
 ساله ايرانـي  ٣٣ ژوئيه، بابك احدي يك پناهجوي ٤روز دوشنبه   
ـه حـکـم ردي از                  مقيم شهربريستول در انگلستان در اعتراض ب

ـان   .   جانب وزارت کشور انگلستان خود را به آتش كشـيـد            دوسـت
ـان رسـانـدنـد                      ـيـمـارسـت ـه ب كـمـك هـاي      .   بابك بالفاصلـه او را ب

ـه                  ـارديـگـر ب اضطراري تيم نجات پزشكي نتوانست زندگـي را ب
ـبـه           ـابـك احـدي در              ۵بابك بازگرداند و روز بعد سه شن ـيـه ب  ژوئ

 .بيمارستاني در شهر بريستول جان باخت
 ژوئـن، در آخـريـن          ٢٠بابك احدي دو هفته قبل يعني در تاريخ         

ـفـي                   جلسه رسيدگي به درخواست پناهـنـدگـي اش، جـواب مـن
ـا در        " بقول خودش،   .   دريافت كرده بود   ـقـه      ۵اين جلسه تنه ـي  دق

 ."براي كل زندگي من وقت گذاشته و تصميم گيري كردند
ـاهـنـدگـي در                  ـن بابك احدي اولين قرباني سيستم غـيـرانسـانـي پ

طي چند سـال  .   اميدواريم كه حداقل آخرين باشد.  بريتانيا نيست 
ـه حـكـم اخـراج و                          ـا در اعـتـراض ب ـي ـان گذشته دهها تن در بريت

ـه             .   ديپورت اقدام به خودكشي نموده اند      نفـس مـتـوسـل شـدن ب
ـه           چنين اقداماتي اوج استيصال حاكم بر زندگي اين انسانها را ب

استيصالي كه در نتيجه حاكـم كـردن سـخـت         .   نمايش ميگذارد 
ترين قوانين و شرايط براي كساني كه خواهان حـفـظ زنـدگـي و                 

امــنــيــت و آزادي خــود از چــنــگــال              
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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

حقايقي پيرامون 
 ژوئيه در ٨ تظاهرات 
شهر ژنو 

ادامه اعتراضات پناهجويان 
در مركز بازگرداني ترآپل 

 جرم ما جوانان پناهنده چيست؟         
 نا عقالنيت اسالمي و عقالنيت غربي؟           معلق بودن بين    

  ٣ادامه در  ص

٥صفه     ٢صفحه   ٥صفحه   

فدراسيون، يک ستاره درخشان در مبارزه براى دفاع از حقوق 
 انسانى و پناهندگى

 فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني -بمناسبت شانزدهمين سال تشکيل همبستگي
  
ـاسـيـس هـمـبـسـتـگـي                     ۲۰ ـيـه سـالـگـرد ت  - ژوئ

 ۱۶.   فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي اسـت        
ـيـه       ۲۰سال پيش و در          فـدراسـيـون      ۱۹۸۹ ژوئ

ـاز و             ـي سراسري پناهندگان ايراني در پاسخ به يک ن
در آن مقطع تعـداد     .   ضرورت تاريخي تشکيل شد   

ـه                  زيادي از دست جنايـات جـمـهـوري اسـالمـي ب
داليل گوناگون، از جمله سرکوب، اختناق، زنـدان،   
شکنجه، اعدام، تبعيـض جـنـسـي، سـنـگـسـار،               
خشونت و نقض حقوق مدني فرار کرده ميکـردنـد          
ـه               و به غرب سرازير مي شدند که تعداد آنها روز ب

ـتـهـاي    .   روز افزايش مي يافت  و از آن طرف هم دول
ـازه از            " غربي که عموما دول پناهنده پذير بودند ت

بلوک رقيب خالص شده بودند و دوران بعـد از    "   شر

آنها به کنوانسيـون       جنگ سرد بود و نياز سياسي     
بنابر اين شروع به تجـديـد نـظـر           .   ژنو تمام شده بود   

در سياستهاي پناهنده پذيري خود کرده و در امـر           
ـادي را                  پذيرش پناهنده مـوانـع و مشـکـالت زي

پيامد ايـن شـرايـط جـديـد و              .   بوجود آورده بودند  
ـتـهـاي                        ـاهـنـدگـي تـوسـط دول ـن ـه حـق پ تعرض ب

بــاعــث افــزايــش تصــاعــدي ردي هــا،           غــربــي،   
ـه                        ـان و از جـمل ـاهـجـوي ـن ـازداشـت پ ديپـورت و ب

شد و وضعيت کامال بد و غير        پناهجويان ايراني   
ـا        .   انساني را بر آنان تحميل کـرد        سـرنـوشـت دهـه

ـه از جـهـنـم جـمـهـوري اسـالمـي                     هزار انساني ک
ـا        گريخته بودند مورد تعرض قرار گرفته بود و آنـه
ـان،                 ـاکسـت ـه، پ ـي ـرک بدون تشکل و بدون اميد در ت

ـره                 کشورهاي اروپايي و آمريکـاي شـمـالـي و غـي
ـه             .   سرگردان بودند  ـاسـخ ب فدراسيون در واقـع در پ

  .اين نيازو ضرورت مهم بود که تشکيل شد
ـه                   فدراسيون با هدف متشـکـل کـردن سـيـل رو ب

افزايـش انسـانـهـاي       

بابك احدى، قربانى 
ديگرسيستم غيرانسانى 
  پناهندگى در بريتانيا

  شاهد امیری از بازداشتگاه اداره مھاجرت آزاد شد
٢صفحه   

٤صفحه   

 سيامك امجدي
 

ما بارها تاکيد کرده ايم که رژيم ايران بدليل                 
نقض سيستماتيک حقوق بشر، اذيت و آزار،              
زنداني و شکنجه و اعدام کردن مخالفين                 

سياسي و همچنين اعمال خفقان و سانسور بايد              
بعنوان يک کشور ناامن در سطح بين المللي             

اين رژيم نه فقط بدليل اين            . شناخته شود   

کارنامه سياه که همچنين بعنوان يکي از                 
که باعث قتل        سرچشمه هاي تروريسم اسالمي       
و مرگ اپوزيسيون خود و مردم بي دفاع در               

!احمدی نژاد نشان دیگری از ناامنی جمھوری اسالمی است  

 حسن صالحي

3ادامه در صفحه   



ـاهـجـوي ايـرانـي             ـن بدنبال بازداشت شش پ
ـازپـس                    ـه زنـدان بـراي ب ـا ب وفرستـادن انـه
فــرســتــادنشــان بــه ايــران،بــيــســت نــفــر از         
پــنــاهــجــويــان كــمــپ تــراپــل دســت بــه             
ـال مـذاكـرات               ـب اعتصاب غـذا زدنـد،بـدن
ـنـدي مـدافـع               ـل تعدادي از سازمانـهـاي ه
ـا                   ـارلـمـان ب ـنـده پ پناهندگان و چنـد نـمـاي

مقامات اداره مهاجرت در تـراپـل، قـرار            
بـود بــه وضــعــيــت بــازداشــت شــدگــان و            

 اعتصاب كنندگان رسيدگي شود
 نــفــر   ١٠طــبــق گــزارش رســيــده تــعــداد         

ـه خـطـر            ـان ازاعتصاب كنندگان كه درآسـت
بازداشت و ديپورت بسر ميبرند،كـمـاكـان       

حــال  بــه اعــتــصــاب خــود ادامــه داده              

ـيـون وخـيـم گـزارش شـده              ٢ نفرازاعتصـاب
 وانها را به بيمارستان منتقل كرده اند

اخبار اين اعتراض بطور گسـتـرده اي در            
ـنـدي                ـل ـنـد ومـديـاي ه افكارعمومي هـل

امشــب كــانــال    مــنــعــكــس شــده اســت        
گـزارشـي ازايـن       SBSتلويزيوني هلند  

اعتراض ومصاحبه اي با مهران معماري      
قبآل هـم مـهـران مـعـمـاري             را،نشان داد   

درمصاحبه اي با خبرنگاران ضمن اعـالم       
ـيـم           مطالباتشان گفته بود ما مجرم نيسـت
ما پناهنده سياسي و قربانيان بيـحـقـوقـي       

 هستيم

  
شرايط پناهندگي در هلند هر روز با طرح        

 پناهجو،خـانـم   ٢٦٠٠٠باز پس فرستادن    
ـتـر              فردونك،وزير امـور مـهـاجـرت،سـخـت
ـارلـمـانشـان                  ميـشـود هـمـيـن امـروزدر پ
برسرپس فرستادن مهاجرين و پناهاندگان     
، نمايندگان احزاب چپ،خانم فـردونـك را          

 به زير سئوال برده اند
  
ـه              نبايد گذاشت اين طرح ضد انسـانـي ك

قربانيان بالفصلش پناهنده است،بيـش از       
ـبـه     اين قرباني بگيرد     بايد خواست ومطـال

ـه              ـب بسته شدن كمپ تراپل را به يك مـطـال
ـنـد            مهم جنبش دفاع از پناهندگـي درهـل

 تبديل كرد
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني تمام     
ـه حـمـايـت                 مردم شريف و ازاديـخـواه را ب

 ازاين اعتراض فرا ميخواند
  

 پريسا پوينده        
دبير فدراسيون سراسري                 
ـ واحد هلند                   پناهندگان 

parpoaynde@gmail.c
om   
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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 

ـه              ـراضـمـان ب بمنظور رساندن صـداي اعـت
جمهوري اسالمي به گوش مردم و جـلـب          
حمايت براي اعتراضات مردم ايران، دفتر      
فدراسيون سراسري پناهندگان ايـرانـي در        

 جوالي يك   9 تير روز شنبه     18سالگرد  
ميز تبليغاتي عليه جمهوري اسالمـي را        

محل برگزاري اين ميز تبليغا     .   ترتيب داد 
تي در مـركـز سـيـدنـي در بـرابـر سـالـن                      

ـان هـال          Town ( شهرداري حومـه ت
Hall (    در خـــالل دو           .بـــوده اســـت

ـاري از              ساعت ميز تبليغي ما نـظـر بسـي
ـا و چـه از                   ـلـه ـي مردم چه از داخل اتـومـوب
ـا و              خيابان به ميز ما، تصاوير و عـكـسـه

ـاري      .   شعارها جلب شـده بـود        مـردم بسـي
كــنــجــكــاو بــودنــد و مــتــوجــه حضــور              
اعتراضي ما عليـه جـمـهـوري اسـالمـي             

عابرين در حمـايـت از مـردم ايـران             . شدند
استقبال قابل توجـه اي بـعـمـل آوردنـد و                
ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسايـل         
ايــران و مــخــالــفــت بــا رژيــم جــمــهــوري            
اسالمي طومار در محكومـيـت تضـيـع          
حقوق بشر در ايران و نامه اعتراضي براي        

ـر  .   كبرا رحمانپور را امضاع نمودند      بالغ ب
صفحه امضاع جمع آوري گـرديـد و        15

ـا را بـهـمـراه               ما در نظر داريم كه طوماره
نامه به سفارت جمهوري اسالمـي ارسـال         

تعدادي از عـالقـه مـنـدان اسـم،              .   نماييم
مشخصات و آدرس ايميل خـود را بـراي           
ـافـت اطـالعـات در             تماسهاي آينده و دري
ـتـر                 ـيـسـت تـمـاس دف رابطه با اوضاع به ل

 فدراسيون اضافه كردند
 
 
. دفتر فدراسيون سراسـري      

     پناهندگان ايراني سيدني

برگزاری میز تبلیغاتی علیه جمھوری اسالمی در 
  در استراليا  تیر١٨سالگرد 

ادامه اعتراضات پناهجويان در مرآز 
  بازگردانى ترآپل در هلند

  ١٨گزارش تظاهرات بمناسبت 
تیر جلو النه جاسوسی جمھوری 

ـر تـظـاهـراتـي از طـرف                ١٨ه مناسبـت      ـي  ت
ايراني و ديگر      سراسري پناهندگان    فدراسيون

ـر بـرن                  مخالفان جمـهـوري اسـالمـي در شـه
پايتخت سوئيس به منظور حمايت از مبـارزه        
ــخــواه ايــران                   دانشــجــو يــان و مــردم آزادي

ـع کـوي دانشـگـاه           سال گرد      درششمين وقـاي
اين تظاهرات با شـرکـت       . تهران بر گزار گرديد     

انبوهي از مـردم و ديـگـر احـزاب مـخـالـف                  
 از   ١٣راس ساعـت        جمهوري اسالمي ايران  

ـه ســوي                        ـز بـ ـا پــالتـ ـيـ ـتـ ـويـ ـلـ ـدان هـ ـيـ مـ
در .   جمهوري اسالمي آغاز گـرديـد           سفارت

ـر                 ـا شـعـارهـاي مـرگ ب اين تظاهرات مردم ب

خامنـه  -مرگ بر خاتمي        جمهوري اسالمي 
 احمدي نژاد -اي 

دانشجو دانشجو حمايـتـت         مرگ بر استبداد  
ـايـد گـردد             مي کنيم  دانشجوي زنداني آزاد ب

ـا         . . . و با زبانهاي فارسي و آلماني با صداي گوي
و رسا خشم و نـفـرت خـود را از حـکـومـت                    

در پايان . استبداد اسالمي به نمايش گذاشتند
ماده قرائت گرديد که کـه       ٩هم قطنامه اي در     

 .مورد توجه حاضرين قرار گرفت 
 

فدراسيون سراسري پناهندگان                 
 ايراني واحد سوئيس         

ـه            ـت ـلـي گـف همانطور که در اطالعيه هاي قـب
 سال زندگي در     ٤بوديم شاهد اميري پس از      

ـراه                    ـه هـم سوئد، بيش از يک سـال بـود کـه ب
همسر و فرزند يک ساله اش وادار به زنـدگـي            

مـه      مـاه   ٢٤  او در تـاريـخ    .   مخفي شده بود  
ـه            ٢٠٠٥   از سوي پليس سوئد دستگير و ب
ــران             روز  ٥٠مــدت    ــه اي ــه قصــد اخــراج ب ب

  .بازداشت گرديد
همبستگي، فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ـه مـحـض اطـالع از                 ايراني د رگوتنبـرگ ب

ـه و                    ـت ـه مـالقـات او رف دستگيري شـاهـد ب
ـر طـبـق آن         پرونده   وي را در اختيار گرفت و ب

بيانيه اي را صادر کرد که در آن از سازمانهـا            
ـا بـراي           و نهادهاي انساندوست خواسته بود ت
جلوگيري از اخـراج شـاهـد امـيـري تـالش                

ـه و        .  نمايند ـت عالوه بر آن براي وي وکيل گـرف
در دفـاع از حـق            اقدامات همه جانبه اي را   

دوم ژوئن   همزمان در. پناهندگي او آغازکرد

  از ســوي دفــتــر فــدراســيــون در                 ٢٠٠٥
ــابـل اداره                  ــبـرگ، تـظـاهــراتـي در مـق ـن گـوت

 .مهاجرت برگزار گرديد
در طول دو ماه ونيم گذشته پيرو بيانيه اي که          
به سازمانهاي دفاع از حق پناهندگي ارسـال         
ـا و اداره               ـه شده بود، در تماسهاي فراوان با آن
امور اتباع بيگانه، پرونده شاهـد امـيـري در            
ابعادي بسيار وسيع از سوي دفتر فدراسـيـون       

 .در گوتنبرگ دنبال گرديد
 ٢٠٠٥ ماه ژوئيه     ١٣خوشبختانه در تاريخ    

قـرار  .   شاهد اميري از بازداشتگاه آزاد گرديـد    
ـه هـمـسـر و           ١٨   است که روز دوشنبه    ـي  ژوئ

فرزند وي نيز دوباره خود را به اداره مهاجـرت          
 .معرفي نمايند

همبستگي، فدراسيون سراسري پناهنـدگـان      
ايراني در گوتنبرگ اين خبر مسرت بخش را    

ـه          ـه هـم به شاهد اميري و خانواده اش و ب
کساني که براي جلوگيـري از اخـراج وي            
ـان گـوتـنـبـرگ                 ـي ـران ـه اي تالش کردند از جمل

ـه              .   تبريک ميگويد  ـاهـجـويـان ب ـن ـه پ ما هـم
مبارزه متحد ويک پارچه در دفاع از حـقـوق            

 .خود فرا ميخوانيم
  

همبستگي، فدراسيون 
سراسري پناهندگان ايراني در 

 گوتنبرگ

شاهد امیری از بازداشتگاه اداره مھاجرت آزاد 
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بــه افــزايــش انســانــهــاي کــه از دســت                
جمهوري اسالمي گريختـه بـودنـد، حـول            
مدرن ترين و انسـانـي تـريـن دسـت آورد                
. هاي بشري فعاليـت خـود را آغـاز کـرد              

دفاع بي قيد و شرط از حقـوق انسـانـي و              
ـاسـي،             ـايـد سـي پناهندگي مستقل از عـق
ـيـت و غـيـره،             نژاد، جنسيت، مذهب، مل
افشا جمهوري اسـالمـي، ايـجـاد فضـاي            
ـان خـارج             ـي ـران مترقي و راديکال در بين اي
ـار                      ـن ـرو در ک ـي کشور و قـرار دادن ايـن ن
مــبــارزات راديــکــال، مــتــرقــي و انســان          
دوستانه در غرب عليه راسيسم، فاشيسـم      
و نا برابريهاي اجتماعي، اهدافي است که        
فدراسيون از بدو تاسيسش در دستور کـار        

و اين اهداف را قطب نماي         خود قرار داده  
ـان                ـي فعاليت خود در طول تـمـام ايـن سـال

 .کرده است
ايــده و مــبــتــکــر تشــکــيــل فــدراســيــون           

ـاهـنـدگـان ايـرانـي مـنـصـور                 ـن سراسري پ
حکمت، رهبر حزب کمونيسـت کـارگـري         

ايــجــاد فــدراســيــون، طــرحــي     .   ايــران بــود  
ـه                 بود که ايشان در پاسخ به مـعـضـلـي ک

ـه                        ـاسـخ ب ـه آن پـرداخـتـم و در پ پيشتـر ب
ـيـم               ـان مـق ـي ـران سازماندهي غير حزبـي اي
خارج ارائه داد و اسناد اوليه و پايه اي اين          

ـه جـا دارد در         .   سازمان را تـهـيـه کـرد          ک
ـا                 اينجا ياد اين انسان بزرگ و عـزيـز را ب

هـمـه   " :   آوردن جمله اي از او گرامـي بـدارم         
داستان زندگي ما، تغيير زنـدگـي انسـان           

  ."است

.  سال از تشکيل فدراسيون مـيـگـذرد       ۱۶
ـيـم و              ـق فعاليتهاي فدراسيون بـطـور مسـت
ـر زنـدگـي هـزاران هـزار                   ـيـم ب ـق غير مست
پناهنده و پناهجو تاثير مثبـت گـذاشـتـه            

ـيـجـه          ۱۶در طول اين    .   است ـت  سال و در ن
فعاليتهاي شبانه روزي فدراسيون، تـعـداد       
ـتـه انـد، از                    ـاهـنـدگـي گـرف ـن زيادي حق پ
ـپـورت                 بازداشتگاه آزاد شـده انـد و از دي

ـا          .   نجات داده شـده انـد       تـوانسـتـه اسـت ب
ـاهـنـدگـان          متشکل کردن پناهجويان و پن
ايراني و با جلب حمايت افکـار عـمـومـي            
ـنـد، در                    ـل در در ترکيـه، در سـوئـد، در ه
ـيـن                  ـيـس قـوان ـادا، در انـگـل آلمان، در کان
. پناهندگي را به نفع پناهنده تغيير بدهيـم    

کـاري    فدراسيون   ۱۹۹۷در هلند در سال     
ـه در                   ـنـد را ک کرد که وزير مهـاجـرت هـل

امن اعـالم    " تالش بود اليحه اي مبني بر    
را به مجلس ببـرد اسـتـضـاح          "   کردن ايران 

ـرد           . کنند و اين طرح مورد قبول قرار نـگـي
 بعد از سر کار آمـدن  ۹۸در کانادا در سال  

خاتمي دولت کانادا تالش داشت ايـران را         
امن اعالم کند که فعاليتهاي فـدراسـيـون         

در .   در آن زمان مانع از انجام اين کار شـد    
 در ســوئــد، فــدراســيــون         ۲۰۰۵آوريــل   

تــوانســت بــزرگــتــريــن تــظــاهــرات را در           
ـاهـنـدگـي            ـن اعتراض به سياستهاي ضد پ
دولت سوئد سازمان بدهد و توجه افـکـار           
عمومي سوئد را در سطح وسيعي نسبـت       
ـان ايـرانـي و                ـاهـجـوي به وضعيت وخيم پن

ـاهـنـده گـيـر           .   افغاني جلب کند  ـن صدها پ

افتاده در مرزهاي اردن را نـجـات داده و              
همين االن چندين كمپين بزرگ و مهـم را          
در دفاع از حق پناهنـدگـي اعضـاي جـدا             
شده مجاهدين خـلـق در عـراق و سـايـر                 
پناهندگان در اندونزي و قبرس و ژاپـن و            

فدراسيون بشـکـل     .   غيره را در دست دارد    
فردي نيز توانسته است فقط در چنـد مـاه           
ـفـر را از خـطـر حـتـمـي                    اخير جان دهها ن
ديپورت به جـمـهـوري اسـالمـي نـجـات               
بدهد و کاري کند که پناهندگي اين افـراد         

ـه         .   مورد پذيرش قرار گيرند    به چـنـد نـمـون
زهــرا  :   آنــهــا در ايــنــجــا اشــاره مــيــکــنــم        

ـه چـنـد مـاه                کاملي، پناهجوي ايـرانـي ک
پيش از پاي پله هواپيما در فـرانـکـفـورت            
در آلمان برگردانده شد و بعد از چـنـد روز              
. دولت آلمان او را مورد پذيـرش قـرار داد           

اردشير قلي پور در استراليا به مدت چنـد         
ســال در بــازداشــت بــود کــه بــاالخــره بــا              
تالشهاي فدراسيون آزاد و مـورد پـذيـرش         

عليرضا طاهرپـور و روشـنـک        .قرار گرفت 
ـيـش          عباسي زوج پناهجوي که چند ماه پ
ـازداشـت             توسط دولت سوئد در مـالـمـو ب
ـتـهـاي               ـي ـا فـعـال قرار بود ديپورت شوند، ب

ـلـکـه     فدراسيون نه تنها آنان آزاد شدنـد،          ب
ـيـز           در ماه ژوئن تقاضاي پناهندگي آنان ن

ـا اگـر       .   مورد پـذيـرش قـرار گـرفـت           قـطـع
بخواهم به تنها بـخـش كـوچـكـي از ايـن                
ـاع از               فعاليتها و موفقيت ها در امـر دف
حق پناهندگي بپردازم ليست طويـل تـري      
ـالـه            را بايد تهيه كنم كه در حوصله اين مق

 .نيست
ـتـهـاي               ـي اينها نمونه هاي کوچک از فـعـال

عظيم و انساني فدراسيـون در طـول ايـن             
ـا         .  سال گذشته است۱۶ ـتـه ـي به اين فـعـال

ـنـي،             ـف ـل هزاران ساعت مشاوره حقـوقـي ت
حضوري و ايميلي ميشود اضـافـه کـرد،           
ـه بـراي                    ـيـدي ـاي نوشتن و ارسـال هـزاران ت
ـان را مـيـشـود اضـافـه کـرد،                    ـاهـجـوي پن
سازمان دادن هزاران کمپين و تظاهرات و    
سخنراني را ميشود اضافه کـرد، هـزاران          
ـا سـازمـان مـلـل و اداره                 ساعت تماس ب
ـلـي           مهاجرت را ميشود اضافه کرد و خـي

ـا             . خيلي کارهاي ديگر  ـا ب ـتـه ـي ايـن فـعـال
ـا                   ـر، ب ـف ـا ن ـانـه روزي صـده تالشهاي شب
کمترين امکانات و بيشترين مشـکـالت        
ـر                 ـادي را ب ـيـرات زي ـاث و موانع توانسته ت

اين دستاوردهـاي   .   زندگي انسانها بگذارد  
بزرگ و انساني براي همه ما که در صـف           
ـاشـکـوه و                مقدم اين مبارزه بوده ايم چـه ب

   .غرور آفرين است
فــدراســيــون امــروز يــک ســازمــان قــوي،          
دخالتگر و راديکال است که به نقطه اميد        
هزاران هزار پناهجو و پناهنده ايـرانـي از           
استراليا، ژاپـن، انـدونـزي، کـره جـنـوبـي                
گرفته تا ترکيه، عراق، يونان و کشورهـاي        
ـبـديـل شـده            اروپايي و آمريکاي شمالـي ت

 سال دفاع از حـق بـي چـون و                ۱۶.   است
ـارزه و                 ـاهـنـدگـي، مـب ـن چراي انساني و پ
افشاي جمهوري اسالمي، فدراسيون را به      
يک سازمان بسيار معتبر و مـحـبـوب و            
ـلـکـه در            ذينفوذ نه تنها در ميان ايرانيان ب
بين جنبشهاي ضد راسيسـتـي و مـدافـع            
ـلـي               ـيـن الـمـل حقوق پناهندگي در سطح ب

 .تبديل کرده است
ـاهـنـدگـي                  ـن ـه حـق پ در شرايط کنونـي ک
توسط دولتهاي غربي مورد تعرض جـدي       
ـه                 ـا تـالش دارنـد ک قرار گرفته است و آنه
مــهــر پــايــان بــه پــروســه پــنــاهــنــدگــي و            
ـايـد              ـنـد، ب ـزن کنوانسيون حق پناهندگـي ب
ـر                 ـفـوذ ت ـر ن ـنـد، پ فدراسيون بيشتر کار ک
. شود، قدرتمندتر شود و متشکل تر کنـد       

ـه             بايد کمپينهاي پر قدرت در اعـتـراض ب
ـتـهـاي                ـاهـنـدگـي دول ـن سياستهاي ضـد پ
ـايـد             ـا ب ـنـه ـي ـپ غربي سازمان داد و اين کم
ـه مـيـدان                  ـا را ب ـيـروه بتواند وسيعتريـن ن

بايد فدراسيون سريعا خـود را بـراي          .   آورد
ـاريـخ                مصافهاي سـرنـوشـت سـازي در ت
ـان و                 ـاهـجـوي ـن پناهندگي آماده کـنـد و پ
ـيـروي اصـلـي          پناهندگان بطور قطع بايد ن

بدون اغراق فدراسـيـون     .   اين مبارزه باشند  
ـان و                        ـاهـجـوي ـن ـا پـل پ ـنـه تنها ابـزار و ت
ـاهـنـدگـي             ـن پناهندگان براي گرفتن حـق پ

ـه              . شان است  ـيـونـديـد ک ـپ به فـدراسـيـون ب
متحد و متشکـل، از حـق مسـلـم خـود                
براي داشتن يک زنـدگـي امـن و انسـانـي               

 .دفاع کنيد
 

ـه          در پايان سالگرد تشکيل فدراسيون را ب
 ۱۶همه فعالين اين سازمان که در طـول           

ـه              ـان سال گذشته، با تالش و فـداکـاري شـب
ـه            روزي شان، اين پروژه عظيم انساني را ب
پــيــش بــرده انــد، صــمــيــمــانــه تــبــريــک             

    . ميگويم
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ديوهاي عريان بي حقوقي مي باشند، ايجاد       
 .شده است

بابك از جهنم جمهوري اسالمـي فـرار كـرده            
ـد و آرزو، بـراي                    .   بود ـه بـاري از امـي با كوـل

. ساختن يك زندگي بهتر به بريتانيا آمده بـود        
ـيـن پـوالديـن و              اما شرايط پناهندگي، قـوان
ـه              ـه شـعل ـن زمخت و غيرانساني، عمال گـزي

 .هاي آتش را در مقابل بابك نهادند
ـابـك وظـايـف هـر             . بابك جان باخت  مـرگ ب

تشكل و نهاد و انسان آزاديخواهي را بيشتـر         
مرگ بابك هشداري به   .   و حساس تر ميكند   

همه است، تا مبارزات خود را عليه قوانين و 
ـمـي، گسـتـرش و شـدت               سيستمهاي جهـن

مرگ بابك مسئوليـت هـاي       .   بيشتري دهيم 
خطيرتر و جدي تري را روي دوش هـر انسـان       

نبايد بگذاريم . شريف و متمدني قرار ميدهد
ـه                ـنـگـون در قلب اروپاي متمدن، بابـك هـا اي
ــه هــاي آتــش شــده و از فــرط                 حـريــق شــعل

ـد              ـوقـي جـان دهـن ـايـد   .   استيصال و بي حـق ب

خـودكشـي و لـب        .   مبارزات را شـدت داد       
ـه             دوزي و گرسنگي كشيدن و آزار رسـانـدن ب

. ديگـر بـس اسـت          جسم و روح و روان خود،  
شعله هاي مرگ زندگي را بايد به شعله هـاي      

بايد متـحـد شـد،       .   پرشور مبارزه تبديل كرد   
بايد هوم آفيس را در خيابانهـا       .   متشكل شد 

ـد      ـيـمـات كـاغـذي اداره           .   به عقـب ران تصـم
ــه حــق            ــفــي ب ــاجــرت، پــاســخ هــاي مــن مــه
ـدن،                   ـن ـهـاي ل ـان ـاب ـايـد در خـي پناهندگي را ب
ـره             ـول و غـي منچستر، بيرمنگهام، و بريسـت

ـدگـان    .   عوض كرد  فدراسيون سراسري پناهـن
 .ايراني به هيمن منظور ايجاد شده است

ـار مـا               در .   بابك مي توانست امـروز در كـن

صفوف متشكل مان، در جبهه مبارزه براي       
ـابـك   .   دفاع ازحقوق انساني و مدنـي بـاشـد          ب

ـاهـجـويـان              ـن مي توانست مثل بسياري از پ
ـا از وزارت                  ـه ـان ـاب مبارز حق خود را در خـي

ـوز         .   مهاجرت بگيرد  بابك مي تـوانسـت هـن
 .زنده باشد و براي فرداي زنگيش، تالش كند

ـدگـان         همبستگي فدراسيون سراسري پنـاهـن
ايراني واحد بريتانيا، جان باختن بابك احـدي         
ـه           ـان را به خانواده، فاميل و دوستانش صميـم
تسليت گفته و همبستگي و همـدردي خـود         

همينجا بار ديـگـر     .   را با آنان اعالم مي دارد     
اعالم ميداريم كه فدراسيون لحظه اي بـراي          
ـان جـمـهـوري              ـي ـان دفاع از حق پناهندگي قرب

اسالمي دريغ نخواهد كرد و مبارزات خـود         
عليه قوانين و سياستهاي ضد انساني و ضد   
. پناهندگي در بريتانيا را گسترش خواهد داد

ما همه پناهجويان ايراني در بريتانيـا را فـرا            
فدراسيون متشكل شـده و         ميخوانيم كه در  

با يك مبارزه اجتماعي و گسترده از حـقـوق            
 .پناهندگي خود دفاع كنند
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در گوشه و کنار دنيا شده و مي شـود،          
بـــايـــد از ســـوي مـــجـــامـــع بـــيـــن                

. طرد، منزوي و محکوم گردد     المللي  
نظر به سابقه پر از جنايت و سـرکـوب            
رژيم و اعمال ضد انساني آن که حـتـي           

حکومتي هـم    "   اصالح طلبان " در دوره   
با شدت ادامه يافت، ما خواستار ايـن        
بوده ايم که هـمـه فـراريـان از نـکـبـت                  
جمهوري اسالمي و بويژه زنان از حـق          
پناهندگي در کشوري کـه بـه آن پـنـاه              

ما تاکـنـون    .   آورده اند، برخوردار شوند   
بيشترين همت و تالش خود را در هـر        
مبارزه و مذاکره اي صـرف ايـن کـرده           
ايم که اين حرف را به کرسي بنشـانـيـم            
و سيعترين حمايـت و پشـتـيـبـانـي از              
خواست حق پناهدگي ايرانيان گريخته     

 ۰از جمهوري اسالمي را جلب نماييم
متاسفانه دولتهاي پناهنده پذير بنا به      
مصالح و منافع سياسي و اقـتـصـادي         
خود بخصوص در سالهاي گذشـتـه بـا          
اعالن رسمي ايران بعنوان يـک کشـور          

ناامـن مـخـالـفـت داشـتـه انـد و ايـن                    
متعاقبا تاثير مخربش را در پـذيـرش        

. حق پناهندگي ايرانيان داشـتـه اسـت         
معموال دولتهاي پناهنده پذير به آنچه       
آنهـا رونـد اصـالحـات در ايـران مـي                 
گويند، استناد داشته اند و سعي کـرده       

ــد کــه وجــود       ــبــان    " ان دو "   اصــالح طــل
خردادي را عاملي بر بـهـبـود اوضـاع            

مــا پــوچــي ايــن      .   ايــران نشــان دهــنــد     
ادعاها را با هزاران فاکت و نـمـونـه از            
جنايت رژيم تحت ريـاسـت جـمـهـوري           
خاتمي بارها نشان داده ايـم و تـاکـيـد             
داشته ايم که رژيم اسـالمـي نـه فـقـط              
اصــالح پــذيــر نــيــســت بــلــکــه در هــر           
شکلش خطري جـدي بـراي انسـانـيـت            

اکنون با روي کار آمدن يکي از        .   است
قشري ترين مهره هاي رژيم که به زدن         
تــيــر خــالص بــه زنــدانــيــان ســيــاســي           
معروف است و در قتل مخالفين رژيم        
در خارج کشور نقش داشتـه، بـه نـظـر             
مي رسد گوش شنوا براي شـنـيـدن آن            
حقايـقـي کـه مـا طـي سـالـهـا بـر آن                      
پافشاري مـي کـرديـم، بـيـشـتـر شـده                 

تا آنجا که به دولتهاي غربي بـر         .   باشد
اصـالح  " مي گـردد ديـگـر دسـتـاويـز               

براي توجيه سياسـت   "   طلبان حکومتي 
پناهنده پذيري آنها وجود نـدارد و هـر           

در  سه قوه مقننه، مجريه و قضـايـيـه           
دست نـيـروهـاي طـرفـدار خـامـنـه اي                

تـا هـمـيـن امـروز          .   قبضه شـده اسـت      
احمـدي نـژاد در رسـانـه هـا و مـديـا                    
ــعــنــوان تــروريســت، کســي کــه در               ب
گرونگانـگـيـري نـقـش داشـتـه، قـاتـل                
مخالفين سـيـاسـي و مـحـافـظـه کـار                
مذهبـي و کسـي کـه سـوداي صـدور                
انقالب اسالمي را دارد، معرفي شـده        

اگر ريـگـي در کـفـشـي کسـي                  . است
نباشد، فقط يـکـي دو نـمـونـه از ايـن                 
توصيفات براي رييس جمهوري تقلبي     
ايران بايد کافي باشد که جامـعـه بـيـن         

رسـمـا و عـلـنـا ايـران را يـک                     المللي
ــنــد و در                     کشــور نــاامــن اعــالم ک
سياستهاي پناهنـده پـذيـري در قـبـال             

ما .   پناهندگان ايراني تجديد نظر شود    

به سهم خود در فـدراسـيـون سـراسـري             
پناهندگان ايراني بايد با ارسـال نـامـه          
سرگشاده به دولتهاي پـنـاهـنـده پـذيـر             
بــخــواهــيــم کــه هــمــه احــکــام اخــراج            
پناهندگان به ايران را فـورا مـتـوقـف             
کنند و به بازگشايي پرونده هاي بستـه        
مبـادرت ورزنـد و آخـريـن تـغـيـيـر و                   
تحوالت در اوضاع سياسي ايران را در      
تصميـمـات و احـکـام خـود مـنـظـور                 

اگر جوامع پنـاهـنـده پـذيـر از            .   نمايند
احمدي نژاد بعنوان يک ششلول بـنـد و          
قاتل کريه و منفـور يـاد مـي کـنـنـد،                
ديگري هيچ دليل و بهانه وجود نـدارد         
که به قربانيـان چـنـيـن رژيـمـي پشـت                

قربانيان و فراريـان گـريـخـتـه از            .   شود
دست جمهوري اسـالمـي مسـتـحـق و            
شايسته بيـشـتـريـن حـمـايـت و دفـاع                

جا دارد کـه هـمـه واحـدهـاي            .  هستند
فدراسيون از تمامـي امـکـانـات خـود            
براي يه کرسي نشاند حق پناهنـدگـتـن         
ايــرانــي در اوضــاع و احــوال جــديــد               

يک کار الزم و ضـروري       .   استفاده کنند 
تــدارک ديــدار فــوري بــا مــقــامــات و            
مسئولين مربوط به پناهندگي در هـر       

ما اکنون مي تـوانـيـم بـا          .   کشور است 
حق به جانبي بـيـشـتـري از دولـتـهـاي               

 : پناهنده پذير بخواهيم که 
  
همه احکام ديپورت به ايـران فـورا       -۱

 !لغو شوند
همه پرونده هاي بسته شده مجددا        -۲

 !بازگشايي شوند
حــق پــنــاهــنــدگــي مــتــقــاضــيــان          -۳

پناهندگي از ايران برسميت شـنـاخـتـه          
 !شود

من بـه سـهـم خـود هـمـه واحـدهـاي                    
فدراسيون را بـه تـحـرک بـيـشـتـري در                
جهت به اجرا در آوردن اين خواسته فرا        

 .مي خوانم

 !احمدی نژاد نشان ديگری از ناامنی جمهوری اسالمی است
 !پناهندگی حق انسانی گریختگان از جھنم جمھوری اسالمی است

 

 حسن صالحي ادامه از صفحه اول

ـان در              ـان در             هزاران پناهجوي گريخته از جمهوري اسالمي در انگلـسـت هزاران پناهجوي گريخته از جمهوري اسالمي در انگلـسـت
تقاضـاي تـعـداد      تقاضـاي تـعـداد      .   .   وضعيت کامال بد و غير انساني بسر مي برند        وضعيت کامال بد و غير انساني بسر مي برند        

زيادي از اين پناهجويان از جانب دولت انگليس رد شده و حـکـم               زيادي از اين پناهجويان از جانب دولت انگليس رد شده و حـکـم               
اين انسانها در شرايط بسيار اسفناک مـادي        اين انسانها در شرايط بسيار اسفناک مـادي        .   .   ترک خاک گرفته اند   ترک خاک گرفته اند   

ـان را تـهـديـد                    ـان را تـهـديـد                   و معنوي قرار دارند و خطر ديپورت آن . . مـيـکـنـد    مـيـکـنـد    و معنوي قرار دارند و خطر ديپورت آن
سياستهاي دولت انگليس در قبال پناهجويان ايراني کامال غيـر          

 .مسئوالنه و غير انساني است
 ::چه بايد کردچه بايد کرد

آيا بايد دست رو دست گذاشت و کاري نـکـرد و بـگـذاريـم             آيا بايد دست رو دست گذاشت و کاري نـکـرد و بـگـذاريـم                               · · 
 آينده مان را سير حوادث تعيين کند؟آينده مان را سير حوادث تعيين کند؟

آيا اعتراضات فردي مانند خودزني، اعتصاب غـذا، لـب           آيا اعتراضات فردي مانند خودزني، اعتصاب غـذا، لـب                             · · 
 دوزي و غيره چاره برون رفت از اين شرايط غير انساني است؟دوزي و غيره چاره برون رفت از اين شرايط غير انساني است؟

 آيا پايان دادن به اين وضعيت از نظر قانوني ميسر است؟آيا پايان دادن به اين وضعيت از نظر قانوني ميسر است؟                ··
ـاسـتـهـاي ضـد                                     · ·  ـيـه سـي ـاسـتـهـاي ضـد                   آيا اعتراض متحد و متشکل عـل ـيـه سـي آيا اعتراض متحد و متشکل عـل

 پناهندگي دولت انگلستان ميتواند کارساز باشد؟پناهندگي دولت انگلستان ميتواند کارساز باشد؟
ـاسـتـهـاي                              ·  ـا سـي ـابلـه ب ـارزه بـراي مـق بهترين شيوهاي مـب

پناهنده ستيزي دولت انگليس، جلوگيري از بازداشت و ديپـورت          
ـيـر در جـهـت بـهـبـود وضـعـيـت                           پناهجويان ردي وايجـاد تـغـي

 پناهجويان، کدامند ؟

ـيـر فـدراسـيـون                       ـيـر فـدراسـيـون                      در جلسه گفت و شنود با سيـامـک امـجـدي، دب در جلسه گفت و شنود با سيـامـک امـجـدي، دب
سراسري پناهندگان ايراني در انگلستان پيرامون اوضـاع وخـيـم             سراسري پناهندگان ايراني در انگلستان پيرامون اوضـاع وخـيـم             
ـا آن،                  ـابلـه ب ـا آن،                 پناهندگي در اين کشور و راه حل فدراسيون براي مق ـابلـه ب پناهندگي در اين کشور و راه حل فدراسيون براي مق

 !!شرکت کنيدشرکت کنيد
    ۹:۳۰۹:۳۰ ژوئيه، از ساعت             ژوئيه، از ساعت            ۱۹۱۹سه شنبه       سه شنبه         --براتفورد      براتفورد      
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 ايراني، انگليس          

ـانشـان      اوضاع وخيم پناهندگى در انگلستان و چگونگى مقابله با آن گفت که عينک مات ومبهوت را از چشـم
بردارند و به حقايق و واقعيات با چشماني طبيعي   
ـان ايـن                ـي ـراز وب ـااب وغير مسلح نگاه کنند وتنها ب
چند سئوال ميتوانيم جوابگوي اين مسئله باشيـم        

ـا در                و ـيـسـاري آن اينکه آيا دفتر و مقر وشعبه کـم
ـد ؟             ـن چـرا   عراق وجود دارد که اين ادعا را ميکـن

ـده هـاي             يوئن زمانيکه ـاهـن ـن در عراق فعال بود پ
ـا          ـه شمال عراقي را قبول ميکردند وترکيه بـراي آن
کشور سوم نبود وآنهـا راتـحـت پـوشـش مـالـي                  
ودرماني قرار ميدادند وبه کشور سوم انتقال مـي      
دادند؟ با وجود اين همه پاسخهاي غير منـطـقـي           

ـه      وغير قابل قبول وهمچنين تمامي     مسائل که ب
ترکيه نسبت داده وتقصيرات را متوجـه     حکومت

ــيــن         ــول ــد از مســئ ــن ــا مــيـکــن ـه ــوال     آن يـوئــن ســئ
ـوانسـيـون ژنـف                 ميشود ـه کـن چرا يوئن آنکـارا ب

سلب  پايبند نيست و حقوق وکمک مالي را از آنها
يوئن عـراق تـأمـيـن          کرده است اگر بودجه آنها از     

ميشود با وجود عدم اين سازمان در حال حـاضـر    
 سال چرا و به چه دلـيـل          ۴وهمچنين در مدت اين   

از مرکز عالي پناهنده گـان در ژنـف تـقـاضـاي                 
ـه         ارسال حق وحقوق آنها را نکرده اند؟ در هر مرحل
و با سپري شدن چند ماه مغز گـنـجـشـکـي ايـن                 
ـازه          ـوآوري ت مسئوالن به کار مي افتد وابتکار و ن
ـار ديـگـر                 وجديدي را از خود بروز ميدهد وايـن ب

هم مطرح وبيـان   بهانه زياد بودن اين پناهنده ها را 

ميکنند در مجـمـوع تـعـداد کـيـس هـاي ايـن                    
ـا در       ۳۵۰پناهنده ها از      کيس تجاوز نميکنـد آي

ـا کسـي     ۵عرض نزديک به اين       سال اين کميساري
يا افرادي را به کشور سوم انتقال نداده اند که چنين 
ـديـن کـيـس               ادعايي را ميکنند باوجوديکـه چـن

ـا            ازاين پناهنده ها   ـد وت ساپورت مالي هم شده ان
ـا                 بحال موفق به دريافت خـروجـي کـه مـطـابـق ب
ـه هـاي امـنـيـت مـرکـزي                  ـت مدارک موجود وگـف

تقاضاي اجـازه خـروج از       ) امنيت ديکمن آنکارا( 
طرف کميسارياي عالي پناهندگان به آنها ارسـال        

و کميسارياي شعبه آنکارا . وداده ميشود نشده اند 
ـد              ـن هميشه و در همه حال از دادن مـدرکـي مسـت
وملموس در رابطه با پاسخها وگفتـه هـاي خـود             
ـه                ـب ارائه نداده وبقول معروف مسـئـوالن ايـن شـع
ـه نـعـل زده              هميشه ضربه اي به ميخ وضربه اي ب

اين مسئوالن باالخره ونهايتاً تا کي ميتوانند   .   اند
ـال             ـب خود را گول زده وميخواهند پناهنده ها را دن
ـد                  ـا بـگـذارن ـه ـرسـرآن نخود سياه بفرستند وکـاله ب
ـايـق هـمـچـون                 وبايستي به اين آگاه باشند که حـق
ـا             آتشي هستند که زير خاکستر پنهان شده اند و ب
ـار              وزيدن بادي خاکسترها از روي آن زدوده و کـن
داده ميشوند وهر فرازي نشيبـي،هـرشـبـي روزي           
وهر آغازي پاياني بدنبال دارد و ديـگـر حـرفـهـاي           
کهنه وقديمي وتکراري آنهابراي هيچ پناهنـده اي         
ـول مـعـروف          ـق قابل قبول نبوده واعتباري ندارد وب

 .حناي آنها ديگر رنگي ندارد

٦ا د ا مـه   ا ز   صـفـح ه     



    2005  ژوئيه  16  5 ١٩٩همبستگى هفتگى 

ـه در جـامـعـه اي                        جـرم مـا ايـن اسـت ک
ـه          اسالمزده و تحت سلطه اسالم سياسي ب
دنيا آمده ايم، عدالت نديده ايـم، آزادي را           
ـبـاس و آراسـتـن              نمي شناسيم، گزينش ل
ـيـسـت،       ظاهرمان هم در اختيار خودمان ن
به موسيقي نبايد گوش بدهيم و خـنـده و            
شادي بکنيـم، عشـق ورزيـدن و تـمـريـن                
دوسـت داشــتــن بــيــن دخـتــران و پســران             
ـايسـتـي در هـمـه                      ممنـوع اسـت و مـا ب

 .حرف زور بشنويم  جا
کشوري که در آن شـالق زدن، شـکـنـجـه               
بدنيـ  رواني، سنگسار و اعدام در مـالء           
عام بطور روزمره معمول است و کـودکـان         
ـه خـانـه                  در ضمن بازگشـت از مـدرسـه ب
ـا جسـدهـاي اعـدام                   ـر سـر راه ب هايشان ب
. شدگان آويزان از جرثقيل روبرو مي شونـد   

نه ـ گفتن به قوانين ضد انسـانـي جـامـعـه          
اســالمــزده و عــدم قــبــول اصــول قــرون              
ـه              وسطايي اسالم در قرن بيست و يـکـم ک
جوابگوي ابتدايي ترين نيازهاي مـادي و         
ـنـد، از             ـيـسـت معنوي افزايش يابنده مان ن
ـبـعـيـد و               طرف دولت با تکفير، تهديـد، ت

ايـن  . آويختن و غيره جواب داده مي شوند 
ـنـي                    ـه ايـن دولـت دي نشانگر آن اسـت ک
لياقت و توانايي حل و فصـل اخـتـالفـات            
را، از طريق رعايـت اصـل گـفـت و گـو،                 

اصل بردباري و احترام به آزادي انـديشـه و      
اگر کسـي بـطـور آگـاهـانـه از              .   بيان ندارد 

ـاع                 ابتداي ترين حـقـوق حـقـه خـودش دف
بکند و در صورت امتناع دولتي قـدم در          
راه مبارزه بردارد، در معرض خطر جـانـي      
قرار مي گيرد مجبور به ترک وطن و فـرار          

 .مي شود
آدم در خارج از کشور هم در مابين اجـازه           
اقامت و بازگرداني اجباري قرار و آرامش       

ـا در    .   دروني خود را از دست مـي دهـد           پ
ـيـسـم    ( هوا بودن بين عقالنيت      ـال ) راسيون

و مسيحي ـ غربي فعـال         اسالمي ـ شرقي  
کابـوس  .   ما را به بالتکليفي انداخته است     

ـه از آن               بازگرداني اجباري  به جهـنـمـي ک
ـانـه روزي در مـا                  فرار کرده ايم بطـور شـب
حاکم است و روان ما را در کيش و مـات            
ـه                 دايمي نگاه داشتـه اسـت، در جـايـي ک
ـر افـکـار،                 ـنـوي ـه، ت ـت ـي ادعاي تمدن مـدرن
انقالب فرانسه، انساندوستي، آزادي بيان،     
ـري در               ـراب رجحان دموکراسي غـربـي و ب

مقابل قانون و دفاع از عـدم جـريـحـه دار              
بودن بدن و روان انسـان و سـر و صـداي                  
ـا گـوشـهـاي                ساير تبليغات در ايـن راسـت
ـا را                     ـي ـاق جـمـعـيـت دن ـف ـه ات اکثر قريب ب

 .کرکرده است
در اين کشورها حيـوانـات هـم از حـقـوق               
فردي و مدني برخوردارند و قانون حمايـت        

ـا          از حيوان وجـود دارد و         ـا شـبـه ـه     آنـه ب
آرامــي مــي خــوابــنــد، ولــي مــا را بــه                 
ـا و              ـا شـبـه وضعيتي مجبور ساخته اند ت
ـه            ـاري ب روزها را با کابوس بازگرداني اجـب
ـا هـزاران رنـج،             جهنمي سپري بکنيم که ب
سختي و دست شستن از همـه هسـتـي و             
نيستي از آنجا گريخته و آواره جهـان شـده           

 .ايم
انسانهايي که به دليـل مـخـفـي شـدن از              

ـلـه                  ـه مـنـز ـپـورت ب ترس پليس و خطر دي
ـامـيـده مـي                ـاچـاقـي ن انسانهاي سياه يا ق
ـنـد            ـت شوند و اگر روزي به دست پليس بياف
بــه زور بــه جــهــنــم جــمــهــوري اســالمــي            

بــازگــردانــده مــي شــونــد تــا روزگــارشــان          
 .سياهتر بشود

در آلمان سگها به مدرسه مـي رونـد امـا             
ـه                 ـتـن ب فرزندان اين انسانـهـاي آواره از رف

در جامعه آزاد غـربـي      .   مدرسه محرومند 
به قول معروف پوپوريسـتـي، نـگـرانـي و             
ـان سـايـه انـداخـتـه                دلهره بر تمام زندگي آن

 .است
ـايـد             در پاسخ به اينهمه بي عدالتيها چـه ب
کرد؟ چگونه مي توان مقامات حـقـوقـي          
ـايـي را در مـورد صـدور               کشورهاي اروپ
ـاهـنـدگـي مـورد            ـن قوانين غيرمنصفانه پ

 تنوير قرار داد؟
براي رساندن فرياد اعتراضمان به معـرض       
ـايـد مـتـشـکـل             عام اروپا و ساير قاره ها ب

بهترين راه براي تحقق اين تشـکـل     .   بشويم
و هـمـکـاري         و سازمانـدهـي، عضـويـت       

مداوم با همبستگي فدراسيـون سـراسـري        
بـراي رسـانـدن      .   پناهندگان ايـرانـي اسـت       

ـان           ـي صداي حق طلبانه مان به گوش جهـان

ـه             و براي ساختن يک دنياي بهتر و پاسـخ ب
اينهمه بي عدالتيها فقط و فقط از طـريـق      
اعتراض گسـتـرده و هـمـه مـحـاط مـي                 

 .باشد
ــون ســراســري             ــدراســي ــگــي ف ــســت هــمــب
ـا             ـه ب پناهندگان ايراني سازماني اسـت ک
عزم راسخ، عملکرد قاطع و با فعاليتهـاي   
ـاپـذيـر از حـقـوق                    مستمر و خسـتـگـي ن
پــنــاهــنــدگــان دفــاع مــي کــنــد، جــلــوي           
بازگرداني اجباري را با دخالت دادن تـمـام         
ـا در کـل                 ـرد ت امکانات موجود مـي گـي
جهان از حيثـيـت انسـان يـعـنـي از عـدم                  
ـاع              جريحه دار بودن بدن و روان انسـان دف

 .بکند
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي،
 !زنده باد آزادي و برابري

 جرم ما جوانان پناهنده چیست؟
 نا عقالنیت اسالمی و عقالنیت غربی؟  معلق بودن بین

  
  کسرا عدلو

ـايـت             ـه حـم ـت ـي ـام مـردم      ,   ما همانند كـم تـم
ـهـاي            ازاديخواه و احزاب سياسـي و سـازمـان
ـه شـركـت در تـظـاهـرات                  انسان دوست را ب

ـه        .   فراخوان داديم  ـف زيرا معتقديم كه اين وظـي
ـدگـان مـتـحـصـن                 ـاهـن ـن همه ماست كه از پ

 .حمايت كنيم
كميته چندين وظيفه فوري را در دستور كـار          

 خود قرار داد
انتخابات نماينـدگـان تـظـاهـرات بـراي             -1

ـا   كـه ايـن افـراد         UNHCR    مذاكرات ب
ـمـان         :   بودند اقـاي وهـاب     ,   اقاي فـاضـل عـث

خانم ملوك معروف به لينـدا  ,   معروف به چيا  
كه از طرف كميته به روشي ازادانه به انها راي 

 .داده شد
ـه جـواب              الزم به ياداوري است كه در پاسخ ب
ـا                   ـه ـه ايـن احـزاب و سـازمـان فراخوان كميـت

 :حمايت خود را اعالم نمودند
 CABE Anteســــــــازمــــــــان          

Rassismus  -       ـيـسـت ـون حزب كـم
 -سازمان زحمتكشان ايـران    -كارگري عراق 

ـيـسـت           -حزب دمكرات ايـران    ـون حـزب كـم
سازمان چاك ضد انفال و پاك     -كارگري ايران 

هر    -خانم ايرني فون هارتز     -سازي خلق كرد  

ـرانـي و عـراقـي               دو فدراسيون پناهندگـان اي
ـال فـراوان از اشـخـاص و                 …  ما با استقـب

سازمانها كه حاضر به همكاري بودند تشكر       
 .نموديم

 از   6/7/2005اما متاسفانه در روز      
ــران و ســازمــان            طــرف حــزب دمــكــرات اي

بدليل منفعت و تنگـنـاي      ,   زحمتكشان ايران 
ـد كـه در                حزبي خودشان رسما اعـالم كـردن
ـلـي                      ـد و خـي ـن تظاهرات شـركـت نـمـي كـن
نامسئوالنه تبليغـات ابـطـال تـظـاهـرات را              

اين تبليغات انها بـاعـث شـد         ,   اعالم نمودند 
كه عده اي زيادي فكر كردند كـه تـظـاهـرات             

تنها بهانه  . برگزار نمي شود و شركت ننمودند     
انها اين بود كه كمونيست كـارگـري شـركـت            

ما بعد از اين جريان تصميم گرفتيم       ,   ميكند
كه نبايد اين تظاهرات قرباني سياست هـيـچ         
ـه هـيـچ فشـاري                حزب و سازماني بشود و ب
اهميت نمي دهيم و تـظـاهـرات در زمـان و               
 .محل مشخص خودش را برگزار ميكنيم

  

 :دعواي داخل كميته
بعد از اين جريان مشكل ديگري را بـوجـود            
ـه                        ـام كـژال ب ـن ـنـكـه شـخـصـي ب اوردند و اي
نمايندگان تظـاهـرات زيـاد شـود و فـاضـل                
ـه بـود              ـت عثمان كه خود فعال و موسس كمـي

در حاليكه اين كژال تا اخر تجمع . اخراج شود
 اسمش نبـود و خـودش       6/7/2005

, هم در هيچ جلسه كميته شركت نكـرده بـود          
ـا زور و                اما در اين جلسه از طـرف مـلـوك ب
ــنــوان            ــع ــه كــژال را ب ــت ــي ــدون مشــورت كــم ب
ـد ايـن در                    ـتـخـاب كـن ـه ان ـت سخنگوي كمـي

كه هـيـچ        حاليست كه ما توافق نموده بوديم     
كسي زياد و كم نشود بدون تصميم جـمـعـي            
كميته و ان شب در مورد اين مشكل به هيچ    

و قرار شد كه يك هـيـات           نتيجه اي نرسيديم  
براي مذاكرات با ژنو منتخب شود كه به قرار 

 :زير است
  فاضل– وهاب – بهيه –عثمان 
ـلـــو دم در              8/7/2005روز      جــ

UNHCR 

در حالي كه كومله و دمكرات تصميم گرفته   
بودند كه شركت نكنند و به پناهندگـان كـرد           
ــه              ــد ك ــودن ــرانــي و عــراقــي اعــالم كــرده ب اي
ـرگـزار هـم              تظاهرات برگزار نمي شود و اگر ب

ـه             .   شد نرويد  ـيـغـات دسـت ـل ـب اما سواي اين ت
تظاهرات كنندگان شامل زن و مرد و بـچـه            

ـد         ـمـودن پـالكـارد و عـكـسـهـاي           .   شركت ن
پناهندگان متحصن در تركيه جـلـب تـوجـه            

 .كامل ساكنان را جلب كرده بود
 حباب تركيد و توطئه كشف شد

يك خبرنگار مشغول تهيه فيلم از تظـاهـرات      
بود و ما هم عكس پناهندگان متحصـن را          
در تركيه در دست داشتيم كه به مـا نـزديـك              
شد و شروع به سوال كردن نمود كه چرا اينجـا        
تجمع نمود اه ييد و تقاضاهايمان چيـسـت و           

؟؟؟ چندين نفر ديگر دور خبرنگار جمع .…
شدند و مشغول صحبـت و تـوضـيـح دادن              

ملوك همانند يك جـاسـوس شـركـت          ,   بودند
كنندگان را تعقيب مي نمود كه نكند كسـي         
ازادانه و بدون اطالع او حرف بزند و زمانيكـه      

ـدگـان           متوجه شد كه خبرنگار از شركت كنـن
ـه             ـان ـدن ـم سوال ميكند جلو امد و خيلي نامـت
اطالعيه را از دست روزنامه نگار گـرفـت و            
وقتي خبرنگار اين رفتار بد را ديد با ناراحتي      

ـد و                 خود و  ـمـودن فيلمبردار محل را تـرك ن
ـه              ـي ـه رفتند اين در حالي است كه هدفشـان ت

از تظاهرات و تحصن پناهندگان   فيلم و خبر
ــه                      ــه ب ـد كـه ايـن يـك ضـرب ــودن ــه ب ــركـي در ت
پناهندگان متحصن بود كه تـوسـط افـرادي          
ـد از                       سودجـو انـجـام شـد كـه مـي خـواهـن

 .وضعيت پناهندگان نان و پياز بخورند
زمان رفتن نمايندگان به داخل     

UNHCR 
يك مسئله عجيب كه تا االن نه در اروپا بلكه 
در كشورهاي عقب افتاده هم ديده نشده ايـن        
بود كه بدون اطالع تظاهركنندگان و و اطالع 
ـه             ـر ب ـف ـديـن ن كميته و مخفيانه و دزدكي چـن
ـوجـه            داخل رفتند و بعدا تظاهركنندگـان مـت

نــمــايــنــدگــان  ,   شــدنــد كــه ان نــمــايــنــدگــان        
بعد .   تظاهركنندگان و حتي كميته هم نبودند  

ـيـن             3از رفتن ان      نماينده نـامشـخـص در ب
تظاهركنندگان نارضايتي فراوان بوجود امـد      
و فهميدند كه به انها خيانت شده و پشت ايـن         
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قضيه كسـانـي ايـن تـظـاهـرات را بـراي                  
اهداف مخصوص و حزبي خودشان بكـار       
ـلـي                       ـنـدگـان خـي ـن مي بـرنـد و شـركـت ك
ـه                  ـا حـدي ك پشيمان بودند كه امده انـد ت
عده ايي از شركت كنندگان با ناراحـتـي و      
بيزاري به طرف ملوك و دارو دسـتـه اش              
كه مسئول اصلي اين فريبكاري و خيانـت    
بودند رفتند و عده اي ديـگـر از شـركـت                

رفتند و     UNHCRكنندگان جلو در    
اطالع دادند كه انها نماينده ما نيستند تا        
ـه تــــعــــجــــب                      ـايـــ ـه مـــ ــدي كـــ حــ

 .شد   UNHCR   كارمندمان
 خارج شدن نمايندگان قالبي

ابتدا كژال كه هيچ كس او را نمي شناخـت         

توضيحاتي را در مورد مذاكره بيان نمـود        
ـتـه انـد        UNHCRو گفت كه   ـف به او گ

ـاهـنـده را      1200كه انها نمي توانند       پن
ـلـكـه            انتقال دهند براي كشورهاي ديگـر ب

 نفـر را بـزودي       40  -35  مجددا كيس 
مورد بررسي قرار ميدهند و تـدارك حـق            
ـاهـنـدگـان             ـن كار كردن و تحصيل را براي پ

ـپـورت            نـمـي      مي بينند و هيـچ كسـي دي
 .…شود به ايران و 

بعد از حرفهاي كژال كسي ديگـري حـرف          
ـا بـود             ايـن در    ,   زد كه تكرار همـان حـرفـه

حالي است كه اين وعده و قولهـاي يـو ان             
نه نوشته شده بود و نه ظـبـط شـده بـود و              
ـه            جاي سوال براي شركت كنندگـان بـود ك

ايــن نــمــايــنــده چــكــســانــي بــودنــد و چــه           
تقاضاهايي را از يو ان داشته اند؟ و بـعـد          

از كژال و دوستـانـش         از حرفهاي كژال من   
ـيـل          بـدون     پرسيدم كه شما چرا و به چـه دل

ـا را              هماهنگي ما داخل رفتيد؟ مـا شـم
ـنـمـوديـم و ايـن               براي مذاكرات انتخاب ن
ـتـخـب خـودش را                ـنـده مـن تظاهرات نماي
ـا         داشته كسي بنام خانم جوانه بابا سفري ب
ـنـده مـا               نهايت بيزاري گفت كه شما نـمـاي
نبوده و نيستيد؟؟؟ در جواب كـژال گـفـت           
ـه سـخـنـگـو و                     ـتـه ك ـف كه ملوك به من گ

ـنـدگـان     .   نماينده شما باشم   ـن تمام شركت ك
ميگفتند چهار سال اسـت     ,   ناراضي بودند 

كــه فــقــط هــمــان حــرفــهــا را بــراي ايــن               

پــنــاهــنــدگــان بــدبــخــت و بــدون حــامــي           
ـايسـت مـلـوك و                  ميكنند امـروز نـمـي ب
نــمــايــنــدگــان قــالبــي ايــن طــور عــمــل             

 .ميكردند
 :هدف از نوشتن اين مطلب

ـاهـاتـي                -1 ـب دوباره تكرار نشدن اشـت
 .كه در اينجا رخ داد

ـا و احـزاب در                  -2 حمايت سازمانـه
 .پشتيباني از پناهندگان

ـاه نـگـري احـزاب                     -3 ـيـت و كـوت عقل
دمكرات و سازمان زحمتـكـشـان ايـرانـي           
ـقـط خـودشـان را حـزب                    كه تا االن هـم ف

ـاهـنـدگـان         حساب مي كنند و مسئله     ـن پ

 .برايشان مهم نيست
ـفـر سـو                       -4 افشاي مـاهـيـت چـنـد ن

ـا         ـيـم         استفاده گر كه مي خواهنـد ب بـدن ن
 -جان پناهنده متحصن بازرگاني كنند

ــدگــي                  -5 ســيــاســت ضــد پــنــاهــن
UNHCR  در مقابل پناهندگان 

ـه سـازمـان               -6 ـان حمايت انسان دوسـت
حـزب  ,   چاك و خـانـم ايـرنـي فـون هـارتـز                

فـدراسـيـون    ,   كمونيـسـت كـارگـري عـراق         
پناهندگان ايراني و عراقي و تاكيد انها بر        

 تحقق حق بالمانع پناهندگان
كميته دفاع از پناهندگان                  

 كرد ايراني در سويس             

ـال کـار              ـب چون تنها کساني که واقعا به دن
ـا را              مردم خواهند رفت و مشـکـالت آنـه

ـيـد         ـر    .   حل خواهند کرد شما هسـت درود ب
ـاشـيـد و مـوفـق               .   همگي شما  ـب خسـتـه ن

 کيوان .باشيد
 

امير ملحد از تهران، وضعيت      
پناهندگي در كوبا چگـونـه      

 است؟
 
مـيـخـواسـتـم در        .   خسته نبـاشـيـد    .   سالم 

ــرســم و وضــع                  مــورد کشــور کــوبــا بــپ
پناهندگي اونجا چـطـور اسـت مـن يـک                
ـاهـجـو           اطالعيه ديده بودم که بچه هاي پن
ـيـمـي                در کوبا به سر ميبرند و گويا يـک ت
ـا                    ـاهـجـو در کـوب ـن براي بـردن کـودکـان پ
تشکيل شده بود خيلي دوست دارم بـدانـم          
که وضع پناهندگي در کوبا که ظاهرا يـک       
ـه                 ـيـسـتـي اسـت نسـبـت ب کشور سوسيال

ــلــي .   آمــريــکــا و اروپــا چــطــور اســت         خــي
 ممنونم

 
ـا آتـي                 :   پاسخ   امير عـزيـز در شـمـاره ه

هبستگي به طور مشروح تري وضـعـيـت          
پناهندگي در كوبا را تـوضـيـح خـواهـيـم              

فقط بطور خالصه و فشرده به اطـالع  .   داد
ـه كشـورهـايـي            تان برسانم كه كوبا از جـمل

 ژنـو در    ١٩٥١است كه هنوز كنوانسيون  
خصوص پناهندگان را امضـا نـكـرده و             
ـابــرايـن كـار بـررسـي و رســيـدگــي بــه                   ـن ب
درخواست هاي پناهندگي در كوبا توسط      
كميسارياي پناهـنـدگـان سـازمـان مـلـل             

ـيـكـه         .   انجام ميگيرد  دولت كوبا به كسـان

ـا            كه خواهان دريافت پناهندگـاي در كـوب
بــاشــنــد اجــازه اقــامــت مــوقــت داده تــا            
ـا از سـوي            وضعيت پرونده پناهندگي آنـه
كميسارياي پناهـنـدگـان سـازمـان مـلـل             

چنانچه اين افراد تـوسـط       .   مشخص شود 
اين سازمان بعنوان پناهنده پذيرفته شوند       
ـا مـانـده و از حـقـوق و                   ميتوانند در كوب
ـنـد        ـن . مزاياي شهروندان كوبايي استفاده ك

ـاقـد مـدارك                     ـانـچـه كسـي ف ـا چـن در كـوب
. هويتي باشد ممكن است بازداشت شـود      

ـاهـنـدگـان                 ـن اما چنانچه كـمـيـسـاريـاي پ
ـه ايـن فـرد را                 سازمان ملل اعالم كنـد ك
ـازداشـت آزاد مـيـشـود                  ـنـد از ب ـن . آزاد ك

اطالعات كامل تر در باره پناهندگـي در         
كوبا و مقايسه آن با كشورهـاي ديـگـر را             
در شماره هاي بعـدي هـمـبـسـتـگـي درج               

 . موفق باشيد. خواهيم كرد
  
مجيد از قرقيزستان، چـه       

 كمكي ميتوانيد به من كنيد؟
  

ـه           .   سالم من يک ايراني پناهجو هسـتـم ک
در کشور قرقيزستان هستم و چـنـد روزي           
ديگر کارت اقامت من تمام ميشود شما        
چه کمکي ميتوانيد در حل مشـكـل مـن        

 .داشته باشيد
ــز،اگــر شــمــا در            : پــاســخ   ــد عــزي مــجــي

ـاهـنـدگـي داده             ـن قرقيزستان درخواسـت پ
ـه                       ـامـه ب ـا ارسـال ن ـيـم ب ـتـوان ايد، ما مـي
ـان و              ـزسـت ـي ـرق مقامات اداره مهاجـرت ق
كميسارياي پناهـنـدگـان سـازمـان مـلـل             
ـا را               ـاهـنـدگـي شـم درخواست كنيم كه پن

ـايـد فـرم                  .   بپذيرند ـا ب بديـن مـنـظـور شـم
درخواست نامه تاييديه مندرج در سـايـت        
همبستگي را پر كرده و بـراي مـا ارسـال              

ـامـات                  ـامـه را بـراي مـق كنيد تا ما نيز ن
به اميد حل مشكـل  .   مربوطه ارسال كنيم 

 .شما
  
علي از كردستان عراق، اميد      

 .ما به شماست
 
ـا              ضمن سالم و عرض ادب خـدمـت شـم

آقاي فرشاد حسيني وضـع      دوستان عزيز، 
ـان               ما روز به روز در هيچ نـهـادي کـردسـت
ـريـن                    عراق بد و بـدتـر مـيـشـود کـوچـکـت
کمکي به ما نميکننـد و تـحـت پـوشـش              
ـنـد انسـانـهـايـي                    ـيـم و مـان ارگاني نيـسـت
ـه کـامـال هـويـت خـويـش را                     ـيـم ک هست
ـا           فراموش کرده و آقاي فرشاد حسيـنـي ه
ـاضـامـنـدم در               ـق از ياد رفته اند عاجزانه ت
ـه اقـدامـات                   مورد ما هر چـه سـريـعـتـر ب
ـيـت                ـه انسـان جديتري دست بزنيـد قسـم ب
ـاري              خسته شده ايم و توان کار کـردن اجـب
فــقــط بــراي زنــده بــودن را در شــرايــط                 
ـان               ناسيوناليستي و زد انسـانـي کـردسـت

ـراق را نـــداريـــم           ـا           . عــ ـاري مــ ـه يــ بــ
 .امــيــد مــا بــه شــمــاســت           .   بشــتــابــيــد 

علي عزيز، در زمينه مشـكـالت         :   پاسخ
ـيـن           شما در حال برنامه ريزي براي يك كمپ

ـا مـا قـطـع               .   وسيع هستيم  ـا را ب تماس ت
 .نكنيد

 
 فرزاد از آلمان، تبريك  
 
ـيـرضـا            من هم از گرفتن جواب قبولي عل

ـاسـي               طاهرپور و همـسـرش روشـنـك عـب
  خيلي خوشحال هستم

 ٨منخبى از نامه ها ادامه از صفحه 

بــا نــزديــک شــدن بــه اتــمــام پــنــجــمــيــن ســال                  
ـار             زندگي سخت ودشوار وکمر شکـن وفـالکـت ب

ـه              ـب پناهنده هاي کرد ايراني در ترکيه باز هـم شـع
کميسارياي عالي پناهنـدگـان آنـکـارا دسـت از              
ـه                  ـداشـت ـر ن خيمه شب بازيهاوترفـنـدهـاي خـود ب
وهمچنان با همکاري پليس متعصب و ضد کرد        
ـلـف و               ترکيه اقدام به فشارها وتحريم هاي مـخـت

ـد و در              گوناگوني درمقابل  ـن پناهنده ها مـيـکـن
ـدگـان              ـايـن ـم ـا ن تمامي جلسات ونشستهايي که ب
ـد           ـه ان پناهنده ها يا ديگر سازمان واحـزاب داشـت
ـولـيـت خـود خـالـي کـرده                      ـار مسـئ شانه از زير ب
ـه گــردن حــکـومــت                  ــرات را ب ــقـصـي وتـمـامــي ت

ـد          ترکيه ـه ان ـداخـت ـايـج                . ان ـت ـه ن در ضـمـن اگـر ب
ـم             نشستها ـدازي ـن ـي وجلسات آنها نگاهي دقـيـق ب

ـم          وآنرا مورد بررسي وتجزيه وتحليـل      قـرار بـدهـي
مي بينيم که تـمـامـي جـواب هـا وپـاسـخـهـاي                   

ـوده  ۴يوئن کپي حرفهاي    مسئولين  سال گذشته ب
وبراي هيچ انسان عادي وعاقلي غير قابل درک و         
تفهيم بوده وهيچ عقل سالمي آنرا در خود جا نمي 

ـم             دهد و پذيراي آن    نيز نمي باشد بجز عـقـل وفـه
وقتي ازمسئولين يوئن پرسيده ميشود .   خود آنها 

ـا                     ـده هـا ب ـاهـن ـن مشکل اصلي وريشه اي ايـن پ
وجوديکه مطابق کنوانسيون ژنف بعنوان پناهنده     

از نـگـرانـي حـکـومـت              شده اند چيسـت    پذيرفته
ـاهـجـويـان از                 ترکيه بخاطر روي آوردن ديـگـر پـن
عراق صحبت ميکنند مسئله ايـنـجـاسـت چـرا             
حکومت ترکيه امنيت مرزهاي خود را مـحـکـم          
ومسئوالن و مأموران رشوه و باج بگير خود را از           
ســر مــرز گــرفــتــه تــا دفــاتــر مــرکــزي در                        
ـه نـمـي                     ـز مـحـاکـم ـه پـاي مـي آنکارادستگيـروب

ـال عـراقـي                کشاند تا از ورود پناهنده هـا از شـم
ـه          جلوگيري کنند در ضمن    ـنـگـون به چه دالئلي اي

شامل حال پناهنجوياني که از       قوانين و مقررات  
مرزهاي ايران،سوريه وروسيه وارد مي شوند را به         

در اينجا بايد خاطر نشان کـرد        . اجرا در نمي آورند   
همانگونه که همه ميدانيم و از آن آگاهيم بـخـاطـر          
ـده هـا              اختالف توازن مادي ومالي که اين پنـاهـن
نسبت به ديگران که باقدرت و ضربه پول پليس و           
ـار                 ـد گـرفـت بعضي از مسئولين يوئن را مـيـخـرن

 .وروبروبوده و هستند 
مسئوالن يوئن روز بعد اعالم ميکنند که اينـجـا          
ـوان خـارجـي در                    ـن ـع ـده هـا ب کشور سوم وپناهـن

ــه  ــي ــه              تـرک ــنــجــا اگــر ب ــد در اي ــه شــده ان ــاخــت شــن
ـده هـا داده شـده                     مدارک ـاهـن ـن يوئن که به ايـن پ

ـا ايـن                ـه بنگريم مشاهده ميکنيم که از طـرف آن
ـوانسـيـون ژنـف               افراد بعنوان پناهنده مطابـق کـن
شناخته شده اند در ضمن اگر ترکيه کشـور سـوم             
ـوقـات                        ـا وحـق ـاشـد چـرا از مـزاي ـب براي آنهـا مـي
ـده هـا کـه در                    ـاهـن ـن پناهندگي همچون ديـگـر پ
ـد بـرخـوردار                کشورهاي سوم اسکان داده شـده ان
وبهره مند نيستند؟ همچنين اگر بعنوان خـارجـي         

ـه چـه              توسط حکومت  ـد ب ترکيه شناخته شـده ان
آنها احترام نگذاشته  قوانين خارجي بودن   دليلي به 

وبه آنها اجازه تعين محل سکونت، تدريس، کـار          
ـا                ـه ـه آن کردن وديگر امکانات خارجي بـودن را ب
ـا               ـه نميدهند و همه چيز را از آنها سلب کرده و با آن
ـران             همچون برده هاي به زنجير کشيده شـده واسـي
جنگي رفتار بعمل مي آورند کدام خارجي حاضر        
ـه و                ـاي ـم وپ به اقامت درچنين کشوري که سيـسـت

ازحرکات غيـر انسـانـي ،          قوانين آن مملو وآکنده   
ظلم و ستم ، نژاد پرستي،رشوه خواري و باجگيري   
ـمـاعـي و              ،عدم درک و مفهومات انسـانـي واجـت
ـرا                     ـفـي وضـد بشـري آن تمامي تـوصـيـفـات مـن
ــل داده انــــد مــــيــــبــــاشــــد                    ــکــــيــ  .تشــ

ـوقـي ودرمـانـي از             وقتيکه از مسائل مالي وحـق
مسئوالن بي مسئوليت اين کميساريا تـوضـيـح        

ـا از        خواسته ميشود ميگويند بودجه مالـي      ـه آن
ـا           ـه ـه آن يوئن عراق تأمين ميشود در اينجا بايد ب

پناهندگان کرد ايرانی قربانيان معامالت ورشوه     

گيريهاوباجگيريهای بعضی از مسئولين ودست اندرکاران با نفوذ    

علی کريمیومقتدر حکومت ترکيه ويوئن،     

٤ا د ا م ه   د ر   ص ف ح ه     
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سهيال از نروژ، شوهرم اعتصاب     
 .غذا كرده به ما كمك كنيد

 
 ١٠الـي    ٩با سالم خدمت شما االن حـدود          

روز است كه شوهر من بخاطر ظلمهايي كـه          
. به ما در نروژ شده اعتصاب غذا كرده اسـت       

تـاكـنـون    .   و حاال در بيمارستان بستري اسـت      
هيچ كس هيچ اقدامي براي كمك انجام نداده 

ـه مـا          .   است من از شما تقاضا مي كنم كه ب
ـا       .   كمك كنيد  من منتظر تماس و كمك شـم

من از شما مي خواهم كه به ما كمك . هستم
 . كنيد
 
ـا كـنـون از ايـن             .   سهيالي عزيز :   پاسخ ما ت

از اينكه شوهر شما . ماجرا اطالعي نداشتيم
ـزنـد،              مجبور شده دست به اعتصـاب غـذا ب

ـر     .   جدا متاسفيم  ـت ـه اميدوارم حال شوهرتان ب
ـد بـراي                ـوان ـت شده و با توان و انرژي بيشتري ب
ـد                 ـارزه كـن . دفاع از حقوق انسـانـي اش مـب

ـرانـي                  ـدگـان اي ـاهـن ـن فدراسيـون سـراسـري پ
ناهندگي شما و شـوهـرتـان    \قاطعانه از حق  
ـه       .   دفاع مي كند   ـدي ـي لطفا فرم درخواست تاي

ـبـسـتـگـي و گـزارش                 مندرج در سايت هـم
مربوط به رد شدن درخواست پناهندگ تـان         
ـان را               ـا اقـدامـت را فورا براي ما ارسال كنيد ت

ـم             ـي ـد      .   براي كمك به شمـا شـروع كـن ـه امـي ب
 .موفقيت

 
دلير از طرف جمـعـي از        
پناهجويان در اندونزي، يو ان     

 !در انتظار شكست ماست
 

روزهاي حساسي را در     .   سالم خسته نباشيد  
ـهـاي      .   پيش داريد  ـت ـي ميدانيم که در حال فعال

ـد     ـي ولـي مـارا هـم فـرامـوش            .   مهمي هسـت
ـهـاي ضـد                  .   نکنيد ـاسـت ـر فشـار سـي مـا زي

ـم           ـي . پناهندگي يو ان در حال خرد شدن هسـت
ما اينجا روزانه به طور متناوب دچار بحـران         
ـيـجـه سـيـاسـت                   ـت هاي روحي هستيـم کـه ن

بــراي بــازگشــت    .   گــازانــبــري يــو ان اســت        
داوطلبانه، يکي فکر ميکند که تسليم شـود        

ـو ان    .  و برگردد  ديگري به خودسوزي مقابل ي
فکر ميکند و آن يکي به فکر اين است که از           

! ولي نميداند چـه طـور       .   زندگي انتقام بگيرد  
بودايي .   مسلمان ميشود .   مسيحي ميشود 

ولي باز هم امـيـدي      .   بيدين ميشود .   ميشود

و پيش مي آيد که در يک روز هـر            .   نمي يابد 
کدام از اين فکرها براي مدتي، تصميم قاطع       

بيشتر از دو سال است کـه هـر     .   يک نفر بشود  
هم از خوابيدن هـراس  .   روز ما، اينگونه است 

ـم        . داريم و هم از بيدار شدن      ـداري . اجـازه کـار ن
ـيـکـرد             ـم چـون  .   البته اگر هم داشتيم فـرقـي ن

. اندونزي خودش گرسنه و بيکار بسيـار دارد        
هر روز بايد نگران اين باشيم که فردا را چطور          

ـم          .   بگذرانيم ـداري ـمـاعـي ن . هيچ حمايت اجـت
ـر و عـدم         .   شهروند هيچ جا نيستيم    در تحقـي

هيچگونه کشوري و بين  . امنيت ميگذرانيم   
و دچار چپاول . المللي حافظ حقوق ما نيست

ـلـي                   ـم و خـي ـي ـان هسـت دزدان و فرصت طلـب
ـد و نـاظـر                      ـدان ـو ان مـي مسائل ديگر کـه ي
 .شکنجه هاي ما است و منتظر شکست ما

 ما را دريابيد
 

ـام                      :   پاسـخ  ـه تـم ـز سـالم مـا را ب ـر عـزي ـي دل
مـا وضـعـيـت       .   پناهجويان اندونزي برسانيـد   
در شماره هـاي  . شما را كامال درك مي كنيم 

ـم         قبل همبستگي مقاالتي از شما درج كردي
كه تصوير شفـاف و روشـنـي از وضـعـيـت                 
پناهندگي و مشكالت پنـاهـجـويـان در آن            

ـدهـد        ـر           .   جهنم سبـز مـي ـي ـي ـغ تـالش بـراي ت
ـيـسـت اولـويـت               وضعيت پناهندگي جـزو ل

عغب نشاندن يـوان در       .   كمپين هاي ماست  
ـيـسـت كـه               اندونزي يا هر جاي ديگر چيزي ن
صرفا از باالي سر آن جامعه و توسط عده اي 

ـا            .   ناجي حاصل شود   ـه كـه يـوان ب همانگـون
ـا يـروش                  ـه حـقـوق شـم سياست گاز انبري ب
ميبرد، با همان تاكتيك گازانبري بايـد او را           

ـبـري        .   عقب نشاند  منظورم از تاكتيك گاز ان
فشار از داخل و در سطح بين المللي همزمان 

ـه                .   با هم ميباشد   ـا اتـكـا ب نميتـوان فـقـط ب
فعاليتهاي بين المللي اميد به تغييري داشت 
همانگونه كه نميتوان تنها به صرف فعالـيـت     

سـيـاسـت    .   در خود محل كاري را انجـام داد        
هاي يو ان را بايد هم در جبهه داخلي هـم در        

ـيـن       .   خارجي زير نقد و فشار قرار داد        ـه هـم ب
منظور متشكل شدن پناهجويـان در واحـد          
تازه تاسيس فدراسيون در اندونزي، گام بسيار 

پناهجويان بايد به جـاي فـكـر          .   مهمي است 
كردن به خودسوزي و انتقام گيري و غـرق در           
ـع           خلسه ها ياس و ناميدي بايـد دورهـم جـم
ـع                ـب شده نقشه بريزند و هر يك به كانون و مـن
ـر ايـن وضـعـيـت در                  ـي ـي ـغ قدرتمندي براي ت

بايد به سراغ احـزاب و      .   اندونزي تبديل شوند  
سازمان هاي مترقي، و مدافع حقوق انساني 
در اين كشور رفت و آنها را متقاعد كرد كـه             
ـر فشـار قـرار                   در حمايت از شما يو ان را زي

ـا در         .   دهند همزمان با اقدامت تعرضي شـم
خود اندونزي ما نيز فعاليت هايمان در سطح        

شكـسـتـن    .   بين المللي را تشديد خواهيم داد    
ـا كـمـك و                   طلسم مرگ بار يو ان انـدونـزي ب
همكاري و فعاليتهاي نقشه مند و متشكـل        

ـر        .   ميسر ميگردد  حتما در اين زمينه بيـشـت
به اميد تغيير زنـدگـي      .   صحبت خواهيم كرد  

 پناهجويان در اندونزي 
 

ـتـان،        نجيب اهللا از پـاكس
جمهوري اسالمـي تـرور      

  ميكند، يوان رد
 

سالم اميدوارم خوب و تندرست باشيـد مـن          
پناهجو نجيب اله، از پاکستان هستم و قبـال     
براي شما مايل زدم و مشـکـالت خـودم را              

ـه        .   بازگو کردم  شما ميدانيد بعد از اينکه خـان
ـان       ما از طرف ماموران جمهوري در پـاکسـت
ـه تـوسـط                   ـم ب ـان حمله شد و يک نفر از دوسـت
. جانيان جمهوري اسالمي ايران، کشتـه شـد        

حـاال  .   کيس من هم بعد از اين جريان رد شـد     
افسر سازمان ملل در پاکستان، شهركويتـه،       
عوض شده و من با افسـر جـديـد مـالقـات               
کردم و مشکالت خودم را بازگو کردم و گفتم 
ـديـد           ـه که چه خطرات احتمالي اينجا من را ت
ـاضـا                ـم و تـق ميکند و من اينجا امن نيسـت
کردم که کيس من را دوباره بازگشايي کرده و  
ـاضـا                 ـا تـق مورد بررسي قرار دهند و از شـم
ـد          ـي . ميکنم که يک تاييديه برايم حتما بفرسـت

نهايت سپاس و تشکر را دارم موفق باشيد و         
 پيروز

 
پاسخ؛ دوست عزيز نجيب اهللا از اينكه يـوان          
عليرغم روشن بودن و آشكار بودن خطرات و        
ـا را                تهديدات شما باز حق پنـاهـنـدگـي شـم

ما حتما در حمـايـت      .   انكار ميكند متاسفم  
از وضعيت شما و در دفاع از حق پناهندگـي        
تان به دفتر سازمان ملل پاكستان و همچنين 

لطفا حتما جـهـت      .   ژنو نامه خواهيم فرستاد   
ارسال نامه فرم درخواست تاييديه مندرج در        
سايت همبستگي را پر كرده و براي ما ارسال 

 . كنيد

 
ـاد         نويد از آلمان، زنـده ب

 فدراسيون
 

زحمات فدراسيون در مورد پناهنـدگـان بـي          
ـده بـاد فـدراسـيـون سـراسـري              .   نظير است  زن

 پناهندگان ايراني
 

ـه                 :   پاسخ ـز ب ـي ـا ن ـدوارم شـم نويد عزيز، امـي
ـدگـان و                  ـاهـن ـن ـر پ فدراسيون پيوسته و سـاي
ـه                   ـوسـتـن ب ـه پـي پناهجويان را نيز تشـويـق ب
ـد                    ـي ـويـت صـفـوف آن كـن  . فدراسيـون و تـق

 
مهتاب از پاريس، آيا ميتوان از      

 يوان شكايت حقوقي كرد؟
 

راسـتـش   .   با سالم اميد وارم که خوب باشيـد       
ـرم                    ـايـي بـگـي ـم ـا راهـن ـم از شـم . ميخواسـت

ـه قسـمـت               ـوان ب ميخواستم بدانم که آيا ميـت
حقوقي يو ان شکايت کرد که چرا به وضعيت 

چون .   اين بچه ها در عراق رسيدگي نميکنند   
ـد وقـتـي                   با برادرم صحبت مـيـکـردم و چـن
هست که با اينکه سعي ميکند من را نگران 
نکند و ميگويد که آنها را به انواع مختلـف،          

ـا چـه          .   تحت فشار قرار ميدهند   به نـظـر شـم
کاري من و خانواده هايي مثل من ميتونيـم         

 . با تشکر. انجام بدهيم
 

دقــيــق .   مــهــتــاب عــزيــز بــا ســالم       :   پــاســخ
ـوقـي از يـوان                 منظورتان را از شکـايـت حـق

مي توان به روشها و عملكردهـاي      .   نفهميدم  
محلي يو ان يا احيانا تخلفاتي که در جـايـي           
ـو گـزارش             انجام داده به دفتر مرکزي آن در ژن

ـوقـي،        .   داد و اعتراض كرد    اما شکايـت حـق
بعنوان يك پروسه رسيدگي حقوقي مستـقـل        
ـه              ـي از يو ان، مثل چيزي که در اروپا بتوان عـل
دولتي به دادگاه اروپا شـکـايـت کـرد وجـود               

ـلـي                   .   ندارد ـق ـوقـي مسـت ـع حـق ـب يعـنـي مـن
ـه          )   مستقل از يو ان   (  که مرجع رسـيـدگـي ب

 . چنين شکايتي باشد وجود ندارد
در حال حاضر بهانه يوان براي عدم رسيدگـي         
به وضعيت اعضاي جداشده مجـاهـديـن در          

ـنـکـه آمـريـکـا           :   عراق، دو چيز است    يکي اي
اجازه نميدهد اينها در پروسه پنـاهـنـدگـي و            

ـتـــــقـــــال داده شـــــونـــــد                 آمـــــده .   انــــ
ـام               ـنـکـه ن دوم کشور هاي اروپايي به دليل اي
ـهـاي            سازمان مجاهدين در ليسـت سـازمـان
ـاز             تروريستي است از پذيرش اين افراد سـر ب
ـد كـه فـاقـد                 زده و يوان چنين توجيح ميـكـن
ـال ايـن افـراد                  ـق ـت قدرت اجرايي الزم بـراي ان

 .است
 امـــــا چـــــه مـــــيـــــتـــــوان کـــــرد؟                     
ـا        در حال حاضر، ما احتياج شديد به اسناد ي
ـه               ـاد را ب گزارشاتي داريم که بتوانيم اين اسـن
مراجع بين المللي داده و موضوع را به شکل  
يک کمپين سياسي بين المللي ادامـه داده و           

براي . يک شبکه البيستي جهاني راه بياندازيم
وارد شدن در فاز اين شبکه البيستي، اسنـاد         
ـد              و مدارکي ميخواهيم که بتواند ثـابـت کـن
موانع انتقال اين افراد بطور مستند و واقعـي         
چيست؟ ما تاکنون تعدادي نامه از تيپف به         

اما اين نامه ها به تنهايي براي .   دست آورديم 
ـاد      .   چنين كاري هنوز کافي نيسـت      اگـر اسـن

ـه          بيشتري از موضع رسمي آمريکايـي هـا ب
دست بياوريم، کارهاي مهمي ميتوان انجـام       

 . داد
حتما خودتان يا برادرتان يک گزارش مفصـل        
از اين فشارها را نوشتـه و بـراي مـا ارسـال                 

بايد دقيقا مشخص کرد اين فشـارهـا       .   کنيد
چي هستند؟ از کي اجرا ميشوند؟ شامل چه 
افرادي در تيپف ميشود و آيا اين فشارها از          
ـيـن کـمـپ              ـول جانب مامورين است يا مسـئ
تيپف؟ بايد در رابطه با هر خـبـري، گـزارش             

ما در حال ترجمه گـزارش      .   مستند تهيه کرد  
کاملي از وضعيت اين افراد به زبان انگليسي 
ـانـي و                ـم هستيم و بايد اين گزارش به زبـان آل
ـه            فرانسوي نيز ترجمه شود اگر امکان تـرجـم

با هـم    .   آنها را داريد حتما من را مطلع کنيد       
 موفق باشيد.بيشتر در تماس باشيم

 
رويا از سوئد، هر چنـد بـه       

ديگران اميد ميدهم اما خودم     
 .به اميد نياز دارم

 
مرتب به سايت شما سر ميزنم      .   سالم فرشاد  

ـه جـدا           .   و دنبال ميکنم   ديروز پيامي را کـه ب
ـد         . شدگان دادي خواندم و اينکه نا اميد نشون

ـم سـعـي                    ـزن ـم حـرف مـي من وقتي با دوسـت
ولي خودم خيلـي  .   ميکنم که به او اميد بدهم 

اوقات احساس ميکنم که فقط دارم حرفـش        
ـا     .   را ميزنم و خودم به اميد نياز دارم   ايا واقـع

ـدوارم کـه                 ـال هسـت؟ امـي ـق ـت اميدي براي ان
 موفق باشي!بتواني به من اميد بدهي

  
روياي عزيز، همان گونه که در پيامـم        :   پاسخ 

ـم                 ـه ايـن کـار را داري در .   هم گفتم، ما تجـرب
ـا،                        ـه ـن ـر از اي ـه مـراتـب سـخـت ت شرايـط ب

من در ايـن    .  پناهندگان ديگر را نجات داديم 
 شکي ندارم که اين افراد انتقال داده 
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من . از اينها، پناهندگان ديگر را نجات داديم 
ـال داده                 ـق ـت در اين شکي ندارم که ايـن افـراد ان

تنها ممکن است که زمان بيشتـري   .   ميشوند
اما هيچ شک ندارم که اين کمپين . طول بکشد

در حال حاظر ما با تعدادي .   موفق خواهد شد  
از سازمانهاي بين المللي پناهندگي در حـال          

ـم             ـي اگـر  .   مذاکره براي کمپيـن مشـتـرک هسـت
ـاوريـم، ايـن پـروسـه                   ـي توافق آنها را به دسـت ب

كاري کـه مـا در         .   انتقال، تسريع پيدا ميکند   
ـم           . رابطه با پناهندگان در مرز اردن انجـام دادي

ـه ايـن     .   اين را فقط براي اميد دادن نمي گويم        ب
ـه        .   امر باور دارم   مي دانم که اين کمپين از هـم

کمپين هاي تاکنوني ما مشکل تر و پيچيـده         
اما مثل روز روشن هم ميدانم که اين . تر است

 . افـــراد انـــتـــقـــال داده خـــواهـــنـــد شـــد                 
حتما شما را در جريان کارهـا و اقـدامـات و              

ـد     .   نتايج آن قرار خواهم داد     ـاشـي  شاد و موفق ب
   
از ايران، پناهنده، نقطه ضعف      

 جمهوري اسالمي
 :نامه اول 
اگر صد و پنجاه نفر، مرتبا با  .   با سالم و درود    

ـا                 ـه ايراني ها در چت روم ها چت کنند و از آن
ـايـتـخـت هـاي کشـورهـاي                  ـه پ بخواهند که ب
ـه کـه اداره                      ـان و تـرکـي ـانسـت پاکستان و افـغ
ـه و           رسيدگي به امور پناهندگان است مراجـع
تقاضاي پناهندگي بدهند جمهوري اسالمـي      

بايد مرتبا، مـردم    . با مشکل روبرو خواهد بود    
ـد              ـده شـون . ايران را دعوت کنند تا همه پناهـن

ـد و               ـدهـن کساني که تقاضاي پناهنـدگـي مـي
ـر                ـه ايـران ب قبول ميشوند يا نميشوند وقتـي ب
ـد و زنـدان                 ميگردند محکم کتـک مـيـخـورن

به اين دليل آنها را ميزننـد و زنـدان            .   ميشوند
ـده شـدن                ـاهـن ـن ميکنند که بقيه بترسند و از پ

ـه نـظـر                 . صرف نظر کنند  ـده را ب ـاهـن ـن ولـي پ
خودشان به اين دليل ميزنند که عليه جمهوري 

ـقـطـه ضـعـف          .   اسالمي گفته است   خالصه ن
رژيم اين است که همه را دعوت به ترک کـردن            
 ايـــران و تـــغـــيـــيـــر طـــبـــيـــعـــت کـــرد                  

 :نامه دوم 
شايد فکر کني که نامه هـاي        . با سالم و درود    

ولي بسيار جدي و مهم . اينجانب بي ثمر است
مردم ايران آرزو دارند به خارج از کشور         .   است

ـد      .   مهمتر از همه به آمريکا سفر کنند  ـل ولـي ب
ـد         ـرون ـا از     .   نيستند چه کار کنند و چگونه ب ـه آن

ــدارنــد     ــوان اطــالعــي ن ــران     . ي ــه ــقــط مــردم ت ف
که يکي از عـلـل آن ايـن اسـت کـه                 .   ميدانند

. سفارتخانه کشور هاي خارج در آنـجـا سـت            
ـه کـجـا                      ـه و ب بايد به مردم ياد داد کـه چـگـون

ـو ان و             .   مراجعه کنند  ـا از ي ـه مردم شهرستان

اگر براي مـردم    .   پناهنده شدن، اطالعي ندارند   
پيام دهيد که ايران را به هر نحوي ترک کنند و            
يا به يو ان مراجعه کنند وزارت امـور خـارجـه         

آنها نميتوانند جـلـوي     .   جدا خشمگين ميشود  
ـر              .   مردم را بگيرند   ـيـشـت ـد مـردم ب ـرن اگر بگـي

بايد به آنها ياد داد که طبيعتـشـان را         .   ميروند
و ميدانيد که متاسفانه مـدتـي        .   عوض کنند 

اســت کــه وزارت امــورخــارجــه از طــريــق                
ـه                  ـه کشـورهـا در حـال ارائ سفارتخانه در هـم
ـم خـارج                ـي ـهـاي مـق ـي پاسپورت ايراني به ايران

ـد کـه پـاسـپـورت               .   است که بايد به آنها فهمـان
در تهران کنترل رژيم ضد بشري . ايراني نگيرند

خميني تا حدودي خارج شده اسـت و غـربـي             
تهران را فرا گرفته و مردم به حرف آخوند جالد          

زيرا بسياري از مردم طبيعت     .   گوش نميدهند 
و دولت حق اينکه آنها را امر به   .   خارجي دارند 

ـدارد               ـد را ن اگـر  .   معروف و نهي از منکـر کـن
ـه ايـران            مردم طبيعت خارجي بگيرند وقتي ب
باز ميگردند بر فرهنگ مردم اثر ميگـذارد و          

و .   فرهنگ همـه مـردم غـربـي خـواهـد شـد                
ـم           خالصه تا چند سال بعد رژيم و حکومت ظل

اگر سايت هاي زير را به فارسي       .   از بين ميرود  
ترجمه و تهيه کنيد آنهارا به آدرسهاي اي مايل 

صد . ايراني ها در چت رومهاي اي مايل بزنيد
در صد دولت ايران پس از چند سال متالـشـي           

ـر           .   خواهد شد  و مخالفان دولت ايـران در سـاي
 .کشور هاي جـهـان افـزايـش خـواهـد يـافـت                

جمهوري اسالمي، فرار از ايران، و فـرهـنـگ            
 موازين مدرن انساني

 
ـامـه اول       دوسـت عـزيـز، جـمـهـوري           :   پاسخ ن

ـده                 ـاهـن ـن ـم پ اسالمي اساسا يك دولـت و رژي
 سال از حاكميت جمهوري ٢٦طي اين . زاست

 ميليون نفر از ايـران فـرار           ٤اسالمي بيش از    
ـا           .   كرده اند  در باره تاثيرات انتخابات جـديـد ي

ـر                 ـاتـي جـمـهـوري اسـالمـي ب كودتاي انتخاب
پناهندگي و فرار مردم از ايران در شماره بعدي         
ـم داد          . همبستگي به تفصيل توضيح خـواهـي

پناهنده به نظر من سند كيفرخواست سياسـي        
افزايش ميزان پناهنده در هـر        .   يك رژيم است  

ـرده               ـده نـقـض گسـت كشوري، خود نشان دهـن
حقوق اوليه انساني و آزادي ها و حقوق مدنـي          

اما تبديل كردن اين نيرو به      .   در آن كشور است   
ـه               ـي ـرده عـل يك نيروي متشكل وسيع و گسـت
جمهوري اسالمي كار سازمانهاي اپوزيسيون     
وبه ويژه يكي از وظايف مهم ما ر فـدراسـيـون          

ـدگـان         . نيز ميباشد  ـاهـن ـن در حال حاضر نيـز پ
ـاسـي                ايران در خارج يكي از فعال تريـن و سـي
. ترين گروههاي پناهنـدگـي در خـارج اسـت             

قطعا تشديد فعاليت هاي پناهندگان در خارج 

بر عليه جمهوري اسالمي ميتواند جمـهـوري        
اسالمي را زير فشارهاي بين المللي قرار داده         
و در سطح جهاني و نزد افكار عمومي مـردم           

از سوي ديگر هر چه ادامنه اين       .   منزوي سازد 
ـا در               اعتراضات در خارج بيشتر بـاشـد قـطـع
روحيه مبارزات مردم در داخل نيز تاثيـرگـذار         
ـراضـي مـردم بـراي                 بوده و روحيه و تـوان اعـت
. سرنگوني جمهوري اسالمي را نيز باال ميبرد

ـه نـظـر مـن راه                  اما دعوت از همه براي فرار ب
ــيــســت        . ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي ن

ـم جـمـهـوري               فدراسيون از هر كس كه از جهـن
ــنــكــه در                ــه شــرط اي ــنــد ب اســالمــي فــرار ك
ـه بـاشـد              ـداشـت دستگاههاي سركوب دسـت ن
حمايت كرده و از حق پنـاهـنـدگـي اش دفـاع               

اما ما هيچگاه چنين فـراخـوانـي را           .   ميكند
معتقديم .   نميدهيم كه مردم از ايران فرار كنيد      

هر كس حق دارد محل زندگي و كار خـود را             
انتخاب كرده و ما نيز براي اين تصميم ارزش           

 .قائل ايم
ـا     :   پاسخ نامه دوم    با اين نظر شما كه آشنايي ب

موازين و استانداردهاي مدرن و باالي زندگـي    
ـد سـطـح                    ـوان ـت ـه مـي ـت ـيـشـرف در كشورهاي پ
توقعات، مطالبات و حتي فرهنگ و شـكـل          
زندگي مردم در كشورهايي چون ايران را بـاال         

در قرن بيست و يكم حـق   .   مردم  .   ببرد موافقم 
در ساير كشورها انسان هـاي     .   دارند كه بدانند  

ديگر چگونه و با چه استنداردهايي از زنـدگـي          
و حـق  .   و با چه حق و حقوقي زندگي مي كنند        

ـر آن                هم دارند با ديدن اينكه در چند كوه و كـم
طــرف تــر از مــرزهــاي ايــران حــقــوق و                     
استانداردهاي باالتري موجود است، خواهـان       
نه تنها همان حقوق و استانداردها كه موازيـن          

ـد نـگـاه          .   باالتري باشند  جوانان و زنان حق دارن
كنند به پاريس و لندن و نيويورك و بگويند ما       
هم ميخواهيم اينگونه لباس بپوشيم، اينگونه      

و . غذا بخوريم، اينگونه موسيقي گوش بدهيم   
ـه          .   اينگونه مبارزه كنيم   ـد ب كارگران حـق دارن

موازين كاري در سوئد و آلمـان نـگـاه كـرده و                
تومان در مـاه      ٤٥٠٠٠٠بگويند ما كمتر از  

ـم              .   نميخواهيم . ما حـق تشـكـل مـيـخـواهـي
جامعه به طور كلي ميتواند به غرب نگاه كند  
ـه               ـت ـيـشـرف و الگوي زندگي غربي را بگيرد و پ
ـه آن              ترين و انساني ترين مطالبات ديگـر را ب
ـم حـاكـم                      اضافه كنـد و جـلـوي دولـت و رژي

ـا حضـور     .   بگذارد ترويج فرهنگ غربي تنها ب
ـايـد                 ـم امـروزه  .   فيزيـكـي در غـرب بـدسـت ن

پيشرفت تكنولوژي اين ارتباطات را به مراتب 
ـه            .   ساده تر كرده است    ـوان ن ـت با يك كليـك مـي

تنها در باره وضعيت زندگي بلكه آخرين اخبار  
و پيشرفتهاي دانش فني و اجتماعي و آخريـن         

ــاعــي و           ــبــش هــاي اجــتــم ــار جــن اخــب
ـدا       ـي مبارزات مردم در غرب آشنايي پ

در مورد ما و نشان دادن راههاي . كرد
ما مدتهاست اين كـار    .   ورود به غرب 

ـه و         را از طريق تلويزيون، راديو، نشـري
تالش مي  .   سايت مان انجام ميدهيم   

ـر و                  ـنـي ت كنيم تصوير كـامـل و عـي
واقعي تري از وضعيت پناهندگي در        
ـد           ـن دنيا به مردم نشان داده تا آنها بتوان
ـيـشـتـري                 ـا اطـالعـات ب راحت تر و ب

در سايت همبسـتـگـي    .  انتخاب كنند 
مجموعه اي از قوانين پناهندگـي در        
كشورهاي مختلف همراه با شرايط و       
نحوه درخواست پناهندگي درج شـده        
است كه منبع خوبي است براي هر كر        

ـده شـود         در .   كس كه ميخواهد پناهـن
ــه                  عـيـن حـال واحـدهـاي مــا در هـم
كشورها آءاده پاسخگويي به سواالت      

ـد        ـه  .   و راهنمايي هاي مردم ميبـاشـن ب
سهم خود تالش مي كنيم اطالعـات        
كامل و الزم و مفيد را در اختيـار هـر      
ـاره اوضـاع                كس كه مـيـخـواهـد در ب
ـه بـاشـد            پناهندگي در دنيا خبر داشـت

بــه امــيــد ســرنــگــونــي      .   قــرار دهــيــم  
ـيـاي         جمهوري اسالمي و ايجاد يك دن

 .بهتر
   
كاوه كيوان پيام شما رابه      

 .بچه ها ميرسانم
آقا فرشاد اين بيانيه را خواندم و . سالم 

با وجود تنگي . حقيقتش روحيه گرفتم
دستم ،نامه اي را که ميخواهيد بـراي         
ـم اي مـيـل          اين دوستان بفرستيد، براي
کنيد و من آن را در اولين فـرصـت از             
ـد            . پشت تلفن براي آنها خـواهـم خـوان

 موفق باشيد
 : نامه دوم 
ـا               آقا فرشاد سالم من مـخـلـص شـم

ـد      .   هستم و دستتان درد نکند     ـه امـي ب
ـا            روزي که آخرين نفر از جهنم تيپـف ب
ـان،             کمک شما اصيل تـريـن هـمـوطـن

و روي مــجــاهــديــن و        .   خــارج شــود  
ـا      .   جمهوري اسالمي کم شود    ـه و به آن

ـاتـوري          حالي شود که استبداد و ديکـت
ـد          رفتني است و چيزي که باقي ميمـان
انساندوستي برابري و عدالت و آزادي        

ـفـرات          .   ميباشد ـام ن به اميد خـدا، تـم
حزب کمونيست کارگـري صـد هـزار          
سال عمر کنند تا به مردم ايران کـمـک          

 همبستگى هفتگى

نشريه فدراسيون سراسرى 
 پناهندگان ايرانى

 
 يفرشاد حسين  : س ر د بـي ر 

 :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 
6ادامه در صفحه   


