وﺑﺳﺎﯾت رﻓﯾق
راﺟﻊ ﺑﮫ ﮔروه رﻓﯾق
ﮔروه رﻓﯾق ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻣﯾﻼدی ﺗﺎﺳﯾس ﺷده ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ  ١٩۵١و
ﭘروﺗﮑل  ١٩۶٧ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﺷﻣﺎر ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﯾروﻧد را ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧداﺷﺗن ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧده
در دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ژاﭘن ،ﻣﺎ ﻓﻘط در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎﻧﺳﺎی ﻓﻌﺎل ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﺳﺗﻧد را ﻣورد ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی
ﮔﺳﺗرده از ﻗﺑﯾل ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﻣﻠزوﻣﺎت روزﻣره ﻗرار ﻣﯾدھﯾم .ﻣﺎ ﻋﻘﯾده دارﯾم ﮐﮫ ژاﭘن ﺑﺎﯾد ﻧﻘﺷش
را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر اﯾﻔﺎ ﮐﻧد و روﯾﮑرد اﻧﺳﺎﻧدوﺳﺗﺎﻧﮫای را در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﻟﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﺑﮕﯾرد .ھر ﺷﺧﺻﯽ
از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد از ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﺎ ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ را ﺑﮫ دوﻟت ژاﭘن
اراﺋﮫ ﮐردﯾم .ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ و ھﻣﮑﺎری ﺷﮭروﻧدان در ﺗروﯾﺞ ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت ،ﻣﺎ ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ درﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑرای آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻣردم راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ در ژاﭘن ھﺳﺗﯾم .ﺗﻣﺎم
اﻋﺿﺎئ ﮔروه رﻓﯾق رﺿﺎ ﮐﺎر و ﺑدون دﺳﺗﻣزد ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺣرﮐﺗﮭﺎی ﻣدﻧﯽ ﻣردﻣﯽ در اﺳﺎﮐﺎ ﭘرﺷور و
ﺑﮫ طور ﻣﻣﺗد ﺑر روی ﻣوﺿوع ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﯾم.

وﺑﺴﺎﯾﺖ رﻓﯿﻖ
راﺟﻊ ﺑﮫ ﮔﺮوه رﻓﯿﻖ
ﮔﺮوه رﻓﯿﻖ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ  ١٩۵١و ﭘﺮوﺗﮑﻞ
 ١٩۶٧ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺷﻤﺎر ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در دﯾﮕﺮ
ﻧﻘﺎط ژاﭘﻦ ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﺎﻧﺴﺎی ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی ﮔﺴﺘﺮده از ﻗﺒﯿﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﻣﻠﺰوﻣﺎت روزﻣﺮه ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﯿﻢ .ﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﮐﮫ ژاﭘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﺶ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ و روﯾﮑﺮد اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﮫای را در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﻟﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
از ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ را ﺑﮫ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ اراﺋﮫ ﮐﺮدﯾﻢ .ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﮫ
آﮔﺎھﯽ و ھﻤﮑﺎری ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﻣﺮدم راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ژاﭘﻦ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎئ ﮔﺮوه رﻓﯿﻖ رﺿﺎ ﮐﺎر و ﺑﺪون
دﺳﺘﻤﺰد ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﮐﺘﮭﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ در اﺳﺎﮐﺎ ﭘﺮﺷﻮر و ﺑﮫ طﻮر ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

