرفـتـه تـريـن تـکـنـيـک و                      
سيـسـتـم را در تـخـريـب روح و روان                   
زندانيان و در تحقـيـر و نـابـودي آنـهـا                
بکار برد، و اگـر امـريـکـا ايـن رفـتـار                 
شنيع را عين دمـکـراسـي و دفـاع از               
حقوق انساني قلمداد کرده و بـعـد هـم            
پاسخ هيچ نهاد مدافع حقوق بشري را        

چرا اين رفتار را دولـت ايـران       .   نميدهد
و باالخره چرا اين اسـتـانـدارد را      .   نکند

مجاهدين .   مجاهدين خلق به کار نبرد    
خلق نيـز در هـفـتـه گـذشـتـه بـا دادن                    
چندين اطالعيه و برگزاري کـنـفـرانـس          
مطبوعاتي عين همين روش را بـکـار         

سازماني که روش بـرخـوردش       .   ميبرد
به انتقادات اينست که انتقاد را گـنـاه           
دانسته و هر نوع نقد و مباحـثـه اي را           
بــا فــحــاشــي و پــاپــوش دوزي پــاســخ           
ميدهد، سـازمـانـي کـه رهـبـريـش را                
مــقــدس اعــالم کــرده و از هــر نــوع                 

انتقادي مبرا ميداند، به گـزارش ديـده         
ــعــمــل                  ــان حــقــوق بشــر عــکــس ال ب
هيستريک نشان داده و مـنـتـقـديـن و               
شکنجه شدگان را رژيمي اعالم کرده و       
هر نوع بي حرمتي ديگري را بر عـلـيـه          

من انتقادات ديـده بـان       .   آن روا ميداند  
حـقــوق بشــر را تــکــمــيــل مــيــکــنــم و            
ميگويم که اين سازمان امروز در قبال       
سرنوشت صدها نفر جدا شده از آن، نـه       
فــقــط هــيــچ مســئــولــيــتــي احســاس           
نمـيـکـنـد، نـه فـقـط تـرتـيـب انـتـقـال                      
متمـدنـانـه آنـهـا بـه يـک کشـور امـن                    
رانميدهد، بلکه اسـيـر بـودن آنـهـا در               
دست نيروهاي امريکايي و تـحـقـيـر و           
نابودي آنها و يا تحويل دادن آنـهـا بـه           
ايران و خالصه تحت فشار بودن مطلق       
آنها را با سکوت نظـاره کـرده و هـيـچ               

آيا نميشد براي انـتـقـال ايـن          .   نميگويد
آيـا نـمـيـشـد رفـتـار            .   افراد کاري کـرد    

نيروهاي امريکايي در اردوگـاهـهـايـي         
که اين انسانها در آن اسير هستنـد، را          

آيا نـمـيـشـد تـحـويـل دادن              .  افشا کرد 
اجباري و تحت فشار گذاشتـن آنـهـا و            
يا مورد معامله قرار گرفـتـن آنـهـا را              
افشا کرد و در مقابل آن کـاري کـرد؟              
تعدادي از آنهـا يـعـنـي مـنـتـقـديـن و                  
ناراضيان و جـداشـدگـان از سـازمـان،             
طي تماس با ما، هـم خـواهـان کـمـک              
شده اند و هم ادعا ميکننـد کـه قـبـال              
زنداني مجاهدين بوده و در زنـدانـهـاي          

. انفرادي بوده و شکنجه هـم شـده انـد            
اينرا انسانهاي زنـده و حـي و حـاضـر               
ادعا ميکنند و اخـيـرا يـک سـازمـان               
مدافع حقوق بشر نيز آنرا مطـرح کـرده          

از سران باالي سازمان، تا افـراد    .   است
پايين آن که همـيـشـه بـه اسـم هـوادار                

ــراه                    ــي ــد و ب ــگــران ب ــه دي ســازمــان ب
ميگويند، دست بـه کـار شـده و ضـد               

ديده بان حقـوق بشـر و       . حمله ميکنند 
همه کسانيـکـه از شـکـنـجـه و زنـدان                 
طوالني مدت در پايگاههاي مـجـاهـد     
حرف ميزنند، رژيمي نـامـيـده شـده و             
همه چيز نه فـقـط تـکـذيـب مـيـشـود،                
بلکه با يک ضد حمله وسـيـع و بـا بـي                

 .احترامي پاسخ ميگيرد
 مورد بـدتـريـن    بشرو خود "  بشر"حقوق  

بايد از ايـن    .   تعرضات قرار گرفته است   
حقوق دفاع کـرد و يـک سـنـگـر مـهـم                  

دولـت  .   پاسخ به اين ضد حمله ها است      
امريکا در راس ناقضيـن حـقـوق بشـر            
بايد محکوم شود و هر نوع بي اعتبـار      
اعالم کردن انتـقـادات و يـا تـمـسـخـر                
گزارش عفـو بـيـن الـمـلـل بـايـد فـورا                   

اين رفتار و اين نرم ، بـه        .   محکوم شود 
القيدي و قلدر منشي در دنـيـا دامـن            

نظم نـويـن     .   ميزند و بايد محکوم شود    
جهاني در ابعادي جـهـانـي و بـزرگ ،               
ضد حمله به بشريت و حقوق انسـانـي،         
ضد حمله به اسـتـانـداردهـاي رعـايـت             

. حقوق انساني را سـازمـان داده اسـت          
در مقابل جنگ طلبي و وحشيـگـيـري         

در .   اينـهـا بشـريـت مـتـمـدن ايسـتـاد               
مقابل اين تعرض به حقوق انساني نيـز       

نـبـايـد بـه کـاخ          .   بايد متحدانه ايستاد  
سفيد و سران حکومت امريـکـا اجـازه          
دهيـم کـه ايـن سـرازيـري خشـونـت و                  

بشـر  .   وحشت را در دنيا بـاعـث شـونـد         
متمدن در دفاع از حقوق انساني بـايـد          

به ايـن    .   متحدانه و يکپارچه عمل کند    
 !عقب گرد تن ندهيم

در بوته آزمايش، کاخ سفيد و مجاهدين خلق " بشر" حقوق 
  .تکذيب ميکنند

 ادامه از صفحه اول

منتخبي از نامه ها ادامه از 
 ١٢صفحه 

 مينا احدي
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 مـاه    ١٧روز سه شنبه     :   حسن صالحي 
 حزب پارلماني سوئد، احزاب چپ،      ٥مه  

دمــکــرات مســيــحــي، مــردم، مــرکــز و          
محيط زيست، پيشنهادي را به مجـلـس        
سوئد ارائـه دادنـد کـه در آن بـه داليـل                    
انساني خواستار دادن اقـامـت دائـم بـه              

 دسامبـر  ٣١کساني شده اند که تا تاريخ       
 خود را به نهاد هاي پـنـاهـنـدگـي      ٢٠٠٤

سوئد بـعـنـوان مـتـقـاضـي پـنـاهـنـدگـي                  
اين البته دور از انتظـار      .   معرفي کرده اند  

نبود و اين احزاب پيشتر نيز تمايل خـود       
با ايـن   .   را براي اين امر اعالم کرده بودند      

حال ارائه يک پيشنهاد براي تصـويـب در          
مــجــلــس، ايــن تــالش هــا را وارد فــاز               

شـمـا مـتـن و مـفـاد             .   جديدي مي کـنـد    
. اصلي اين پيشنهاد را مطالعه کرده ايـد       

مايلم بپرسم کـه ايـن پـيـشـنـهـاد بـطـور                  
 مشخص چه مي گويد؟

اجازه بـدهـيـد پـيـش از          : كيميا پازوكي 
اينکه به سوال مشخص شما بـپـردازم بـه        
فضا و موقعيتي که اين پيشنـهـادات را          

مـبـارزات   .   موجـب شـده اسـت بـپـردازم           
خياباني و جلب توجـه افـکـار عـمـومـي              
جامعه، سبک کار مدرن و بي تـخـفـيـفـي            
که ما براي احقـاق حـقـوق پـايـمـال شـده                 
پناهندگان در پيش گـرفـتـيـم و مصـاف             
پيروزمندي که انجام داديم، همه و هـمـه          

را    بسـتـه شـده        گره هاي كـور و درهـاي        
مبارزات بـي وقـفـه مـا تـاثـيـر                .   بازكرد

حق پـنـاهـنـده از        .   مثبت خود را گذاشت   
حاشيه جامعه، از پشت درهاي بسته، از        
مناطق ممنوعه، به متن و بستر اصـلـي         

جامعه در مقـابـل     .   جامعه سوق داده شد   
سئوال معيني قرار گرفت که ديگر بـايـد          

احـزاب  .   برايش رسما راه حل ارائـه دهـد         
پارلماني در اين مصاف مشـخـص بـايـد         

و آلترناتيوي مـقـابـل       اتخاذ موضع کرده  
مشـخـصـا    .   جامعه و يا دولت بـگـذارنـد        

اين احزاب با ارائه طرح معيـنـي بـا ايـن             
 ٣١مضمون که، به تمام کسـانـيـکـه تـا              

 تقاضـاي پـنـاهـنـدگـي و           ٢٠٠٤دسامبر
اجازه اقامت درسوئد کرده اند و تـمـامـي          

 در   ٢٠٠٥کساني که تـا اول دسـامـبـر             
سوئد بسر ميبرند و هنوز پاسخ نگـرفـتـه        

. اند، اجازه اقامت دائم در سوئد بـدهـنـد         
به شرط اينکه همه اين اشخاص قادر بـه        

و اگـر هـم       .   اثبات هـويـت خـود بـاشـنـد           
نيستند، براي اين امر بـه آنـهـا فـرصـت               

اين قانـون شـامـل حـال          .   کافي داده شود  
کساني که جرم هايي در سوئد داشته انـد         
که منجر بـه بـيـش از شـش مـاه زنـدان                   

جرائـمـي مـانـنـد مـواد           .   شده، نمي شود  
مخدر و همچنين مـجـرمـيـن جـنـايـات              
جنگي و از اين قبيل را نيز شامـل نـمـي            

اين طرح درعـيـن حـال در سـوئـد               .   شود
يکبا ردر  .   جديد نيست و سابقه دار است     

 دولــت وقــت، ســوســيــال           ١٩٨٩ســال    
اعـالم   «اينگوار کـارلسـون    »دمکرات  

 ٨٨کــرد، کســانــي کــه تــا اول ژانــويــه               
تقاضاي اخذ اقامت در سوئد را داشـتـه           
اند را شامـل گـردد، يـکـبـار هـم دولـت                  

 بـراي خـانـواده        ١٩٩٢مودرات در سال     
هاي بچه دار اين تصميم را بـه اجـرا در               

اين طرح هنوز آن چيزي نيست کـه         .   آورد
حـق پـنـاهـنـدگـي، حـق            :   ما مي خواهيم  

. اين شعار اصلي مـاسـت      .   مسلم ماست 
و آنرا بعنوان يک حق، مطالبه ميکـنـيـم،          

 !ما خواهان بخشودگي کسي نيستيم
 

، " اخـبـار روز    " روزنامه   :   حسن صالحي 
چاپ سوئد، نوشته بود که در حال حاضر        

 هزار نفـر خـود را بـعـنـوان            ١٣نزديک به  
متقاضي پناهندگي بـه اداره مـهـاجـرت          

از ايـن عـده       .   سوئـد مـعـرفـي کـرده انـد            
 نفر جواب منفـي دريـافـت کـرده           ٢٨٠٠

امـا  .   اند و بايد کشور سوئد را ترک کنند       
بنا به مشکالتي که بر سر اجراي احـکـام          
بازگرداندن آنها وجود دارد، فعال احـکـام       

ايـنـهـا    .   اخراج آنها بالتکليف مانده است   
آنــطــور کــه مــن اطــالع دارم، شــامــل               
پناهندگان افغانستاني و عراقي هستـنـد    
که خـود دفـاتـر سـازمـان مـلـل در ايـن                    
کشورها، به سوئد گـفـتـه اسـت کـه ايـن                

از طـرف    .   پناهنده ها را فعال نـفـرسـتـنـد         
ديگر بنا به گزارش اين روزنامه سـوئـدي         

 هزار متقاضي پناهنـدگـي در        ١٨حدود  
ساليان اخير حکم اخراج گـرفـتـه انـد کـه              

برخي از آنها شايد سوئد را نيز ترک کـرده      
يک جمع ساده نشان مي دهد کـه         .   باشند

اگر اين پيشنهاد در مـجـلـس تصـويـب              
 هـزار نـفـر بـه داليـل              ٣٥شود نزديک به    

آيـا  .   انساني اقامت دائم خواهند گـرفـت       
کسي دقيقا مي داند پيشنـهـاد مـذکـور            

 چه تعدادي را شامل مي شود؟
تا .   درست اشاره کرديد     : كيميا پازوكي 

ــخ      ــاري ــارس       ٣١ت ــعــداد     ٢٠٠٥ م ، ت
، متقاضي پـنـاهـنـدگـي ثـبـت             ١٢٧٣٥

 ماه منتـظـر پـاسـخ         ١٢شده، که بيش از     
ــد   ــن ــي از             ٢٨٠٠. هســت ــورت ــپ ــر دي ــف  ن

کشورهاي عراق، فلسطين، افغـانسـتـان،       
هســتــنــد کــه بــعــلــت      .   .   .   ســومــالــي و     

وضعيت ويژه کشورشان امکان ديـپـورت       
 پـنـاهـنـده      ١٨٠٩٥تعداد  .   آنها را ندارند  

مخفي در سوئد ثبت شده، امـا امـکـان             
ايــن داده شــده از ايــن تــعــداد کســانــي               

واقـعـيـت ايـن اسـت،          .   بازگشته بـاشـنـد     
زندگي مخفي پناهندگي هويـت واقـعـي         
افراد را از آنـهـا سـلـب مـيـکـنـد، فـرد                      
متقاضي پناهندگي بعد از مخفي شـدن        
از تمامي حيطه هـاي اجـتـمـاعـي بـايـد                
خــارج شــود، فــاجــعــه انســانــي دقــيــقــا            
درهيمين زمان به وقوع مـي پـيـونـدد و              
قـربـانـيـان ايـن خشـونـت غـيـر انسـانــي                   

بـه  .   بسرعت از جامعه حذف مي گـردنـد      
همين دليل آمار واقعي نـيـز از ابـعـاد و             
تعداد متقاضيان مخـفـي شـده مـوجـود            

 .نيست
 

حال که اين پـيـشـنـهـاد         :   حسن صالحي 
به مجلس ارائه شده است قرار اسـت چـه            
اتفاقي بيافتد؟ مجلس چه موقع بـه ايـن          
پيشنهاد رسيدگي خواهد کـرد؟ بـرنـامـه          
کمپين اعتراضي بـراي گـرفـتـن اقـامـت             

 دسته جمعي چيست؟
در روزنـامـه جـنـوب         :   كيميا پازوكـي  

 راي نماينـدگـان     ٢٥سوئد خواندم که اگر     
بلوک مخالف اين پـيـشـنـهـاد کـه حـزب               
سوسيال دمکرات و مدرات هسـتـنـد بـه           
نفع اين پيشنهاد عوض شود، پيشـنـهـاد         

 حزب براي   ٥. مذکور تصويب خواهد شد   
اين امر، با هم ائتالف کرده اند ولي براي         
تصويب قطعي اين تصميم، احـتـيـاج بـه           

 »اين است که يکي از احـزاب بـزرگ،           
 «سوسيال دمکراتها »و يا    «مدراتها

 حزب جـواب مـثـبـت          ٥به پيشنهاد اين    
براي تصويب اين قانون احـتـيـاج         .   بدهند

 راي ديگر از ميان نمايندگان ايـن         ٢٥به  

اضـافـه کـنـم کـه درحــال            . احـزاب هسـت    
حاضر شبکه ائتالفي بزرگي از تـمـامـي          
سازمانهاي دفاع از حقوق پناهـنـدگـي و          

 »از احزاب پارلمانـي سـوئـد، بـه نـام                
تشکيل شـده   «٢٠٠٥شبکه امنتستي   

و با فراهم کردن يک مجموعه حرکتـهـاي         
اعتراضي گسـتـرده در سـطـح کشـور و                
همچنين تاثير بر افکـار عـمـومـي و بـه               
خصوص فعاليتهاي البيستي براي جلـب      
نظر موافق اين دو حزب، تالش مي كنـد         

 سپتامبر که قـرار اسـت در          ١٤تا تاريخ   
اين رابطه در مـجـلـس تصـمـيـم گـرفـتـه                  

. شود، اقدامات عـاجـلـي انـجـام گـيـرد              
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني، از      
آغاز اين کمپين، بطور جدي در هـيـئـت            
اجرايي اين کمـپـيـن فـعـالـيـت کـرد، در                 

 ٧اولين حرکت آکسيوني اين کمپين، در       
 فـعـاالنـه شـرکـت کـرد و             ٢٠٠٥ماه مه  

ــان ايــن                  خــود مــن يــکــي از ســخــنــران
اين حرکتي مـوفـق   .   تظاهرات وسيع بودم  

 ٢١قبل از آن تـظـاهـرات           .   و پرشور بود  
ــه فــراخــوان                 آوريــل را داشــتــيــم، کــه ب
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي و         
انجـمـن افـغـانـهـا صـورت گـرفـتـه و از                     
تظاهراتهاي بزرگ و گسترده مـحـسـوب         

 .ميشد
 

يـک رويـداد کـه مـي            :   حسن صالحي 
تواند کل اين قضيه دادن عفو عـمـومـي           
در سوئد را بدرجه زيـادي تـحـت شـعـاع               

سوئد "   شوراي قانون " خود قرار دهد، نظر     
است، که اخيرا گفتـه اسـت کـه انـحـالل               
اداره اتباع خارجيان و جايگزين کردن آن        
با دادگاه بـراي رسـيـدگـي بـه شـکـايـات                 
متقاضيان پـنـاهـنـدگـي، در آغـاز سـال               

 امکان پذير نـيـسـت و ايـن کـار               ٢٠٠٦
در .    صـورت گـيـرد       ٢٠٠٧بايد در سال     

اين مورد شما چه فکر مي کنيد؟ يعـنـي        
اين مسئله چه تاثيري بر روند مبارزه مـا         

 دارد؟
بـبـيـنـيـد، اداره اتـبـاع            :   كيميا پازوكي 

خـارجــي، بــنـا بـه نـقــل قــول مســتـقــيــم                
مسئولين دولتي، فاقـد اسـتـانـداردهـاي          
حقوقي، قضـايـي و قـانـونـي در انـجـام                  
پروسه هاي رسـيـدگـي بـه پـرونـده هـاي                  

اين اداره در فقـدان    .   پناهجويان مي باشد  
اين استـانـداردهـا، هـمـچـنـان در مـورد                

تصـمـيـم       سرنوشت و زندگي پناهنـدگـان     
خشـونـت بـه      .   اخراج ميـکـنـد    .   مي گيرد 

خرج ميدهـد و رسـمـا اداره بـي حـقـوق                  

بـراي ايـن     .   کردن حق پنـاهـنـدگـان اسـت         
اسکاندال و رسوايي آشکار، دارند هزارتا      

مي گويند، نميتوانيم   .   توجيه مي سازند  
بودجه اش را تامين کنيم و رسيدگـي بـه           
اين همه پرونده، يعني استـخـدام صـدهـا           
قاضي و کارمند و بـه جـريـان انـداخـتـن               

تـوجــه  .   پـرونـده هـا درمــحـاکــم قضـايــي           
داشته باشيد که هنوز صحبت از تعقييـر        
قوانين ضـد پـنـاهـنـدگـي دولـت سـوئـد                 

صحبت از رسيدگي قـانـونـي در          !   نيست
چهار چوب همين قـوانـيـن، مـنـتـهـا در                

ــي،       ــايـ ــع قضـ ــامـ ــجـ ــاه و           مـ در دادگـ
هـمـيـن را هـم         .   دادگستري سـوئـد اسـت      

همين اداره فـاقـد       .   دارند مانع مي شوند   
استاندارد را رسما دارند حفظ ميـکـنـنـد          
و در عمل بر تعداد قـربـانـيـان خشـونـت               

خــوب تــکــلــيــف   !   دولــتــي مــي افــزايــنــد    
 گذرشـان  ٢٠٠٧پناهنده گاني که از سال  

به اين قصابخانه مي افتد، چيست؟ چند       
صد کودک و خانواده ديگر، بايد قـربـانـي          
شوند؟ ما راجـع بـه اشـيـاء حـرف نـمـي                  

ــم  ــي ــده و                .   زن ــودات زن ــوج ــه م ــع ب راج
انسانهايي حرف مي زنيم کـه درمـقـابـل           
چشم من و شما دارند پرپر مي شـونـد و             

. هست و نـيـسـت شـان تـبـاه مـي شـود                   
بنابراين يک ذره هـم در سـيـاسـت اعـالم             

. شده و رسمي فدراسيون تغيير نميدهـيـم       
ما درخيابانها مي مانيم و مي جنگـيـم،      

 را بايد کوتاه کرد،     ٢٠٠٧رسيدن به سال    
کوتاه تا همين امروز و به اين حرمان بـي          

دولت را بايد مجبور بـه  !   پايان خاتمه داد  
هـيـمـن    .   پذيرش حـق پـنـاهـنـدگـي کـرد             

 !امروز
 

چندي پيش يک طومار    :   حسن صالحي 
بلند باال در حمايت از خـواسـت اقـامـت             
دسته جمعـي بـه پـنـاهـنـدگـان بـه وزيـر                   
مهاجرت سـوئـد تـحـويـل داده شـد کـه                  

ايـن نشـان     .    هزار امضا بـود     ١٥٧حدود  
مي دهد که جنبش عفو عـمـومـي بـراي            
پناهندگان با اقـبـال خـوبـي در جـامـعـه                

" قرار است که کـمـپـيـن        .   روبرو شده است  
بـه جـمـع      "   ٢٠٠٥عفو عمومي در سـال       
شما خـبـر داريـد      .  آوري امضا ادامه دهد 

که چه زماني سري دوم امضاهـاي جـمـع           
آوري شده تحويل داده خواهد شد؟ برخـي        
از ما مي پرسند کـه آيـا ايـنـهـا تـاثـيـر                    

 دارد؟
هر اعتراضي که در دفاع     :   كيميا پازوكي 

از حقوق انساني، مردم را بسـيـج کـنـد،             

افق و دورنماى اقامت عمومى در  
گفتگوي حسن صالحي  دسوئ

  و كيميا پازوكي
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ـاهـنـدگـي در جـامـعـه                 ـن امروز مسائل پ
سوئد به يک معضل سياسي اجـتـمـاعـي           

ـا هـمـان        .   جدي تبديل شده است    ـق اين دقي
وضعيتي است که ما برايش تالش کرديم       
و بخصوص موفق شديم که جامعه را در          
ـاسـي و راديـکـال              جهت خواسته هاي سـي

فـدراسـيــون سـراســري      .   خـود قـرار دهـيـم        
پناهندگان ايراني در سوئد هميشه تـالش       
ـان را در صـدر             کرده که مسئله پناهـجـوي

ـا تـظـاهـرات       .   مسائل جامعه قرار دهـد      ب
ها، آکسيونها و همه امکانات کوشـيـديـم         
ـارزات مـوفـق                و امروز به يمن هميـن مـب
ـه راس                  ـاهـنـدگـي را ب ـن شديم موضـوع پ

 .مسائل جامعه قرار دهيم
ـا هـمـه               اين شرايط چيست که ما همـراه ب
انسانهاي آزاديخواه برايش تالش کـرديـم؟       
ـاهـنـدگـي             ـن امروز همه در مورد مسئله پ

ـامـه هـاي         .   صحبت ميکنند  پيشبرد بـرن
ـان از سـوئـد،             دولت براي اخراج پناهجوي

مــعــامــالت ســيــاســي جــهــت بــهــبــود            
مــنــاســبــات اقــتــصــادي بــا کشــورهــاي         
پــنــاهــنــده زا و در مــنــگــنــه گــذاشــتــن              
ـا             ـتـه ـه دول پناهجويان براي امتياز دادن ب
ـه افـکـار                         همـه و هـمـه بـراي ايـن بـود ک
ـه وضـعـيـت              عمومي را دور از آگاه شدن ب

ـاهــجـويــان قــرار دهــنـد         ـن وزارت امــور   .   پ
مهـاجـريـن در گـزارشـي در اواخـر سـال                  

ـه اطـالعـات           "    نوشت  ٢٠٠٤ ـتـوان ب نمـي
دولت و   " .   پناهجويان ايراني اطمينان کرد   

وزارت امور مهاجرين در مورد وضعـيـت        
ـا                ـاهـنـدگـي ي ـن پناهجويان در کمپـهـاي پ
ســکــوت مــيــکــردنــد ويــا زيــر ســبــيــلــي          
ـاال                    ـادات را رد كـرده و جـواب سـرب ـق انت

بوجود آوردن جو رعب ووحشـت   .   ميدادند
در بــيــن پــنــاهــجــويــان، فشــار مــالــي و            
ـنـه                     ـه کـم کـردن هـزي اقتـصـادي، از جـمل
مسکن پناهجويان ويا كاهش امكـانـات        
ـه             ـئـت ب در کمپهاي پناهندگي، اعزام هـي
ايـــران و بـــررســـي کـــردن وضـــعـــيـــت              
همجنسگرايان در ايـران و شـايـع کـردن               
اينکه همجنسگرايان در ايـران مشـکـلـي          
ندارند، همگي در راستاي همـيـن اهـداف          

در هـمـيـن حـال         .   شوم صورت ميگـرفـت    
ـري          ميدانيم که خانم فاطمه قايدي شـوشـت
همجنسگراي ايراني دست بـخـود کشـي          

ـرد       ٢٠٠٤زد و در مـاه مـاي           .  جـان سـپ
خودکشي پناهجويان وتحميل يك جنـگ      
ـاسـتـهـاي             عظيم رواني به آنها، از قبل سـي
. غير انساني دولت سوئـد بـوده و هسـت            

فدراسيون در طول همه اين سالها در تمـام         
عرصه ها تالش کرده که وضعـيـت غـيـر             
انساني پناهنده پذيري در سـوئـد را جـلـو             
چشم جامعه گذاشته و افکار عمـومـي را       

با سازمان دادن آکسـيـون       .   متوجه آن کند  

و تـظـاهـراتـهـاي مـتـعـدد در شـهـرهـاي                   
ــلـف بــهـمــراه ديـگــر سـازمــانــهــاي             مـخــت
ـات                ـه واقـعـي انساندوست، تـالش کـرد ک
زنــدگــي و حــقــوق پــنــاهــنــدگــان را زيــر             
ـيـدار جـامـعـه قـرار               نورافکنهاي وجدان ب

با تشکلهاي انسادوست هـمـکـاري        .   دهد
کرديم دههاهزاران نسخه اطالعيـه داديـم        
تا افکار عمـومـي مـتـوجـه ايـن اوضـاع                

 آوريل، در سالهـاي  ٢١تظاهراتهاي .   شود
ـاهــرات         ٢٠٠٢،٢٠٠٣،٢٠٠٤ ــظـ  و ت

ـالـش         ٢٠٠٥ آوريل   ٢١قدرتمند   ـب  و بـدن
 مه نشان داد مـا در بسـيـج             ٧تظاهرات  

ـيـز در جـابـجـا کـردن                   افکار عمومي و ن
ـا                   ـاع از حـقـوق انسـانـه انسانها بـراي دف
بهترين و مناسب ترين رهبر و سـازمـانـده          

ـه دولـت و دسـتـگـاه                .   هستيـم  بـطـوري ک
ـه تـکـاپـو انـداخـت                 . امورمهاجـريـن را ب

 اوج قلــه     ٢٠٠٥ آوريــل     ٢١تـظــاهــرات    
تظاهرات براي دفاع از حـرمـت انسـانـي             

ـارزات در           .   انسانها بود  در ادامه ايـن مـب
 ٧سطح وسيعتر، تظاهراتهاي شهـري در         

مه را به همراه آورد، که جـايـگـاه ويـژه اي               
 ٢١نماينده احزاب در تـظـاهـرات          .   دارند

ـه قـدرت بسـيـج                   آوريل اذعـان کـردنـد ک
فدراسيون اين شانس را به آنها داده که در          
پارلمان در مقابل دولت راحت تر و صريح        

 ٢١بعد از تـظـاهـرات          .   تر صحبت کنند  
آوريل دولـت از طـريـق سـازمـان نـجـات                 
. کودک و سازمان صليب سرخ پاتکـي زد        

ـه مـوافـق            اين دو سازمان اعالم کـردنـد ک
 .نيستند همه پناهجويان اقامت بگيرند

ـره                ـف اين علنا در مقابل حـرکـت هـزاران ن
اما در   .    آوريل ايستادن بود   ٢١تظاهرات  

هــمــان حــال دولــت از تــرس گســتــرش               
 آوريل نرمش نشـان      ٢١اعتراض توده اي    

ـاتـي             داد و اعالم کرد که اخراج کودکان آپ
کـمـي دقـت         هـر کـس    .   متوقف ميشـود  

ـه تـظـاهـرات             آوريـل    ٢١كند، ميبيند ک
ـه        ٢٠٠٥  جزو حرکتهاي قدرتمندي بود ک

دولت را متـوجـه اوضـاع و تـوازن قـواي                
ـان کـرد            ـاهـجـوي . جنبش دفاع از حقوق پن

ـه در            من الزم ميدانم از همه انسانهايي ک
ـا                  اين اعتراضات مـارا کـمـک کـردن و ي

امـا يـک چـيـز         .   شرکت کردند تشکر کنـم    
فدراسيون بعنوان يـک    .   عيان بوده و هست   

ـيـش هـمـه بـوده و                جريان راديکال پيشـاپ
ـيـسـم               هست و جامعه را بسـوي راديـکـال

ـنـد        .   حرکت داده است   ـت ـف احزابي که مي گ
ما به مسئله پناهجويان کار نداريم، بـراي        
سوئد نيروي کار ميخواهيم، اکنون همـراه       
ـيـشـنـهـاد             احزاب ديگر به پارلمان سوئد پ

ايــن جــاي   .   عــفــو عــمــومــي را داده انــد         
خوشحالي براي ماست زيرا ديـگـر هـمـه             
دارند يا الاقل اکثرا صحبتهاي چند سـال         

ـنـد           مـا رهـبـر      .   پيش مارا تکـرار مـيـکـن

ـيـم و افـکـار عـمـومـي را                    جامعه هسـت
 .سازمان ميدهيم

ـنـي را             بنابراين امروز مسئوليـت سـنـگـي
کارواني که به اينجا رسـانـده        .   بعهده داريم 

ـايـد هـمـگـي        .   ايم بايد به سر منزل برسـد    ب
ـرد ايـن امـر                     ـيـشـب نيـروي خـودرا بـراي پ

ـايـد       .   انساني سـازمـان دهـنـد         راديـکـال ب
ـيـسـت تـريـن          ايستاد و خواستار ماکزيمال

ـايـد بـکـوشـيـم            .   حقوق انسانها بود   پـس ب
ـارزه        هرچه بيشتر پناهجويان را بميدان مـب

 .خواستهاي ما روشن است. بياوريم
ـان از               ١ ـاهـجـوي ـن  متوقف کردن اخـراج پ

 سوئد
 اعــطــاي اقــامـت عــمــومــي بــه هــمــه            ٢

 .پناهجويان در سوئد
 رعايت حقوق انساني در بررسي پرونـده        ٣

 .پناهجويان در آينده
آري ما امروز جايي قرار داريم که همـه از           
دوست و دشمن چشم شان به ماست و مـا          
بايد بنا به هويت خـود حـقـوق انسـان در                

ـايـد در           .   صدر همه چيز باشـد     بـراي ايـن ب
سازمان دادن نيرو و جمع آوري نيرو هرچـه         

 .بيشتر تالش کنيم
پيام من به پناهجويان و همـه مـردم آزاده            
اين است ضمن تبريک به همه بخاطر ايـن          
موفقيت هاي سرنوشت ساز، توصيه مـي       
كنم كه هر چه زودتردور فدراسـيـون جـمـع            
ـه                   ـر ب شده تا با نيرويي هر چـه قـدرتـمـنـدت
ـيـم               ـپـوشـان . خواستهايمان جـامـه عـمـل ب

ـا            پيروزي از آن ماست و نشان داده ايم که ب
ـبـش تـوده اي                    تالش و راه انـداخـتـن جـن
 .ميتوان به خواستهاي انساني خود رسيد

تقالي جريانـات راسـت و نـژادپـرسـت             
براي نشان دادن اين امر كه گويا مـردم         
سوئد با اقامت عمومي پـنـاهـنـدگـان           
مــخــالــفــنــد، بــدون ريشــه و پــايــگــاه            

جــرايــد و   .   حــمــايــتــي جــامــعــه اســت      
ژورناليسم نان به روز خـور، بـا وارونـه             
نشان دادن حقايق، با فضـا سـازي، بـا            
مخدوش کردن اذهان جـامـعـه، دارنـد           
سياستهاي خـودشـان را ديـکـتـه مـي              

جمع آوري امضاها االبته کـاري      .   کنند
يک اعالم نظـر و راي        .   سمبوليک است 

. آحاد جامعه است، راي خاموش است     
 سـپـتـامـبـر        ١٤جمع آوري امضاها تا     

اما فراموش نـکـنـيـد کـه           .   ادامه دارد 
مبارزه فـعـال کـه عـرصـه جـامـعـه را                  
محور هر تغييري قرار دهد و مـردم را         
نه بشکـل صـرفـا راي، بـلـکـه زنـده و                   

درحرکت به خيابانها بکشـانـد، الـبـتـه           
ديگر کار ماست و هدفي است که بـي          

 .وقفه دنبال مي کنيم
بعنوان آخرين سوال، به    :   حسن صالحي 

موازات تالشهـايـي کـه دارد صـورت            
مي گيرد، ما بدرجه زيـادي در مـورد           
کودکان خانواده هايـي کـه مـبـتـال بـه              

. بيماري آپاتي هستند موفقيت آورديم    
آيا در اين باره خبر تـازه تـري هسـت؟              
ــودم کــه در مــورد                  ــعــالوه مــايــل ب ب
پرسشنامه اي که مخصـوص خـانـواده        
هاي بـچـه دار اسـت و بـه وضـعـيـت                    
کودکان آنها اختصاص دارد هم قـدري        

چرا اين پرسشـنـامـه را        .   توضيح دهيد 
 بايد پر کرد؟

اين پرسشنامه ها قرار     : كيميا پازوكي 
است که يک مدرک آماري باشد، با        

.  پايه اي علمي و قابل اندازه گيري     
براي تهيه آنها واقعا کار آکادميک    

 ٢٠٠٥در پاييز   .  دقيقي شده است  
زماني که تقاضاي به اصطالح طرح         
امنستي به مجلس مي رود، گزارش     
تهيه شده براساس اين پرسشنامه ها،        
هم به مجلس و هم به مدياي سوئد      

اين پرسشنامه پاسخ     . داده خواهد شد
دندان شکني به هر آماري خواهد بود        
که اداره بي مسئوليت مهاجرت سوئد     

اينها ديگر حدس و    .  ارائه خواهد کرد
گمان و تبليغات فعالين پناهندگي    

اينها حقايق غير قابل انکاري     . نيست
است که مي شود تک تک شمرد و روي       
ميز کار وجدان بيدار و آگاه جامعه      
قرار داد و خواست که تکليف را با   
نقض خشن حقوق بشر درسوئد در      

در  !  رابطه با پناهندگان يکسره کند   
رابطه با کودکان آپاتي هم، چنين      

 ١٥٠پرسشنامه هايي بناي ليست     
نفري از اين کودکان را در    
سوئدگذاشت و باعث شروع اين بحث     
داغ و اعتراضات گسترده در جامعه       

مدارک تهيه شده غيرقابل انکار      . شد
بود و تالشهاي اداره مهاجرت سوئد      
براي خنثي کردن تالشهاي ما به علت        
علمي بودن مدارک و نيز پشتوانه        
مبارزاتي قوي که داشتيم کامال بي       

اين بار   . نتيجه ماند و ما پيروز شديم    
هم اميدواريم گزارشي که ارائه خواهد 
شد، بناي يک بحث داغ حرکت   
اعتراضي مقتدر و پردامنه را در       

همانطور که خبر     . جامعه بگذارد   
 مه هفت متخصص     ٢٥داريد، در 

بيماريهاي کودکان به نمايندگي از     
طرف انجمن پزشکان کودکان درسوئد        
مالقاتي با اداره اتباع بيگانه سوئد        
داشتند و اظهار نگراني و اعتراض      
شديد خود را در عدم توجه به مدارک          
متخصصان در رابطه با کودکان بيمار   

در بين آنها    .پناهنده عنوان کردند  
 «يوران بوده گورد  »هنري آشر و   »
از متخصين طراز اول بيماريهاي    

اجازه بدهيد    .کودکان به چشم ميخورد   
ضمن تشکر از شما براي اين      
مصاحبه، بازهم تاکيد کنم که در       
غياب حضور اعتراضي ما هيچ    
حرکتي براي تعقيير قوانين پناهندگي       
صورت نمي گيرد، بايد در خيابانها       
بمانيم و بجنگيم، اين عرصه اصلي      
. ماست، رهايش نبايد کرد     

! پيروزى از آن ماست   
  اسماعيل مولودي
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سازمان اتحاد در مرزها که مـرکـز آن           
در دفـاع از      .   در مـونـتـرال مـي بـاشـد           

 تـا    ١٨پناهندگي و عليه ديپـورت از         
 ژوئن يك راهپيمائي را از مونترال       ٢٥

تـا کـنـون      .   تا اتاوا سازمان داده اسـت      
 نفـر آمـادگـي خـود را            ١٠٠نزديک به   

براي شرکت در اين حرکت اعـتـراضـي          
ايـن  .    كيلو متري اعالم کرده انـد      ۲۰۰

حركت اعتراضي كه توسط نماينده اي      
از اين سازمان در اوائل ماه آوريـل در           

" کسي غير قانونـي نـيـسـت        " کنفرانس  
ــتــو اعــالم شــده            ــورن ــوســط      ت ــود ت ب

تشکلهاي مختلف مدافع پناهندگي و     
حــقــوق بشــري از جــملــه فــدراســيــون            
سراسري پناهنـدگـان ايـرانـى حـمـايـت             

 .شده است

فدراسيون درضمن پشتيـبـانـي از ايـن           
راهپيمايي اعتراضي و بـه حـق اعـالم           

 ژوئـن بـه صـف          ۲۵كرد كه در تاريخ      
راهپيمايان در اتاوا خواهد پيوست تـا        
مخالفت عميق خويش را با سـيـاسـت          
ــادا و               ضــد پــنــاهــنــدگــي دولــت كــان
هــمــبــســتــگــي خــويــش را بــا ديــگــر            
گروههاي مدافع حقوق پناهـنـدگـي را         

خـواسـتـهـاي اصـلـي ايـن            .   نشان دهـد  
 :حرکت عبارتند از

حق شهروندي براي تمام کسـانـي       -١  
 .که در کانادا زندگي مي کنند

پـــايـــان دادن بـــه ديـــپـــورت                   -٢ 
 .پناهندگان

پايان دادن به بازداشت مهاجـريـن         -٣ 
 .و پناهندگان

لغو قانون امنيتي، مبني بر ايـن          -٤ 
کــه دولــت هــر وقــت احســاس كــرد                
پناهنده اي امنيت كـانـادا را تـهـديـد              
ميكند، ميتـوانـد پـنـاهـنـده را بـدون               

 .محاكمه زندان كند
از ماه آوريل تاکنون دهها سـازمـان و           
نهـاد حـقـوق پـنـاهـنـدگـي و چـنـديـن                    
اتــحــاديــه کــارگــري از ايــن حــرکــت              

در تـورنـتـو و        .   پشتـيـبـانـي کـرده انـد          
شهرهاي ديگر اونتاريو تـعـداد زيـادي         
خود را آماده کرده اند که به ايـن صـف           

 .اعتراضي بپيوندند
روز  بـه يـك         ژوئن ميرود كه     ٢٥روز   

اعتراض سراسري مـردم آزاديـخـواه و           
نهادهاي دفاع از حـقـوق پـنـاهـنـدگـي             
عــــلــــيــــه ســــيــــاســــتــــهــــاي ضــــد           

 .دولت کانادا تبديل شود پناهندگي 
 ٢٠٠٤دولت کـانـادا تـنـهـا در سـال                 

شصت نفر پناهنده ايراني را به جـهـنـم           
جمهوري اسالمي ديپورت کرده و هـم         
اکنون نيز دهها نفر در زندانها بـه بـنـد            
كشـيــده وبـه تــعـداد بــيـشــتــري حــکــم             

ما با شرکت خـود      .   ديپورت داده است  
به اين حق كشي آشـكـار و          مي توانيم   

تعرض به حـقـوق پـنـاهـنـدگـان پـايـان                
 .دهيم

فــدراســيــون ســراســري     -هــمــبــســتــگــي
پناهندگان ايـرانـي ضـمـن حـمـايـت و               
شرکت در اين حرکت اعتراضي از همه       
مردم آزاديخواه و کـلـيـه پـنـاهـنـدگـان               

 .ميخواهد که به اين حرکت بپيوندند
 ژوئـن    ۲۵تظاهـرات       براي پيوستن به  

در اتاوا و يا كسب اطالعات بيشتر بـا         
 .شماره تلفن زير تماس بگيريد
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 يدي محمودي      
دبير همبستگي فدراسيون             
 پناهندگان ايراني در کانادا              

 !در حمایت از راهپیمائی سازمان اتحاد در مرزها
 در دفاع از حقوق پناهندگی در آانادا

 يدي محمودي

 سر کار مشغول   ٣٠:١٤امروز ساعت   
تـلـفـنـم     .   خيلي سرمان شلوغ بود   .   بودم

سخت مشغول کار بـودم،      .   زنگ خورد 
يکي از دوستانم بود که با صداي بلنـد         

اقـامـت   :   و با هيـجـان و شـادي گـفـت             
چي چـي شـد؟؟ دوبـاره          :   گفتم.   گرفتي

از :   گـفـتـم   .   تکرار کرد اقامت گرفـتـيـد      
هـمـيـن االن      :   کجا فهميدي؟ پاسخ داد   

 .!!از راديو اعالم کردند
.  ديگر نفهميدم که دارم چه کار ميکنم  

دست و پايم    .  بغض گلويم را گرفته بود    
يک  .  صدايم گرفت  .  به شدت مي لرزيد      

لحظه احساس کردم هيچ قسمت از   
اعضاي بدنم اراده اش دست من     

گنگ و الل شده بودم، نمي     . نيست
به  . فهميدم که دارم چه کار ميکنم 

دوستم گفتم که ببخشيد ديگه نميتونم          
اينجا باشم بايد بروم از رنگ و روي         

:  گفت.  من و حال عجيب من ترسيد    
فعال نمي دونم و به      : چه شده؟؟ گفتم 

مي دويدم    .  سرعت از آنجا خارج شدم     
و با صداي بلند گريه مي کردم که هر     
چه زودتر خودم را به دفتر وکيلم        

.  وقتي رسيدم زنگ در را زدم    .  برسانم 
منشي وکيلم سريع در را باز کرد، او   
از حال و اوضاع من فهميد خبري شده        

دستم را   .  زبانم بند آمده بود       . است
تنها کلمه اي که    . روي قلبم گذاشتم

چي شده؟    : توانستم بگويم اين بود که  
پنج   : منشي پاسخ داد!!مثبت است؟؟

حزب موافقت کرده ولي هنوز سوسيال      
.  دمکراتها و مدراتها قبول نکرده اند       
.  ما هم منتظر خبريم و وکيلم هم نبود      

فقط  . نفهميدم چطوري خارج شدم 
استرس و بدن لرزه و گريه امانم را نمي            

به يکي از دوستانم که دوسال و      . داد
نيم است به طور مخفي زندگي     
.  ميکند و خيلي نگرانشم زنگ زدم       

سريع به عبداهللا اسدي هم زنگ زدم و     
بدون احوال پرسي گفتم اسدي بگو      

صبرکن چرا    : بگو چه خبر شده؟ گفت    
اينطوري شده ايد؟ دارم از طريق      
.  اينترنت دنبال خبر دقيق آن ميگردم        

دوباره زنگ زدم تلفن اسدي مشغول      
شده بود بسختي توانستم دوباره آن را     
بگيرم و بگويم به من بگو چه خبر شده            
است؟ مثل اينکه خبر هنوز در جاي   
درج نشده بود و اسدي هم خيلي   

اگر خبري بگيرم     :  گفت.  مشغول بود 
در خيابان   . حتما بهت زنگ ميزنم   

ميدويدم اصال نمي فهميدم کجا بايد      
قطار  (از جلوي اسپورونگ  .  بروم

رد شدم راننده بوق زد،     ) شهري
ماشينها را رد کردم آنها هم بوق زدند    

با  .  ولي انگار من در اين عالم نبودم       
دلي پر از شور و دلهره و بغضي که     
گلويم را فشار ميداد به همسرم زنگ    

چي شد؟ تو چه شنيدي؟     : زدم، گفتم
چي؟  :  اوهم از همه جا بي خبر گفت    

بابا مي گويند دارند اقامت        : گفتم

و  ...  ميدهند، زنگ بزن اين ور و آنور      
يک لحظه خودم را در جلوي .قطع کردم

ديدم،   ) دختر کوچکم (مهدکودک پريا 
مامان   : پريا داشت صدايم ميکرد   

تلفن  . اومدي؟ دلي من نمي شنيدم    
فقط توانستم به پريا     ...  پشت تلفن

بگويم که سوار کالسکه شو، عزيزم      
آنقدر تند راه ميرفتم و     .  بايد برويم 

گاهر نيز ميدويدم و اشک از چشمهايم     
 ساله ام فهميد   ٣سرازير بود که دختر   

طفلک ساکت شده بود و       .  اتفاقي افتاده 
نفس هم نميکشيد فقط گاهي آهسته        

مامان چي شده؟ و دوباره     :  ميگفت
رسيدم به خانه و با چه     . ساکت ميشد

اولين کاري که     !!!بي قراريي رسيدم  
کردم اين بود که راديو را روشن کردم و       
دوباره به عبداهللا اسدي زنگ زدم،      

 بار زنگ زدم و      ١٠.  تلفن مشغول بود  
واي خداي من دارم  .  باز مشغول بود 
زبانم از حلقم    !!!!!!!سکته ميکنم  

داشت در مي آمد، صدايم گرفته بود         
آخر سر   .  و گلوم بشدت درد ميکرد    

موفق شدم تلفن عبداهللا اسدي را   
بگيرم، داد زدم بابا چي شد؟ گفتند          
عبداهللا اسدي رفته تعميرگاه   
ماشينش را بياره، انگار دنيا روي    

باز دست بکار تلفن     .سرم خراب شد 
شدم، به هر کس که ميشناختم زنگ        

به مشاورم در اداره مهاجرت نيز        .  زدم
مژگان   : فقط تونستم بگم .  تلفن کردم

مثبت شده؟؟ اون هم فهميد و باز   
شايد  .حرفهاي تکراري را تحويلم داد

باور نکنيد، ولي براي چند ساعت          
قلبم به   .  هيچ اختياري از خودم نداشتم 

.  شدت ميزد، دست و پاهايم ميلرزيد  
شوهرم هم که رسيد کمي استرس        

ولي در آخر متوجه شديم که         . داشت
اما براي   . هنوز از اقامت خبري نيست  

چند ساعت اين حال و احوال با همه          
دردهايش چنان لذتبخش بود که حد        

آيا شما هم اينطور فکر     .  نداشت
؟؟؟؟!!!!ميکنيد  

 
! نمى دانيد چه احساسى داشتم  

 مژگان جديدي  
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براي آنكه بهتر از وضعيت پناهجويـان       
در اندونزي اطالع يابيم، الزم است کـه         
در مورد اين کشور و شرايط اقليـمـي،         
اجتماعي، اقتصـادي و فـرهـنـگـي آن             

تـنـهـا در آن صـورت           .   بيشتر بدانـيـم      
اين قشـر  .   است که ميتوانيم درک کنيم    

از مردم جهان تحت هر نام و قوميـتـي          
وقتي بنام پناهجو به اينجا ميرسند و        

مـعـرفـي     unhcrخود را به شـعـب        
ميکنند تا از جهنم زندگي قبلي شـان         
فرار کرده بـراي فـرداي بـهـتـر درهـاي                
جــديــدي را بــه روي خــود و اعضــاي              
خانواده شان بـاز کـنـنـد، در انـدونـزي               
دچــار چــه کــابــوس دردنــاک جــديــدي           

بطوريکه گاه حسرت گذشتـه     .   ميشوند
بله اندونزي و يا در واقـع       ! !   را ميخورند 

همان جهنم سـبـز، نـامـي کـه بـه حـق                  
ماژالن کاشف پـرتـقـالـي بـه آن نـهـاد                 

 .چيزي جز يک جهنم نيست
پــانصــد ســال پــيــش وقــتــي مــاژالن            

سواحل شرقي اندونزي را کشـف کـرد،         
يــعــنــي پــا بــه پــاپــواگــنــنــه گــذاشــت،          
نميدانست که سرنوشتش آن اسـت کـه          
توسط آدمـخـوران ايـن جـزيـره بـزرگ               

 «ايـرن جـايـايـي هـا          »يعني همان    
کسي چه ميداند که شايد     .   خورده شود 

سرنوشتي دردناکتر از سرنوشت او در        
بوميان جنگل نشين   ! !   انتظار ما باشد  

كــه در جــنــگــلــهــاي گــرم و پــربــاران              
استوايي زنـدگـي كـرده و مـيـكـنـنـد،                
هنوز در ابتدايي ترين شکـل تـکـامـل           

آنها کامال برهنه و بـدون       .   بسر ميبرند 
چيزي در مـورد    .   هيچ پوششي هستند  

در پاره اي نـقـاط        .   کشاورزي نميدانند 
آن تنها نوعي سيب زميني خـودرو را          

. به شکل باغچه هاي کوچک ميکارنـد      
در جاهاي ديگر حتي تا ايـن حـد هـم               

آنـهـا بـا ابـزارهـايـي کـه بـا                 .   نميدانند
درســت مــيــکــنــنــد        ســنــگ و چــوب     

) کامال بشکل دوران پارينه سـنـگـي        ( 
براي شکـار و يـا قـطـع شـاخ و بـرگ                    
درختـان و درسـت کـردن کـلـبـه هـاي                  

حـيـوانـات    .   پوشالي استفاده ميکـنـنـد     

خانگـي را جـز يـک نـوع خـوک نـمـي                    
بـرخـالف آنـچـه کـه شـايـد              .   شنـاسـنـد   

اکثريت تصور کنند، ايـن جـنـگـلـهـاي            
سرسبز و در هم فرو رفته، فاقد ميوه و        

در واقع آنـچـه     .   دانه هاي خوراکي است   
٪ آن   ٨٠که در آنجا ميرويد تـقـريـبـا            

. براي تغذيه انساني مـنـاسـب نـيـسـت           
شکار با آن ابزارهاي ابتدايي هم اصـال        

شايد بهميـن دلـيـل       .   کار آساني نيست  
است که از تابحال ايـنـقـدر از جـوامـع              

و باز هم جـالـب     .   متمدن دور مانده اند   
است بدانيد که تعداد آنها نـه هـزاران،           
بلکه ميليونها نفر اسـت و سـرزمـيـن             
اينها تقريـبـا يـش از يـک سـوم خـاک                  

قشــر .   انـدونــزي را تشــکــيــل مــيــدهــد       
عظيمي از مـردم انـدونـزي بصـورتـي              
ديگر، يعنـي در دهـکـده هـا زنـدگـي                
ميکننـد کـه سـطـح زنـدگـي شـان بـا                   
اندکي فاصله از جنگل نشينان بـازهـم       

. بطور قابل مالحظه اي پـايـيـن اسـت            
ــه                   ــيــشــتــر ب ــه کشــاورزي و ب ــهــا ب آن
برنجکاري مشغولند و از بسـيـاري از          
امـــکـــانـــات رفـــاهـــي و آمـــوزشـــي           

الزم بــه ذکــر اســت کــه          .   مــحــرومــنــد
خدمات پزشکي درماني در انـدونـزي         
بسيار گران بـوده و عـمـال بـراي قشـر                
عظيمي از مـردم تـقـريـبـا غـيـر قـبـل                  

مردم در اکثـر مـواقـع        .   دسترسي است 

با روشهاي سنتي و داروهـاي گـيـاهـي           
 .به درمان بيماران شان مي پردازند

در اين ميان قسمـت غـربـي انـدونـزي             
يعني جزاير سوماتـرا و جـاواي داراي           

در ايـن دو      .   زندگي متفاوت تري است   
جزيره کـه پـايـتـخـت انـدونـزي يـعـنـي                  
جاکارتا در جزيره جاواي آن واقع است،       
شهرهاي بسياري وجود دارند که بنا به       

وسعت آنـهـا، سـطـح زنـدگـي كـامـال                  
در جاکارتا شمـا    .   متفاوتي حاكم است  

با شکل کامال مـتـفـاوتـي از زنـدگـي               
بـرجـهـا و هـتـلـهـاي            !   روبرو ميـشـويـد    

بزرک، فروشگاه ها و پاساژهاي مـدرن        
با بهترين امکانات رفاهي و بـهـتـريـن           

خـيـابـانـهـا و        .   اجناس را مـي بـيـنـيـد         
کـه شـايـد در        . . .   اتوبـانـهـاي وسـيـع و         

اولين نگاه براي مسـافـريـن تـازه وارد             
ياد آور جـاهـايـي مـثـل سـنـگـاپـور و                  

امـا پـس از چـنـد           .   کواالالنپور بـاشـد   
هفته اقامت، متوجه ميشويد كه ايـن        

فـراتـر از     .   تمام چهره انـدونـزي نـيـسـت         
برجها و چهره مـدرن شـهـر هـيـواليـي               

در پشت ديوارهاي   .   مخوف نهان است  
بـتـونـي کـه اتـوبــانـهـا را از مـنـاطــق                    
اطرافش جدا ميکند همان دهکـده هـا      
با همان مردم فقير و گـرسـنـه زنـدگـي              

در كنار شهرك هاي شيك و      .   مي كنند 
مدرن، دهکده هايي با کلبه هاي فقيـر        

و چوبي وجود دارند که آنها را با ديـوار       
و سيم خاردار از محـل زنـدگـي عـزيـز              

بـاگـر      . کرده هـا جـدا نـگـه مـيـدارنـد               
بيشتر بمانيد پس از چند مـاه بـاز هـم             
متوجه ميشويـد کـه ايـن خـانـه هـاي                
شيك و مدرن عموما متعلق به تاجران       
چــيــنــي، کــارمــنــدان شــرکــتــهــاي               
استراليايي و اروپايي، هنرپيشه هـا و         
خواننده هـا و کـارمـنـدان عـالـيـرتـبـه                 

درصــد بســيــارزيــادي از     .   دولــتــي انــد  
مردم حتي نميدانند که در چنين خـانـه         

! ! هايي چگونه مي تـوان زنـدگـي كـرد           
نميدانند در اين خانه ها چه غـذاهـايـي     

در فـروشـگـاه هـاي         ! !   خورده مي شـود   
بزرگ پايتخت انواع ميوه هاي مناطق      
مــعــتــدل در ويــتــريــنــهــاي شــيــک بــا            
قــيــمــتــهــاي ســرســام آوري کــه حــتــي           
تصورش براي مردم غير ممکـن اسـت         

اكثر مواد غذايـي كـه       .   عرضه ميشود 
عمدتا از كشورهاي آمريكا، استرالـيـا     
و چين وارد ميشونـد، تـنـهـا بـه قشـر                
خاصي از مردم، به يك اقليـت نـاچـيـز             

بطور مـثـال،     .   در زندونزي، تعلق دارند   
 روپـيـه اسـت        ١٥٠٠٠٠يک کيلو هلو  

که معادل دستمزد يکماه خدمتـکـاري       
 سـاعـت در مـنـزل          ١٢است که روزانه    

جـالـب   ! !   عزيز کرده هـا کـار مـيـکـنـد            
است که بدانيد که حتي موز و آنـانـاس         

موز و   . هم در اين کشور وارداتي است 
آناناس و نارگـيـل مـحـصـول انـدونـزي              

بـا ايـن     .   کيفيت بسيار پايـيـنـي دارنـد        
حال با توجه به سطح درامد مـردم بـاز           

بـرنـج کـيـلـويـي         .   هم نرخ بااليي دارنـد     
 سـنـت     ٥٠ روبيه يعني تقريبا      ٥٠٠٠
غذاي اصلي مردم را ترکيبي از      .   است

سبزيجات محلي و دانـه هـاي سـويـا              
البته حق انتخاب در     .   تشکيل ميدهد 

بيـن آنـهـا بسـيـار پـايـيـن اسـت زيـرا                     
همانطورکه قبـال گـفـتـيـم يـک کشـور               

مقـدار زيـادي از دانـه          .   استوايي است 
ها و سبزيجات در اينجا قبل از اينکه        

ميزان بارندگـي   .   رشد کنند، ميپوسند  
 مـتـر در       ٣ ميلي متر يعـنـي        ٣٠٠٠

٪ آن مـانـع      ٨٠سال ميباشد و رطوب     
رشد بسياري از گياهـان مـيـشـود کـه             

دسترسي مـردم    .   مصرف غذايي دارند  
اين کشور به آب آشـامـيـدنـي تصـفـيـه            

در حـالـي     .  ٪ است٤٠ تا ٣٠شده بين  
که بيشترين منابع آب را در اخـتـيـار             
دارند و بيشترين ميزان بارندگي را در      

ــد      ــرخــوردارن ــان ب ــن       .   جــه ــع اي در واق
بارندگي ها، نه تنها براي آنان نعـمـتـي          
بشمار نميرود، بلکه خـود مصـيـبـتـي            

زيــرا ســيــل هــايــي کــه از ايــن            .   اســت
بارانها حـاصـل مـيـشـود کـلـبـه هـاي                 
پوشالي و چوبـي را بـه راحـتـي ويـران                

آوارگان و کشته شـدگـان ايـن          .   ميکند
حوادث صحنه هاي دلخراشي را بـراي        
دولــت و مــردم انــدونــزي بــه ارمــغــان            

همچنين اندونزي در يـکـي از     .  مياورد
زلزله خيز ترين مناطق جهان واقع شده       

 ٢٣٠واقعه تسونامي، بيش از       .   است
 هـزار نـاپـديـد در           ١٢٠هزار کشته و     

در استان آچه که غربي تـريـن       ( اندونزي  
بــجــا گــذاشــت و       )   قســمــت انــدونــزي   

. بيشترين آسيب انساني را موجب شـد     
هم اكنون كه در حال نوشتن اين سطور        

 ٢٠٠٥ مـاه مـي         ١٩هستم، يـعـنـي       
 ريشتـري،  ٨/٦مجددا يک زمين لرزه     

جزيره سوماترا را لرزانده است و بـيـش       
. از هزار کشته بر جاي گـذاشـتـه اسـت           

اندونزي که خط استوا دقيقا از شـمـال          
آن مـيـگـذرد در واقـع چـنـدان کشـور                 
طويلي نيست بلکه بصورت يک رشـتـه        
جزايرعرضي باريـک در امـتـداد خـط             
استوا کشيده است و شرقي ترين نکتـه        
آن با غربي ترين نـکـتـه اش بـيـش از                 

ايـن  .    ساعت اختالف وقت دارد     ٥/٣
بدان معناست که در همه روزهاي سال       
دوازده ساعت تابش مستقيم آفتاب را      
داراست به استثنا روزهاي بارندگي که      

. البته معموال باران تمام روز نمي بارد      
چندين ساعت بـطـور سـيـل آسـا فـرو                
ميريزد و با تابش آفتاب داغ استوايـي        
همان آب بخار شده و حمام سونايي کـه   
ايجاد ميشود نفس کشيدن را مشکـل       

اين تابش مستقيم، کـمـتـريـن        .   ميکند
عارضه اش بـعـد از آفـتـاب زدگـي و                 
سوختگي هاي سطحي، ابتال به انـواع        
ناراحتي هاي پوستي است که با وجود       

ــاد خــالــصــي از             ــت زي ــواع    رطــوب ان
قارچهاي پوستي تقريبا غـيـر مـمـکـن           

شايد خيلي بيـشـتـر         در اندونزي .   است
از ساير نقاط جهان، بيماري سـوپـوس          

ميـدانـيـد    .   و سرطان پوست شايع است    
که اليه اوزون در نيمکره جنوبي آسيـب        
بيشتري ديده است و تشعشعات زيـان        
آور خورشيدي در اين نيمکره، قربانيان      

اينـجـا بـا      .   به مراتب بيشتري ميگيرد   
توجه به مرطوب بودن و گـرم بـودنـش            

 اندونزى، جھنمى سبز
نگاهي به وضعيت اجتماعي اندونزي و شرايط 

 پناهندگان
  دلير خليل
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در اين نيمکره، قـربـانـيـان بـه مـراتـب                
اينجا بـا تـوجـه بـه           .   بيشتري ميگيرد 

مرطوب بودن و گرم بـودنـش مـحـيـط            
بســيــار مــنــاســبــي بــراي رشــد انــواع           

بـيـمـاري هـاي       .   باکتريها و قارچهاست  
دستگاه گوارش بسيار شايع و تقـريـبـا         

ايــن بــراي   .   گــريــبــانــگــيــر هــمــه اســت     
. کسانيکه بومي نيستند يعني فاجعـه     

چون بدن آنها بطور طبيعي و مـوروثـي         
فاقد هر گونه آنـتـي بـادي و سـيـسـتـم               
دفاعي در مـقـابـل ايـن بـاکـتـريـهـا و                   

به طور مثال بـا نـيـش        .   ميکروبهاست
يک پشه، بوميان اندونزيايي يک يـا دو         
روز مبتال به نـوعـي تـهـوع و اسـهـال                

اما اگر هـمـان پشـه،        .   خفيف ميشوند 
کـه بسـيـار      ( يک نفر از ما را نيش بزند   

، دو ماه بيماري کشنـده را        ) پيش آمده 
ايـن در شـرايـطـي          . بايد تحـمـل کـرد      

است كه براي دکتر و استفاده ازدارو   
هاي موثر بايد به راحتـي بـراي هـر            
ويزيت صد دالر آمريکـا را هـزيـنـه            

چيزي که بـراي پـنـاهـجـو يـک             .   کرد
دکتر صليب سرخ يک بـار       .   روياست

به يكي از پناهجويان توضـيـح داده        
بود که دليل تشديد بـيـمـاري شـمـا             
اين اسـت کـه بـدن تـان بـا شـرايـط                   

بطور مـثـال   .   اينجا هماهنگي ندارد  
يک اندونزيايي تعـداد زيـادي انـتـي           
بادي در بدنش هست که از کـودکـي         
با تغذيه شير مادر بطور اتوماتـيـک        
وارد بدنش شـده اسـت و تـا حـدود                

از .   زيادي به او مصونيت داده اسـت  
طـــرف ديـــگـــر ســـالـــهـــا زنـــدگـــي           

نوعي ايمني ژنـتـيـکـي بـه              نسلها،
آنــهــا داده اســت کــه مــا فــاقــد آن               

اگر در کشوري مثل عـراق       .   هستيم
يا افغانستان مردم از گلوله و تـوپ         
فرار کرده اند، براي مردن در اينـجـا         

. گاه تنها نيش يك پشه کافي اسـت        
البته اگر بهبودي نسبي هم حـاصـل        
شود، اين ميکربها و باکتريـهـا، تـا          
مــدتــهــا مــيــتــوانــنــد در بــدن شــمــا          
بصورت غير فعال باقي بمانند و در       
هر فرصت مناسبي دوبـاره شـمـا را           

 .بيمار کنند
در آمـد مـتـوسـط مـردم              در اندونزي  

. چيزي حدود بيست دالر در ماه اسـت        
با يـک مـقـايسـه کـوچـک مـيـتـوانـيـد                    
دريابيد که اينجا فقر و شکاف عـظـيـم          

بـراي مـقـايسـه،       .   طبقاتي يـعـنـي چـه        

آخرين قيمت چند قلم از مواد غـذايـي          
يـک کـيـلـو گـوشـت           .   را ذكر مـيـكـنـم       

 ٦/٣ دالر، مرغ هر کيـلـو     ٢/٧   گاو
دقت کنيد .   (  دالر است  ٨/٢و ماهي   

 ميليون کيلومـتـر     ٩/١که اندونزي با    
مربع بيش از نصف وسعت آن را يعنـي    
يك ميليون كيلومتر مربع را، عـرصـه         
هاي دريايي تشکيل مـيـدهـد و خـود            
يکي از بزرگـتـريـن دارنـدگـان مـنـابـع               

پـنـيـر    ) .   غذايي دريـايـي جـهـان اسـت          
ازمـيـوجـات    .    دالر اسـت      ١٣کيلويي  

 ٨ دالر وانـگـور     ١٦براي هر کيلو هلو    
حال تصور کنيد که آيا بـا  . دالر و غيره 

 دالر در مـاه کـه نصـف آن بـراي                  ٢٠
 متري چوبي پرداخـت     ٦اجاره يک اتاق    

؟ درآمـد    ! ميشود، چه مـيـتـوان خـورد        
٪ مـردم    ١٥قشر متوسط که کمتر از       

 ٥٠اندونزي را تشکيل ميدهـد، بـيـن           
 دالر اسـت، کـه الـبـتـه تـفـاوت              ٨٠تا  

چنداني با سطح زندگي اكـثـريـت قشـر        
يـک  .   محروم و فقير اين جامـعـه نـدارد       

خانم اندونزيايي به من ميگفت که مـا        
. در تمام سال يک بار گوشت ميخوريـم       

آن هم روز عيد قربان است کـه بـه مـا                
در بقـيـه ايـام       ! !   گوشت مجاني ميرسد  

. ما فقط بايد به فکر خريد برنج باشيـم        
 .زيرا مهمترين غذاي ماست

در کنار اين فـقـر عـظـيـم، بـه سـطـح                    
زندگي اقلـيـت ثـروتـمـنـد و غـنـي در                  

شايد كمتر  .   جامعه اندونزي نگاه كنيد   
٪مردم صاحب امـاکـن شـيـک و           ٥   از

لوکس و هتلها و پاساژها با پولـهـايـي          
که از کثيف ترين راه ها بدست آورده و         
مثل ريگ بيابان، پولهاي بدست آورده      

براي مـثـال قـيـمـت         .   را به باد ميدهند   
يک شام در يـک رسـتـوران درجـه يـک،               

 دالر   ١٠٠براي يک نفر، گاه بيشتر از        

در يک هتل پنج ستاره، براي يک   .   است
.  دالر هـزيـنـه دارد       ٥٠٠شب اقامت،  

 ساعته در هـتـل       ٢٤يعني يك اقامت    
با هزينه هاي جـانـبـي، چـيـزي حـدود               

 دالر آب ميخورد که بـه عـقـل           ١٠٠٠
آري، ! !   ٪ مردم اصال نـمـيـگـنـجـد          ٩٠

اين افراد و گـروه       .   اينجا اندونزي است  
خاص سرمايه دار و رئيس هسـتـنـد و           

حتي به پـايـيـن دسـتـهـا نـگـاه               .   ارباب
آنها که با استثمار و چـپـاول     .   نميکنند

اين مردم به نـوايـي رسـيـده انـد حـتـا                  
حاضر نيستـنـد قـيـافـه ايـن مـلـت را                  

آنها فقط با دوستان و عـزيـزان        .   ببينند
و همدستان اروپايـي، اسـتـرالـيـايـي و             

هــم )   ســفــيــد پــوســتــان     ( آمـريــکــايــي    
با آنها بـه گـردش و         .   صحبت ميشوند 

و از ايـن      .   خريد و رسـتـوران مـيـرونـد          
آن .   بابت سخت مـغـرور و مـفـتـخـرنـد             

عزيزان هم البته بـابـت ايـن هـمـراهـي               

هـــاي دوســـتـــانـــه، پشـــت ســـر هـــم             
قراردادهاي استخراج و خـريـد مـنـابـع           
اوليه به قيمت مفت و فـروش اجـنـاس           
لوکس و گوشت و ميوه و آبمعـدنـي بـا            
قيمتهاي سرسـام آور بـا ايـن عـزيـزان               

 .منعقد مي بندند
 سـال اسـت کـه          ٦٠اندونزي کمتر از       

بصورت يک کشور مستقل در آمـده و       
نصف اين مـدت را تـحـت حـکـومـت               
يكي از ديکتاتورترين چهره هـاي قـرن         

سوهارتو که تنـهـا ذکـر        .   گذرانده است 
يــکـــي از شــاهـــکــارهـــايــش بـــراي              
شــنــاخــتــنــش کــافــي اســت، قــرارداد          
استخراج معدن طال در کاليمانتـان بـا         
آمريکاييها در ازاء چند ميلـيـون دالر         
ناچيز که مستقيما به جيب مـبـارکـش         

رئس جمهـور پـس     ! ! !   سرازير شده است  
از سوهارتو، خانم مگاراتي نيز چنـدان       

قدرتمند نبود و همچنان سـيـاسـتـهـاي          
دولتش را در صدر جدول فساد مـالـي           

. و رشوه خواري در جهـان نـگـه داشـت            
در حال حاضر کمتر از يکسال است که        
رئيس جمهور مردمـي تـري روي کـار            

پريزدنت سـابـي بـا شـروع           .   آمده است 
و .   کارش درگير فاجعه تسونامـي شـد       

پس از آن زلزله هاي پي در پي و سـيـل            
هاي بي پايان، فصل بارندگي، که ايـن       
البـتـه تـنـهـا قسـمـتـي از مشـکـالت                   

مبارزه با شبکه تار عنکبوتـي      .   اوست
و در هم تنيده بـانـدهـاي خـالفـکـار و                
رشوه خوار باعث شده است اين روزهـا         
ــادي از                 ــداد زي ــع ــازداشــت ت ــر ب ــب خ
قدرتمندان و بزرگان پيشين اندونزي بـه       

و امـيـدي در       .   گوش اين مـردم بـرسـد       
دلهايشان بدمد که شايـد در آغـاز راه            

. سازندگي و اصالحات قرار گرفته انـد    
بهرحال پس از بيش از دو سال زنـدگـي           
در اينجا و آشنايي با اين مردم ما هـم           

هـر  .   براي او آرزوي موفقيت ميـکـنـيـم        
چند آنچه که او پـيـش رو دارد مـثـل                 
بلند کردن قله اورسـت بـا يـک دسـت،               

  .امري محال به نظر ميرسد
در اين ميان زندگي پـنـاهـجـويـان در              

اينجا در واقع زنده ماندن آنهـا بـه يـک            
. معجزه بيشتر شبيه است تا واقـعـيـت        

پيدا کردن کار در اينجا غـيـر مـمـکـن             
شايد تايلندي ها و چـيـنـي هـا             .   است

بتوانند مشغـول بـه کـار شـونـد بـدون                
اما ايـرانـي هـا،        .   اينکه شناخته شوند  

کرد هـا، عـراقـي هـا، افـغـانـي هـا و                    
خالصه هر كس و گروهي که چهـره اي          
متفاوت و به خصوص پوسـتـي روشـن          
دارد، امکان ندارد بتوانند کاري پـيـدا        

همانطور کـه قـبـال گـفـتـه شـد                .   کنند
در .   سفيد پوست ايـنـجـا اربـاب اسـت           

واقع اين کلمه از دهان کسي در مقابل        
. آنها نمي افتد و مرتب تکرار ميـشـود   

حاال مجسم کنيد که يک نفر با پوسـت         
و موي روشن در خواست کـار در يـک             

. رستوران را بکند يا در يک فـروشـگـاه         
. ابتدا فکر ميکنند شـوخـي مـيـکـنـد            

بعد وحشت ميکنند و در نهايت آنـهـا          
که سالها از دست اين سفيد پوستان به        
قول خودشان لعنتي خون دل خورده اند       
ميخواهند با تحقـيـر وتـوهـيـن و بـي               
اعتناعي تالفي همـه آنـهـا سـر شـمـا                
سفيد پوستي که پول ندارد و بد بـخـت           

بنابر اين بهـتـر اسـت       .   است در بياورند  

در همه جا و به هر کسي نـگـويـيـم کـه               
پناهجو هسـتـيـم و احـتـيـاج بـه کـار                   

چون گاهي درد سرش بد جـوري       .   داريم
پيدا کردن کـار     .   گريبان ما را ميگيرد   

مـن فـقـط      .   تقريباغير مـمـکـن اسـت        
امـا لـبـاس مـنـاسـبـي            .   سفيد پوسـتـم   

غذايـي بـراي خـوردن و جـايـي              .   ندارم
چون سفيد پوستـم    .   براي خوابيدن ندارم  

هم بايد با من فاصـلـه شـان را حـفـظ                
و در نـابـاوري و وحشـت حـتـي              .   کنند

شايد .   حاضر به گفتگوي با من نشوند     
آنها که در توانشان است، به سـادگـي،          
به يک چيني يا تـايـلـنـدي، و عـده اي                

اما در همين مورد هم، به      .   غذا بدهند 
آنها فکر ميکنـنـد کـه        .   من شک دارند  

خـب  .   من يا جاسوس يا ديوانه هسـتـم     
مـن هـيـچ      .   من يک پـنـاهـجـو هسـتـم           

گناهي بجز فرار از يك نظام و سيسـتـم          
اين يو ان اسـت كـه         .   سركوبگر نداشتم 

يو ان هيچ مسـيـولـيـتـي          .   مقصر است 
در قبال تهيه محل سکـونـت و غـذاي            

مـن اجـازه کـار نـدارم و             .   من را ندارد  
کار سياه يا بدون پروانه هـم بـا قـيـافـه               
کامال شناخته شده ام نميتوانـم انـجـام          

از خــدمــات درمــانــي خــبــري           .   دهــم
تنها در اورژانسي ترين شرايط     .   نيست

که يـک و دو سـه و چـهـار آن را اگـر                       
برايتان ديکته کنند چيزي شبيه مـردن       

ميتوانم ازصـلـيـب سـرخ کـمـک            .   است
اما آن هم کـه در مـرکـز شـهـر               .   بگيرم

است و براي رسيدن به آنجا اگر تـوانـي           
داشته باشم که چهار يا پنج ساعـت را          

بـايـد   .   با بيماري در گـرمـا طـي کـنـم              
هزينه ايـاب و ذهـاب را هـم داشـتـه                  

! پس در واقـع دکـتـر بـي دکـتـر              .   باشم
هـمـه   .   بيرون هوا گرم است و مـرطـوب      

. جاي بدن بيمارم عرق سوز شـده اسـت         
درد آن به درد حـاصـل از بـيـمـاري و                  
زخــمــهــاي نســســتــه بــر قــلــبــم افــزوده          

بـراي  .   گرسنه هستم و تشـنـه      .   ميشود
 روپـيـه   ١٠٠٠نوشيدن ليواني آب بايد     

آن هـم    ).  سنت١٠يعني (داشته باشم  
يک شماره تلفن تنها چيزي است     .   ندارم

که شايـد پـاسـخـي بـراي مـن داشـتـه                  
تـمـاس بـا آي        .   آن هم نه.   ولي نه .   باشد

تصــاويــر ! !   او ام و رفــتــن بــه کــمــپ؟            
پناهجويان کمپ سيتي بانـد ونـگ بـا           
لبهاي دوخته با پلکهاي دوخته، چـهـره        
زنــان و کــودکــان گــرســنــگــي کشــيــده          
عــراقــي و افــغــانــي و ايــرانــي بــا آن                
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تلفـن تـنـهـا چـيـزي اسـت کـه شـايـد                      
. ولي نـه .   پاسخي براي من داشته باشد    

تماس با آي او ام و رفـتـن بـه        .   آن هم نه  
تصاويـر پـنـاهـجـويـان کـمـپ             ! !   کمپ؟

سيتي باند ونگ با لبـهـاي دوخـتـه بـا              
پلکهاي دوخته، چهره زنان و کـودکـان          
گرسنگي کشيده عراقـي و افـغـانـي و            
ايراني با آن لباسهاي پاره و منـدرس و        
چشمهاي غمـگـيـن چـهـره بـچـه هـاي                
پناهجوي ديگر، وقتي خبر مرگ علي      
را که قصد داشته از کـمـپ بـه مـرکـز                
بيايد تا تـکـلـيـفـش را روشـن کـنـد و                   
چشمهاي اشـک آلـود آنـان و سـرهـاي                
افکنده شـان، وقـتـي خـبـر هـاي ايـن                  
چنيني را ميشنوند، همـگـي يـكـجـا،           

تـمـاس   .   نـه .   جلوي چشمانم رژه ميروند   
اگـر گـرسـنـه ام، اگـر            .   نـه    با اي او ام،   

بـا  .   تشنه ام، اگر بيمـارم، هـنـوز آزادم          
پرداخت آزاديـم، چـيـزي بـدسـت نـمـي               

هــر ســاعــت مــا             چــه كــنــم؟     .   آورم
ازخودمان ميپرسيم چگـونـه مـيـشـود          

 اين گره کور را باز کرد
در مرکز شهر جاکارتا، در چند قدمـي         
يوان، در خيابان هاي بـاريـک و کـوچـه             
پس کـوچـه هـاي اطـراف آن، هـزاران                
خالفکار، به زندگي عجيـب و غـريـب           

هـمـان جـا کـه         .   شان ادامـه مـيـدهـنـد        
مسئولين يوان جاکارتا، هر تـازه وارد         

هدايت ميکنند تـا     يا هر بي پناهي را 
در مسجد استـقـالل آن بـخـوابـنـد، از               

بلـه در    .   رهگذران درخواست غذا کنند  
ــا                 هــمــان جــا، دزد هــا، آدمــکــشــه
ــال               ــان مــواد مــخــدر، م ــدگ ــروشــن ف

و بد کاره ها مثـل آش در هـم                خرها،
جــايــي .   جــوشــي در هــم مــي لــولــنــد          

قاچاقچي ها، وقتي با هـم درگـيـر             که
مــيــشــونــد، هــمــديــگــر را تــکــه پــاره           

پــلــيــس انــدونــزي جــرآت      .   مــيــکــنــنــد 
يـو ان،    .   مداخله در ايـنـجـا را نـدارنـد           

بـه     حتي زنان پناهجوي تنهـا را نـيـز،          
آنجا هدايت ميکند تا در ايـن کـانـون            

تازه وقتـي بـه     .  فساد جاي خوابي بيابد 
آنجا ميرود با پـيـر زن و پـيـر مـردان                  
گــرســنــه اي روبــرو مــيــشــود کــه ازاو            

جــالــب .   درخــواســت غــذا مــيــکــنــنــد      
اينجا جايي است که مسـئـوالن     . است

يوان دانسته تـعـدادي را راهـي آنـجـا               
شايد به شکلي پنهاني شيـوه  .   ميکنند

ايـنـجـا    .   انتخابي را به آنها مي آموزند     
مـعـمـوال وقـتـي        .   هم نوعي کار هست   

صحبت از فقـر مـيـشـود آن را بـه دو                  
دسته فقر نسبي و فقر مـطـلـق طـبـقـه               

فقر نسبي اين است که     .   بندي ميکنند 
نيازهاي حياتي در حد اولـيـه بـر آورده          
شــده بــاشــد و امــکــانــات رفــاهــي و              
آموزشي و غيره وجود ندارديـا بسـيـار          

فقر مطلق وضعيتي است که     .   کم است 
امکانات حـيـاتـي مـثـل آب وغـذا و                

بـه نـظـر      .   حداقل مسکن وجـود نـدارد       
شما با اين تعريف پناهجو در اندونـزي        
در کدام دسته قرار مـيـگـيـرد؟ فـقـر و               
احتياج پيامدهاي نـاگـواري دارد کـه           

. اولين و مهـمـتـريـن آنـهـا فسـاداسـت              
شايد تعداد بسيـار کـمـي در بـدتـريـن               
شرايـط دسـت بـه هـيـچ گـونـه عـمـل                    
خالفي نزنند، اما آنچه که در آمـارهـا          
مد نظر گرفته ميشود، اين استثـنـاهـا         

فقر مطلقـي کـه پـنـاهـجـو در              .   نيست
اندونزي با آن دست بـه گـريـبـان اسـت               

گـرسـنـگـي يـک        .   بسيار خطرناک اسـت   
بي پناهـي و بـي        .   روز و دو روز نيست    

خانماني بـراي مـدت مشـخـصـي هـم              
در واقع پناهجو در ايـنـجـا در          .   نيست

. يک شرايط روحي بسيار بد قـرار دارد        

يک زندگي موقت نامحدود کـه نـقـطـه           
بـه گـفـتـه       .   پايان آن مشخـص نـيـسـت        

دکتر ويکتر فرانکل بنيـان گـذار عـلـم            
مـردي  «   لوگوتراپي در روان شناسـي       

که نتواند پايان زندگي موقت خـويـش         
نـمـيـتـوانـد هـدفـي          .   را پيش بيني کند   

و کسـي کـه       .   نهايي را نشانـه بـگـيـرد        
نتواند هدفي نهايي را نشانـه بـگـيـرد،           

پس احتمال  .   دچار واپسگرايي ميشود  
هر خطر و هر سقـوط فـکـري بـراي او               

 ».بيشتر ميشود
چه بـايـد کـرد؟ چـه کسـي مـيـتـوانـد                    

مـا  .   عظمت اين فاجـعـه را درک کـنـد            
مـا احـتـيـاج       .   احتياج به کـمـک داريـم        

ما .   داريم که صدايمان را کسي بشنود     

نيازمند آنيم که صدايمان را بـه گـوش          
امـا  .   مدافعان حـقـوق بشـر بـرسـانـيـم             

چگونه يک آدرس، يـک شـمـاره تـلـفـن،             
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري        

شـايـد مـن تـنـهـا            . پناهندگان ايـرانـي   
کسي باشم که به شکرانه سالها ورزش        
کردن و در حال حاضـر مشـت خـوردن            
در رينگ توان مالي اندکي را داراست       
و ميتواند با همان حد اقل امـکـانـات           
در جهت ارتـبـاط بـا فـدراسـيـون قـدم                

پس بـايـد     .   پس بايد شروع کنم.   بردارد
مهم نيسـت کـه هـمـيـن           .   تماس بگيرم 

تماس ها هزينه يک ماه زندگي مـن و           
. مهم نتيجه است  .   همسرم را مي بلعد   

آيا واقعا ميشود اينجا هم بـيـن هـمـه             
! ! پناهجويان همبستگي بر قرار کرد ؟      

هم صدايي ايجاد کرد؟؟ آيا ميشود از       
 اين جهنم سبز گريخت؟؟

. جاني تـازه در مـن دمـيـده مـيـشـود                
صداهايي گرم و دوستانه به من نـيـرو،         

مي بـيـنـم کـه        .   اميدي تازه مي بخشد   
در زماني کوتاه، اخبار انعـکـاس مـي          

انرژي براي تالش بيشتر در مـن         .   يابد
با بقيه تـمـاس مـيـگـيـرم و            .   ميجوشد

اولين آواي ايجاد همبسـتـگـي دربـيـن           
پــنــاهــجــويــان و پــنــاهــنــدگــان ســاکــن        
انــدونــزي بــا هــمــکــاري و مــديــريــت            
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       

 .طنين انداز ميشود
 

 زنده باد همبستگي
 

زنده باد مـدافـعـان حـقـوق انسـانـي و                 
 پاينده باد عزم و تالش راستين شان

 
 موفق باشيد

 
 

بي    کليه آمار از منابع معتبر همچون     
 بي سي و ورد اطلس تهيه شده است

اظهار نظر ها از ط ر ف نـويسـنـده و                
 مبني بر مشاهدات عيني است

   

با تني شكنجه شـده     .   تركيه
 در خطر ديپورت قرار دارم
. با سالم خدمت شما و آرزوي موفقـيـت      

من مظفر پ، پناهجو هستم و در شهـر        
وان ترکيه هستم و مدت سه سـال اسـت           
که سخت تـريـن مـراحـل را پشـت سـر                 
گذاشتم من که يک پـنـاهـجـو سـيـاسـي              
ووابسته به حزب دمـوکـرات کـردسـتـان           
ايران هستم و حدود سه سال به صـورت          
مخفي کار ميکردم نهايتا لو رفتم و بـه         
ترکيه پناه آوردم که متاسفانه پس از دو        
ســال بــه وســيلــه کــمــيــســاريــاي عــالــي         
پناهندگان سازمان ملل پرونده بستـه و        
به وسيله پليس ديپورت شدم و تـحـويـل       
اداره اطالعات ايران شدم که پس از دو        
ماه شکنجه و زندان که هم اکنون تـمـام           
مدارک و فيلم هاي آن موجود ميـبـاشـد        
توانستم فرار کنم و مـجـددا بـه تـرکـيـه               
پناه آورم پس از معاينه در بيمارستان و        
تاييد پزشک قانوني مصـاحـبـه شـدم و             
حدود چهار ماه قبل مـجـددا تـقـاضـاي           
پناهـنـدگـي ام در يـو ان رد شـد حـال                     
دوباره در مرحله ديپورت قرار دارم کـه           
جهت اعاده حق به تمام سـازمـان هـاي            

بشر نامه و مـدرک فـرسـتـادم و                حقوق
دست شما را هم ميبوسم و درخـواسـت          
کمک دارم چون راه بازگشت به ايـران را           
ندارم و داراي مادري پير و دو خـواهـر             

اکنون در زيـر فشـار           هستم که آنها هم   
ميباشند حال اگر مرا کمک ميکنيد بـه        
من اعالم کنـيـد تـا مـدارک کـامـلـم و                  

با .   عکس شکنجه خدمتتان ارسال کنم    
 سپاس فراوان و به اميد پيروزيتان

دوست عزيز عكس هاى تـكـان        :   پاسخ
دهنده آثار شكنجه بـدن شـمـا دريـافـت             

ما حتما از اين اسناد براي دفاع از  .   شد
حق پناهندگى شما اسـتـفـاده خـواهـيـم             

لطفـا فـورم درخـواسـت تـايـيـديـه               .   كرد
مندرج در سايت همبـسـتـگـي را پـر و               

 .براي من ارسال كنيد
براي روز جهـانـي     .   تركيه

پناهنده قصـد داريـم       
  .كارهايي كنيم

مـن  .   با سالم به رفيق عزيز مينا احـدي      
يکي از اعضا حزب کمونيست کارگري      

من .   در ترکيه پناهنده هستم      هستم که 

در امـــور    .   بـــا حـــزب ارتـــبـــاط دارم          
پناهندگي در اين چند مـاه اطـالعـاتـي           

من بـراي روزپـنـاهـنـده          .   به دست آوردم  
قصد دارم اقداماتي جهت بر پايـي يـک          
ــا                 تــجــمــع و شــايــد يــک مصــاحــبــه ب

با پناهـنـدگـان     .   خبرنگاران ترتيب بدهم  
. که ميشناسـم قـرارهـايـي گـذاشـتـه ام              

خواهش من از شمـا ايـن اسـت کـه در                
صورت امکان متن ترجمه شده قوانـيـن        

مـيـدانـم    .   پناهندگي را برايم بـفـرسـتـيـد      
سرتان شـلـوغ اسـت حـتـي مـيـتـوانـيـد                  
شماره نشريه که اين متن در آن آمده بـه         

مـن  .   من بدهيد من آنرامطالعه ميکنم    
متن مطلـبـي کـه بـراي روز پـنـاهـنـده                  
نوشته خواهد شد براي شما مـيـفـرسـتـم           
چناچه شمـا مـطـلـبـي خـواسـتـيـد مـن                  

بـا  .   گزارش را برايـتـان تـهـيـه مـيـکـنـم               
 تشکر مهران بابايي

مهران عزيز از هـمـكـارى هـاى          :   پاسخ
صادقانه شما در دفاع از پـنـاهـنـدگـان             

ايـن كـه تصـمـيـم          .   كمال تشكر را داريم   
داريد در روز جهاني پناهنده اقـدامـات         
مهمى انجـام داده كـار بـارزش و فـوق                

توصيه ميكـنـم    .   العاده با اهميتى است   
در جريان پيشبرد اين كار كامال بـا مـا           
در تماس بوده تا با هماهنگي بـا واحـد           
تركيه كليه اين كارها به بهترين شكلـي         

حتمـا در ايـن زمـيـنـه            .   پيش برده شود  
جلسه ايي با كليه فعاليه فدراسـيـون در        
تركيه گذاشته و يك سازماندهى منـظـم        

. براي اين فعاليت مـهـم خـواهـيـم كـرد             
در .   لطفا تماس تان را با ما قطع نكنيد       

ضمن ترجمـه قـوانـيـن پـنـاهـنـدگـى در                 
 .سايت همبستگى نيز موجود ميباشد

سوييس از پذيـرش حـق       
پناهندگي همجنسگـرايـان    

 .سرباز ميزند
با سالم و خسته نباشيـد خـدمـت شـمـا           

در حقيقت ما به مشـکـلـي     .   خانم احدي 
برخورد کرديم که شـايـدشـمـا بـتـوانـيـد               

  منتخبى از نامه هاى رسيده
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در حقيقت ما به مشکلي برخورد . خانم احدي
ـد           ـي . کرديم که شايدشما بتوانيد کمک مان کـن

من مدتي است که در کشور سويس زنـدگـي           
ـد   .   ميکنم ودر حقيقت همجنسگرا هستم     چـن

ـه دسـت           روز قبل از پايتخت کشور سـويـس ب
من و ايرانيان ديگري که به عنوان جفت با هـم           
ـار                  ـد کـه بسـي زندگي ميکنند نامـه اي رسـي
عجيب بود در نامه نوشته بود که اگـر چـه در              
ايران حکم اعدام براي همجنسگـرايـان وجـود          
دارد ولي مدتهاست که شخصي به ايـن جـرم            
ـنـکـه ايـن شـخـص                    اعدام نميشـود مـگـر اي
ـه                  ـره شـده بـاشـد ب مرتکب جرم جنايي يا غـي
ـر           دستور دولت سوييس ما بايد هر چه سريعـت
به ايران باز گرديم و اجازه ماندن در اين کشـور            
ـد            را نداريم چون خطري از نظر اينها ما را تهدي

اين حکم در حالي به ما اعـالم شـده           .   نميکند
ـه اي               که حتي در مورد من و به اسم من مقـال
ـه خصـوص           ضد احکام وحشيانه اسالمي و ب
جمهوري اسالمي در يکي از مـجـالت خـود           
ـده و حـتـي ايـن                 کشور سوييس به چاپ رسـي

در مـاه    .   مورد هم در پرونده من موجود است      
ـايسـتـي کـه در يـک                         آينده هـم طـبـق قـرار ب
ميتينگ براي حقوق همجنسگـرايـان تـحـت          
ستم در روز پناهنده شرکت ميکردم و کـمـي            

در حقيقت قضيه اين بود و مـن        .   حرف ميزدم 
ـازگـردم امـا در             هم مسلما نميتوانم به ايـران ب
ـا مـواردي              سايت پي جي ال او خواندم که شـم
نامه نگاري به خصوص به زبان آلمـانـي بـراي             
سازمانهاي حقوق بشر حتي در ژنو هستيد و         
ـر در           ـف خاطرنشان کرديد که به تازگي هم دو ن
ـد و                ايران به اين جرم به اعدام محکـوم شـده ان
البته در قبل هم بوده ولي ظـاهـرا ايـن دولـت                
ـو                  قبول نداره که واقعا حـکـم اعـدام بـراي هـم

ـاسـگـذار      .   سکشوالها اجرا ميشود   بسيار سـپ
ميشوم از شما اگر برايتان امکان داشته باشـد         
که متن يا نامه هايي که در تاييد وجود اعدام          
ـيـن آدرس                 ـه هـم براي ما هست رابراي مـن ب

ـانـي        .   ارسال کنيد  ـم ـه    .   ترجيحا به زبـان آل ـت ـب ال
ـدوارم کـه مـا                  ـد امـي ـي مسلما اگر وقت داشـت
. اقليت فراموش شده ايراني را فراموش نکنيد

 .برايتان آرزوي موفقيت هر چه بيشتر دارم
  . ما در عراق سرگردانيم .عراق

ـه    .   فرشاد جان اميدوارم حالت خوب باشه   ما ب
ـم و            دليل فعاليت كمونيستي در ايران لو رفتـي
ـو عـراق مـا سـرگـردان                     فرار كرديم و حـاال ت

ـه         .   هستيم حاال تو عراق هم نه يو ان هست و ن
اقــامــت مــي دن و مــا ايــنــجــا هــيــجــي                  

يعني اكه ما رو اينجا بگيرن به عنـوان       . نداريم  
تروريست ما رو قلمداد مي زنن خواهش مي        

 كنم در صورت اكاهي به ما كمك كنيد

در حال حـاضـر پـروسـه         . دوستان عزيز:  پاسخ
درخواست پناهندگي در عراق يك كار بيهـوده    

شما بايد در اولين فرصت ممكن عراق       .   است
ــه امــكــان                را بســمــت يــك كشــور ديــگــر ك
. درخواست پناهندگي داشته باشيد ترك كنيد     

در حال حضر دفاتر يو ان در اكثـر كشـورهـاي             
همجوار به كندي كار و فعاليت خود را پـيـش            

بهرحال مسئله اصلي ايـن اسـت كـه           .   ميبرند
ـد                 ـه چـه كشـوري را داري . شما امكان ورود ب

بهرحال در نامه هايي جداگانه راهنمايي هـاي        
حتمـا  .   الزم در اختيار شما گذاشته خواهد شد     

 .تماس تان با را قطع نكنيد
نامه از يكى از جدا شدگان 

 مجاهدين خلق
در تيپف يک تراژدي غم انگيز دارد ميگذرد و 

ـه در         .   شايد بزرگترين فاجعه باشد    ـا هـم آدمـه
ـد                  ـن . آنجا دچار افسـردگـي و اسـتـرس هسـت

دکترهاي آمريکايي ميگويند که همگي آنهـا      
ـد       خـالـصـه    .   دچار ناراحتي هاي روحي هستـن

ـا   .   وضعيت وحشتناکي است در آنـجـا         آدمـه
شب ميخوابند به اميد اينکه صـبـح خـبـري             

ـد               ولـي  .   بشنوند و آنها از آنـجـا خـالص شـون
. نميدانم که چه حکايتي پشت آن قضيه اسـت        

ـارهـا   .   انسانها در آنجا همگي قرباني هستند  ب
و بارها آنجا قول داده اند کـه وضـعـيـت شـان                 

ولي افسوس که نه تنها تغييري  . تغيير ميکند 
ـر هـم شـده اسـت               ـدت خـالـصـه    .   نکرده بلکه ب

وضعيت خيلي بد است و آدمهاي آنجا نياز به         
تمامـا  .   و واقعا نياز به کمک دارند.   کمک دارند 

ـه بـودن                ـه واسـطـه بسـت آدمهايي هستند که ب
ـر فشـارهـاي        جامعه و نبودن اطالعات و بر اث
شديد جامعه و نفرتي که از جمهوري اسالمي        

االن نميدانم کـه  . داشته اند به اين روز افتاده اند 
سياست آمريکايي ها چه اسـت؟ بـطـوريـکـه             
درست کردن مشروبات دست ساز را در آنـجـا          

و آدمهاي آنجا را به سمـت       .   کمي آزاد کرده اند   
ـم        .   نااميدتر شدن سوق ميدهند    ـدان ـي ـم و من ن

چرا فکر ميکنم ميخواهند همه را به برانند تا         
ـه                به نفع قراردادشان با جـمـهـوري اسـالمـي ب

و از طـرفـي هـم طـبـق              .   سمت ايران بفرستند 
آخرين مصاحبه هايي که آمريکايي ها با بچه        

 ٢ ماه تا     ٩ها داشته اند به آنها گفته اند که از          
سال ديگر کارشان طول خواهد کشيد تا آنها را 

البته خيلـي هـا      .   به جاي ديگري منتقل کنند    
و .   و تا آخر خط مي روند  .   مقاومت مي کنند  

ـايـي مـي سـوزد کـه تـاب                      ـه من دلم براي آن
ـه دام              مقاومت را نداشته باشند و در نهايـت ب

 .جمهوري اسالمي بيفتد
آمريکايي ها به افراد داخل تيپف اجازه نـمـي           

تا آنهـا  . دهند که به خارج ارتباط داشته باشند 

آمريکايي هـا    . .   را قرباني معامالتشان کنند   
ميگويند که صليب سرخ و يوان به آنجا نـمـي           

و هـر سـري هـم         .   آيد با بچه ها مالقات کنند     
ـه هـم                    ـان ـه ـه هـر ب يک بهانه مي آورند و فاصـل

و همين جوري آدمها را روي . چندين ماه است
 .آب مي دوانند

همانگونه كـه شـاهـديـد         .   دوست عزيز : پاسخ
فدراسيون كمپيني را در اين رابطه آغـاز كـرده           

ما با تمام قوا تالش ميكنيم به كـمـك           .   است
اين پناهندگان شتافته و نهادها، سازمانهـا و         
ـلـي را از وضـعـيـت                  افكار عمومي بين المـل
خطير اين پناهندگان آگاه كرده و كميسـاريـاي         
ـال            ـق ـت پناهندگان را وادار سازيم كه نسبت به ان

كليه افراد گير افتاده در اين شرايط قدام         سريع
 .نمايد
ميخواهم از دولت هلند . ايران

بخاطر ديپورت من شكايت 
 .كنم
اينجانب به مـدت يـک سـال پـيـش از              .   سالم

در اين مدت، ايـن      .   کشور هلند ديپورت شدم   
، بــراي مــن       ! ! ديــپــورت انســان دوســتــانــه        
کشوري که دم . گرفتاريهايي درست کرده است

ـد ايـن اسـت                ـزن ـد را      ( از حقوق بشر مـي ـن هـل
ـمـان              ) .   ميگويم به خانم فرح کـريـمـي در پـارل

. هلند اي ميل داده ولي جوابي دريافت نکـردم  
 داستان ديپورت به اين صورت است

 باز بودن پرونده. ١
ـه فـرودگـاه          .   ٢ فرستاندن با شناسنامه ايراني ب

 )بدون پاسپورت و برگه عبور(ايران 
بي اعتنايي به فـاکـس دادگـاه از طـريـق                .   ٣

 .وکيل موقعي که در فرودگاه هلند بوديم
فــرســتــادن بــا چــهــار مــامــورن وزارت             .   ٤

 دادگستري به ايران
 و غيره

 :موقعيت در هلند
 مدت اقامت در هلند چهار سال. ١
بدون هيچ گونه مشکلي با محل زندگي،         -٢

 .مردم و اداره پليس
 سال، بصورت کار افتخاري ٢کار به مدت . ٣

 .در سراي سالمندان هلند
  زبان هندي از کالج٣گرفتن نيفوي . ٤
ـا  )   مثال( داشتن وکيل   .   ٥ تا روز ديپورت وا ت
ـه کـاري      .   االن ولي اين وکيل تا بحال هيچ گـون

خواهش من از شما گرفـتـن       .   انجام نداده است  
يک وکيل خوب که بتواند اين حق را از وزارت         

ـد        .   دادگستري بگيرد  و يا اگر نظر ديگري داري
ـام   .   که کمکي باشد، من را راهنمايي کنيد    تـم

از همکاري . مطالب باال همراه با مدارک است
 باب از ايران. شما و کمک شما متشکرم

علت پيگيري من در ايـن      :   . . . نامه دوم از باب   

ـم کـه            رابطه اين است که ميخواهم ببيـن
ـد             ـزن کشوري که دم از حقوق بشـر مـي

ـا                 )   هلند(  ـر پ ـيـن را زي چرا ايـن قـوان
 :گذاچته و ميگذارد

خــودکشــي هــا در کــمــپ هــاي           .   ١
ـا           ـه پناهندگي هلند که خودم شاهد آن

 بودم
ـه       .   ٢ باز بودن پرونده و فرستادن افراد ب

کشور خودشان بدون داشتن پاسپورت  
 .و مجوز عبور

ـامـه             در ضمن اين هم يک قسمت از ن
متاسفانه : " جديدي که از وکيل داشتم

دادگــاه مــعــتــقــد اســت کــه وزارت            
دادگستري ميتواند نطرات شما را در       

دادگـاه  .   سفارت هلند در تهران بشنود    
ـا                      ـد کـه ايـن بـراي شـم ـيـکـن ـم فکر ن

ـامـه از        . " ( مشکلي ايجاد کند  متـن ن
ـه شـده                  ـه فـارسـي تـرجـم انگليسـي ب

 ).است
ـا          :   پاسخ ـم دوست عزيز باب، مـا حـت

. اين موضوع را پيگيري خواهيم كـرد      
ـاد و مـداركـي در                لطفا هر گونه اسـن
رابطه با وقايعي كه پـس از ديـپـورت            
شما به ايران برايتان پيش آمده را بـراي         

ـه            .   ما ارسال كنيد   ـه هـم ب ايـن مسـئل
لحاظ حقوقي و هم به لحاظ سيـاسـي    
ـه مـراجـع              قابل پيگيري و شكـايـت ب

  .قضايي بين المللي ميباشد
 رفيوجي. سوئد

من يک پناهجو هستـم  .   دوستان عزيز 
ـر         .   در کشور آزاد سوئـد     مـن ايـن شـع

که حاکي از دردهايي است که همه        را
. ما در اينجا حس ميکنيم، نوشته ام       

ـيـکـه کشـور مـا از دسـت                  و تا زمـان
جانيان آزاد نشـود ايـن دردهـا ادامـه             

 با تشکر فراوان مهران مکي. دارد
ـابـت ارسـال        .   مهران عزيز :   پاسخ از ب

ـم        ـر   .   شعرتان ممنون و مـتـشـكـري شـع
شما را در سايت همبستگي درج كرده 

ـر     .   ايم اگر برايتان مقدور است اين شـع
ـاز  .   را به زبان فارسي نيز ترجمه كنيـد        ب
 .هم براي ما مطلب ارسال كنيد

آيا رفتن به هنـد     .   ايران
 .صحيح است
با عرض سـالم و       .   سالم دوست عزيز  

ـه               خسته نباشيد من چنـد روز قـبـل ب
. شما اي ميل دادم اما جواب نگرفتـم       

از شما خواهش ميکنم به اين نامه مـن          
ـه عـلـت            .   جواب دهيد  ـم ب من به همراه دوسـت

اينکه در ايران دچار مشکلي هستم بايد خارج 

 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   جـمـع ه   س ا ع ت 
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