
هفته گذشته فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي        
کمپيني را در دفاع از حق پناهندگي اعضاي جـدا           

. شده اين سازمان در اردگاه تيپف آغاز کرده اسـت          
اين يکـي از کـمـپـيـن هـاي مـهـم فـدراسـيـون در                         
جلوگيري از وقوع يک تراژدي انساني در بـطـن يـک             

اين کمپيني در دفـاع از         .   سکوت گورستاني است  
حق انساني و شرافت و حيثيت امـنـيـت و زنـدگـي                
بهتر صدها فعال سياسي است، که سالـهـا زنـدگـي             
خود را وقف مبارزه بـا يـکـي از سـرکـوبـگـرتـريـن                    

کـمـپـيـنـي در        .   نطامهاي سياسي دنيا کـرده اسـت        
دفاع از حرمت و ارزش انساني کساني است که در      

گنـاه مـا ايـن        " نامه هاي خود به ما فرياد ميزنند،   
بوده که نمي خواستيـم در جـامـعـه، ديـگـر دخـتـر                    
فراري وجود داشته باشد، نمي خواستيم سرکوب و          

من سالح بـه دسـت        .   حقارت بر جامعه حاکم باشد    
گرفتم تـا هـر چـه بـدي وجـود               
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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

پاسخ به منخبي از 
 نامه ها

واحد فدراسيون در 
 كره جنوبي تشكيل شد

بيانيه وزارت كشور تركيه در خصوص 
 وضعيت پناهندگان شمال عراقى

  ٥ادامه در  ص

٥٠صفحه   ٧صفحه    ٦صفه    

 .روزهاي مهمي را در پيش رو داريم
پيش بسوى به شکست کشاندن مضحکه انتخابات 

٤ادامه در صفحه  جمھورى اسالمى  

 !" بابا برگرد به خانه"
 گزارشي از تظاهرات دفاع از حق پناهندگي شاهد اميري در گوتنبرگ سوئد              

روز پنج شنبه دوم ژوئن به فراخوان فدراسـيـون          
سراسري پناهندگـان ايـرانـي، تـظـاهـراتـي در               
مقابل اداره مـهـاجـرت در شـهـر گـوتـنـبـرگ                   

 بعد از ظهـر مـردم از       ٣ساعت .  برگزار گرديد 
همه جا دسته دسته، چه با اتومبيل شـخـصـي           
و چه با وسائل نقليه عمومي خود را به مقابل          

 کـيـلـومـتـري شـهـر            ١٠اداره مهاجرت که در     
 .گوتنبرگ قرار گرفته است رساندند

تظاهرات با شعار حق پناهندگي حـق مسـلـم            
ماست و حکم اخراج شاهد اميري ملغي بايـد         
گردد، آغاز و به مدت يک ساعت در مـقـابـل              
ساختمان اصلي اداره مهاجرت ادامه يافـت و         
تظاهر کنندگـان، خـواهـان لـغـو اخـراج و بـه                   

٣ادامه در صفحه رسميت شنـاخـتـن حـق          

از هر تراژدى 
انسانى جلوگيرى 

 مى کنيم
نگاهي به ابعاد مختلف 

کمپين فدراسيون در دفاع 
از حق پناهندگي اعضاي 

 جدا شده مجاهدين در عراق

 فرشاد حسيني

 مينا احدي

 ترآپل مرکز باز گردانى به جھنم را ببنديد
 فراخوان به تظاهرات در مقابل مرکز بازگرداني پناهجويان در هلند

 زبدون ما، هرگ روز جھانى پناهنده، با نام ما،    
٥صفحه  فراخوان به شركت در سمينار پناهندگي در تركيه  

٣صفحه   



همانگونه که از طريق تلويزيون نـيـز        
به اطالع رسانـديـم، کـيـوان جـاويـد             
عضو هـيـئـت دبـيـران فـدراسـيـون،               
ــاد در                  ــاي زي ــه ه ــل مشــغل ــي ــدل ب
تلويزيون کانال جديد، امکان ادامـه      
تهيه و ارائه برنامه همبـسـتـگـي را            

. در تلويزيون کانال جـديـد را نـدارد          
ما ضمن تشکر فراوان و صمـيـمـانـه        
از زحمات تاکنونـي کـيـوان جـاويـد            
براي تهيه برنامه هاي همـبـسـتـگـي          

تلويزيون، براي او آرزوي مـوفـقـيـت          
در فــعــالــيــتــهــاي ديــگــرش چــه در           

. زندگي سياسي و شخصي را داريـم       
همينجا به اطالع ميرسانيـم کـه از          
اين پس مسـئـولـيـت بـرنـامـه هـاي               

بـرنـامـه تـلـويـزيـونـي             -همبستـگـي  
فــدراســيــون ســراســري پــنــاهــنــدگــان     
ايراني به عـهـده سـيـامـک امـجـدي              
عضو هيئـت دبـيـران فـدراسـيـون و              
مسئول واحد انگـلـيـس فـدراسـيـون           

براي سيـامـک امـجـدي        .   خواهد بود 
در پيشبرد اين وظيفه مهم و جذاب        

اميدواريم .   آرزوي موفقيت ميکنيم  
تلويزيون همبستگي کماکان بتوانـد     
ابزار مهـم و مـوثـري در پـيـشـبـرد                 

فعاليتهاي فدراسيون و در منعکس     
کردن مجموعه فعاليتهاي گسـتـرده       

 .و جهاني اين واحد مهم باشد
 

 فرشاد حسيني
معاون دبير همبستگي 
فدراسيون سراسري 
 پناهندگان ايراني

 ٢٠٠٥ ماه مه ٣١
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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 

دو هفته ديگر موعد انجام انتـخـابـات         
رئيس جمهور در حـکـومـت اسـالمـي            

قرار است در ايـن روز يـکـي از             .   است
جنايتکاران کانديد را از صـنـدوق راي         
بيرون آورده و جمهوري اسالمـي ايـران         
به هر قيمت شده اين دست انداز را رد           
کرده و چند صباحي ديگـر بـراي خـود            

 .عمر بخرد
روحيه نيروهاي حکومت امـا بشـدت          

چرا که هر جا کـه سـر و       . ضعيف است 
کله کانديداها پيدا ميـشـود، هـمـگـي           
بدون استثنا ، با حمله و تعرض و کتک         
خوردن و بهم زدن جلساتشان از سـوي          

در روز   .   مردم معترض روبرو ميشونـد    
اول مه کارگران پـوزه رفسـنـجـانـي را               

جلسه کروبي در زنجان    .   بخاک ماليدند 
با سخنان اعتراضي يک زن مـتـشـنـج            
شد و بـا اعـتـراض مـردم عـمـال بـهـم                   

به ماشين همراهـان الريـجـانـي       .   خورد
مردم حمله کرده و شيشه اتومبيل وي        

حضـور قـالـيـبـاف در          .   را شـکـسـتـنـد      
سنندج به يک افتضاح سياسي بر عليه       
وي و رژيــمــش تــبــديــل شــد چــرا کــه              

و هـر   .   هيچکس به اين ميتينگ نرفت    

روز تظاهرات و اعـتـراضـات مـردم ،             
اعتراضات کارگران و دانشـجـويـان و           
جوانان رژيم را در اضطراب و وحشـت          

حــرکــات  .   کــامــل فــرو بــرده اســت             
اعتراضي چند روز گذشته دانشجويـان      
" و شعار هاي آنها و از جـملـه شـعـار                 

هاشمي اين آخرين پيام است، جـنـبـش         

لرزه مرگ  "   دانشجويي آماده قيام است   
 .را بر تن حکومت انداخته است

در خارج از ايران نيز ، مـردم خـود را               

براي برگزاري ميتينگهاي اعتراضي و     
اعالم نفرت و انزجار از حکومـت ضـد        

بخش .   انساني اسالمي آماده ميکنند   
بزرگي از اين مـردم فـراري از جـهـنـم                
جمهوري اسالمي پناهندگاني هستنـد    
که در کشورهاي مختلف پراکنده شـده       
و براي يک زندگي بهتر و امن تر تالش         

فـراخـوان مـا بـه هـمـه ايـن                . ميکنـنـد  
عزيزان اينست که در هر کجاي جـهـان         
کــه هســتــيــد، از ژاپــن تــا تــرکــيــه و               

پــاکســتــان و انــدونــزي ، از اروپــا تــا              
امريکا و کـانـادا و هـر کشـوري کـه                  
هستيد، با شرکت در مـيـتـيـنـگـهـاي              
اعتراضي و با سازمان دادن ميتينـگ       
و تــظــاهــرات کــاري کــنــيــد کــه ايــن              
مضـحـکـه انـتـخـابــاتـي بـه شـکـســت                 

ما از دست همين حکومت     .   بيانجامد
مـا  .   فاشيست اسالمي فرار کـرده ايـم        

قربانيان تحقير و توهين و زن ستيـزي،        
ما فراريان از دست شکنجه و اعدام و          
سنگسار، مـا کـارگـرانـي کـه بـدلـيـل                
اعــتــصــاب و اعــتــراض دســتــگــيــر و          
شکنجه شده و بسـيـاري از مـا را در                
گوشه زنـدان انـداخـتـه انـد، مـا افـراد                 
منتسب به اقلـيـتـهـاي مـذهـبـي، مـا               
فعالين سياسي و در يک کالم ما مردم        
بجان آمده از دست حکومت، بـايـد در        
اين شرايط وسيعا به ميدان آمده و بـا           
اعــتــراضــات خــودمــان روز مــرگ              

. حکومت اسالمي را نزديکـتـر کـنـيـم          
در هـمـه جــاي دنـيـا بــايـد درمـقـابــل                  
دوربين رسانه هاي جهـانـي رفـت و از             
موقعيت مردم در ايـران و مـبـارزات             

بايد با صداي بلند گفـت  . آنها حرف زد 

که ايران امن نيست و بايـد بـا صـداي             
بلند گـفـت چـرا آمـده ايـم و چـگـونـه                     
خواهان سرنگوني حکـومـت اسـالمـي        

 .هستيم
در خارج از ايران ، مـوقـعـيـتـي بـايـد                 
ايجاد کرد که افکار عمومي جهاني را       
عليه مضحکه انتخـابـاتـي رژيـم آگـاه            
کرد و بايد کـاري کـرد کـه دولـتـهـاي                 
غربي و اتـحـاديـه اروپـا ، ايـن شـوي                  
مسخره را که بـطـور مـثـال در آن جـز                 
چنـد تـروريسـت و جـانـي کسـي حـق                  

. کانديد شدن را ندارد، محکوم کـنـنـد         
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
همه پناهجـويـان را در اقصـي نـقـاط               
جهان فرا ميخواند که در اين حـرکـات          

مـا  .   اعتراضي فعاالنه شـرکـت کـنـنـد         
بايد دست به دست داده و کاري کـنـيـم            
که دنيا بداند که جمهوري اسالمـي در         
ايران بر درياي نفـرت و انـزجـار مـردم              
نشسته و هر نوع دفاع دولتهاي غـربـي     
از اين حکومت ترور وحشت مـحـکـوم         

ما بايد کاري کنـيـم کـه صـداي         .   است
اعتـراض مـردم بـر عـلـيـه حـکـومـت                  
اسالمي را در دنيا طنين انداز کـرده و          
ناقوس مرگ حکومت اسالمـي را بـه          

روزهـاي  !   عـزيـزان     .   صدا در بـيـاوريـم      
مهمي در پيش است عزم جزم کنيم که        
در اين روزها فعاالنه به خيابان آمده و         
بـا بــه شــکــســت کشــانــدن مضــحــکــه          
ــاتــي رژيــم، روز مــرگ ايــن               ــتــخــاب ان

 .حکومت فاشيست را نزديکتر کنيم

پيش بسوى به شکست کشاندن مضحکه 
 انتخابات جمھورى اسالمى

 مينا احدي

  تغيير مسئول تلويزيون همبستگى
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تــرآپــل يــکــي از مــهــمــتــريــن مــراکــز           
بازگرداني پناهجـويـان بـه کشـورهـا و             
بعبارتي به جهنم هايي که فرار کـردنـد          

صدها پـنـاهـجـو در راسـتـاي            .   ميباشد
 پناهجو از هـلـنـد        ٢٦٠٠٠طرح اخراج   

در اين مرکز نگه داشته ميشونـد تـا بـا             
موج عظيم فشارهاي روحي رواني آنـهـا        
را ودار به بازگشت بـه کشـورهـاي خـود             

پناهجويـانـي کـه در ايـن مـرکـز               .  کنند
نگهداري مي شونـد از مـعـروف تـريـن              
کشورهايي هستند که شـعلـه هـاي بـي             

. از ايـران   .   حقوقي در آن بيداد مي کـنـد       
عراق، افغـانسـتـان، سـومـالـي، سـودان             

در ايــن مــرکــز     .   و نــظــايــر آن    .   اتــيــوپــي
پناهجويان تحت انواع فشارهاي روحـي     
قرار گرفته تا مجبور شونـد بـرگـه هـاي             

را با دسـتـان خـود        !!  بازگشت داوطلبانه 
ــه کشــورهــاي خــود                  امضــا کــرده و ب

 .بازگردانده شوند
تا کنون مقاومت و اعتـراضـات وسـيـع           

 ٢٦٠٠٠مردم هلند، عليه طرح اخـراج        
پــنــاهــجــو از هــلــنــد، دولــت و وزارت              
مهاجرت اين کشور را، در تـنـگـنـاهـاي           

در بسـيـاري از       .   شديدي قرار داده اسـت    

ــر کــردن و                  شــهــرهــا مــردم اجــازه داي
بازگشايي چنين مـراکـزي را بـه دولـت              

امــا تــرآپــل از جــملــه مــعــدود          .   نــددنــد

مراکزي است که دولت هلند موفق شـده        

است به منظور بازگرداني پـنـاهـجـويـان          
اين کـمـپ يـک بـار در             .   بازگشايي کند 

 به همين منظور افتتاح شد      ١٩٩٧سال  
ــرضــات مــداوم مــردم و                   ــا اعــت کــه ب
پناهجويان و سازمانهاي مدافع حـقـوق        

در .   پناهندگي مجبور به بستن آن شدند     
 نـيـز بـايـد ايـن سـنـاريـوي                 ٢٠٠٥سال  

پــيــروزي اراده مــردم و مــدافــعــيــن                  
 .پناهندگي را تکرار کرد

به همت پناهجويان و حـمـايـت چـنـديـن             
سازمان و نهاد مدافع حقوق پناهنـدگـي       

از سـاعـت   )   يوني(  ژوئن   ٥روز يکشنبه   
 بعد ازظهر تطاهـرات اعـتـراضـي          ١\ ٥

. در مقابل اين مـرکـز بـرگـزار مـيـشـود              
مهران معماري عضو فعـال فـدراسـيـون          
سراسري پناهندگان ايراني، که خـود در       
اين مرکز جهنمي مـيـبـاشـد، يـکـي از               

مهمترين سازمان دهندگان اين حـرکـت        
 .اعتراضي است

هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري           
پــنــاهــنــدگــان ايــرانــي ضــمــن حــمــايــت         
قاطعانه از اين حرکت به حق اعتراضي،       
همه پناهندگان، پـنـاهـجـويـان و مـردم              
شريف و آزاديخواه را به شـرکـت در ايـن          

شايان ذکر است   .   تظاهرات فرا ميخواند  
که از مراکز شـهـرهـاي بـزرگ از جـملـه                
آمستردام و خرونينگن اتـوبـوس هـايـي           
براي حمل عالقمندان به شرکت در ايـن          
حرکت اعـتـراضـي سـازمـان داده شـده               

جهت دريافت اطالعات بيشتر بـا    .   است
 ٠٠٣١٦١٣٩٤٠٥٣٤شــمــاره تــلــفــن      
 .تماس بگيريد

همبستگي فدراسيون          
سراسري پناهندگان ايراني               

 واحد هلند      
 ٢٠٠٥)  يوني   (  ژوئن     ٤

 ترآپل مرکز باز گردانى به جھنم را ببنديد

حق پناهندگي شاهد امـيـري و بـقـيـه              
سـپـس   .   پناهجويان بـازداشـتـي شـدنـد        

تظاهر کنندگان به سمت بـازداشـتـگـاه        
. اصلي پـنـاهـجـويـان حـرکـت کـردنـد               

صحنه جالبي بود هـمـه پـنـاهـجـويـان              
ــن                  ــزرگ اي ــن ب ــال ــي در س ــت ــازداش ب
بازداشتگاه، پشـت شـيـشـه و روبـروي             

شرکت .   تظاهر کنندگان ايستاده بودند   
کنندگان در تظاهرات در آنجا نـيـز بـه            

ــد               . مــدت يــک ســاعــت شــعــار دادن
ــا                ــي بـ ــتـ ــازداشـ ــان بـ ــويـ ــجـ ــاهـ ــنـ پـ
تظاهرکنندگان تماس برقرار ميکردنـد     
و شماره تلفن رد و بدل مي نـمـودنـد و              
بطور مرتب و از طريق نوشته هايي که        
پشت شيشه سالـن بـازداشـتـگـاه قـرار             
ميدادند، انتظارات و خـواسـتـه هـاي            

يــکــي از   .   خــود را بــيــان مــيــکــردنــد        
پناهجويان بنام کامران صـيـفـوري در          

 يــک پــالکــارد        ابــتــکــاري جــالــب روي    
 ماهه شاهد را نصـب  ١٦تصوير دختر   

کرده و زيـر آن ايـن جـملـه را نـوشـتـه                     
 ."بابا برگرد به خانه:"بود

در طــول دو ســاعــت تــظــاهــرات،                 
ــامــه مــتــرو،             ــگــارانــي از روزن خــبــرن
تلويزيون آزاد سـوئـد و هـمـچـنـيـن از                 
ــزب                ــان حـ ــوانـ ــه جـ ــامـ ــوي روزنـ سـ
سوسياليست سوئد حضور داشـتـنـد و         

 .گزارش تهيه ميکردند
بهروز مهرآبادي و کريم نوري از طـرف         
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       
همراه با خبرنگاران نامبـرده بـه داخـل           
بازدشتـگـاه رفـتـه و بـا پـنـاهـجـويـان                   
بازداشـتـي بـه مصـاحـبـه و گـفـتـگـو                   
پرداختند و صحبتهاي پناهجـويـان را        

الزم .   براي خبرنگاران ترجمه ميکردنـد    
به ذکر است که پناهجويان بـازداشـتـي         
از کشورهاي ديگر نيز تلـفـن عـبـداهللا           
اسدي را يادداشت مـي کـردنـد تـا بـا                

 .فدراسيون تماس بگيرند
در طول اين تظاهرات عـبـداهللا اسـدي          
از مسئولين فدراسيون سوئد در ميـان       

تظاهرکنندگان سخنراني ميکرد و در       
پايان، از شـرکـت کـنـنـدگـان در ايـن                  
تظاهرات تشکـر نـمـود و آنـهـا را بـه                  

مبارزه هر چه بيشتر در دفـاع از حـق              
 .پناهندگي دعوت کرد

پرونده شـاهـد امـيـري هـم اکـنـون بـه                   
مطبوعات سوئد کشيده شده و مـورد         
حمايت ديگر سازمـانـهـا و نـهـادهـاي             

دفاع از حق پنـاهـنـدگـي قـرار گـرفـتـه                
 .است

عالوه بر ايـنـهـا فـدراسـيـون سـراسـري               
پناهندگان ايـرانـي در گـوتـنـبـرگ در               
بيانيه اي خطاب به همه سـازمـانـهـا و            
نهادهاي دفاع از حق پـنـاهـنـدگـي، از            

آنها خواسته است که براي جلوگيري از       
. اخــراج شــاهــد امــيــري اقــدام کــنــنــد         

صليب سرخ سوئد ايـن بـيـانـيـه را در                
بـراي  .   سطح وسيعي توزيع کـرده اسـت       

پيشبرد سريع پرونده شاهد، فدراسيـون      

يتوبوري براي وي وکيل گرفـتـه کـه در            
حال بررسي درخواست جديد براي اخـذ       

 .اقامت او ميباشد
در ضمن شماري از فـعـالـيـن دفـاع از              
حق پناهندگي از جريان هيچ کس غير       
ــزب                 ــان ح ــوان ــســت، ج ــي ــي ن ــون ــان ق
سوسياليست سوئد در اين تـظـاهـرات         

دفـتـر فـدراسـيـون در          .   شرکت داشتنـد  
گوتنبرگ از راههاي مختلفي در حـال        
تالش بـراي لـغـو اخـراج و بـرسـمـيـت                  
شناختن حق پناهندگي شاهد امـيـري        

ــاشــد      ــري       .   مــي ب ــراس ــون س ــي ــدراس ف
پنـاهـنـدگـان ايـرانـي در سـوئـد هـمـه                   
پناهجويان را براي دفاع از حقوق خـود        
به مبارزه اي متشکل در صفـوف ايـن          

 .سازمان فرا ميخواند
 

همبستگي، فدراسيون           
سراسري پناهندگان ايراني               

 در گوتنبرگ سوئد        
 ٢٠٠٥سوم ژوئن     

گزارشي از تظاهرات دفاع از حق پناهندگي شاهد اميري در گوتنبرگ 

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپونديد
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من سالح به دست گرفـتـم تـا هـر چـه                
مـن  .   بدي وجـود دارد را مـحـو کـنـم              

بخاطر آزادي مردم مي جنـگـيـدم، در          
زير بمب و موشک آمريکايي ها تـنـهـا      

به مـن  .   به فکر آينده زندگي مردم بودم  
و بــه دوســتــان در بــنــدم در اردوگــاه               

ايــن . "   آمــريــکــايــي هــا کــمــک کــنــيــد       
کمپيني است که هيچ فرد و سازمان و        
نهاد سياسي اپوزيسـيـون کـه مـدعـي            
مبارزه با جمهوري اسـالمـي، بـاشـد،           
نمي توانـد در مـقـابـل آن شـانـه بـاال                   

اين کمپيني است در افشـاي       .   بيندازد
ديگر سياست هاي کريه و ضد انساني       
کميسارياي پناهندگان سازمان ملـل،     
در افشاي مدعيان دمکراسي و آزادي      
مــردم عــراق، در افشــاي عــمــيــق تــر            
جــمــهــوري اســالمــي و تــالش هــاي            
وسيعش براي شکار و قـربـانـي کـردن             

ايـن کـمـپـيـنـي         .   گرفتن از اپوزيسيـون   
براي نجات صدها انسـانـي اسـت کـه             
نمي خواهند به زيـر چـتـر سـرکـوب و                

. حماقت جمهوري اسالمي بـازگـردنـد       
صدها انساني که خـود را آمـاده مـي             
کنند در اردوگـاه آمـريـکـايـي هـا در                
بدترين شرايط بـپـوسـنـد امـا تسـلـيـم               

اين کمپيني  .   جمهوري اسالمي نشوند  
براي جلوگيـري از وقـوع يـک تـراژدي              

 .انساني است
پيش زمينه ها و سوابق             

 سياسي اين کمپين         
به دنبال حـاد شـدن و قـريـب الـوقـوع                 

. يــافــتــن جــنــگ آمــريــکــا بــا عــراق           
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي       

ما هـمـان    .   بالفاصله اعالم هشدار داد   
موقع اعالم کرديم که وقوع اين جنگ        
ميتواند خطرات جدي براي دهها هزار      
پناهنـده و آواره سـيـاسـي ايـرانـي در                 

به سازمانهـاي بـيـن       .   عراق ايجاد کند  
المللي تماس گرفته و نگراني خـود را          

ستاد ويژه تشکـيـل داده       .   ابراز داشتيم 
و عواقب انساني اين جنگ را با دقـت         

هـمـان   .   دنبال کرده و افشا مـيـکـرديـم         
موقع خـواهـان انـتـقـال فـوري کـلـيـه                  
پناهندگان و نيـروهـايـي کـه خـواهـان             

خروج از عراق بـودنـد بـه کشـور امـن               
بعبارتي در پيش و پس از       .   سوم شديم 

دوران جنگ، يـک کـمـپـيـن سـيـاسـي                
تشکيالتي گسترده اي را در دفـاع از           
فعالين سياسي و پناهندگان ايراني در      

پـس از جـنـگ        .   عراق به پيـش بـرديـم      
کمپين ما، بر روي پناهندگاني کـه از          
الطاش بسـمـت مـرز اردن فـرار کـرده               

در عـيـن حـال        .   بودنـد مـتـمـرکـز شـد          
بشدت نگران نيروهاي اپـوزيسـيـون از         

. جمله نيروهاي مجاهدين خلق بـوديـم       
ايــن کــمــپــيــن مــا در دفــاع از حــق                 
پناهندگي فعالين سياسي در عراق از       
همان دو سال پـيـش تـا کـنـون ادامـه                 

پيشرويها، موفقيت هـا    .   داشته و دارد  
و دست آوردهاي مشخـصـي داشـتـيـم           

 .که در حوصله اين مقاله نيست
اما اين کمـيـن مـعـيـن دفـاع از حـق                   
پــنــاهــنــدگــي اعضــاي جــدا شــده                 
مجاهدين خلق، با تمـاس تـعـدادي از           
افــرادي کــه مــوفــق شــده از اردوگــاه             
آمريکايي ها خارج شده و خـود را بـه            

. يک کشور اروپايي برسانند آغـاز شـد        
با کمک اين دوستان در جريان جزئيات       
بيشتري از وضعيت اين انسانهـا قـرار         

به مـحـض کسـب اطـالعـات          .   گرفتيم
الزم در اين خصوص کمپين را هـفـتـه           
گذشته اعالم کرده و اکنون نيز با تمـام         

 .قوا آن را به پيش مي بريم
نگاهي به وضعيت          

 پناهندگان مستقر در تيپف              
تيـپـف، نـام اردوگـاهـي اسـت کـه از                  

ــيــش حــدود            ــن از      ٣٠٠دوســال پ  ت
اعضاي جدا شده سازمان مـجـاهـديـن         
را در خود جاي داده و هـمـگـي تـحـت              
کنترل، نظارت و حـمـايـت نـيـروهـاي               

اين افراد کليه سـالح    .   ائتالفي هستند 
ها و تجهيزات خـود را بـه مـقـامـات               
آمريکايي تحويل داده و اعـالم کـرده           
اند که حاضر نيستند در کمـپ اشـرف          
باقي مانده و مي خـواهـنـد بـه کشـور              

هـيـچ   .   امن سومي انتقـال داده شـونـد         
يک از اين افراد تمايلي به بازگشت بـه          

کـلـيـه افـراد       .   ايران را نداشته و ندارنـد     

مستقر در تيپف بر اساس کنوانسيـون       
چهارم ژنو يعنـي قـرارداد مـربـوط بـه              
شـرايــط اشــغــال و نــحـوه بــرخـورد بــا              

بـه عـبـارتـي بـه          ( نيروهـاي چـريـکـي         
تـحـت نـظـارت       )   عنوان اسراي جنگـي   

هـمـه   .   نيروهاي ائتالفي قرار گرفته اند    
اين افراد توافقنامه ايي را با نيروهـاي        
آمريکايي امضا کردند که براساس آن       
بعنوان افراد تحت الـحـمـايـه مـطـابـق             

. کنوانسيون چهارم ژنو قرار مـيـگـرنـد        
چه در قـراردادهـا و تـوافـقـات فـردي                
فيمابين ساکنين تـيـپـف و نـيـروهـاي             
ائتالفي و چـه در اظـهـارات شـفـاهـي               
مقامات آمريکايي صـراحـتـا عـنـوان          
شــده اســت کــه شــمــا مــيــتــوانــيــد از             
کميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل       
و صـلـيـب سـرخ جـهـانـي درخـواسـت                 
پناهندگي و انتـقـال بـه کشـور ديـگـر               

امـا ايـنـهـا فـقـط مـاده هـا و                   .   کنيد
کلمات زينت بخش دوسال زنـدگـي در         
آن کمپ بوده و در واقـع هـيـچـگـونـه                 
امکان و تسهيالت عملي براي تمـاس       
اين افراد با کميساريـاي پـنـاهـنـدگـان            
سازمان ملل يا ساير نـهـادهـاي بـيـن             
المللي ذيربط در اين موضـوع فـراهـم           

امکان تماس کـلـيـه افـراد       . نشده است 
اين کمپ با بيرون از کـمـپ، مسـدود             
شــده و عــمــال ايــن افــراد را در يــک                 
اردوگاه دربسته با کمتريـن امـکـانـات        
اطالعاتـي و ارتـبـاطـاتـي مـحـبـوس               

ساکنين تـيـپـف بـا وجـود           .   ساخته اند 
بسته بودن کمپ، در يک برزخ و در زير         
يک بمباران هولناک رواني قرار گـرفـتـه         
و دچار انواع بيماري هاي روحي رواني       

براساس مصاحـبـه هـايـي        .   گرديده اند 
که نيـروهـاي ائـتـالفـي بـا ايـن افـراد                   
داشته اند به آنها گفته شده که ممـکـن          
است پروسه تماس شما با کميساريـاي       
پناهندگان و بررسي وضعيت شـمـا از         

 سـال    ٢ مـاه تـا         ٦جانب اين سازمان    
بسياري از ساکنين تيپف   .   طول بکشد 

نــگــران ايــن هســتــنــد، کــه نــيــروهــاي         
آمريکايي قصد معاملـه سـيـاسـي بـا            
جمهوري اسالمي را داشـتـه بـاشـد و              

آنها قربانيان خاموش و بي سروصداي       
ايـن  .   اين معامله سياسي واقع شـونـد       

خود يک موج عذاب و فشار و استرس        
روحي شديدي را هـمـه روزه بـه آنـهـا                 

 .تحميل کرده است
جمهوري اسالمي و ساکنين              

 تيپفپ    
س از جنگ عراق جمهـوري اسـالمـي          
تــحــرکــات خــود را عــلــيــه نــيــروهــاي          

بـي  .   اپوزيسيون در عـراق شـدت داد          
همـه آب    .   ثباتي ناامني و هرج و مرج     

گل آلود منـاسـبـي بـود بـراي اهـداف               
شوم تروريسـتـي جـمـهـوري اسـالمـي             
عليه نيروها و فعالين شـنـاخـتـه شـده             

ابـتـدا دسـتـه       .   سياسي مخـالـف رژيـم      
دسته تيمهاي ترور جمهوري اسـالمـي       
مشخصا بـه قصـد تـرور و تـهـديـد و                  
ارعاب فعالين اپوزيسيون راهي عـراق    
شــده و مــجــمــوعــه اي از اقــدامــات             

ما ليـسـتـي از      .   ترويستي را انجام داد   
اين قربانيان اهداف شـوم تـروريسـتـي           
جمهوري اسـالمـي آمـاده کـرديـم کـه               

در دستـرس  .   بزودي اعالم خواهيم کرد   
ترين تارگت ها و اهدافي کـه رژيـم بـه             
ترور آنها موفق ميشد، عمدتا فعالين       
سياسي بودند که تحت حمـايـت هـيـچ           
حزب و نهـادي قـرار نـداشـتـه و بـدون                
ــي در                   ــت ــي ــن ــت ام ــاي ــم ــاظ و ح ــف ح
اردوگاههاي الطاش و غيره رهـا شـده          

پس از ايـن دور تـرور و حـاکـم                 .   بوند
نمودن جو ترس و ارعـاب، جـمـهـوري            
اسالمي با تاکتيک ديگري فعاليتهـاي     

ايـن بـار هـدف        .   خود را سـازمـان داد       
بمباران تـبـلـيـغـاتـي و روانـي عـلـيـه                   
ــان                  ــازم ــده از س ــدا ش ــاي ج ــروه ــي ن
مجاهدين خلق و وادار نمودن آنـهـا بـه           

بـراي  .   بازگشت به ايران به کـار افـتـاد          
وزارت .   ســـازمـــان دادن ايـــن اقـــدام         
" تـوابـيـن   " اطالعات رژيـم، تـيـمـي از            

حرفه اي و آمـوزش ديـده را بـه کـار                   
گرفته و کميته اي بنام کميته نجات را        

هـدف اصـلـي کـمـيـتـه            .   تشکـيـل داد    
نجات اعمال فشـار بـه خـانـواده هـاي              
اعضاي جدا شده مجاهدين و از ايـن           
طريق فرو ريختن آواري از فشـارهـاي          

. روحي عاطفي به سر اين نيروهـا بـود         
کميته نجات با اين کمـپـيـن سـازمـان            
يافته خود موفق شـد در سـه مـرحلـه               
ــواده                 ــان ــر از اعضــاي خ ــف ــا ن صــده
مجاهدين را به عراق برده تـا فـرزنـدان           
خـود را وادار بــه بـازگشــت بـه ايــران                

، ١٣٨٣اين کميته در تير مـاه      .   کنند
 نـفـر،     ٤٧ خانـواده شـامـل         ٣٢تعداد  

 خـانـواده     ١٣٥ تعداد   ١٣٨٣مهرماه  
، ١٣٨٣ نفـر و دي مـاه            ٣٢٠شامل  
 ١٠٠٠ خـانـواده شـامـل           ٣٠٠تعداد  

از سـوي    .   نفر را به عراق اعزام کـردنـد        
ديــگــر تــبــلــيــغــات وســيــعــي را بــراي          

در .   بازگرداندن اين نيروها آغاز کردنـد     
 تـا    ٢٠٠٤اثر اين فعاليتها از اکتـبـر         

 نفر از اعضـاي جـدا     ٢٧٣کنون تعداد  
شده مجاهدين به ايران بازگردانده مـي       

کليه مجاهديـن بـازگشـتـي بـه           .   شوند
ايران تحت بـازجـويـي هـاي شـديـد و                
تــهــديــد و فشــار تــوســط نــيــروهــاي             
اطالعاتـي جـمـهـوري اسـالمـي قـرار              

ــه اجــبــار             .   گــرفــتــنــد  از ايــن افــراد ب
مصاحبه هاي تلويزيوني گرفـتـه و در          
روزنامه ها و سايت هاي مختلف قرار       
داده و ايــن رونــد اعــتــراف گــيــري و              
مصاحبه هاي تواب گونه در رابطه بـا         

ايــن .   مــابــقــي کــمــاکــان ادامــه دارد         
 .فعاليتها همچنان ادامه دارد

اهداف و شيوه فعاليت اين             
 کمپين   

کمپين دفاع از حق پناهندگي اعضاي      
هدفش را صـريـح     .   جدا شده مجاهدين  

. و آشکار در نامش اعالم کـرده اسـت          
هدف اين کمپين تـامـيـن و تضـمـيـن               
امنيت جسمي، روحي و روانـي کـلـيـه           
افراد مستقر در تيپف و انتقـال کـلـيـه            

ايـن  .   آنان به کشور امن سوم مي باشد      
کمپين در پروسه فعاليت خود نهـادهـا        
و ســازمــانـهــاي زيــر را بــراي تــحــقــق            
مطالباتش تحت فشار مدام تبـلـيـغـي         

 :سياسي اجتماعي قرار ميدهد
ستاد فرماندهي نيروهاي ائـتـالف     -١

در حـال حـاضـر ايـن افـراد              .   در عـراق  
تــحــت الــحــمــايــه ســتــاد فــرمــانــدهــي        

نگاهي به ابعاد مختلف کمپين فدراسيون در دفاع از حق 
 پناهندگي اعضاي جدا شده مجاهدين در عراق

 فرشاد حسيني ادامه از صفحه اول



    2005   ژوئن  3 5 ١٩٥همبستگى هفتگى  
 

بـه  .   روز جهاني پـنـاهـنـده نـزديـک اسـت             
مناسبت اين روز، عفو بين الملل و بارو        
در شهر آنكاراي تركيه، پـانـلـي تـرتـيـب             
داده اند که سخنراني و مهماني از جملـه    
ســازمــان مــلــل حــقــوق بشــر و ديــگــر             
سازمانهايي که به نوعي بـراي دفـاع از           
حقوق پناهندگي فعاليت مـيـکـنـنـد در           

مـا  .   اين پانل شـرکـت خـواهـنـد داشـت             
واحد فدراسيون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان             
ايراني و حزب کمونيست کارگـري ايـران        
ــنــاهــجــويــان و                  ــکــارا از هــمــه پ در آن
پناهندگان از جمله پرونـده بسـتـه هـا و              
شمال عراقي ها و ديگر پـنـاهـجـويـان و           
پناهندگاني که در ترکيه اقامت دارنـد،        
درخواست داريم که در اين پانـل حضـور       

ــنــد        ــه هــم رســان اگــر ايــن روز مــا،         .   ب
پناهجويان و پناهندگان ميبـاشـد، اگـر          

قرار است گرد همايي به نام ما و بخاطر         
ما، صـورت گـيـرد بـايـد خـود در ايـن                   
اجالس حضور داشته باشيم و در روند و         
سير مـنـاظـرات جـلـسـه، تـاثـيـر گـذار                   

اگـر قـرار اسـت بـراي بـهـبـودي                .   باشيم
اوضاع پناهندگي بحث و گفتگو کننـد،       
بايد مشکالت را از زبان ما پناهندگـان        

 .و پناهجويان بشنوند
همه ساله در ترکيه، نزديک به چهل نهـاد   

و سازمان، به مناسبت هـاي مـخـتـلـف            
گرد هـم آمـده و پـيـرامـون مسـايـل و                    
مشکالت، و تالش براي بهبـود اوضـاع         

امـا  .   پناهندگي، به گفتگو مي نشيننـد     
نه تنها تغييري در اين اوضاع نابسامان       
مان ايجاد نميشود، بـلـکـه بـا گـذشـت               
زمان موانع و مشـکـالت گـونـاگـون و               

. بيشتري بر سر راه مان نهاده مـي شـود          
چه بسيار پناهجويان پرونده بسته اي که       

در گوشه و کنار ترکيه به زندگي مشقت        
بـه امـيـد      .   بار و مخفيانه تن مـيـدهـنـد         

روزي که شايد روزنه نجاتـي بـر زنـدگـي             
و بتوانند از حـد  .   تاريک شان پرتو افکند   

اقل حقوق انساني بـراي ادامـه زنـدگـي             
و يا شمال عـراقـي هـا          .   بهره مند گردند  

که در بالتکليفي کامل به سر ميبرند و         
زندگي سخت پناهندگـي گـريـبـان گـيـر             

 .آنها هم ميباشد و غيره

اين روز روز ماست بياييد به اتفاق هـم          
صداي حق طـلـبـانـه خـودرا بـه گـوش                 
مسئولين و برگزار کنندگان اين مراسم      

 و پانل برسانيم
براي اطالعات بيشتر با نازيال محـمـد         

 حسني زماني تماس گرفته شود
 محل برگزاري مراسم          

چاقداش صنعتلر محله سي             
 آنکارا   

 
  ١٣  تاريخ برگزاري مراسم         

 بعد از     ٢ ساعت    ٢٠٠٥ژوئن  
 ظهر  

. نيروهاي ائتالف در عراق مي باشـنـد       
اين نهاد موطـف اسـت در درجـه اول              
تسهيالت و شرايط زندگـي سـاکـنـيـن           

امـکـان   .   اين کمپ را بـهـبـود بـخـشـد            
تماس اين افـراد بـا دنـيـاي بـيـرون را                  
فراهم کرده و ضمـن تـامـيـن سـالمـت              
روحي و جسـمـي افـراد بـايـد سـريـعـا                  
ترتيب مالقات کارمندان کميساريـاي     
پناهندگان سـازمـان مـلـل، سـازمـان             
صليب سرخ جهاني، و سـازمـان بـيـن             
المللي مهاجرت با ساکنيـن کـمـپ را           

کـلـيـه ايـن افـراد بـايـد              .   فراهم نـمـايـد    
بتوانند ظرف مدت کـوتـاهـي تـوسـط            
کميسارياي پناهندگان سازمـان مـلـل        
نام نويسي شده و در پروسه انتقال قـرار         

 .گيرند
در اين رابطه مجموعه اي از مـالقـات          
ها با مـقـامـات آمـريـکـايـي و سـايـر                  
نيروهاي موتلفه در عـراق، را انـجـام             
داده و در کشورهاي مختلف اروپـايـي         
با کنسول گريها و مـقـامـات مسـئـول            

 .مذاکره خواهيم کرد
کميسارياي پناهنـدگـان سـازمـان          -٢

اين سازمان موظف است سريعا     .   ملل

هيئتي را به اين کـمـپ اعـزام کـرده و               
پروسه نام نويسي، پـذيـرش و انـتـقـال              

. فوري آنان به کشور سوم را انجام دهد        
کليه ساکنين تيپف بايـد، نـه بـعـنـوان             
ــکــه                ــل ــو، ب ــون چــهــارم ژن ــوانســي ــن ک
کنوانسيون پناهندگي، تحت حـمـايـت       

. و پوشش اين سازمـان قـرار بـگـيـرنـد            
اين سازمان در عين حال موظف است       
تا زمان آماده شدن مقدمات انـتـقـال،          
کليه اين افراد را به کمپ تحت حمايت        

 .و پوشش خود انتقال دهد
در اين رابطه نيز يک شبکـه ارتـبـاطـي            
فــعــال و مــداومــي را بــا مســئــولــيــن           
کميسارياي پناهندگان سازمـان مـلـل        
در ژنو ايجاد کرده و تالش ميکنيم تـا         
اين سازمان را وادار نماييم که هيئـتـي    
را براي بررسي اين موضوع بـه اتـفـاق            
 .نماينده فدراسيون به عراق اعزام کند

کـلـيـه    .   سازمان مجـاهـديـن خـلـق          -٣
افراد مستقـر در تـيـپـف از اعضـا و                 
فعالين ايـن سـازمـان بـوده و سـالـهـا                  
زندگي خود را صرف فعاليت براي ايـن       

بـه دلـيـل هـمـيـن           .   سازمان کـرده انـد      
فعاليتها در معرض خطرات امـنـيـتـي      

جدي از جانب جمهوري اسالمـي قـرار         
گرفته و بعبارتي بي هيچ حـفـاظـي در           
تيـررس جـالدان رژيـم اسـالمـي قـرار               

حــداقــل پــرنســيــپ يــک       .   گــرفــتــه انــد   
سازمان سياسـي حـکـم مـيـکـنـد کـه                
نسبت به سرنوشت و زندگي و امـنـيـت       
نيروهايي که سالها در آن سازمان کـار     
و فــعــالــيــت کــرده انــد، احســاس                   
مسئوليت کرده و براي اعـزام آنـهـا بـه             

سـازمـان   .   يک کشور امن تـالش کـنـد         
مجاهدين نمي تواند نيروهاي خـود را        
به صرف اينکـه حـاضـر نـيـسـتـنـد بـا                  
شرايط و مـحـيـط اعـالم شـده ادامـه                
فعاليت دهند، مورد قهر قـرار داده و           
آنها را طعمه رژيم آدم کـش جـمـهـوري            

مــا در جــريــان ايــن         .   اســالمــي کــنــد   
کمپين، فشار سياسي و اخالقـي خـود         
را به سازمان مجاهدين شـدت داده و           
تالش مي کنـيـم تـا ايـن سـازمـان را                 
وادار نماييم که به دخالتگري فعـال در         
رابطه با پروسه انتقال ساکنيـن تـيـپـف         

 .به کشور امن سوم، بپردازد
ايـن کــمـپــيـن جـمـهــوري اســالمـي را               
بعنوان يکي از مهمترين و جدي تـريـن         

خطرات و تهـديـدات قـلـمـداد کـرده و               
مدام عليه فعاليتهـاي ضـدانسـانـي و            
سرکوبگرانه اش براي وادار نمودن ايـن        
افراد به بازگشت بـه ايـران، افشـاگـري            

 .مي کنيم
اين کمپين تالش ميکند که شبکه اي        
از سازمانها و افراد و نهادهاي انسـان         
دوست و مترقي را ايجاد کرده و تعداد        
هر چه بيشتري از سازمانها و نـهـادهـا          
را به دخالتگري فعال براي نجـات ايـن          

 .انسانها بکشاند
کمپين دفاع از حق پناهندگي اعضاي      
جدا شده مجاهدين در عراق، کمپينـي       

فدراسيون در  .   است عميقا اومانيستي  
امر دفاع از حق اين افراد، پيشنه هاي        
ســيــاســي فــکــري آنــهــا و تــعــلــقــات             
سازماني تشکيالتي آنها را مبنا قـرار       

آنچه براي ما اهـمـيـت دارد         .   نمي دهد 
ايــن اســت کــه ايــن افــرد مــخــالــفــيــن           
سياسي جمهـوري اسـالمـي بـوده، بـه             
دليل فعاليت عليه جمهوري اسـالمـي        
در تيـررس ايـن رژيـم قـرار گـرفـتـه و                    

. زندگي و امنيت شان در خـظـر اسـت            
براي ما اين مهم است که هيچ يـک از            

اين افراد دقيقا بخاطـر نـفـرتـي کـه از               
جمهوري اسـالمـي دارنـد تـمـايـل بـه                

براي مـا ايـن       . بازگشت به ايران ندارند 
مهم است که نبايد تنور قرباني گرفتـن   

نبايد .   جمهوري اسالمي را داغ تر کرد     
. آنها را به قعر بي حـقـوقـي سـوق داد              

نبايد آنها را مانند ابزاري بي مصـرف         
کليه اين افراد انسـانـهـاي        .   پرتاب کرد 

شريف و آزاديخواهي هسـتـنـد کـه دل            
شـان بــراي نـجــات مـردم و آزادي در                
جامعه ايران و محو اختناق و سرکوب       

مـا بـا تـمـام قــوا از حــق               .   مـي طـپــد    
بـا  .   انساني اين افراد دفاع مـي کـنـيـم          

تمام قـوا از حـرمـت و شـان و ارزش                   
بـاري کـه     .   انساني آنها دفاع مي کنيـم     

سازمان مجاهدين حاضـر نـيـسـت بـه            
دوش بگيرد، ما با کـمـال افـتـخـار بـه               
دوش گرفته و اين پـرچـم را در سـطـح                
بين المللي و تا زمان رسـيـدن آخـريـن             
نفرشان به کشور امن سوم بـرافـراشـتـه           

مـا نـمـيـگـذاريـم ايـن            .   نگه مي داريـم   
 .تراژدي به وقوع بپيوندد

 بدون ما، هرگز روز جھانى پناهنده، با نام ما،    
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بــا هــدف پــيــدا شــدن راه حــلــي بــراي             
 خارجي ايراني تبـار  1204وضعيت  

در نتيـجـه مـذاكـرات مـابـيـن وزارت                
وزارت امــور خــارجــه دولــت       ,   كشــور   

تــركــيــه و كــمــيــســاريــاي عــالــي                   
ــان   ــدگـــ ــنـــ ــاهـــ ــنـــ ــخ          پـــ ــاريـــ در تـــ
 بخاطر اينكه اين    7/11/2003

گــروه در كشــورمــان شــامــل مــراحــل          
پناهندگي نـمـي شـونـد و ايـرانـيـهـاي                
ديگري كه در عراق هستند تشويق بـه         

انجام دادن     , امدن به كشورمان نشوند   
انتقال انها به كشور سوم بوسيله كشور       

هزينه بـهـداشـتـي و         ,   خرج اقامت ,   ما

ســالمــتــي و تــمــامــي احــتــيــاجــهــاي         
اجــتــمــاعــي از طــرف ســازمــان مــلــل         
پذيرفته شـده اسـت و در چـهـارچـوب                

قـانـون     (   5683حكم قانوني شماره    
اقامـت و گـردشـگـري خـارجـيـهـا در                 

اســت را بصــورت مشــروط        )   تــركــيــه
تحت ثبـت قـرار گـرفـتـه و در جـهـت                   
قانوني شدن وضعيتشان در حـال اجـرا         

 .ميباشد
اين گروه با فرار كردن به عراق از ايـران     
و با ادعاي تحـت ظـلـم و فشـار قـرار                 
گرفتن در ايـران و بـعـد از ايـنـكـه از                    
طرف سازمان ملل كه فـعـالـيـتـش در             
عراق مختل شـده اسـت ادعـاي انـهـا              

هــر چــنــد ايــن گــروه از            بــررســي شــده  
كشورشان ايران و يا ايـنـكـه از طـرف              
عراق به تركيـه امـده انـد انـهـا طـبـق                  

رفـتـار       با انـهـا     5683قانون شماره   
 .ميشود

اقامت اين گروه سال گذشـتـه بصـورت        
ــتــن                   ــگــرف ــظــر ن ــا در ن مشــروط و ب

مدت اقامت غير فـانـونـي            ) جريمه( 
انها از طرف وزات كشور دولتـمـان در          

ــخ     ــاري ــراي    30/03/2004ت  ب
يكسال و بعنوان خارجي تمديد شـد و          
بعد از پايان اقامت انها مـجـددا بـراي           

 ماه اقامت اين گـروه تـمـديـد و تـا                6

 .فعال اقامت اين گروه قانوني است
وضعيت گروه مورد بحث باال و با قرار        

 بـر    5683گرفتن در قانـون شـمـاره          

طبق اين قانون در چهار چوب مـوجـود        

براي خارجيها بررسي ميشود و دولـت        
ما فقط بخـاطـر مـالحـظـات انسـانـي             
اجازه اقـامـت انـهـا را داده اسـت بـه                   

 1204عبارت ديـگـري ايـن گـروه             
چـهـارچـوب مـعـاهـده            نفري خـارج از     

پـنـاهـنـده و       (  ژنو هستند و       1951
نيستند اما بخاطـر ايـنـكـه         )   پناهجو  

خارجـيـهـاي مـحـتـاج بـه مـحـافـظـت                  
قانوني هستند وزارتخانه ما از تـاريـخ        

 به كل اين گروه 30/03/2004
بخاطر قرار گرفتن در خارج از معاهده       

 5683 ژنو مشمول قانون      1951
ميشوند و ملـزم بـه رعـايـت قـوانـيـن                

انـجـام نشـدن      .   هستنـد  كشوري تركيه   
بـعـنـوان    ( انتقـالشـان بـه كشـور سـوم              

بررسي نخواهـد   )   پناهنده و يا پناهجو   
شد اما اقامت انها در تركيه تا پـايـان           

 ماهه بجـاي خـود بـراي هـمـه              6دوره  
انها پابرجاست مگـر ايـنـكـه قـوانـيـن              
تركيه را رعايت نـكـنـنـد و مـرتـكـب                
خالف و عمل غير قانـونـي شـونـد كـه              
اين موارد را قبال و به واضحي به همه         

 .اين گروه گفته ايم
با توجه به موارد و توضيحات باال در         
مورد اين گروه و بـا در نـظـر گـرفـتـن                  
تغييرات و پيشرفتهاي انجـام شـده در          
عراق و سياستـهـاي تـعـقـيـب شـده از                
طرف جامعه بين المللي در مورد ايـن         
افراد و فعاليتهاي انجام شده عمـومـي        

وزارت امـور خـارجـه و         ,   وزارت كشور 
كميسارياي سازمان مـلـل مـذاكـرات          
سه جانبه انجام شده و وضعيتـشـان در         
حال بررسي است و تصـمـيـم نـهـايـيـي             
توسط دولت تركيه در خال گرفته شـدن     

 .است

 بيانيه وزارت آشور ترآيه در خصوص وضعيت پناهندگان شمال عراقى

تماس تان را   .   خسرو افغاني تركيه  
 با من قطع نكنيد

دوست عزيز .   با سالم و خسته نباشيد به شما 
ـه          ـا ب مدتي قبل جوياي کارها شدم ولي گـوي
ـا مـن                دليل کار زياد نتوانستي ارتـبـاطـي ب

ـو در ارتـبـاط        .   داشته باشي  من از اينکه با ت
باشم موجب خوشحاليم و تسکينم ميـشـود        
ـا مـن             در صورت امکان ارتباط خودت را ب

 .حفظ کني خرسند ميشوم
ـا پـوزش از               :   پاسخ  ـز خسـرو ب دوست عـزي

البته . اينكه در تماس ما وقفه پيش آمده بود
اين وقفه در تماس ما به معنـي فـرامـوشـي             

ـده         . شما نيست  ـا پـرون ما كماكان در رابطـه ب
ـتـظـر                  شما مشغوليم و در حـال حـاضـر مـن
جواب درخواست نامه امان از كميـسـاريـاي         
ـو                پناهندگان سازمان مـلـل در آنـكـارا و ژن

حتما هر خبري دريافت كنيم شمـا  .   ميباشيم
شما نيز تـمـاس      .   را نيز در جريان مي گذاريم     
 .تان را با ما قطع نكيند

مشكالت .   فرهاد حيدري آلمان   
 پناهندگي در آلمان

ـلـي مـتـن             .   با سالمي دوباره   پيرو مـايـل قـب
ـم خـوشـحـال             الحاقي را برايتان ارسال ميکـن

با .   خواهم شد اگر مرا ازنظراتتان مطلع کنيد      
 احترام
ـوان        :   پاسخ فرهاد عزيز مقاله شما تحت عـن

ـمـان       (  را )   مشکالت پناهندگان ايراني در آل
اين مقاله حـاوي اشـكـالت         .   دريافت كرديم 

ـان            ـت ـراي سياسي است كه درنامه اي جدگانه ب
چنانچه مايل باشيد بحـث  .   شرح خواهيم داد  

اين مقاله را در نشريه باز كنيم، با كمال ميل          
 .اين كار را مي كنيم

اگر از اوكراين اطالعاتي داريـد       

 برايمان بنويسيد
از اينکه به نامه   .   اميدوارم هميشه زنده باشي   

ـم         مـن  .   ما جواب داديد از شما ممنون هسـت
تلفني هم با شما تماس گرفتم و گفتم که مـا           

در مورد ايـن  .   ميخواهيم که به اوکراين برويم    
کشور هر چه اطالعات داريد برايمان مـايـل          

ـامـه عـراق                .   کنيد ـاسـن ـا شـن در ضمن مـا ب
ـم     .   ميرويم ـي آنجا آيا به نظر شما ما آنجا بگوي

عراقي هستيم يا ايراني؟ در ضمن يو ان آنجا     
آيا به مـا امـکـانـات            به ما اقامت ميدهد؟   

اگر نميدهد آيا   اوليه زندگي را به ما ميدهد؟
شما آنجا کسي را ميشناسيد که به ما کمک      
ـه آنـجـا                  کند، آنجا کار کنيم؟ چون اگـر مـا ب

ـد        ـا  .   برسيم ديگر هيچ پولي برايمان نمي مان ب
ـا            ـايـان شـم ازراه دور   .   تشکر اززحمات بـي پ

 .ميبوسمت و براي شما آرزوي موفقيت دارم
دوست عزيز در مورد اوكراين تـوجـه     :  پاسخ

ـام در اوكـرايـن چـه                      ـه ن اتان را به مقاله اي ب
ـو       .   ميگذرد جلب ميكنم   اين مقاله در آرشـي

. مقاالت سايت همبستگي موجود ميباشد
اگر اطالعات بيشتري خواستيد با ما تماس  

ـد عـراقـي                . بگيريد ـي ـنـكـه بـگـوي در مورد اي
ـه       .   اين خطاي بزرگي است.   هستيد چرا كـه ب

ـهـجـه كشـور و              سادگي ميتوانند از زبان و ل
همچنين . زبان مادري تان را تشخيص دهند

ـه كـيـس تـان                 شما هر چه مطالب مربـوط ب
ـر           غيرواقعي باشد دفاع كردن از آن مشكل ت
ـد                ـيـشـتـري درخـواهـي شده و در تناقضات ب

ـا                  .   افتاد ـد كـه شـم ـوجـه شـون و چنانچه مـت
ـرواقـعـي داده ايـد               اطالعات نادرست و غـي
ـاور    ديگر حتي حرف هاي واقعي شما را نيز ب

در مورد امكانات يوان خير آنـجـا        .   نميكنند
ـا نـمـي دهـد و                   ـه شـم يوان هيچ امكاناتي ب
ـم كـه             متاسفانه ما هم نهادي را نمي شناسـي

ـا                     ـار شـم ـي ـد در اخـت ـوان ـت اين امكانات را ب
بهرحال حتما بايد اين مشكـالت را    .   بگذارد

  . . در نظر بگيريد
ارتباط با واحد فدراسيـون در       

 انگلستان
سالم از مايلتان مـتـشـکـرم مـمـکـن اسـت                
ارتباط من را با واحد فدراسيون در انگلستان 

 امير. با آرزوي موفقيت. برقرار سازيد
آدرس .   دوست عـزيـز امـيـر بـا تشـكـر             :   پاسخ

تماس، تلفن و اي مـيـل واحـد فـدراسـيـون در                   
انگلستان در سايت همبستگي، ستون تماس بـا        

اميدوارم بتوانيـد بـا واحـد        .  ما، موجود ميباشد 
فدراسيون و همكاران ما در انگـلـسـتـان تـمـاس            

 .گرفته و همكاريهاي متقابلي داشته باشيم
 شعر و مقاله. شهرام از هلند 

ـا           شهرام عزيز شعر و مقاله شما دريافت شد ب
 .تشكر باز هام براي ما مطلب ارسال كنيد

8ادامه از صفحه   

اين  آخرين نامه وزارت كشور تركيه در خصوص وضعيت پناهندگان شمال عراقي در تركيه است كه توسط هژير سعيدي بـه فـارسـي                           
 . در شماره بعدي همبستگي ما به نقد و بررسي اين نامه و راههاي مقابله با آن خواهيم پرداخت. ترجمه شده است
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مشاهدات يک آقاي ايـرانـي در         
فرودگاه باکو از ديپورت تـعـدادي        

 پناهنده از کشور سوئد
يکي از دوستان فدراسيون پناهندگان ايراني در        
ـر فـدراسـيـون                 ـه دفـت شهر مالمو اوايل ماه مه ب
رجوع کرد و گزارشي از آنچه ديده بود را برايمـان           

ـهـاک،          .   نقل کرد  او گفت که با هواپيمايي از کپـن
ـايـجـان            ١٩روز    آپريل به مقصد جمـهـوري اذرب

براي تعطيالت عازم بودم، او در مالمو زنـدگـي        
ميکند و به قوانين پناهـنـدگـي کشـور سـوئـد               

 مرد و يک زن و     ٣آشنايي دارد، در اين هواپيما  
ـايـجـان                    ـه جـمـهـوري آذرب دو بچه که از سوئـد ب
ـد            ـودن . ديپورت ميشدند به همراه يک مـامـور ب

ـد از                  ـع ـا ب ـه بعد از سواالتي که کردم فهميـدم آن
ـد         در فـرودگـاه     .   دوسال و نيم بازگردانده مـيـشـون

ـاهـجـويـان بـود،               باکو ماموري که همراه اين پـن
ـتـي فـردوگـاه               ـي مدارک آنها را به مـامـوران امـن
ـدگـان دسـت                   ـاهـن تحويل داد، مـدارک ايـن پـن

ـولـيـن اداره          .   خودشان نبود  با وجود اينکه مسـئ
ـه              ـده را ب مهاجرت مي گويند که مدارک پناهـن
ـه دسـت خـود                    ـد و ب دولت مربوطه نـمـي دهـن
ـيـن                     ـد و در واقـعـيـت چـن ـدهـن پناهندگان مـي

 .نکردند
ـه            با توجه به اينکه توجه اين دوست ايراني مـا ب
ـا               ـد ت اين اتفاق جلب شده بود ساعتها آنجا مـان

ـتـي        .   ببيند چه اتفاقي مي افتد     ـي مامـوران امـن
ــاه بــعــد از تــحــويــل مــدارک بــه ايــن                ــردودگ ف
ـا را             پناهندگان باز گردانده شده، مي گفت، شـم

ـد        ـه         .   به اشد مجازات خواهيم رسـان ـا تـوجـه ب ب
ـا            ـه ـن اينکه رشوه دادن بسيار معمول است اگر اي

ـد       ٥٠٠پولي حدود    ـن  دالر ميدادنند ميتوانسـت
ـه ايـن       .   از شر مامورين خالص شوند     ـان متاسـف

ـا را                  ـه ـيـقـات آن افراد بازداشت شده و براي تـحـق
 فريده آرمان از مالمو. بردند

ــخ فــريــده عــزيــز از ارســال ســريــع           :   پــاس
ـم            گزارشت در صـورت    .   ممنون و مـتـشـكـري

امكان تماس ما را با ايـن دوسـت تـان وصـل                 
كرده تا اطالعات بيشتري در اين مورد كسـب          

ـر             .   نماييم بايد همين اتفاق را به يـك رسـوايـي پ
سروصدا در افكار عمومي سوئد تبديل كرده و         
از آن سكويي براي متوقف كردن ديپورت هـا و         
دفاع ازحق پناهندگي و حق اقامـت عـمـومـي            

 .براي كليه پناهجويان در سوئد، تبديل كرد
 

 اقدام شجاعانه شما قابل تقدير است
ـع اعضـا و                   ـا کـه جـم خانم احدي انجمن روشـن

مسيولين سابق مجاهدين با ده تا بيسـت سـال           
سابقه تشکيالتي هستند و هـمـگـي در زنـدان             
ـد اقـدام               ـودن هاي مجاهدين و ابو قريب عـراق ب
ـر اسـت               ـدي شجاعانه و مسئوالنه شما قابـل تـق
ـورگـر             من و برخي دوستان روز جمعه به آدرس ب

 .هوس نيپيس مياييم و بيشتر آشنا ميشويم
ـراز لـطـف تـام                   :   پاسـخ  ـز از اب دوسـت عـزي

ــيــن مــا در دفــاع از حــق           .   مــتــشــكــريــم ــپ كــم
پناهـنـدگـي اعضـاي جـدا شـده مـجـاهـديـن                   

ـوان و      .   شايسته بيشترين حمايت هـاسـت       ـت مـي
بايد با اتحاد و همبستگي سرنوشت و زنـدگـي        

ما عزم جـزم كـرده     .   بهتري براي اين افراد رقم زد     
ـم                        ـا تـمـام قـوا انـجـام دهـي . ايم كه اين كار را ب

ـيـن يـاري                 ـپ اميدواريم شما نيز ما را در اين كـم
 .كنيد

  
 برايم نشريه ارسال كنيد. تركيه 

ـده و            . با سالم به رفيق فرشاد     ـاهـن من در وان پـن
عضو فدراسيون و حزب و قبال شما بـراي مـن             
نشريه فدراسيون را ميفرستاديـد و مـن رفـيـق              
ـم در                    ـرزايـي هسـت ـار مـي ـي اميد رهايي و بـخـت
ــم               ــراي ــه را ب ــعــد نشــري صــورت امــکــان مــن ب

 هادي محمودي کيسومي.بفرستيد
ـه         :   پاسخ ـه ب دوست عزيز از اينكه ارسـال نشـري

ـا    .   شما دچار وقفه شده پوزش مي خواهيم       ـم حـت
. نشريه را به آدرس اي ميل تان ارسال مي كنيـم          

ـه را از سـايـت                  ـد نشـري ـي همچنين شما ميتوان
همبستگي نيز دريافت كرده و آن را در بين ساير          

 .پناهندگان در شهر وان توزيع كنيد
 
 من در انتخابات شركت نمي كنم 

ـه         .   سالم بر آزاديخواهان در تمام دنيا      ـا تـوجـه ب ب
اينکه در ايران اکثر پست هاي مهم حکـومـتـي           
ـيـشـود کـه بـراي               ـم انتصابي است و انتخابات ن
ـه                   ـا ب ـن ـنـکـه ب جواب دادن به افکار جهاني به اي
ـايـد             قوانين قانون اساسي آن که رييس جمهـور ب
مسلمان ومعتقد به قانون اسـاسـي جـمـهـوري             
اسالمي باشد و حکم رييس جمهور را از ولـي             
ـم          فقيه ميگيرد من در انتخابات شرکت نميکـن
و طرفداران خودم را هم به تحريم انتخـابـات فـرا             

 .اقبال ک. ميخوانم
اقبال عزيز همانگونه كه گفتيد اين رژيم       :   پاسخ

ـرگـذاري هـيـچ                    ـتـي بـراي ب هيچ گونه صـالحـي
بايد .   راه حل تنها تحريم نيست.   انتخاباتي ندارد 

ـمـايـش اعـتـراض                      ـه ن ـم را ب فعاالنه اين تـحـري
  . خياباني در سراسر جهان تبديل كرد

از اعالم كمپين در دفاع از افـراد         
 جدا شده مجاهدين متشكريم

ـنـي            ـا  .   سرکار خانم احدي و آقاي فرشـاد حسـي ب
ـه           سالم خدمت شما از تالش شما جهت کمک ب
وضعيت جدا شدگان ازسازمان مـجـاهـديـن و            
دفاع ازگزارش ديدبان حقوق بشر به عنوان يکي        
از مسيولين سابق اين سازمان کـه در شـوراي             
ـم سـپـاس گـذاري                  مرکزي آن عضـويـت داشـت
ـا در ازنـدان               ـه ميکنم من و ديگر دوستانم سـال
انفرادي سازمان مـجـاهـديـن و سـپـس زنـدان                 
ـم واز                    ـودي ـم و در حـبـس ب ابوغريب به سر بردي
اينکه شما در مقاله و اطالعيه هاي شماره يـک         
و دو خود کمپين از جـدا شـدگـان سـازمـان در                 
عراق دفاع کرديد مجدادا سپاسگذاري ميکنـم       
من و ديگر دوستان آمادگي داريم در اين مـورد          
ـه                   ـا را داشـت ـا شـم کمک و همکاري هاي الزم ب
باشيم ضمنا آخرين مطلبي که بنده در يک نامـه          
ـمـان          سرگشاده خطاب به يکي از نمايندگان پـارل

ـا تشـکـر     .   انگلستان نوشته ام ضميمـه اسـت        . ب
 سبحاني
اميدواريم با كـمـك تـمـام         .   دوست عزيز :   پاسخ

ـا و                  ـه انسانهاي شريف و آزاديـخـواه و سـازمـان
ـم ايـن                  ـي ـوان ـت نهادهاي مدافع حقـوق انسـانـي ب
كمپين را به پيروزي كامل رسانده و تـمـام ايـن               
ـفـى و                         ـي ـاامـنـى بـالتـكـل افراد را از چـنـگـال ن

 .سردرگمى نجات دهيم
 

ـيـس      .   اندونزي ميخواهيم با رئ
 جمهور مالقات كنيم

ـار           . سالم آقافرشاد  ـا بسـي از راهنمايي هاي شـم
سپاسگذارم يک نکتـه هسـت کـه مـيـخـواهـم                
ـا              مجدادا بپرسم ايا اگر فرصتي دست داد کـه ب
رييس جمهور يا معاونينش مالقات کنم از آن         
ـيـجـه                         ـت ـا ايـن کـار را کـال بـي ن استفاده کنم ي

چون در حال حاضر مثبت ترين فـرد و            ميدانيد
دلسوزترين فرد در اندونزي خود رييس جـمـهـور        

 تشکر دلير. است
شما مي توانيد و اين حق را        .   دلير عزيز :   پاسخ

داريد كه با هر نهاد و مقام دولـتـي در انـدونـزي           
بايد بتوضعيت و شرايط اسـف       .   مالقات كنيد 

ـه اطـالع افـكـار               ناك پناهندگان در اندونزي را ب
ـول                     عمومـي و مـقـامـات و نـهـادهـاي مسـئ

همچنين توصيه ميكنم كه حتما تـالش       . رساند
ـا مـقـامـات وزارت كشـور و وزارت                     ـد ب كنـي

مجـمـوعـه    .   مهاجرت نيز قرار مالقات بگيريد    
ـه           اين مالقتها و مذاكرات ميتواند در اعتماد ب

ـزايـد             ـف ـي ـا ب . نفس و قدرت اتحاد و تشكـل شـم
ـدگـان را گـرد               ميتواند طيف وسيعي از پنـاهـن
شما و فدراسيون جمع كرده و موقعيت بـهـتـري            

در .   بــراي مــبــارزه مــتــشــكــل ايــجــاد كــنــد            
ـز          نامه جداگانه، جزئيات پيشبرد موفقيت آمـي

 .را بيشتر بحث مي كنيم  اين مالقت ها
 

  اين نمد براي شما كاله نمي شود
خانم احدي از اين نمد براي هـر کسـي کـالهـي               

ـا         .   شود براي شما نخواهـد شـد        ـي در کـجـاي دن
ديديد که با چند تلفن سازماني را به شکنجـه و            

ـه اصـطـالح          .   زندان متهم کنند   همين ديـدبـان ب
حقوق بشر نه اينکه ازيازده سال پـيـش دعـوت             
ـازديـد              شده بود که از قرارگاههاي مجـاهـديـن ب
کند چرا به مجاهدين قبل از اتهام زدن فـرصـت       
دفاع ندادند اين گزارش رسوا تر از آن اسـت کـه              
بخواهيد از آن دفاع کنيد و براي و بـراي حـزب               
تان نان و آبي دست و پا کنيد بيش از ايـن خـود               

 .را رسوا نکنيد
ـنـي كـه مـا آغـاز              .   دوست عزيز :   پاسخ ـي كمـپ

جان و زنـدگـي و         .   كرديم، نه نمد است و نه كاله     
ـا         .   ارزش و حرمت انسان هاست     اگـر بـراي شـم

ـد اسـت، بـراي مـا                      ـم جان انسان ها، كـاله و ن
ـايـمـان       .   نيست ـه ـت ـي براي ما فلسفه وجودي فعال
ـم        .   است ـي هـر نـامـي كـه         .   و ه آن افتخار ميـكـن

ـم      .   ميخواهيد بر آن بگذاريد    از اينكه نمـيـگـذاري
ـه                 مخالفين سياسي جـمـهـوري اسـالمـي را ب
ـم              ـاري . چنگال گرگ ها و جانيان اسـالمـي بسـپ

و مطمئن باشيد با حـرارت و        .   افتخار مي كنيم  
 .قدرت تمام آن را ادامه مي دهيم

 
تو رو خدا به مردم، در آن سـوي         

 ...مرزها بگوييد
نميدانم قانون من و ديگر آوارگان چيست       .   سالم

ـم              بعضي وقتها وقتي مينشينم و فکـر مـيـکـن
ميبينم که شايد قانون من از آنجايي شروع شـد          
ـه               که به ديدن فقر و فساد و نابرابري هاي جـامـع

ـا  .   مان احساس مسئوليت کردم و قيـام کـردم          ي
شايد گناه من وقتي که از جلوي داروخانه هـاي           
ـديـدم کـه               سيزده آبان رد ميشدم و زنهايي را مـي
براي تهيه داروي شوهرشان دست به هـر کـاري            
ـه آن بـي                    ـم نسـبـت ب ميزنند و من نميتـوانسـت

ـا           .   تفاوت باشم، شروع شد    ـه ـن يا اصال شـايـد ت
گناه من اين بود، که همه چيزرا براي خودم نمـي           
ـه مـان               خواستم، ومي خواستم که تـوي جـامـع

ـاشـد           ـب جـوان مـحـروم و        .   ديگر دختـر فـراري ن
. سرکوب و حقارت نباشـد .   حسرت به دل نباشد   

عجب دنيايي است من سالح به دستم گرفتم تا         
ـم              ـابـود کـن افسـوس کـه     .   هر چه بدي است را ن

به .   نميدانستم که بدي زورش از من بيشتر است       

ـه خـاطـر            .   خدا من کار بدي نکردم     من فـقـط ب
ـم              ـه دسـت گـرفـت ـه     .   مردم و ميهنم سالح ب ـه ب ن

ـه       . خاطر کس ديگري يا شخص خاصي   تو را ب
ـه خـدا     .   خدا به هموطنان آن ور مرز ها بگوييد        ب

تا بلکه يـک     .   به خاطر آنها سالح به دست گرفتم      
ـد        حـد  .   روزي سرزميني آباد و آزاد داشتـه بـاشـن

ـر بـمـب و مـوشـک               .   اقل براي آيندگـان    مـن زي
آمريکايي ها فقط فکر آزادي مردمم بودم و هر         
بمبي که به زمين ميخورد براي من نابودي يـک      
جرم و جنايت و ظلم و آخوند را در ذهنم تـداعـي    

ـارزه و             .   ميکرد باور کنيد من قصد بدي از مـب
ـم          ـداشـت مـن از تـمـام        .   سالح به دست گرفتـن ن

ـم               ـوانسـت ـت هموطنانم معذرت ميخـواهـم کـه ن
ولي يک توقع از آنهـا  . کاري براي آنها انجام بدهم 

ـد در                 ـازمـن ـي دارم و آن هم کمک به اين دوستان ن
ـدارم         .   کمپ آمريکايي ها ست    . مـن تـوقـعـي ن

ـرانـي           ولـي کسـانـي کـه         .   جانم فداي ايـران و اي
ميتوانند کمک کنند از آنها خواهش ميکنم کـه   
ـدم هـر کـمـکـي کـه                          ـن به من و دوسـتـان در ب

ـرود و           .   ميتوانند بکنند  ـي ـم به خدا جاي دوري ن
روزي که ايران آزاد شد همه ازاين حماسه ها يـاد     

بگذاريم که آيندگان به ما افتـخـار        .   خواهند کرد 
نه حسرت گذشتگان را بخورند و بگويند       .   کنند

ـايـد انـجـام                  که اگر ما بوديم حتما کاري را کـه ب
ـدگـان    . ميدادند را انجام ميداديم  بگذاريم که آيـن

ـد       ـا          .   سربلند از گذشتگان بـاشـن ـه ـه آن مـغـرور ب
. اگر چه از کلمه مرگ بدم مي آيـد   .   افتخار کنند 
مرگ بر ظالم، مرگ بر جمهـوري       :   ولي ميگويم 

. ببخشيد که اين قدر با خشم نوشتـم          .   اسالمي
ـم حسـرت                چون وقتي به پيرامونم نگاه مـيـکـن

 ميخورم که چرا ايراني؟ چرا؟ کيوان
كيوان عزيز، شما هيچ جـرم و گـنـاهـي           :   پاسخ

ـا نـظـام و               .  مرتكب نشده ايد  ـارزه ب ـه مـب شما ب
سيستمي برخواستيد كه شايسته جامعه بشري      

ـا       .   قرن بيست و يكم نيست     ـي مطمئن باشيـد دن
نسبت به مبارزين با اين نظام با احترام نگاه مي          

ـا و دوسـتـان تـان در                 .   كند مطمئن باشيد شـم
ـيـگـذارد             ـم . كمپ آمريكايي ها را كسي تنهـا ن

مطمئن باشيد از حقوق انسـانـي تـك تـك ايـن                
ـم كـرد                    . افراد با چنـگ و دنـدان دفـاع خـواهـي

ـا                 ـي مطمئن باشيد پاسخ اين نداي تـان را در دن
  . خواهيد شنيد

ـان    .   سپيده از آلمان    ـان ـب زندان
جنايتكار جمهوري اسالمي زني را     

 به قتل رساندند
ـم            آقا فرشاد من يک خبري از ايران دارم که نميدان

راز قتل زن زندانـي در     .   شما اين را ميدانيد يا نه     
ــان   .   گــوهــر دشــت کــرج فــاش شــد          ــان زنــدان ب

ـه             جنايتکار گوهر دشت کرج يک زن زنداني را ب
طرز فجيعي به قتل رساندند آنها در ابتدا گفتند          
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که با فرشته اختالف داشته اند به همين خاطر         
آن را به قتل رسانديم و گفته اند ابتدا آن را خفـه            
کرديم بعد با چاقو چند ضربه به دسـتـش وارد            
ـنـطـور                     ـا اي ـم ت کرديم و بعد آن را اويـزان کـردي

 وانمود کنيم که خودکشي کرده
. ممنون از ارسال خبرتـان .   سپيده عزيز:   پاسخ

ـا مـتـاسـف                  ـق ـي ما هم اين خبر را ديديم و عـم
به اين چيزي نمي توان گفت جز اين كـه        .   شديم

ـار               ـايـت و كشـت اين حكومت و جمهوري جـن
است روزي كه مردم سران جنايتكار را به جـرم          

ـه               ٢٦ ـه مـحـاكـم  سال جنايت و نسل كشي ب
  . . بكشانند دير نيست

 
آيا ما غيرقانوني   : دلير از اندونزي   

 هستيم؟
براي . لطفا راهنمايي بفرماييد. سالم آقافرشاد

ـه              ـيـن دولـت ب گرفتن وقت مالقات با مسئول
نظر شما موضوعات مورد بحث تـحـت چـه            
عنواني بهتر است مطرح شود منظور من اين 
است که زماني که منشي شخـص مـالقـات           
شونده در دفتر موضوع صحبت را يـادداشـت         
کند بهتر است تحت چه عنواني بـاشـد بـراي             
ـا                 مثال وضعيت پنـاهـجـويـان در انـدونـزي ي

زماني که به . عنوان چشمگير تر يا جامع تري
من و همسرم حمله شد و يو ان گفت حمايـتـي            
ـرجـم فـارسـي                 ـا مـت نميتواند انجام دهد من ب
ـه            مشاورت کردم و گفتم نظرتان چيست اگـر ب
مقامات باال حتي با رييس جمهور مشکالتم 
ـرجـم نـظـرش ايـن بـود و                       ـم مـت را مطرح کـن

ـد و                  : گفت   ـي ـنـجـا هسـت ـونـي اي شما غير قـان
ـه                ـو ان ب پاسپورت نداريد اين برگه هايي کـه ي
شما داده تنها حـکـم يـک خـواهـش ازدولـت                 
اندونزي رادارد که چون در کشور شما جـنـگ           
ـام             ـا تـم است و گناه داريد به شما اجازه دهند ت
ـد و         ـي شدن جنگ در کشورتان در اندونزي بمان
بعد از آن تمام شدن جنگ به کشورتان برگرديد 

آيا واقعا  .   و احتماال ديپورت کردن شما هست     
وضعيت ما همانطور است که مترجم فارسي       
به من گفت با وجود داشتن برگه هاي معرفـي         
ـاد و               موقت از طرف يو ان که هر تقريبا هشـت

ـايـي       .   چهار روز تمديد ميشود    ـم منتظر راهـن
 دلير. با تشکر فراوان. شما هستم
ـا     :   پاسخ ـا ب دلير عزيز موضوع مورد بحث ت

مقامات دولتي اندونزي ميتواند همان بررسي 
ايـن  .   مشكالت پناهندگان در اندونزي بـاشـد       

ـا                      ـدازه كـافـي مـوضـوع مـهـمـي ب خود به ان
مقامات دولتي كشوري است كه صدها هزار       

ـه         .   پناهنده دارد  در مورد مطلبي كه مترجـم ب
شما گفته چنـيـن چـيـزي مـطـابـق مـقـررات                  

وقـتـي كسـي در        . تعهدات بين المللي نيسـت    

كشوري درخاست پناهندگي از كميـسـاريـاي        
پناهندگان كند و اين سازمان حداقل تا زمـان         
رسيدگي به پرونده اش تحت پوشش قرار دهـد     
به اين معنـي اسـت كـه در آن كشـور اجـازه                    
ـيـن           اقامت قانوني داشته و ميتواند طبق قـوان

ايـن يـك     .   رسمي هر كشور كار و فعاليت كند      
ـيـسـاريـاي                 ـا و كـم ـه ـت توافق دوجانبه بين دول
ــاهــنــدگــان ســازمــان مــلــل اســت كــه در             ــن پ
ـه                    كشورهايي كـه دولـت خـود راسـا اقـدام ب
پذيرش پناهنده نمي كند برگه يـوان در حـكـم         
ـونـي در كشـور مـحـسـوب                اجازه اقامت قـان

بهرحال چيزي كه مترجم به شما گفته .  ميشود
  .در حد يك تهديد و ارعاب است

 
شما نشان داديد كه هنوز معرفتي      

 باقي مانده است
ـه را         .   خسته نباشيد .   سالم امـروزسـايـت روزن

ـه در مـورد جـدا                 نگاه ميکردم، دو اطـالعـي
ـا              شدگان از مجاهدين را در آنجا ديدم و واقـع

شمـا  .   واقعا دستتان درد نکند   .   خوشحال شدم 
در اين دنيايي که همه . واقعا زحمت ميکشيد

شما نشان داديد که هنوز     .   فقط ادعا ميکنند  
تمام کساني کـه ادعـاي       .   معرفتي باقي مانده  

ايراني بودن و هموطن بودن ميکنند هيچ کدام 
حاضر نشدند تا يک گزارش براي اين موضوع        

دست . تهيه کنند و شما واقعا زحمت کشيديد
ـا تشـکـر                       ـوسـم و از شـم ـب تک تک تان را مـي

در هر صورت من خوشحال مي شوم . ميکنم
که يک مصاحبه راديويي با شما داشته باشم و        
ـه        بتوانم وضعيت عراق را بهتر تشريح کنم و ب

ـم    .   دوستان در بندم در آنجا کمک کنـم        ـان دوسـت
االن فکر ميکنند که من آنها را فراموش کرده 
ـده هـاي           ـن ام و رفته ام به دنبال زندگي خودم و ب
ـاره              خدا نميدانند که چقدر سعي کردم کـه شـم
آنجارا بگيرم وبا آنها صحبت کنم که متاسفانه 

در ضمن من ازتمام ايراني هـاي کسـور          .   نشد
ـد           درخواست کمک ميکنم تا به من کمک کنـن

سالم من را به    . تا من ازاين وضحيت در بيايم       
تمام همکارانتان برسانيد و از طرف من نهايت 
 .تشکر را بکنيد لطفابا من در تماس باشيد

دوست عزيز اطالعيـه هـا تـازآ اغـاز           :   پاسخ
ما هنوز كارهاي زيادي . اعالم كمپين ماست

در مورد مصاحبـه    .   داريم كه بايد انجام بدهيم    
هم حتما تالش مي كنيم كه ترتيب مصاحبـه     

ـه سـر     .   اي با شما بدهيم    دنيا بايد بداند كه چه ب
پناهندگان در كانون و مركز اجراي پروژه نـظـم          

  . نوين جهاني مي رود
آيا هنـد بـراي      .   على از ايران   

 پناهندگي خوب است؟
ـا           .   سالم فرشاد جان   با تشکر از اى مـيـل شـم

ـد                  ـوان ـت ـد مـي لطفا به من بگين آيا کشـور هـن
با توجه به هزينه کم زندگي      .   گزينه خوبي باشد  

ـو ان فـعـال                  ـد ي ما ترجيح ميدهيم اگر در هـن
. باشد، براي ما گزينه مناسبـي خـواهـد بـود            

ـد خـوب               لطف کنيد به من بگوييد که آيا هـن
ـا          .   است يا خير   قبال از همه راهنمايي هـا شـم
 .متشکرم
ـز پـروسـه                      :   پاسخ ـي ـد ن ـز در هـن عـلـي عـزي

ـدگـان             ـاهـن ـن پناهندگي توسط كميسـاريـاي پ
ـه كـه        .   انجام مي گيرد   هزينه زندگ همـانـگـون

ـاشـد           . اشاره كرديد ارزان تر از مثال تركيه ميـب
اما مشكلي هم كه هند دارد ايـن اسـت كـه                
ـاهـجـويـان               ـن ـده پ پروسه هاي رسيدگي به پـرون
توسط كميسارياي پناهندگان به كندي انجـام       

بهر حال اول مهم اين است كـه چـه            .   مي گيرد 
دوم ايـن    _   كشوري براي شما مناسب تر است     

ـا               ـاهـنـدگـي ب ـن كه شما براي انجام مصاحبه پ
ـد               ـي ـوان ـت ـوده و ب مسئولين يوان كامال آماده ب
ـاهـنـدگـي تـان را                ـن محكم و مستدل داليل پ
ـيـت و              عنوان كرده و ثابت كنيد كه جان و امـن
ـو در خـطـر              آزادي شما مطابق كنوانسيون ژن
بوده و به همين دليل درخاست پناهندگي مي        

اين مهمترين بخش پروسه پناهنـدگـي       .   دهيد
  . شما در هند است

 
شروع به كار واحد فدراسيون در       

 كره جنوبي
من آرمين راد هستـم از کـره          .   با عرض سالم  

ـا هـم                   .   جنوبى ـنـى ب ـف ـل همان گونه كه قـبـال ت
صحبت كرديم مايليم كه واحد فدراسـيـون در          
كره جنوبى را فعال كنيم لطفا توضيح دهيد چه 

 با تشکر و ارادت. كنم
ـا بـراي      :   پاسخ آرمين عزيز از تالش هاي شـم

ـنـون                ـوبـي مـم تشكيل فدراسيون در كـره جـن
ـه جـزئـيـات                .   هستيم ـامـه جـداگـان حتما در ن

ـول                  ـر فـدراسـيـون در سـئ ـت مربوط به ثبت دف
پايتخت كره جنوبي و نحوه فعاليت و اصول و          
ـم              موازين سازماني خود را تـوضـيـح خـواهـي

  . داد
وضع و قانـون    :   رحمان از ترکيه   

 پناهندگي در يونان چگونه است؟
ـان                    ـا کـارکـن ـه شـم ـرام ب با سالم و عرض احـت

ـا  .   من مي خواهم به يونان بروم     .   همبستگي آي
ـا اگـر     .   وضع و قانون آنجا به چه نـحـو اسـت            آي

پليس دستگيرم کند و انگشت نگـاري شـوم،          
ــروم و              ــايــي ب ــه کشــور اروپ ــد ب ــع ــم ب ــوان ــت مــي

 .درخواست پناهندگي بکنم
رحمان عزيز در يونان نيز شما بايد هـم    :   پاسخ

ـدگـان               ـاهـن ـن از وزارت كشور و هم از شوراي پ
درخـواسـت اقـامـت و         )   جـي سـي آر      ( يونان  

پناهندگي كنيد شما براي اينكه بتوانيد  
ـه          بطور قاناوني در يونان اقامت داشـت
باشيد بايد حتما پذيرش اقامـت جـي         
ســي آر و وزارت كشــور را داشــتــه               

با دريافت كارت قرمز يا اجازه      .   باشيد
اقامت شما اجازه كار كردن در يونان را 

توجه داشته باشيد كـه     .   پيدا مي كنيد  
در يونان خودتان بايد كل هزينـه هـاي          

و دولت و جي سي     .   زندگي را بپردازيد  
ـال                ـتـي در قـب ـي ـول آر هيچگونه مسـئ
تامين هزاينه يا نيازمنديهاي زنـدگـي     

اگر شما دستگير . شما در يونان ندارند
شويد يا درخاست پناهندگي از وزارت 
كشور دهيد حتما انگشت نگاري شده 
و اثر انگشت شما در بانك اطالعاتـي        
ـره مـي            اروپا موسوم به يوروداك ذخـي

پس از آن به هر كشور اروپـايـي          .   شود
ديگر برويد با انگشت نگاري مـجـدد         
متوجه ورود شما به يونان شده و طبـق         
كنوانسيون دبلين به يـونـان ديـپـورت           
ــشــويــد بــهــرحــال بــراي كســب             مــي
اطالعات بيشتر در باره يونان توصيـه       
ـر                 ـي ـقـت دب ـد شـف مي كنم مقاله احـم
ـاره شـرايـط               فدراسيون در يـونـان در ب
ـه          ـع پناهندگي در يونان را حتما مطـال

اين مقاله در سـتـون مـقـاالت            . كنيد
 .همبستگي موجود ميباشد

 
داريوش رسولي تركيه نياز     

 .به درخواست تاييديه دارم
من يک برگه حمايت از طـرف      .  سالم  

شما ميخواستم من را تاييد کنيد کـه        
فعال سياسي باشـم و بـراي سـازمـان             

البته مـن   .   کمونيست فعاليت ميکنم  
ـه       . تاييديه کومله دارم   ـد ب ـي اگر توانسـت

ـاره فـکـس و                 من خبر دهيد کـه شـم
ـرگـه              شماره کيس خودم را بدهـم کـه ب

ـد        ـي ـتـظـر     .   حمايت برايم فکس کـن مـن
زنده باد آزادي و برابري زنده بـاد        .   جوابم

 سوسياليسم
ـايـد فـرم        :  پاسخ  داريوش عزيز شما ب

درخاست تاييديه مـنـدرج در سـايـت           
همبستگي را پر كرده و براي ما ارسال  
ـا داده          كنيد تا ترتيب صدورنامـه شـم

 .شود
تماس .   خسرو افغاني تركيه    

 تان را با من قطع نكنيد
دوست .   با سالم و خسته نباشيد به شما      

ـا          عزيز مدتي قبل جوياي کارها شدم ولي گوي
بـــــه 

 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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 طـو ل   مـو ج   ر ا د يـو 
   ٠ ٨ ٣ ١  مـتـر   بـر ا بـر   بـا    ١ ٢

 آ ي لـو هـر تـز 

  6ادامه درصفحه 


