
بيش از صد وپنجاه کودک پناهجو در سوئـد بـه بـيـمـاري                  
بخـش زيـادي     .   مبتال شده اند، »در خود ماندگي «آپاتي  

از اين کودکان ارتـبـاطشـان بـا دنـيـاي خـارج قـطـع شـده،                        
. ماههاست که در بيمارستانهاي سـوئـد بسـتـري هسـتـنـد               

والدين آنها نيز با دريايي از گرفتاري و تـرس از اخـراج بـه               
 .کشورهايي که از آن گريخته اند روبريند

در طول دو سال اخـيـر مـبـارزه گسـتـرده اي در دفـاع از                         
 .اقامت کودکان آپاتي در جامعه سوئد صورت گرفته است

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني در سـوئـد در صـف              
اول اين مبارزه تا به امروز در جدالهاي مهم اجتماعـي، در         
سطح رسـانـه هـاي عـمـومـي سـوئـد و در تـظـاهـراتـهـاي                           
مختلف، تالش و مبارزه اي پيگيرا براي کسب اقامت اين          

 .کودکان کرده است
 ژانويـه تـا     ١٥کمپين دو ماهه فدراسيون در سوئد که از           
 ادامـه داشـت، يـکـي از نـمـونـه هـاي                     ٢٠٠٥ آوريـل    ٢١

برجسته از فعالـيـت هـمـبـسـتـگـي، فـدراسـيـون سـراسـري                      
 .پناهندگان ايراني در سوئد بود

اين کمپين پرقدرت که با استقبال وسيعي از سـوي مـردم           
سوئد روبرو شد منجر به لغو حکم اخـراج ايـن کـودکـان از                  

و سـرانـجـام در تـاريـخ            .   طرف اداره مهاجرت سوئد گرديـد     
 از سوي ادراه امور مهاجرت سوئـد        ٢٠٠٥هفتم ماه ژوئيه    

ديگري از کـودکـان آپـاتـي اقـامـت                اعالم شد که به تعداد    
 .دائم داده خواهد شد

اقامت تعداد محدوي از کودکـان مـوسـوم بـه آپـاتـي در                    
سوئد، اگر چه هنوز به هيچ عنوان قانع کننده نـيـسـت امـا                

نبايد فراموش کـرد کـه مـحـصـول            
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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

پاي صحبت دبير  
 فدراسيون در  سوئيس

 ،Terp در ترپ اشباحزندگى 
 نگاهي به يك پناهگاه پناهجويان مخفي در هلند

  ٢ادامه در  ص

٥صفحه   ٧صفحه    ٦صفه    

 جھانى فارغ از تروريسم
 در حاشيه حمالت تروريستي در لندن

 جوالي، صدها نـفـر کـه مـثـل هـمـيـشـه                   ٧
راهي کار و زندگي بودند بـه نـاگـاه حـريـق                
آتش شعله هـاي تـروريسـم اسـالمـي قـرار                
گرفته و بدنشان با تکـه هـاي آهـن سـنـگ                

تروريسم يکـي از خشـن تـريـن و             .  پاره شد 
غيرانساني ترين پديده هاي امروز جامـعـه        

تصاويـر بـدن هـاي مـجـروح،            .   بشري است 
ــاالي                    چشــم هــاي وحشــت زده و آمــار ب
قربانيان بي گناه اين حادثه، تنها تصـاويـر          

. قربانيان ترورسيم در جهان امروز نـيـسـت         
بايد در ادامه ايـن تصـاويـر عـکـس هـا و                  

و بغداد و کـابـل و ايـران و               .   فجايع فلوجه 
فلسطين و روآنـدا و سـومـالـي و صـدهـا                   
واقعه نظير آن را در کنار هم گذاشت تا يک 
تصويع عـيـنـي تـر و کـامـل تـري از ايـن                      
جنايت عريان سـازمـان هـا و دولـت هـاي                

 .مرتجع به دست داد
در دنياي امروز ما، تروريسم، اعم از نـوع          
اسالمي و دولتي اش به يک رکن ثـابـت در            

يـک  .   زندگي انسان هـا تـبـديـل شـده اسـت              
سيکل ثابت بکش بکش را به زندگـي بشـر           

در عـراق روزي      .   امروز تحمـيـل کـرده انـد         
نيست که اتفاقي نظير کينگزکـراس لـنـدن          

در روآندا و سومـالـي و ايـران و             .   رخ ندهد 
فلسطين و صدها نقطه بحرانـي جـهـان، از            

خاورماينـه گـرفـتـه تـا آفـريـقـا و اروپـا و                      
آمريکا تصوير کشتار انسان ها با بـمـب و           
خمپاره و بمب افکن ها و مسلـسـل هـا بـه            
يک تصوير ثابت ، ستون ثـابـت خـبـري در               
ميديا و رسانه هاي گـروهـي تـبـديـل شـده                

٣ادامه در صفحه   .است  

تمامى کودکان پناهجوى 
  مبتال به آپاتی در سوئد
  !بايد اقامت بگيرند

  يوان ترآيه زير فشارهاى شديدتر
 گزارش فعاليتهاي واحد فدراسيون در آنكارا در حمايت از اعتراضات پناهندگان شمال عراقى 

با یک هیجده تیر باشکوه در داخل و خارج ضربات کاری تری 
  به جمھوری اسالمی وارد کنیم 

٢صفحه   

٤صفحه   

 فرشاد حسيني



مبارزه عظيم و درخشان ما در دفاع از حقوق 
محصول مبارزه جنبشي اسـت     .   انسان است 

ـد و               ـدان که دفاع از حقوق کودک را مقدم مـي
در کمپـيـن دفـاع از         .   براي آن مبارزه ميکند   

ـهـادهــاي                    ـا و ن ـه ـاتـي، سـازمـان کـودکـان آپ
ـد و در ايـن                  ـر بـودن مختلفي در سوئد درگـي

 .راستا نقش موثري ايفا کردند
همبستگي، فدراسيون سراسري پناهندگـان      

ـه                     ـه هـم ـارود را ب ايراني در سوئد ايـن دسـت
فــعــالــيــن فــدراســيــون، نــهــادهــا و ديــگــر            
سازمانهايي که در دفاع از کسـب اقـامـت              
ـواده و           کودکان آپاتي مبارزه کرده اند، به خـان
ـر تـرس روزمـره              عزيزان اين کودکان که در اث
ـه              ـد و ب ازاخراج، آسيب روحي و رواني ديده ان
همه مردمي که در تظاهراتهاي دفاع از ايـن          

 !عزيزان شرکت کردند تبريک ميگويد
ـارزات          اين عقب نشيني ديگري است که مـب
ما به ادرات ضد پناهندگي سوئد تـحـمـيـل          

تمامي کودکان مبتال به آپاتي بايد   .   ميکند

ـد               ـرن ـم بـگـي ـار و     .   بيدرنـگ اقـامـت دائ رفـت
ـاهـنـدگـي             ـن ـر پ سياستهاي غير انساني دوائ
ـه               ـع دولت سوئد مسبب و عامـل ايـن ضـاي

 !اجتماعي است
کـه جـز        استقامت و پايداري مـا      مبارزات،

ـم         ـداري نيروي اجتماعي مان سرمايه ديگري ن
مـي شـود و          گام به گام به پـيـروزي نـزديـک          

روي  عقب نشيني گام به گام دولـت سـوئـد             
ديگر چهره عوامفريبانه اش را بـرمـال مـي             

 .کند
ـه           ـرانـي هـم فدراسيون سراسري پناهندگان اي
ـارزه هـر چـه                    پناهجويان را به اتـحـاد و مـب
ـر در دفـاع از حـقـوق خـود فـرا                       گستـرده ت

 .ميخواند
فدراسيون –همبستگي 

 –سراسري پناهندگان ايراني 
 سوئد
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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 

حــکــومــت .   هــيــجــده تــيــر در راه اســت          
اسالمي با زخمهاي عميقي از مضحـکـه        

مـيـخـواسـت     .   انتخاباتي بيرون آمده است   
ـا           خودش را يکدست کـنـد         ـتـوانـد ب ـه ب ک

مبارزه اوج گيرنده مردم مقابله کنـد، امـا      
ـا                 شکننده تر و پراکنده تر از هـمـيـشـه و ب
ـه          زخمهاي کاري تر در مقابل مردم کارد ب

ـتـه اسـت         ـنـرا   .   استخوان رسيده قرار گرف اي
خودشان هم ميداننـد و تـرس و وحشـت              

ـه اسـت              ـت ـراگـرف ـال دو    .   صفـوفشـان را ف ب
خردادشان مفتضحـانـه شـکـسـت خـورد            
ـه جـان           وبال راستشان در عاليترين سطح ب

ـريـن راهـي        .  هم افتاده اند  نه تنها کوچـکـت
ـتـصـادي و             براي تخفيف بحران عمـيـق اق
ـه                   ـابـل خـود نـدارنـد، ک اجتماعي در مـق
. بحران سيـاسـي شـان هـم تـعـمـيـق شـد                  

ـه              هيجده تير فرصتي براي مـردم اسـت ک
وسيعا به ميدان بيايند و با قـدرت هـرچـه            

پوزه حکومت و باندهاي تبـهـکـار         بيشتر  
آن را به زمين بمالند و نه بزرگـي تـحـويـل            

هـيـجـده    .   رژيم و نتيجه انتخاباتش بدهنـد     
تير امسال ميتواند و بايد از همه سالهـاي         

 .ديگر تاريخي تر باشد
  

ـه رفسـنـجـانـي             براي اکثريت مردمي که ن
جنايتکار را ميخواستند نه احـمـدي نـژاد          
ـه مـعـيـن و کـروبـي و                       جنايتکـار را و ن
ـبـهـکـار ايـن                 ـانـدهـاي ت قاليباف و ساير ب
حکومت را، براي مردمي که به حکومت       
ـيـحـقـوقـي و                    ـقـر و ب شکنجه و اعدام و ف
ـنـد و             ـت حکومت مذهبي و زن ستيز نه گف

ـيـر          صفوفشان را تکه پاره کردند، هيجده ت
فرصتي است تا همه جا متحد و گستـرده         
ـان           ـي عزمشان را در پائين کشيدن اين جـان

ـا         .   و مرتجعين اعالم کننـد     ـي ـه مـردم دن ب
اعالم کنيم که اين حکومت ما نيـسـت و          

ـبـوده اسـت           ـا        .   هيـچـوقـت ن ـي از مـردم دن
ـه            بخواهيم به جنبش آزاديخواهانـه مـا، ب
ـه مـا بـراي                 ـان ـب مبارزه عادالنه و حق طـل
ـه کـمـک             ـاطـعـان سرنگوني اين حکومت ق

 .کنند
  

همه جا اعالم کنيم که ايـن حـکـومـت را              
ـيـم      اعـالم  .   نميخواهيم و سرنگونش ميکن

کنيم که زندانيان سياسي بايد آزاد شـونـد           
ـه         .   و آزادشان ميکنيم   ـيـم ک  ٢٦اعالم کن

سال فقر و محروميت و خفقان و جـهـالـت           
اعالم کنيم که وقت بـزيـر   .   ديني بس است  

 سـال زنـدگـي        ٢٦کشيدن اين جانيان که      
ـيـر و جـوان و                 دهها ميليون زن و مرد و پ
. کودک را به بند کشيده اند فرارسيده است       

با شعارهاي مرگ بر جمهوري اسـالمـي،         
آزادي زندانيان سياسي، آزادي و برابـري و         
ـيـز                 نه به اين حکومت مذهـبـي و زن سـت
ـاشـکـوه تـريـن                        هـمـه جـا خـود را بـراي ب

ـيـم       ـن وقـت  .   اجتماعات اعتراضي آماده ک
ضربات کاري تر به يکي از عـقـب مـانـده             

ـريـن                   ـتـکـارت ـاي ترين، کثيـف تـريـن و جـن
ـاريـخ بشـر فـرارسـيـده                   حکـومـت هـاي ت

  .است
  
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي             
آزادي، برابري، حکومت                 

 کارگري    
زنده باد جمهوري            

 سوسياليستي       
  

حزب کمونيست کارگري               
 ايران   

 ژوئن      ٢٧،   ١٣٨٤ تيرماه       ٦
٢٠٠٥ 

  

ضربات  با یک هیجده تیر باشکوه در داخل و خارج
  کاری تری به جمھوری اسالمی وارد کنیم 

 بايد ،تمامى کودکان پناهجوى مبتال به آپاتی در سوئد    
  !اقامت بگيرند

 ادامه از صفحه اول
بدينوسيله به اطالع عموم ميرسانيم که مجيد پستنچي  
دبير واحد فدراسيون در هلند بعلت مشکالت شـخـصـي           
قادر به ادامه فعالـيـت در واحـد هـلـنـد نـبـوده لـذا تـا                          
کنفرانس کشوري واحـد فـدراسـيـون در هـلـنـد، پـريسـا                    
پوينده بعنوان دبير جديد فدراسيون در هـلـنـد مـعـرفـي                

 .ميگردد
 

شايان ذکر است که پريسا پوينده از اعضـا و فـعـالـيـن                   
قديمي و باسابقه فدراسيون در آلـمـان و هـلـنـد بـوده و                     
مدتي نيـز در سـمـت دبـيـري فـدراسـيـون واحـد هـلـنـد                          

 .فعاليتهاي ارزنده اي داشته است
 

دبيرخانه همبستگـي ضـمـن تشـکـر از فـعـالـيـت هـاي                      
تاکنوني مجيد پستنچي، براي پريسـا پـويـنـده نـيـز در                 

 .مسئوليت جديديش آرزوي موفقيت ميکند
 
به اميد اينکه با بکارگيري کليه تجـارب فـعـالـيـت بـا                  

فدراسيون و با کمک و همکاري دبـيـرخـانـه فـدراسـيـون،                
تشکيالت هلند فدراسيون به کانون و ستون قدرتـمـنـدي           

در دفاع از حق پناهندگي و عليه اخراج پناهجويان شده       
و مانند قبل نقش تاريخي و مهمي در اين جنبش ايـفـا              

 .کند
جهت تماس با واحد فدراسيون در هلند و دبير جديـد آن            
پريسا پوينده، لطفا از ايـن آدرس هـاي تـمـاس جـديـد                     

 .استفاده کنيد
 

 :  تلفن
  ٠٠٣١٦٤٦٦١٤١٤٧  
 

 :آدرس الکترونيکي يا اي ميل
 
 parpoyande@gmail.com 

 
دبيرخانه همبستگي فدراسيون سراسري 

 پناهندگان ايراني
 

  ٢٠٠٥ ژوئيه ٥

  تغيير دبير واحد فدراسيون در هلند
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اين سيکل ثابت نظـامـي و مسـابـقـه              
 ١١خــونــيــن تــروريســتــي بــا حــادثــه           

سپتامبر اوج بيشتري گرفته و طي سه        
سال گذشته به اشکال مـخـتـلـف و در              
نقاط مختلف زمين دهان بـاز کـرده و         
زندگي آسيب پذير ترين اقشار جامـعـه        

تـروريسـم جـنـگ       .  را در خود مي بلعد 
نمايش کثيـف   .   نيست، سياست نيست  

مـــرعـــوب ســـاخـــتـــن    .   قـــدرت اســـت   
بيرحمانه جامعه از قـدرت و ظـرفـيـت            

ميزان تلفات و ابعـاد و       .   قساوت است 
شکل تروريسم هر چـه گسـتـرده تـر و               
هولناک تر باشد، به هدف خود نـزديـک         

تروريسم، يکي از اشکال    .   تر شده است  
انسـان  .   عريان و خونين سرکوب اسـت      

ها را تارگت قرار داده و بي دفاع تريـن          
انسان ها را مورد حمله قرار ميدهد تا        
کل ايده ها و آرمان ها و شان و ارزش            

حـمـالت   .   انساني را با آن منفجر کـنـد       

تروريستي از هر نوع آن، حمالتي تنهـا        
به فيزيک و جسم انسان نيست تعرضي       
عميق تر به روان و مـغـز و انـديشـه و                 

در .   احساس ونگرش انسان نـيـز اسـت         
پس هـر حـادثـه و اتـفـاق تـروريسـتـي                  
موجي از تعرض به حقوق انسـانـي راه         

ــيــغــات         .   مــي افــتــد    ــل ــب مــوجــي از ت
ضدانساني و تبعيض گرايانـه راه مـي          

موجي از تعرض به ارزش و شـان  .   افتد
امـواجـي   .   و حرمت انساني راه ميفـتـد      

که نگرش انسان ها نسـبـت بـه هـم و                
صف بنديهاي سياسي ميان و چـپ و           
راست را مخدوش ساختـه، و اسـلـحـه            
وبمب، تفنگچي و بمب افکن ، ژنرال و        
مــال را در مــيــدان کشــمــکــش هــاي            

انـفـجـار هـر       .   اجتماعي قـرار مـيـدهـد       
بمبي، انفـجـارات عـظـيـم تـري را در                
جامعه بشري ايـجـاد مـيـکـنـد کـه آن                
انفجارات در پـس تـبـلـيـغـات پـرسـرو               

صدا نامرئي شده و کمتر به چشم مـي          
 .آيند

تروريسم، ريشه در مناسبـات نـابـرابـر          
اجتماعي و تبـعـيـض و نـابـرابـريـهـاي               

چـه تـروريسـم      .   بنـيـادي جـامـعـه دارد         
اسالمي و چه تروريسم دولـتـي هـر دو            
در متن همين نابرابري ها و کشمکـش        
هاي اجتمـاعـي بـراي حـفـظ و بـقـاي                 
قــدرتــمــنــدانــه تــوازن قــوا، ســر بــلــنــد          

جامعـه سـرمـايـه داري خـود            .   ميکند
هـمـانـگـونـه کـه         .   منشا تروريسم است  

منشا راسيسم، فاشيسم، قتل و فسـاد       
و اعتياد و هزار و يک جور نابسامانـي         

قـوم پـرسـتـي و         .   هاي اجتماعي اسـت   
مذهب مهم ترين دستگاههاي تـولـيـد        

خــرافــي تــريــن   .   کــنــنــده تــروريســم انــد    
انــديشــه هــا هــمــواره مــخــرب تــريــن           

در دل قــوم     .   پــتــانســيــل هــا را دارنــد       
پرستي است که فاشيسم هيتلري بدنيا      

ــد  ــاي ــه              .   مــي در دل مــذهــب اســت ک
جمهوري اسالمـي و بـن الدن و مـال               

و در دل هـمـه ايـن          .   عمر بوجود ميايد  

عوامل است که آمريکا و قدر قـدرتـي         
. نظامي آمريکا و غرب سربر مـيـاورد       

اما دنياي امروز تـنـهـا دنـيـاي خشـن              
مـردمـي کـه      .   ترين جنايتکاران نيست  

باديدن صحنه هـاي انـفـجـارات لـنـدن             
هـمـان   .   شوکه شده و بغض مي کـنـنـد         

مردمي هستند کـه بـراي کـودکـان و              
زنــان و مــردن قــربــانــي در روآنــدا و                
فلسطين و فلوجه و بـغـداد نـيـز اشـک               

همان مردمي هستند کـه در      .   ميريزند
ابعاد ميليون ها نـفـري در تـقـابـل بـا                

. جنگ آمريکا به خيابانهـا مـي آيـنـد          
عليه فقر و بي حقوقي مرم آفـريـقـا بـه              

هــمــان مــردمــي   .   خــيــابــان مــي آيــنــد     
هستند که مـا را در مـبـارزات مـان                

. عليه جمهوري اسالمي ياري ميدهند    
هــمــان مــردمــي کــه عــلــيــه ديــپــورت         
پناهندگان به صـف مـي شـونـد و بـا                 

همـان  . پليس و دولت مبارزه مي کنند 
مــردمــي هســتــنــد کــه کــنــار مــا در             
همسايگي تـک تـک مـا زنـدگـي مـي                
کنند و وقتي بـا آنـهـا حـرف مـيـزنـي                  

ميفهمي که آنها مردمي از جنس سـي    
مردمي از  .   ان ان و بي بي سي نيستند      

جنس خودمان از جنس قربانيان همـان       
احسـاسـات   .   بمب ها و تروها هسـتـنـد       
از تـروريسـم     . شبيه احساست ما دارند 

و راسيسم و فناتيسم و نـاسـيـونـايـم و              
. سودپرستي به اندازه خود ما بـيـزارنـد        

بـايـد   .   اين نيرو بايد به خـيـابـان بـيـايـد         
دنيا را از چنگال ژنرال ها و مـالهـا از            
چنگال قوم پرستان و مذهـبـيـون، رهـا        

مـبـارزه بـا      .   کرده و خود به دست گيرد     
. تروريسم نه کار بلر است نه کار بـوش         

ــا                  ــار م ــروريســم ک ــامــل ت مــحــو ک
کـار مـا بشـريـت         .   کمونيست هـاسـت    

متمدن و مـعـتـرض بـه جـهـان امـروز                
ضرورت تغيير اين دنياي وارونه     .   است

هيچ گاه مثل امروز برجسته و روشـن          
 .نبوده است

 
جــهــانــي فــارغ از هــرگــونــه تــروريســم          

 و بايد ساخت. ميتوان ساخت

 جهاني فارغ از تروريسم    

بار ديگر جنـايـتـي تـروريسـتـي مـردم              
. جهان را در بهـت و حـيـرت فـرو بـرد                

قربيانان اين جنايت اينبار مردم لـنـدن      
انــفــجــار در شــبــكــه مــتــرو و          .   بــودنــد

 ژوئـيـه     ٧اتوبـوسـرانـي لـنـدن در روز              
 ۷۰۰ کشـتـه و         ٥٠ بيـش از       ٢٠٠٥

حــزب .   زخــمــي بــجــا گــذاشــتــه اســت         
کــمــونــيــســت کــارگــري بــه بســتــگــان          
قربانيان اين فاجعه تسليت ميگويـد و       

قلب .   خود را در غم آنان شريک ميداند      
ما با بازماندگان و قربانيان اين فاجعه       
 .انساني و تمامي مردم داغديده است

 
همه شـواهـد نشـان مـيـدهـد کـه ايـن                  
جنايت، کار تروريسم اسـالمـي اسـت،         
ادامه جنايـت در بـالـي، نـيـويـورک و                
مادريد است و بايد توسط هـر انسـان           
آزاديخواهي شديدا و بدون قيد و شـرط   

ــامــه جــنــبــش      .   مــحــکــوم شــود     کــارن
اسالمي همه جا بيـرحـمـي و شـقـاوت             

بـمـب گـذاري      .   عليه مردم بيگناه است   
در معابر و اماکن عمومي است، ترور       

و آدمکشي است، شکنجه و اعـدام و           
قربانـيـان ايـن جـنـبـش           .   سرکوب است 

زنان و آزاديخواهان و سوسياليست هـا       

و مردم بيگناه در کـوچـه و خـيـابـان و               
بشريت بايد در   .  ديسکوتک ها هستند 

مقابل اين هيوالي کثيف و جنايتـکـار     

قد علم کند و آنرا به زبالـه دان تـاريـخ               
 .بسپارد

كشتار مردم بيگناه در لـنـدن گـوشـه              
ــقــه آدمــکــشــي و               ديــگــري از مســاب

 ۱۱تروريستي است كه پس از فاجعـه         
سپتامبر در سطح جـهـان بـراه افـتـاده              

در يــك طــرف ايــن مســابــقــه            .   اســت
جــنــايــت و آدمــكــشــي جــريــانــات و            
دولتهاي تروريست اسالمي و در سوي      
ديگر دولتهاي ارتجـاعـي غـرب و در            
راس آنها دولـت آمـريـکـا مـجـهـز بـه                  
سهمگين تـريـن مـاشـيـن نـظـامـي و                 
ميلياريستي صف آرايـي كـرده انـد و             

قـربـانـيـان     .   همديگر را تغذيه ميکننـد    
اين جنگ و آدمـكـشـي تـنـهـا مـردم                 

 .بيگناه و عادي هستند
  

به اين مسابقه آدمكشـي بـايـد پـايـان             

نـبـايـد اجـازه داد كـه ايـن اقــدام                 .   داد
تروريستي بهانه ديگري بـه دولـتـهـاى           
ــيــات               ــل ــراي گســتــرش عــم ــي ب غــرب
ميليتاريستي در سطح جهان و بـخـاک       
و خون کشيدن مردم يک کشور ديگر و        
محدود كردن حقوق و آزاديهاي مـدنـي      

. مردم در خود جـوامـع غـربـي بـدهـد              
فــراخــوان مــا بــه مــردم آزاديــخــواه و             
بشريت متمدن اين است كه به مـيـدان          
بياييد و به اين وحشيگري از هـر سـو             

بشريت بايد خود را از شـر  .   پايان دهيد 
جريانات تـروريسـت و آدمـكـش، چـه              
دولتي و چه غير دولتي، چه عمامه بـه         

. سر و چه پاگون به دوش، خالص كـنـد         
جهان بايد از دسـت بـمـب گـذارهـا و                 
ژنرالـهـا آزاد شـود و ايـن تـنـهـا كـار                     
ــات              ــان بشــريــت مــتــمــدن، کــار جــري
سوسياليست و آزاديخـواه، کـار مـردم          

 .انساندوست و برابري طلب است
  

 حزب كمونيست كارگري ايران
 ۲۰۰۵ ژوئيه ۸ _ ۱۳۶۴ تير ۱۷

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپونديد

 ادامه از صفحه اول

 جنایت اسالمیھا در لندن را محکوم میکنیم 



     2005  ژوئيه  9  4 ١٩٨همبستگى هفتگى 

 گزارش روز چهارم ژوئيه
در تاريخ چهارم ژوئيه، با همـاهـنـگـي           
ــا                 ــکــارا و ب واحــد فــدراســيــون در آن
هماهنگي سازمان حقوق بشر اسـکـي        

نـفـر از پـنـاهـجـويـان               شهير تعداد ده   
اعتصابي از اسکـي شـهـيـر بـه دفـتـر                
ــال داده                  ــق ــت ــکــارا ان ــوق بشــر آن ــق ح

با وجـود ايـنـکـه حـقـوق بشـر                  . شدند
آنکارا از اسکان دادن آنـهـا خـودداري           
ــا فشــار و اصــرار                   ــي ب ــکــرد ول مــي
فدراسيون و جمع پناهجويـان بـاالخـره         
اين سازمان مجبور به پذيرش آنها بـه         

 .مدت يک شب گرديد
بعد از آن نازيال محمد حسني زمانـي       

همراه با مسعود طلوعي فـر از هـمـه             
امكانات موجود در آنکارا و احزاب و       
سازمانهاي مترقي استفـاده نـمـوده و           
براي بيشـتـر تـحـت فشـار قـرار دادن                
کميسارياي عالي پناهنـدگـان آنـکـارا         
به سازمانها و احزاب زيادي مـراجـعـه          
کرده و خواهان پذيرش اين پناهجويـان      

هـمـچـنـيـن      .   در دفـتـر آنـهـا گـرديـدنـد            
ــوري آن                 ــه فــ ــداخلــ ــان مــ ــواهــ خــ

در حمايت و پشتيـبـانـي از           سازمانها
 .آنها شدند

همچنين فعالين فدراسـيـون خـواهـان          
مراقبت هاى فوري پزشکي و درمانـي    

در خـاتـمـه و       .   به اين پناهجويان شدند   
در ادامه اقدامات انجام شـده تـوسـط           
فــدراســيــون واحــد آنــکــارا و مســئــول         
حقوق بشر آنکارا و مسئول عفـو بـيـن           
الملل تـرکـيـه، قـرار بـر ايـن شـد کـه                     

پناهجويان در دفـتـر سـازمـان حـقـوق             
بشر بمانند و سريعا ترتيب يک مذاکره       
با مسئولين كميسارياي پـنـاهـنـدگـان         
سازمان ملل در آنکارا فراهم شود، تـا        
پناهجويان از اين طريق خواسته هـا و         
مطالباتشان را به گوش مسئولين يـو        

 .ان برسانند
 رش روز پنجم ژوئيهگزا 

در مورخه پنجم ژوئيه، تـعـداد پـانـزده           
نفر ديگر از پناهجويان شمـال عـراقـي          
کــه اعــتــصــاب غــذا کــرده بــودنــد از            
شهرهاي يوزگات و قهرمـان بـه جـمـع            
پناهجـويـان اعـتـصـابـي مسـتـقـر در                
حقوق بشر آنـکـارا پـيـوسـتـنـد تـا بـا                   
حرکت اعتراضي منسجم تر و متـحـد        
با ديگر پناهجويان بـتـوانـنـد خـود را             
متمرکز کرده و فشار الزم را بـه يـو ان             

 .آنکارا بياورند
نازيال محمـد حسـنـي زمـانـي دبـيـر                

فدراسيون آنکارا و مسعود طلوعي فر      
از همان اوايـل صـبـح بـا مسـئـولـيـن                 
حقوق بشر به مذاکره نشـسـتـنـد و بـا               

وضعيت پـنـاهـجـويـان شـمـال              تشريح
عراقي خـواهـان احضـار نـمـايـنـدگـان              
كميسارياي پناهندگان سازمان مـلـل       

. در دفــتــر حــقــوق بشــرآنــكــارا شــدنــد        
همچنين به منظور انعکـاس بـيـشـتـر            

اعتراضات و مطالبـات پـنـاهـجـويـان          
شمال عراقـي و جـلـوگـيـري از طـفـره                 

يو ان آنـکـارا خـواهـان دعـوت                 رفتن
کــردن مــديــا و رســانــه هــاي تــرکــيــه             

با اينکه تا کـنـون اخـبـار و             .   گرديدند
گزارشها پناهجويان شمال عـراقـي در        
بيشتر روزنامه هاي ترکيه مـنـعـکـس          
شده اسـت امـا مسـئـولـيـن يـو ان از                   
گــفــتــگــو بــا حضــور خــبــرنــگــاران در          
نشــســت بــيــن آنــهــا و پــنــاهــجــويــان            

 .خودداري کردند
باالخره تحـت فشـار پـنـاهـجـويـان و                 

ــکــارا               فــدراســيــون و حــقــوق بشــر آن
مسئولين يو ان آنکارا، خانم کارولـيـن        
مسئول بخش حقوقي، و آقاى مـتـيـن          
سـخــنـگــوي يــو ان و مــتـرجــم يــو ان                
آنکارا، به دفتر حقوق بشر آنكارا آمـده        
و مجبور به نشست با تمام بـيـسـت و             
 .پنج نفر پناهجوي شمال عراقي شدند

نتيجه اين نشست بعـد از سـاعـتـهـا                
بحث و گفتگو اين شد که يو ان آنکـارا    
تمام تقصير ها را به گردن دولت ترکيه        
انــداخــتــه و يــادآور شــدنــد کــه يــو ان              
پناهجويان شمال عراقي را بـه عـنـوان          
پناهنده برسميت شناختـه ولـي دولـت          
تــرکــيــه آنــهــا را بــه عــنــوان خــارجــي            
پــذيــرفــتــه اســت و بــه آنــهــا خــروجــي            

کارولين ادامه داد که مـا بـه         .   نميدهد
دنبال حل کردن مشکل پـنـاهـجـويـان           
شمال عراق هستيم ولـي نـمـيـتـوانـيـم              
فعال جوابي مبني بر اينکه آيا آنهـا را        
به کشور سوم انتقال مـيـدهـيـم يـا نـه                

در خاتمه گفت که پناهجـويـان       .   بدهيم
با ادامه دادن اعتصاب غذاي خود بـه         
هيچ جايي نخواهند رسيد بـلـکـه ايـن            
اقدامات باعث کند شدن روند کار يـو         

. ان بــراي پــنــاهــجــويــان خــواهــد شــد         
پناهجويان در پاسخ گـفـتـنـد کـه مـا                
همچـنـان بـه اعـتـصـاب غـذاي خـود                 

حتي تعـدادي از آنـهـا        .  ادامه ميدهيم 
گفتند که اگر يو ان تا مورخ پـانـزدهـم           
يولي به خواسته هايشان عمـل نـکـنـد           
جلوي ميدان مرکزي آنکـارا دسـت بـه           

 .تجمع اعتراضي خواهند زد
در خاتمه مسئول حقـوق بشـر آنـکـارا            
خطاب به پناهجويان قـول داد کـه تـا             
گرفتن جواب قـانـع کـنـنـده در کـنـار                 
پناهجويان بمانـد و از آنـان حـمـايـت               

وى در ادامه گفت که ما مراتـب        .   كند
را بــه مــقــامــات بــاالتــر مــنــعــکــس            

به گفتـه مسـئـول سـازمـان           .   ميکنيم  
حقـوق بشـر آنـكـارا، تـا کـنـون پـنـج                    
سـازمــان در اروپـا از اعــتـراضــات و              
مطالبات پناهنـدگـان شـمـال عـراقـى            

وى در ادامه سخنـان  .   حمايت كرده اند  
خود افزود که مسئولـيـن يـو ان بـايـد               
خدمات سوسيال و کمک هـاي مـالـي           

 .خود را به پناهجويان بيشتر کنند
در پايان نشست، مسعود طلوعي فـر        

از کادرهاي حزب کمونيست کـارگـري        
براي پنـاهـجـويـان سـخـنـرانـي کـرد و                 
خواهـان خـاتـمـه دادن بـه اعـتـصـاب                 
غذايشان شد و گفت که اين کار تـنـهـا           
به سالمت جسماني آنها ضربه ميـزنـد        
و در عوض با هماهـنـگـي و انسـجـام              
بيشتر ميتوان جلوي سياستهاي يو ان       
را گرفت و همچنين با کمک گرفتـن از          
سازمانها مترقي و انسانهاي شريف و      
آزاديـخــواه مــيــتــوان گــامــي بــه جــلــو          

 .برداشت
هــمــبــســتــگــي فــدراســيــون ســراســري       
پناهنـدگـان ايـرانـي واحـد آنـكـارا بـه                 
فعاليت هاي خود جهت جـلـب افـكـار           
عـــمـــومـــي و حـــمـــايـــت احـــزاب و             
سازمـانـهـاى تـركـيـه از مـبـارزات و                 
مطالبات پناهندگان شمال عراقـي بـا        

 .تمام قوا ادامه ميدهد
همبستگي فدراسيون          

سراسرى پناهندگان ايراني               
 واحد آنكارا      

 ٢٠٠٥ ژوئيه     ٦
  

 يوان ترآيه زير فشارهاى شديدتر

گزارش فعاليتهاي واحد فدراسيون در آنكارا در حمايت از          
 اعتراضات پناهندگان شمال عراقي

ـه        کميسارياي پناهندگان سازمان ملل ترکـي
وان بار ديگر تعرض خود به پنـاهـجـويـان را             

ـر            .   شدت داده است   در طي اين دو مـاه اخـي
تعداد زيادى از پناهجويان درخواست هـاى        
پناهندگى شان توسط اين سازمان رد شده و        

استيناف دريـافـت       پرونده بسته يا نامه هاى    
ـز ديـپـورت                  .   كرده اند  ـي ـيـن رابـطـه ن در هـم

الزم . پناهجويان ايرانى نيز تشديد يافته است
به ذكر است كه پليس وان افرادى كـه از وان             
ديپورت ميشوند را مستقيما به اطـالعـات        

 .شهر خوي تحويل ميدهند
در روز پناهجو از طرف شـبـكـه سـراسـرى              

برنامه اي در مورد وضعيت      تلويزيون ترکيه   
پناهجويان تهيه کردند که قسـمـتـي از ايـن             
ـه                 ـر وان تـركـي برنامه به زنان پناهجو در شـه

فـدراسـيـون       واحـد وان   .   اختـصـاص داشـت     
ـرانـي       ـا هـمـکـاري          سراسري پناهندگـان اي ب

ـه وان از             ـب سازمان مشاوره زنان ترکيه شـع
براي ظبط اين برنامه   تعدادي زنان پناهجو

در اين برنامـه هـر کـدام از            .   دعوت کردند 
ـد و                ـه شـدن زنان پناهجو تک تک مصـاحـب

ـه       . مشکالت خود را ابراز کردند     مصـاحـب
ـه آن تـوسـط روژان                هاى اين زنان و تـرجـم

همچنين در ادامه ايـن     .   محمدي انجام شد  
در باره طرح طيب اردوغان ريـيـس            برنامه

ـر شـدن           جمهور ترکيه در مورد پناهنده پذي
ترکيه که يکي از برنامه هـاي ايـن کشـور              
براي رفتن به اتحاديه اروپـاسـت صـحـبـت            

 .شد
ـدگـان             سازمان مشاور زنان ترکيه وان با هـمـکـاري           ـاهـن ـن ـه مشـکـالت           واحد وان فدراسيون سـراسـري پ ايراني، معصومه شهبـازي ب

زنان اعم از امـکـانـات پـزشـکـي، مشـاوره               
روانپزشکي، وکيل حقوقي براي مشـکـالت       
خانوادگي بـدون دريـافـت پـول، رسـيـدگـي                

عليرغم بى مسئوليتى و القـيـدى       .   ميکنند
هاي كميسارياى پناهندگان در تركيه نسبت 
به وضعيت زيستي معيسشتي و پـزشـكـى          
ـز          زنان پناهجو همكارى هاي موفقيـت آمـي
اين دو سازمان به روزنه امـيـدى بـراي زنـان              

در .   پناهجو در اين شهر تبـديـل شـده اسـت            
ادامه همکاري اين دو سازمـان تـعـدادي از            
ـپـزشـکـي              زنان پناهجو جهـت مشـاوره روان
ـوادگـي            وکيل حقوقي براي مشـکـالت خـان

 .کمک و همياري شدند
  

فدراسيون سراسري 
 پناهندگان ايراني واحد وان

 معصومه شهبازي

مصاحبه تلويزيونى در خصوص وضعيت زنان 
  پناهجو در وان ترآيه
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ابـتـدا كـمـي در         :   همبستگي هفـتـگـي    
 مورد خودت و سابقت بگو؟

احمد مـام مـحـمـدي هسـتـم از سـال                  
با فدراسيون از طريق يـکـي از          ٢٠٠٠

دوستانم آشنا شدم و فعاليتـم را آغـاز           
هــمــيــشــه در بــرنــامــه هــا و            .   کــردم   

متينگها شر کت فعال داشتم بـخـاطـر         
همين فعاليتها از طرف دبير وقـت در          

پيشنهاد دفتر شهري لـو گـا            سوييس
را بـه مـن داد و            نودر جنوب سوييس 

 .من هم آن را قبول کردم 
از كـي در سـمـت        :   همبستگي هفتگي 

دبيري فدراسيون در سوئيس فـعـالـيـت         
 ميكني؟

 ٢٠٠٤ازاکـتـبـر      :   احمد مام محمـدي    
دبيـر سـراسـري        در جلسه ساليانه براي 

کانديد شدم و از طـريـق راي             سوييس
رفــقــا بــعــنــوان دبــيــر واحــد ســويــيــس         

 .انتخاب گرديدم
مــوقــعــيــت :   هــمــبــســتــگــي هــفــتــگــي   

 پناهندگي در سوييس چگونه است؟
ــدي           ــحــم ــام م ــد م ــم ــيــت   :   اح وضــع

پنـاهـنـدگـي در سـويـيـس نسـبـت بـه                   
كشورهاي ديگر اروپايي تـفـاوت دارد        
قوانين سختي براي پذيـرش پـنـاهـنـده           
وجود دارد از جمله دولت سـويـيـس از          
پناهنده در داخل کشور مطبوع طـرف       
تحقيق مي کندو اين مشـکـل بسـيـار           
بزرگي براي پناهنده ببار مي آورد امـا        

رفــاهــي از اکــثــر        از نــظــر امــکــانــات    
 ..کشورها بهتر است

مـوقـعـيـت        : همـبـسـتـگـي هـفـتـگـي            
پناهجويان از نظر جواب گرفت چگونه      

 است؟
کشور سوييـس بـا      :   احمد مام محمدي  

توجه به قوانين خاص خودش معـمـوال        
حـا  .   دير به پناهندگان جواب مي دهـد      

 سـال در      ٨ الي ٥بيش از   ال خيلي ها 
هستند هنوز بدون جواب مانده        اينجا

ا ند و اين مشـکـل بـراي خـانـواده هـا                 

چـون اگـر بـعـداز ايـن            .   ببار مـي اورد     
مدت منفـي دريـافـت کـنـنـد اجـبـارا                

بـا  .   مجبور به ترک سوييس مي شـونـد       
در  تــوجــه بــه ايــنــکــه بــچــه هــا يشــان          

و زبـان ايـن          سوييس درس خوانده انـد    
تـرک کشـور        کشور را ياد گـرفـتـه انـد         

اما .   پس از اين همه سال مشکل است      
 ..حاال قوانين تغيير کرده است

قـوانـيـن چـه       :   همـبـسـتـگـي هـفـتـگـي           
 تغييري کرده است؟
قـبـال کسـانـي کـه          :   احمدمام محمـدي  

منفي دريا فت مـي کـردنـد يـک مـاه                
فرصت داشتند تـا اعـتـراض خـود را              

از يـک       اما اين مدت حـا ال   .   بفرستند
. پنج روز تقـلـيـل يـافـتـه اسـت                ماه به 

قبال بـعـداز مـدتـي بـه پـنـاهـجـويـان                   
آپارتمـان مـي دادنـد، امـا حـا ال تـا                   

جــواب مــثــبــت دريــافــت        زمــانــي کــه  
نکنند بايد در کـمـپ بـمـانـنـد و اگـر                   
منفي دريافت کنند اگر اعتراض آنـهـا        

مورد قبول واقع نشود بايد سـويـس را          
وگـرنــه هـيـچ امـکـانــات             تـرک کـنــنـد     

رفاهي اجتماعي به انـان تـعـلـق نـمـي              
کسـانـي کـه پـرونـده             همچنـيـن  .   گيرد

هستند بـايـد       آپارتمان    ودر   بسته اند 
خانه را تحـويـل دهـنـد و مـجـددا بـه                  
کمپهايي که خودشان در نـظـر گـرفـتـه            

 .اند بروند 
فـدراسـيـون چـه       :   همبستگي هـفـتـگـي     

 کارهايي کرده يا مي کند؟
کار ما مثل بـقـيـه       :   احمد مام محمدي  

کشـورهــا بــيـشــتـر در رابــطـه بـا کــار                
واقعا فدراسيون خانه   .   پناهندگي است 

مـا     . بسياري از پناهندگان شده      اميد
اينها را در نظر داريم دنبال کـار هـمـه             

هـمـراه خـانـم          من.   پناهنده ها هستيم  
احدي در ژانويه مالقاتـي داشـتـيـم بـا             
کميسارياي عالي پناهندگان در ژنو و       
در رابطه با کـيـس مـوسـوم بـه شـمـال                 

همچـنـيـن در مـاه يـولـي                . عراقي ها 

افـراد جـدا شـده           بخاطر وضعـيـت بـد      
مجاهدين خلق صحبت کردم وانـان را         
از وضعيت اين افراد مطلع کردم و در          

بـزودي ايـن     .   خواسـت مـالقـات کـردم        
 .مالقلت انجام مي شود

فعاليتهـاي شـمـا      :   همبستگي هفتگي 
 در چه زمينه هايي است؟

ما بصورت روتيـن  : احمد مام محمدي 
در روز جـلـسـه        .   هر ماه جلـسـه داريـم       

برنامـه مـاه آيـنـده را مشـخـص مـي                  
حداقل هم يـک مـيـز کـتـاب در            .   کنيم

شهرهاي مختلف بر گزار مي کنـيـم و          
در مورد وضعيـت سـيـاسـي ايـران بـه               

 .مردم اطالع رساني مي کنيم
پـنـاهـنـدگـان در        :   همبستگي هفتـگـي   

سوئيس چطور مـي تـوانـنـد بـا شـمـا                 
 تماس بگيرند؟

مــا در اکــثــر     :   احــمــد مــام مــحــمــدي     
ميتواننـد   . داريم   کانتونها دفتر شهري  

. به نمايندگان ما ارتباط بر قرار کنـنـد    
يا به سايت همبستگي مراجعه کـنـنـد         
و آدرس و شماره تلفن فـعـالـيـن مـا را               

 .پيدا کنند 
  

پاى صحبت احمد مام محمدى دبير 
 فدراسيون در سوئيس

سازمان همجنس گرايان ايراني طي نامـه        
اي درخـواسـت عضـويـت از فـدراسـيـون               
. سراسري پناهندگان ايـرانـي كـرده اسـت           

دبيرخانه همبستگي فدراسيون سـراسـري       
ـال از ايـن             ـب ـق پناهندگان ايراني ضمن است
اقدام سازمان همجنس گرايان، عضـويـت       
ـريـك مـي             ـب اين سازمان در فدراسيون را ت

به اين اميد كه با پيوستن سـازمـان         .   گويد
همجنس گرايان ايراني به فدراسيون صـف    
ـاع از             دفاع از حقوق پناهندگي به ويـژه دف
ـقـويـت            ـان ت حق پناهندگي همجنس گـراي
ـاع           گرديده و با هم شبكه قدرتمندي در دف

 .از اين انسان ها به وجود آوريم
دبيرخانه همبستگي              
فدراسيون سراسري             

 پناهندگان ايراني            
 ٢٠٠٥ ژوئيه      ٧

 
متن نامه همجنس گـرايـان      

  ايران به فدراسيو
ــون ســراســري                ــدراســي بــه دبــيــرخــانــه ف

 پناهندگان ايراني
 از سازمان همجنس گرايان ايراني

 درخواست عضويت: موضوع
 با درود فراوان

ـان در          با توجه به مشكالت همجنس گراي
امر پناهجويي اين سازمان آمادگي هـمـه        
جـانــبــه خــود را جـهــت دفــاع از حــقــوق               
ــه و                 ــرايــان اعــالم داشــت هــمــجــنــس گ
خواهشمند است كه درخواست عضـويـت       

 .اين سازمان را در جمع خود پذيرا باشيد
 PGLOشايان ذكر است كه سازمان      

ـه صـدور                   ـتـمـان اقـدام ب ـف طي يكسـري گ
تاييديه نامه هاي ويژه اي جهت همجنـس        

 .گرايان مي نمايد
لذا خواهشمند است در صـورت مـواجـه           
ـان           شدن با چنين پرونده هايي ما را در جري
قــرار دهــيــد تــا اقــدامــات الزم صــورت            

 .پذيرد
ـا و هـمـكـاريـهـاي                    ـاسـخ شـم در انتظار پ

 .تنگاتنگ شما مي باشيم
 شاد باشيد و سربلند

 آرين ورجاوندي          
دبيركل سازمان همجنس                 

 گرايان    

 
سازمان همجنس گرايان ايرانى نيز به 

  فدراسيون پيوست

انجمن روشنا ضمن قدرقداني از تـالش هـاي          
فدراسيون پناهندگان ايراني در جهت آزادي آن       
دسته از افرادي که از سازمان مجـاهـديـن در            
عراق جدا شده و در کـمـپ آمـريـکـايـي هـا                    
ـه                     ـي ـد، از کـل ـن ـر هسـت موسوم به تيپـف اسـي
اقدامات اين فدراسيون که در جهت اقدامـات    
ـد         . انساني و حقوق بشري است حمايت ميکـن

انجمن روشنا که خود يک انجمن حقوق بشري        
براي کمک به قربانيان زندان و شـکـنـجـه مـي               
باشد و از ابتداي شکـل گـيـري خـود در ايـن                
مسير گام برداشته و بخصوص بـراي رهـايـي           
ناراضيان و جداشده هاي مـجـاهـديـن تـالش            
زيــادي کــرده از تــالش کــلــيــه انســانــهــاي               

ـر مـا را يـاري                 آزاديخواهي که  در اين مسـي
ـه              کنند استقبال کرده و به نوبه خود از اين گـون

تالشها که صرفا جنبه هاي انساني و حـقـوق        
بشري را وجه همت و هـدف خـود قـرار دهـد                

 .حمايت ميکند
ـر                ـز در شـه ـي ـا ن در همين راستا انجمن روشـن

 ٢٠٠٥دوسلدرف آلمان روز جمعه اول جوالي       
ـه         يک آکسيون جهت رساندن پيام اين قربانيان ب
ـمـان             افکار عمومي و درخواسـت از دولـت آل

ـع                جهت دخالت براي حل و فصل ايـن فـجـاي
ـان بـازي            ـي انساني در مورد پناهجويان و قربان

ـاسـي اسـت        ـر            .   ها سـي ـيـشـت جـهـت اطـالع ب
 .ميتوانيد با ما تماس بگيريد

  
آلمان –انجمن روشنا کلن   

حمایت انجمن روشنا از اقدام فدراسیون 
 سراسری پناهندگان ایرانی

در تالش برای آزادی ناراضیان و جداشده 
 های سازمان مجاهدین در عراق
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اسـت، در شـهـر         Terpاينجـا تـرپ    
. ليوواردن در اسـتـان فـريـزلـنـد هـلـنـد               

پناهگاه تـعـدادي از پـنـاهـجـويـان از                
کشور هاي مختلف جهان و همچنـيـن         

با ديدن اين مکـان انسـان بـه           .   از ايران 
ياد بازداشتگاه هاي اسراي جنگـي در        

مـردم  .   زمان جنگ جـهـانـي مـيـافـتـد           
زيادي روزانه از کـنـار ايـن مـحـل بـه                 
ظاهر زيباي شهر عبور ميکننـد ولـي         
کمتر کسي از وضعيـت و چـگـونـگـي             

با تماسـي  .   گذران ساکنين آن خبر دارد    
که عباس عابديـنـي يـکـي از ايـرانـي               
هاي مقيم ترپ با ما گرفت، در اوليـن         
واکنش نمايندگي فدراسيون در استـان      
فرزلند شروع به تماس با مـقـامـات و            
مسئولين گرفت و در مورد وضـعـيـت          
سالمتي افراد به آنان هشدار داد و بـال         
فاصله در صدد بر آمد که بـازديـدي از          

 .اين مکان داشته باشد
پس از اينکه به اين مرکز رسـيـديـم بـا             
مسئول نگهباني اين مـرکـز صـحـبـت           
کرديم و اعالم کرديم که سرنوشت افرد       
و مهم تر از همه تعداد افرد پناهجو و          
ايرانيان پناهجو يي که در اينجـا بسـر          
ميبرند برايمان بسيـار حـائـز اهـمـيـت             

 .است 
در وحله اول از ورود ما بـه ايـن مـرکـز           
جلو گيري بعمل آمد ولي بعد از اينکه        
بــا آنــان در مــورد عــواقــب ايــن کــار              
هشدار داده شد به ما اجازه ورود بـدون         
هر گونه دوربين فيملبرداري يا عـکـس     
برداري داده شد و اين خالصه آن چيزي        

 .است که ما مشاهده کرديم
مــحــل اســکــان   :   ايــنــجــا تــرپ اســت        

تعدادي از پناهجويان پرونده بسته کـه        
بنا بر سياستهاي پناهـجـو سـتـيـزي و             
غير انسـانـي از کـمـپ هـا بـه بـيـرون                    
انداخته شده و هيچ جايي بـراي ادامـه           
زندگي ندارند و به ناچار به اين مـکـان           

اين مـرکـزکـه     .   جهنمي کشانده شده اند   
محل اسکان تعداد چهل تا پنجاه نـفـر          
از انسان هايي کـه عـمـدتـأ افـراد بـي                 
خانمان، معتاد، الکلي هستند و حتي      

زندانياني که از زندان آزاد شده اندو جا         
و مــکــانــي بــراي زنــدگــي نــدارنــد بــا             
پرداخت پنج يورو ميتوانند در ايـنـجـا         

اين مـرکـز     .   آمده و بخوابند، شده است    
ساعت پنج بعد ازظهر به روي ساکنين       
باز ميشود و افرد ميتوانند تا سـاعـت    
ده صبح فردا در آنجا بمانند و بـعـد از         
ده صبح بايد کـه ايـن مـکـان را تـرک                  

پـس از ورود بـه ايـن مـکـان                .   کننـد    
همگي بايد لباس ها را در آورده و بـه            
آنان يک دمپايي و يک تي شرت و يـک         

شورت ميدهـنـد کـه پـس از گـرفـتـن                 
مـدت  .   دوش به اطاق هاي خود بـرونـد       

زمان دوش گرفتن بـراي هـر نـفـر سـه                
دقيقه در نظر گرفته شده و فشار دوش         

لـوـلـه هـاي       .   به انـدازه کـافـي نـيـسـت            
فـاضـالب مـعـمـوأل گـرفـتـه هسـت و                  
قدرت تخليه آبهاي فاظـالب را نـدارد          
بنا بر اين نـفـر بـعـدي کـه وارد دوش                  
حمام ميشود با تمامي ميکروب هاي      
شخص قبلي در تماس مستقيم هسـت       
و با خود به ديگر مکان هاي مـنـتـقـل            
ميکند و اکـثـر افـراد نـاراحـتـي هـاي                
ــاک             ــمــاري خــطــرن ــي ــدب ــوســتــي دارن پ
برونشيت که ميتواند مسبب بـيـمـاري        
کشنده آسم شود يکي از خطرات جـدي       

ايـن مـکـان      .   اين مرکز نگهداري اسـت    
به حدي آلوده است که امـکـان بـازديـد            
مان را از مکـان هـاي مـخـتـلـف ايـن                

آنـانـي در ايـران در          .   مرکز را گـرفـت        
زندانهاي رژيم ضد انساني اسالمي در      
بند بوده انـد بـخـوبـي مـيـتـوانـنـد کـه                   

. تجسم بهتري از اينجا داشتـه بـاشـنـد       
ولــي حــتــي در زنــدانــهــاي رژيــم ضــد           
انساني اسالمي هم زندانيان سـيـاسـي         
را از زنـدانـيـان عـادي مـعـمـوأل جـدا                  
ميکنند ولي در اينجا اين پناهنـدگـان        
سياسي که از چنگ دولـت هـاي خـون           
آشام گريخته اند، بدام يـکـي ديـگـر از             
دولتهاي افتاده اند که همکار و ادامـه         

دهنده راه پيشينيان خود که رفتارهـاي    
ضد انساني آنها نيـز تـاريـخ بشـري را              

ــرده اســت         ــاه ک ــي ــرده،      .   س ــجــارت ب ت
استعمار کشور هاي ديگر بنام دنـيـاي         
جديد و دمکراسـي و تـمـدن يـکـي از                
نمونه هاي بارز اينگونه رفتارها ست و       
در پاسـخ بـه هـر نـداي حـق طـلـبـانـه                     
کشورهاي تحت استعمار جـوابـي جـز          

 .گلوله و سرنيزه به آنان ندادند
بوي تند تعفن و بوي تنـد لـبـاسـهـايـي              
افرد که روي هم ريخته شده است چنان         
تصوير مشمئز کنندهايي را به انسـان        
ميدهد که حتي پس از مشـاهـده بـاور           

پس از گـذشـتـن    .  آن کمي مشکل است 
از کوريدور که بي شباهت به غـارهـاي         
نمناک تاريک نيست به اطاق هـاي سـه          

هـيـچ   .   متر در چهار متـري رسـيـديـم            
برنامه ريزي جدا سازي افراد در آنـجـا           

افرد معتادي کـه در ايـن         .   وجود ندارد 
جا بسر ميبرند بعلت تأثيرات مـنـفـي          
مواد مخدر قادر بـه پـاکـيـزگـي خـود               
نميباشند و امراض مسري در ايـنـجـا          

اطاق هاي کوچکـي کـه       .   بيداد ميکند 
در اينجا وجود دارد گنجايش پـذيـرش        
تعداد بيشتر از چهار نفر را ندارد ولـي          
بيشتر از هشت نـفـر در ايـن اطـاقـهـا                

بعلت اينکه بـيـشـتـر        .   زندگي ميکنند 
ساکنين اين محل از افـراد مـعـتـاد و             
دزد و بـذهـکـار تشـکـيـل مـيـدهـنـد،                 
معموأل بيشتر اوقات پنجره ها بسـتـه         
است و هيچ گونه هوا کشي هم که هوا         
را بتواند تصفيه کند وجود ندارد و بـه           
همين علت انواع و اقسام بيـمـاريـهـاي          
مسري به راحتي بـه ديـگـران سـرايـت              

صداي سرفه هاي پي در پي و       .   ميکند
باال کشيدن دمـاغـهـاي افـرد مـعـتـاد              
تنها صداي مدام موسيقي ست که در        

افرد در اينجا از    .   اينجا شنيده ميشود  
هرگونه رسانه هاي گـروهـي بـي بـهـره              
هستند، نه تلوزيوني براي تماشا کـردن    

شـانـزده   .   و نه راديـويـي بـراي شـنـيـدن            
و . ساعت بون ارتباط با دنـيـاي خـارج          

فردا صبح همگي اين افـرد بـايـد ايـن              
مرکز را ترک کنند و به خيابانها روانـه          

. شوند و داستان دوباره تکرار مـيـشـود    
بــذهــکــاران بــذهــکــارتــر و مــعــتــادان         
معتادتر و پناهندگان هـم کـه بـر اثـر               
سياستهاي ظالمانه و غيرانساني، چـه       
در کشور هاي خود و چه در اين کشـور         
باصطالح دمکراسي غربي بـايـد و بـه           
ناچار متـحـمـل ايـنـگـونـه رنـجـهـايـي                 
باشند که زماني در کشور خـود داراي         

 .شأن و منزلتي داشته اند
بــا تــمــامــي اعــتــراضــاتــي کــه گــروه            
پناهندگان اين مرکز داشـتـه اسـت تـا            
کنون مسئولين ايـن مـرکـز کـه خـود               
عمدتأ از افرد معـتـاد و يـا بـذهـکـار                
سابق هستند هيچ تـوجـه ايـي بـه ايـن             
مشکالت نداشتند و ما از همينجا بـه       

همه پناهجويان و ديگر افـردي کـه در           
اينجا بسر ميبرند وعده ميـدهـيـم کـه           
همـه تـالـشـمـان را در ايـن راه بـکـار                     
خواهيم بسـت تـا آنـان بـه خـواسـتـهـا                  
انساني خـود کـه از نـيـازهـاي اولـيـه                  

 .زندگي ست دست يابند
کيوان قديري همبسـتـگـي فـدراسـيـون           
سـراســري پــنـاهــنـدگــان ايــرانـي واحــد           

 هلند -فريزلند
همانگونه که در هفته گـذشـتـه هـم در             
نشريه هـمـبـسـتـگـي درج شـد هـفـتـه                  
گگذشته يـکـي از روزهـاي اعـتـراض             
آميز در روند پروسه پنـاهـنـدگـي بـوده            

 است
 سال اعتراضات گسـتـرده       ٢٠٠٥سال  

از اوايـل    . به دولت ائتالفي هلند است       
سال تا کنون اعتراضات گستـردهـايـي     
به عملکرد اين دولت انجـام گـرفـتـه و             

گــردهــمــايــي  . هــمــچــنــان ادامــه دارد      
سيصدو پـنـجـاه هـزارنـفـري در شـهـر                 
آمستردام که با تـالش اتـحـاديـه هـاي           
کارگري صورت گرفت، نمونه بارز ايـن       
موج عـظـيـم مـخـالـفـت هـا بـود کـه                     
همچنان با اعتصاب هـاي پـيـاپـي از             
سوي اتحاديهاي مـخـتـلـف کـاري بـه              

در هـمـيـن      .   روند خود ادامـه مـيـدهـد        
هفته گـذشـتـه از سـوي دو اتـحـاديـه                  

نـخـسـت از      .   اعتصاب صورت گرفت     
سوي پزشکـان کـه بـا اعـتـصـاب سـه                 
روزه، چهار شنبه، پنج شنبه و جـمـعـه           
گذشته در سراسر هلند و بعد رانندگـان     

و .   اتوبوس و تراموا در شهر آمستـردام     
سرانجام ايـن مـوج دامـن گـيـر هـمـه                 
پرسي قانون اسـاسـي اتـحـاديـه اروپـا              
شدو پـس از فـرانسـه هـلـنـد دومـيـن                   
کشــوري شــد کــه بــه قــانــون اســاســي            

اين رأي   .   اتحاديه اروپا رأي منفي داد    
که با اکثريت مطلق آرأ همراه بود و بـر          

٪ ٦/٦١اساس نتايج مقـدمـاتـي بـا           
٪ رأي مـثـبـت      ٤/٣٨رأي منفي و با     

اين انتخابات به اتمام رسـيـد و بـنـظـر              
مي رسد که رأي مـنـفـي هـلـنـدي هـا                
تاثيري مستقيم در روند اين انتخابـات   

اما آنـچـه کـه       .   در سراسر اروپا بگذارد   
قابل لمس است اين يک گونـه مـبـارزه           
منفي بود که ملت هلند با نشان دادن         
آن در واقع رأي منفي به عملکـردهـاي         

 .دولت ائتالفي هلند دادند

   Terpزندگى اشباح در ترپ
 نگاهي به يك پناهگاه پناهجويان مخفي در هلند

 كيوان قديري
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 عليرضا طاهر پور، خبر خوب

. من يك خبـر خـوب دارم        .   فرشاد جان سالم  
بي شك تمامي محبت ها و  .   اقامت ما آمد  

ـم حسـن                   لطف هايي كه شمـا و رفـيـق خـوب
صالحي و ديگر دوستان داشتيد اين كـار را           

در اين موفقيت شما سهم بزرگي . ميسر كرد
ـه                .   داشتيد ـا خسـت ـه شـم مي خواستم كـه ب

. نباشيد بگويم، ديدم حرف اشتبـاهـي اسـت         
كمك و نجات انسانها هيچ وقت آدم را خسته 

. در هر حال از همه چيز متـشـكـرم   .   نمي كند 
اميد دارم كه اكنون با خيال راحت براي آزادي 

. دوسـت تـان دارم      .   و دمكراسي مبارزه كنم   
 عليرضا طاهر پور از سوئد

ـر   :  پاسخ عليرضاي عزيز از شنيدن اين خـب
ـم        ـيـت و          .   خيلي خوشـحـال شـدي ايـن مـوفـق

ـا و هـمـسـر گـرامـي تـان                      پيروزي را به شـم
روشنك و به كليه عزيزاني كـه بـراي نـجـات            

موفقيت .   شما تالش كردند تبريك مي گويم     
ـوه هـاي                شما در گرفتن حق پناهنـدگـي مـي
ـد اتـحـاد و              ـومـن كوچكي است از درخت تـن
ـه تـحـت رهـبـري                تشكل و مبارزه مـتـحـدان

به اين اميد كه هر هفته خبـرهـاي   .  فدراسيون
 .موفقيت آميز چنيني داشته باشيم

رضا از آلمان نشريه همبستگي     
 را برايم پست كنيد

ـا سـالم و عـرض ادب            ـم در       .   ب مـيـخــواسـت
صورت امكان نشريه همبستگي را هميشـه       

 رضا از آلمان. برايم پست كنيد
رضاي عزيز براي دريـافـت نسـخـه          :   پاسخ

چاپي نشريه همبستگي به نزديكترين واحـد        
ـد          ـي ـه كـن ـيـسـت    .   شهري فدراسيون مـراجـع ل

ـبـسـتـگـي               آدرس هاي تماس در سايـت هـم
 .موجود ميباشد

 
رسول از تركيه در كدام كشور      
مجاور اسپانسوري كانادا را     

 ميپذيرند
من در كشور  .   با سالم به شما دوست محترم     

ـانـطـور كـه                  كانادا اسپانسـور دارم ولـي هـم
ميدانيد در كشور تركيه اسپانسـور را نـمـي            

سوال من اين است كه در كدام كشور     .   پذيرند
ـادا مـوجـود            مجاور امكان اسپانسوري كـان

ـا                   .   مي باشد  و اگـر بـطـور رسـمـي يـعـنـي ب
پاسپورت وارد آن كشور چگونه اسـت و اگـر          

ـنـون    .   بطور قاچاق وارد شوم چگونه است  مـم
 .ميشوم اگر راهنمايي كنيد

ـادا             :   پاسخ ـانسـوري كـان ـز اسـپ رسول عـزي
ـفـي دارد                ـل . شرايط و كاته گـوريـهـاي مـخـت

ـاده            ـف نميدانم تا كنون از كدام كاته گوري اسـت
در مورد فعال بودن سفارت كانادا در       .   كرديد

ـانسـوي بـجـز                زمينه پذيرش بر مبـانـي اسـپ

در مـورد    .   تركيه در يونان نيز فعال ميبـاشـد       
ـونـي ايـن مـوضـوع                ورود قانوني يا غيـرقـان

بـراي  .   ربطي به پروسه اسپانسوري شما ندارد     
ـادا،                   ـه كـان ـا ب ـال شـم به نتيجه رسيدن و انتـق
ـونـي در آن كشـور                     ـد از اقـامـت قـان ميباي

در غير اينـصـورت صـدور        .   برخوردار باشيد 
ويزا يا انتقال شما با مشكالت قانوني جـدي         

بنابراين مسئله مهم ايـن     .   مواجه خواهد شد  
است كه از هر كشوري كه ميخواهيـد اقـدام           
كنيد بايد داراي اقامت قانوني در آن كشـور           

چـه بصـورت ويـزاي مـوقـت و چـه                 .   باشيد
چنانـچـه   .   بصورت اقامت موقت پناهندگي   

ـد مـن را                ـي ـاز داشـت ـي توضيحات بيشتري ن
 .مطلع كنيد

رحمان از تركيه اگر اثر انگشتم      
در يونان كشف شود چه اتفاقي      

 ميفتد؟
ـا اگـر در       .   با سالم و خسته نباشيد به شمـا        آي

كشور يونان انگشت نگاري شوم و به كشـور         
ـه يـونـان ديـپـورت مـي                  فنالند بروم من را ب

چون من پدر و مادرم در فنالند اقامت . كنند
دارند و تا بحال چند بار كشور فنالند از يـوان           
درخواست پرونده من را كرده اما به دليل اين         
كه من شمال عراقي هستم يوان قبول نـكـرده         
ـه           آيا اين مسئله براي ديپورت من از فنالند ب

 يونان تاثير گذار نميباشد؟
رحمان عزيز طبق قانون دبلـيـن هـر      :  پاسخ

پناهجو تنها در اولين كشور اروپايي پس از         
ـاهـنـدگـي دهـد             ـن . ورد ميتواند درخواست پ

ـا         براساس اين قانون و توافقنامه اتحاديه اروپ
ـانـك                 هر پناهجويي كه اثر انـگـشـتـش در ب
ـا يـوروداك كشـف شـود                ـا ي اطالعاتي اروپ
باالفاصله به هامن كشور اول اروپايي بازپس 

شما ميتوانيد در همـان     .   فرستاده خواهد شد  
اولين كشور اروپايي پروسه درخواست انتقـال    

ـد       .   تان به فنالند را آغاز كنيد      اگر قصـد داري
ـد        ـي بهر شكل شده خودتان را به فنالند بـرسـان
بنابراين بايد مراقب باشيد در طول مسير راه        
. تان دستگير يا انـگـشـت نـگـاري نشـويـد               

چنانچه اطالعات بيشتري خواستيد تـمـاس       
 .بگيريد

 
با درود رفقا فرشاد حسينـي      

 !ومينا احدي 
ـدم          من در پالتالک ا زعوامل مجاهدين شنـي
ـد       که آنها نامه به شما و رفيق احدي نوشتـه ان

ـد          مـن فـرد ي       .   ومرا مزدور خطاب کرده ان
ـا مـجـاهـديـن                  هستم پناهنده  ـا ب ـه که سـال

در سطح هوادار کار مـيـکـرده ام ولـي                خلق
بخاطر سياستهايشان در رابطه با آمريـکـا و          
رفــرانــدوم وضــد دمــکــراتــيــک بــودنشــان            
وهمچنين بخاطر تغيير نظرم راجع به راه حـل    
ســوســيــالــيــســتــي بــجــاي راه حــل بــورژوا           
دمکراتيک از آنها حدود يـکـسـال اسـت کـه              
 .بطور رسمي جدا شده ام وآنها را نقد ميکنم

اين است که سـعـي          مجاهدين خلق روشش  
ـدا               ـت ميکند با نامه نگاري عـوامـلـش در اب
ـا      ترس ووحشت در دل شخص ايجاد کند و ب
چماق اينکه مقاالت شما در سايت ديده بـان         
چاپ شده است و اين بنفع رژيم است سـعـي            

 .در خفه کردن نفر دارد 
اين روشي است که با من بکار بردند وزماني       
ـه               که ديدند من زير بار نميروم ديگر هـر گـون
ـه خـودشـان                  ـد کـه شـايسـت لقبي به من دادن

 .است 
من بيست سال اسـت کـه د رخـارج کشـور                
پناهنده هستم وهميشه ضد رژيم جـمـهـوري         

اين نامردمان با ايـن روش       .   اسالمي بوده ام    
 .فقط سعي در انگ زني به افراد را دارند

اين نامرمان تنها يک هدف دارند جو سـازي          
والوده کردن افراد به تهمت هاي خود تا آنها را 
ـهـاي خـود را               ايزوله کنند تا بتوانند سيـاسـت

 .پيش ببرند
من بارها سياستهاي مجاهدين را مورد نقد       
ـه داري                   قرار داده ام کـه در خـدمـت سـرمـاي
جهاني است واين ها از همين مساله ناراحت 

ـا را       .   هستند   ـه من سياستهاي چماقداران آن
در پالتالک ودر سـايـت خـود رسـوا کـرده ام                 
ـم           . وبخاطر همين از نظر اين ها مزدور هسـت

اين ها زماني که رفيق تقوائي را من با ايشان 
ـا قـرار          ـه ـت مصاحبه داشتم مورد بدترين اهان

ـاسـي را           . دادند   اينها زبان هر مـخـالـف سـي
ـد       مـن  .   ميخواهند با چماق تهمت وافترا ببرن

مطمئن ميدانم که اين سياستها در نزد شمـا         
رفقا کامال روشن است و هرگز به مزخرفـات         
اين نفرات که به شما نامه مينويسند گـوش          

من در هر دادگاه عادالنه خلقـي و     .   نميدهيد
قانوني حاضرم که از خود در برابر تهمت زني         
ـا            ـه ـن هاي اين افراد وعوامل مجاهدين که ت
ـيـن فـکـر ي خـود                 ـف براي سرکوبگري مخـال
ميباشد دفاع کرده و اين رفتار غير انسـانـي           

ـم              بـرخـورد ايـن      .   اين حضرات را رسـوا کـن
ـا و                   ـا شـم عوامل سرکوبگـر مـجـاهـديـن ب
سازمان حقوق بشر ديده بان بهترين گواه براي      
سرکوبگري اين جريان ضد مردمي است کـه        
هرچه بيشتر بايد در نزد مردم رسوا شود کـه           

ـه               دوباره دچار همان انقالب پنـجـاه وهـفـت ب
سازمـانـي کـه خـود            . شکل ديگري نشويم    

ـد            سوزي هاي ارگانيزه شـده      ايـجـاد مـيـکـن
ـم            ميکند، سازماني که از گريختگان از ظـل
وستم جمهوري اسالمي قرباني براي اهـداف        

ـا هـزاران       –سياسي   نظامي خود ميسازد وب
نيرنگ آنها را از ترکيه به پايگـاهـهـاي خـود             
ـا بصـورت             ـه ـپ ميبرد وبعد آنها را نيـز درکـم
ـم جـمـهـوري اسـالمـي در                  قرباني بـراي رژي
ـابـل هــر                       ـاورد ، سـازمـانـي کـه در مـق مـي
ـدتـريـن            مخالفتي دست به تهمت وافترا کـه ب
نوع سرکوب است ميزند ، چنين سـازمـانـي          
جدا ي از مسائل عراق که چه گذ شته اسـت            
را ميتوان به عنوان ناقض حقوق بشر معرفي 

 .کرد
 با احترام علي شمس

  
  از يك مجاهد سابق

ما را از دست مجاهدين .   من مجاهد سابقم  
خدا شما را براي نجات بشريت      .   نجات دهيد 
 منير. فرستاده است

 
اشكان از تهران براي ادامـه      
ـارج       زندگي بايد از ايران خ

 بشم راهنمايي ام كنيد
ـه               ـم دانشـجـوي رشـت سالم من اشکان هسـت
مديريت من در ترم گذشته به دليل بر پـايـي            
ـه                   ـت ـي يک تحصن در دانشـگـاه تـوسـط کـم
انظباتي به يک ترم محروميت از تـحـصـيـل            
ـيـن             ـول محروم شدم همچنين از طـرف مسـئ
دانشگاه از همه امکانـات رفـاهـي مـحـروم             
شدم من براي ادامه زندگي بايد از ايران خارج 
. شوم اگر ممکن است من را راهنمايي کنيد      

 با تشکر
اشكان عزيز بطور جداگانه نامه اي       :   پاسخ

. در اين خصوص برايتان ارسـال شـده اسـت            
اميدواريم بتوانيم در اين مسير شما را يـاري       

  .رسانيم
 امير كاريكاتورهاي انتخابات

ايــن کــاريــکــاتــورهــا کــه در مــورد           .   ســالم
انتخابات آتي و مسايل اتمي ايران کشيده ام     
ـد در ايـن              ـي ببينيد اگر خواستيد استفاده کـن

 پيروز باشيد. صورت لطفا من را مطلع کنيد
ـا تشـكـر از ارسـال                   :   پاسخ ـر جـان ب امـي

كاريكاتورهاي زيباي تان حتما از آن استفاده        
باز هم از كارهـاي زيـبـاي تـان            .   خواهيم كرد 

 .براي ما ارسال كنيد
كورش از سوئد گزارش سوئـد       

ـال         در باره ايران را برايم ارس
 دكني

  منتخبى از نامه هاى رسيده

 ترافيک سنگين نامه
قابل توجه کليه عزيزاني که براي همبستگي نامه ارسـال           

 . کرده اند
به دليل مشکالت شـخـصـي و عـدم دسـتـرسـي بـه                     )   يوني( طي مدت ماه ژوئن     

.  نامه براي دو آدرس دبيرخانه، نامـه ارسـال شـده اسـت          ١٣٠٠کامپيوتر بيش از  
ازدحام و تراکم وسيع و گسترده نامه ها عمال ترافيک زيادي را يـجـاد کـرده و در                      

لذا تصميم گرفتيم به منظـور     .   فعاليت هاي روزانه دبيرخانه اختالل ايجاد شده بود       
جلوگيري از ترافيک سنگين نامه ها و در عين حال پاسخگويـي روتـيـن و انـجـام                
امورات روزانه فدراسيون، بخش زيادي از نامه ها را حذف کرده و بـه ايـن شـکـل                 

در نتيجه ايـن  .   بتوانيم خود را به روز رسانده و به فعاليت هاي روتين خود بپردازيم       
 عدد از نـامـه هـا را پـاک کـرده              ٩٠٠تصميم، ما مجبور شديم که تعداد بيش از      

همين جا ضمن پوزش از کليه کساني که به نامه هـايشـان              .   مابقي را جواب دهيم   
پاسخ داده نشده در عين حال درخواست ميکنيم که چنانچـه نـامـه هـاي مـهـمـي                      
ارسال کرده بودند حتما نامه هاي خود را مجددا جهت رسيدگـي و پـاسـخ ارسـال                     

لطفا اگر براي بار دوم نامه خود را ارسال ميکند حتما در قسمت مـوضـوع     .   کنند
 ".نامه دوم"نامه قيد کنيد 

 با تشکر  
 

 فرشاد حسيني       
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لطـفـا گـزارش      .   با سالم و خسته نباشيد    
وزارت امور خارجه در سـال دو هـزار و            
دو سويد در رابطه با ايران را برايم مايل         

 کنيد با تشکر فراوان
کوروش عـزيـز بـراى دريـافـت           :   پاسخ

اين گزارش به مسئلين واحد فدراسيـون       
 .در سوئد مراجعه كنيد

 
ناصر از تركيه اطالعات در       

 مورد يونان
. خسـتـه نـبـاشـيـد           سالم رفيق حسينـي   

لطفـا در مـورد سـواالت مـا را يـاري                  
از اينکه بعد از گذشـت چـنـديـن           .   دهيد

ماه از معـرفـي خـودم بـه دفـتـر يـو ان                    
ــول       ــب ــان ــت ــراي        ICMCاس ــوز ب ــن ه

مصاحبه هم فراخوانـده نشـده ام مـثـل             
ديگر پناهجويـان از وضـعـيـت خـوبـي              
نيستم هم از لحاظ اقامتي هم از لحاظ       
بيکاري به همين دليل تصميم گرفتم بـه        
همراه دو نفر از دوسـتـان کـه آنـهـا نـيـز                  
مشکل سياسي در ارتـبـاط بـا هـم در               
ايران برايشان به وجـود آمـده بـه کشـور             
يونان برويم به اين خاطر اطالعـاتـي در          
مورد قوانين پناهندگي در ايـن کشـور          

مـن بـه رفـيـق سـعـيـدي              .   ميخواهـيـم     
نوشتم که تماس بگيرم ولي به احـتـمـال           
زياد هم آدرس مايل و هم شماره تـلـفـن            

مـرا  .   همراه ايشان تغيـيـر يـافـتـه اسـت            
راهنمايي کنيد اگر شد با ايشان تـمـاس     

مـرگ بـر     .   ممنون از لطـفـتـان     .   ميگيرم
زنـده بـاد انـقـالب         .   جمهـوري اسـالمـي     

پيروز بـاشـيـد بـه امـيـد            .   مارکسيستي
 ديدارتان
ناصر عزيز آدرس هاى تـمـاس     :   پاسخ

حتما .   جديد هژير را برايتان ارسال كردم     
ايشان در ايـن زمـيـنـه بـه شـمـا كـمـك                    

در مورد يونان مقاالتى در     .   خواهد كرد 
خصــوص وضــعــيــت يــونــا در ســيــات           
همـبـسـتـگـى بـخـش آرشـيـو مـقـاالت                  
موجود ميباشد كه ميـتـوانـد بـه شـمـا              

در عـيـن حـال اگـر بـاز هـم                .   كمك كند 
سوال داشتيـد حـتـمـا مـا را درجـريـان                 

 .بگذاريد
محمود و فريده از تركـيـه     

 كمپين ما تا كجا پيش رفته؟
با خسته نـبـاشـيـد       .   فرشاد عزيز با سالم   

خــالــصــه .   از تــالش هــاي مــداومــتــان       
ميکنم در صورت امکان روند کمـپـيـن         
ما تا کجا پيش رفته مـا را در جـريـان               

 قربانتان محمود و فريده. قرار دهيد

محمود و فريده عزيز كـمـپـيـن         :   پاسخ
دفاع از حق پناهندگى شما و تـعـدادى           
ديگر از پناهجـويـان پـرونـده بسـتـه در               

در ايـن    .   تركـيـه كـمـاكـان جـريـان دارد             
زمينه ما منتظر وعده هاي مسئولـيـن        
كميسارياى پناهندگان سـازمـان مـلـل          

در هر حال همـواره در      .   در ژنو ميباشيم  
مذاكرات مان چه در تركيه و چه در ژنـو        
موضوع شما ها نيز مطرح كرده و مـى          

در مـالقـات بـعـدى تـالش مـي              .   كنيم
كنيم كه پاسخ قطعـى تـرى بـراى هـمـه               
شما گرفته و شما و خودمـان را از ايـن           

 .بالتكليفى و نگرانى خالص كنيم
 
نوشين از سوئد با مـن در         

 تماس باشيد
سالم من نوشين هستم همراه يـک پسـر          
هشت سالـه در فـيـلـيـپـسـتـاد زنـدگـي                  
ميکنم و مدت يـک سـال اسـت کـه در                
سويد پناهنده هستم و يک جواب منفي       
دارم از شما خواهش دارم که با مـن در            

 موفق و پيروز باشيد. تماس باشيد
نوشين عزيز نامه شما را بـراى       :   پاسخ

مسئولين فدراسيـون در سـوئـد ارسـال            
حتما تالش كنيد باحد محلى يـا       .   كردم

 .كشورى سوئد در تماس باشيد
 
فرشيد از آلمـان وقـت        

جمهوري اسالمي پـايـان     
 رسيده

اينجانب فرشيد دلداري پناه هفده سـالـه        
پيام من ايـن اسـت کـه          .  از آلمان هستم 

 جمهوري اسالمي وقتس به پايان رسيده
فرشيد عزيز دقيقا همـانـگـونـه        :   پاسخ

جمهـورى اسـالمـي      .   است كه ميگوييد  
. در اوج فروماندگى و فـروپـاشـى اسـت            

مضحكه انتخابات اخـيـر كـه در واقـع             
نوعى كودتاى خزنده منتها نه بـا تـوپ           
و تانك كه با صندوق و راى بـود عـمـال           
آخرين تـيـر و تـركـش هـاى جـمـهـورى                  

مردم چـاره اى جـز يـك            .   اسالمى است 
انقالب و سرنگونى جمـهـورى اسـالمـى          

بايد خود را براى به زير كشاندن       .   ندارند
جمهورى اسالمي در هـمـه جـاى دنـيـا             

 .آماده كنيم
جاى شما در تـظـاهـرات        

 جلوى سفارت خالى
جاي خيلـي از آدم هـاي شـريـف              .   سالم

آزاده دموکرات و انسـان دوسـت خـالـي            
بود دور اول انـتـخـابـات رفـتـيـم جـلـوي                

سفارت تظاهرات کرديم يک کمي سبـک       
شدم اينقدر داد زدم مرگ بر جـمـهـوري            

 اسالمي مرگ بر تروريست
آنوقت با يک حزب اللهي که روسري هـم         
سر همسرش کرده بـود و خـجـالـت هـم               
نميکشيد و از سفارت بر ميـگـشـت در           
گير شدم و يک کشيده زدم زيـر گـوشـش            
تا بفهمد که اينجا ايران نيسـت کـه هـر             
غلطـي بـخـواهـنـد بـکـنـنـد دو کـانـال                    
تلويزيوني هم فيلمبرداري ميکرد وقتي     
پليس من را گرفت و مـن هـم بـا تـمـام             
تـوان داد مــيـزدم مــرگ بـر جـمـهــوري                
اسالمي مرگ بر تروريست اما هنوز آن       

 را پخش نکردند نميدانم چرا
اما روزي مجبور مـيـشـونـد پـخـشـش               
کنند ماه پشت ابـر نـمـيـمـانـد از هـمـه                  
انسانـهـاي شـريـف و آزاده مـيـخـواهـم                 
خودشان را براي دور دوم انتخـابـات کـه        
اين جمعه است براي تـظـاهـرات بـعـدي             

 آماده کنند
 
مريم از آلمان كمكم كنيـد       

 كه در اروپا پناهندگى بگيرم
من مريم سي و پنـج سـالـه بـه          .   با سالم 

همـراه پسـر هـفـت سـالـه ام بـا ويـزاي                     
قانوني از طريق خاک اطريش وارد آلمان       
شدم مـن در ايـران بـه کـار تـرجـمـه و                      
ويراستاري و نوشتن اشتغال داشـتـم کـه          
تمام کتابها و مقاالت را به هـمـراه دارم           
من خواستار گرفتن گرفتن پنـاهـنـدگـي         
در آلمان يا هـر کشـور اروپـايـي ديـگـر                
هستم همچنين از طـريـق دوسـتـانـم در             
هلند با حزب کمونيست کارگري آشـنـا          
شدم و در جلسـات هـفـتـگـي حـزب در                
پالتالک شرکت داشـتـه ام و مـايـل بـه                 
همکاري با شما در هر زمينه اي هستـم     
سپاسگذار ميشوم چنانـچـه مـن را در            
گــرفــتــن حــق پــنــاهــنــدگــي در اروپــا              

 با تشکر. راهنمايي نماييد
مريم عزيز از اينكه مـايـل بـه           :   پاسخ

ــا حــزب                ــا فــدراســيــون ي هــمــكــاري ب
. كمونيست كارگرى هستيد خوشـحـالـم      

حتما با مسئوليـن نـزديـكـتـريـن واحـد              
در .   شهرى در آلـمـان تـمـاس بـگـيـريـد               

مورد گرفتن راهنـمـايـى بـراى تـنـظـيـم               
درخواست پـنـاهـنـدگـى تـان حـتـمـا از                  

. فعالين فـدراسـيـون كـمـك بـخـواهـيـد               
همچنين اطالعات مختصري در همين     
زمينه در سايت همـبـسـتـگـي مـوجـود             
است كه ميتوانـيـد در بـخـش قـوانـيـن                

پناهندگى در دنـيـا آنـهـا را نـيـز                 
مطالعـه كـرده و خـود را آمـاده               

اگـر بـاز نـيـاز بـه كـمـك                .   كنـيـد  
بيشتر يـا اطـالعـات بـيـشـتـري              
خواستيد حتـمـا بـا مـن تـمـاس              

 .بگيريد
كورش پناهنده شمـال     

عراقى از تركيه، مـن     
قبال يكى از مخالفيـن     

 .شما بودم
. من از شما کمال تشکر را دارم        

به نظر مـن کـه يـکـي از شـمـال                 
عراقي ها هسـتـم بـايـد هـر چـه                
بــيــشــتــر صــداي مــا بــه گــوش            
سازمانهاي بين المللي بـرسـد و         
از طريق آنها به حکومت تـرکـيـه         

و تــنــهــا     . و يــو ان فشــار آورد          
جرياني که ميتواند اين فشـار را        
ــدراســيــون ســراســري           ــاورد ف ــي ب
پناهنـدگـان ايـرانـي اسـت لـذااز             
شما مـيـخـواهـم در ايـن رابـطـه               
اقدام کنيد الزم به ذکر است مـن     
يــکــي از مــخــالــفــيــن شــمــا و             
کارهايتان بودم ولـي اکـنـون در           
عمل ميبينم که تنهـا از طـريـق           
ســايــت و فــعــالــيــت فــدراســيــون       
ــان                ــه گــوش جــه صــداي مــا ب

 با سپاس فراوان. ميرسد
کوروش عزيز از ايـنـكـه       :   پاسخ

ديــد و نــظــرتــان در بــاره كــار و              
فعاليت هاى فـدراسـيـون عـوض         

فدراسيون طـرف    .   شده خوشحالم 
متشكل هر پناهنده اى است كه      
بــراى حــقــوق خــود مــيــخــواهــد        

فدراسيون زبان تـيـز     .   مبارزه كند 
و رساى اعتراض هر پنـاهـنـده و          

ــنــاهــجــويــى اســت      در مــورد    .   پ
كمپين دفاع از شمال عراقـى هـا         
مطمئن باشيد با تـمـام قـوا ايـن            
كمپيـن را ادامـه داده و از هـر                 
امكان و كـانـاى اسـتـفـاده مـى               
كنيم كه اعتـراض حـق طـلـبـانـه             
شما را به گوش جهانيان رسـانـده        
و يك شبكه حمايتى بين الملـلـي        

مطمـئـن بـاشـيـد        .   را شكل دهيم  
در لــحــظــه لــحــظــه مــبــارزتــان           
فــدراســيــون را در كــنــار خــود             
خـواهــيــد داشــت، چــه دوســتــش        
 بداريد چه دوستش نداشته باشيد
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 :پ س ت   ا ل ك ت ر و نـيـك ى 
ifir@ukonline.co.uk 

farshadhoseini@yahoo.com 

0031613940534:تلفن  

 0017345386165ف ا آـس 
 
 

 :س ا ي ت   ا يـنـت ر نـت ى 
www.hambastegi.org 

 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 
12Center frequency: 
12608MHzSymbol 

Rate 
19279FEC:2/3Polari

zation: horizontal 

 راديو همبستگى
 ه ر   ج مـع ه   س ا ع ت 

21 -21/15  

 طـو ل   مـو ج   ر ا د ي و 
   ٠ ٨ ٣ ١  مـتـر   ب ر ا ب ر   ب ا    ١ ٢

 آ ي لـو ه ر ت ز 
 

م س ئ و ل   پ خ ش   و   ت و ز ي ع   
 :ه م ب س ت گ ى   ه ف ت گ ى 

 ب ا ب ك   ش د ي د ي 
babakshadidi@yahoo.com 

ب ه   ه م ب س ت گ ي    

و   ف د ر ا س ي و ن   

ک م ک   م ا ل ي   

 !ک ن ي د 


