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 عبدهللا اسدی

 با س#م

آقای ب%ي%ل%س%ت%روم در اي%ن ن%ام%ه ک%وت%اه 
م%%ي%%خ%%واھ%%م از ط%%رف ف%%دراس%%ي%%ون 
سراسری پناھندگان ايرانی به اط%4ع 
شما برسانم که بسياری از پناھج%وي%ان 

 ت%ا 23ايرانی و افغان از روز دوشنبه 
 ف%وري%ه در م%ي%دان گ%وس%ت%او 28شنبه 

آدول%%ف در ش%%ھ%%ر گ%%وت%%ن%%ب%%رگ در 
اعتراض به سياست پناھن%دگ%ی دول%ت 
سوئد دست به اعتراض خواھند زد و 
در يک چ%ادر ب%زرگ ب%ط%ور ش%ب%ان%ه 

 . روزی به تحصن خواھد نشست

آقای بيلس%ت%روم پ%ن%اھ%ج%وي%ان%ی ک%ه در 
سرمای زمس%ت%ان دس%ت ب%ه ت%ح%ص%ن 
ميزنند از جمله کسانی ھستند که ج%ان 

پ%ن%اھ%ج%وي%ان%ی . به لبشان رس%ي%ده اس%ت
ھستند که سالھای سال است در کشور 
سوئد در انتظار يک ب%رگ%ه ک%اغ%ذ ب%ه 

ھ%ي%چ . عنوان اجازه اقامت نشس%ت%ه ان%د
نش%%ان%%ی از ب%%ھ%%ب%%ود در زن%%دگ%%ی اي%%ن 
پناھجويان ديده نميشود و ھيچ کس ھم 

م%ن%ظ%ور م%ن از . به فکر آنھا ن%ي%س%ت
ھ%%ي%%چ%%ک%%س از ش%%م%%ا ب%%ع%%ن%%وان وزي%%ر 
مھاجرت س%وئ%د اس%ت، م%ن%ظ%ور م%ن 
مقامات دولتی و دپارتمانھايی است که 
سياست گ%ذاری م%ي%ک%ن%ن%د و س%ي%اس%ت 
دول%%ت را در ام%%ور پ%%ن%%اھ%%ن%%دگ%%ی و 

 . مھاجرت تعيين مينمايند

سؤالی که امروز برای ھ%م%ه م%ط%رح 
اس%%ت اي%%ن اس%%ت ک%%ه م%%گ%%ر ق%%وان%%ي%%ن 

 ک%ه 1967کنوانسيون ژنو و پروتکل 
دول%%ت س%%وئ%%د خ%%ود پ%%ای آن امض%%اء 
گذاشته است ب%ر اس%اس ت%رس اف%راد، 
ترس از مرگ و ن%اب%ودی، ت%رس از 
زندان و شکنجه، ترس از مورد ظ%ل%م 
واقع شدن، ترس از اينکه ممکن است 
افراد ب%خ%اط%ر ج%ن%س%ي%ت و ت%م%اي%4ت 
جنسيشان  مورد سؤاستفاده و تبعي%ض 
قراربگيرند و ترس از اينک%ه م%م%ک%ن 
است بدليل فعاليت سياسی وابستگی به 
سازمانھای س%ي%اس%ی و اج%ت%م%اع%ی و 
بدليل عقايد و تماي4ت مذھبی مورد بد 

 !!رفتاری قرار بيگرند بنا نشده است؟

ٌ  و کتبا ٌ  دولت سوئد ھيچگاه رسما
بيان نکرده است که اين معاھده را 
قبول ندارد ولی سؤال اين است، چند 
درصد پناھجو در ميان پناھجويان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از کشورھای عراق و افغانستان بر 
 طبق اين معاھده پذيرفته ميشوند؟

آقای بيلست%روم از ن%ظ%ر ش%م%ا و دول%ت 
سوئد  در کج%ای دن%ي%ا ب%ه ان%دازه اي%ران 
دستگيری، بازداشت و ش%ک%ن%ج%ه اف%راد 
وجود دارد؟ مگر شما خب%ر ن%داري%د ک%ه 
متھمين در اي%ران ب%ه م%ج%ازات م%رگ 
محکوم ميشوند و حکم م%رگ آن%ھ%ا در 

 30 و 20-10دسته ھ%ا و گ%روھ%ھ%ای 
نفره ھر ھف%ت%ه و ھ%ر م%اه ب%ه اج%را در 
ميايد، مگر در ايران ب%ه ق%وان%ي%ن ال%ھ%ی 
ب%%رای پ%%رت%%اب م%%ت%%ھ%%م%%ي%%ن از ب%%ل%%ن%%دی و 
سنگسار و قطع اعضای بدن م%ت%وص%ل 
نميشوند و چنين قوان%ي%ن%ی را در م%ورد 

 افراد به اجرا نمی گذارند؟ 

مگر در ايران زنان بدليل زن بودنشان 
بر طبق شرع اس4م و قوانين الھی 
مورد بيشترين تبعيض و نابرابری قرار 
نميگيرند و قوانين اس4می را در کليه 
شئونات زندگی آنھا دخالت نمی دھند و 
ھر نوع تخطی از آن را با سختترين 
مجازاتھا پاسخ نميدھند؟ با اين وجود 
چرا در نحوه پذيرش پناھجويان زن از 
ايران ذره ای تخفيف وجود ندارد و 
سالھای طوqنی در کشور سوئد مجبور 

 و محکوم به زندگی نابرابر ميشوند؟

آقای بيلستروم، ذکر تمامی آنچه که بر 
مردم ايران تحت حاکميت جمھوری 
اس4می ميگذرد و اعمالی که برای 
سرکوب و ايجاد رعب و وحشت در 
ميان آنھا به کار گرفته می شود در 
حوصله اين نامه نميگنجد ولی با توجه 

 ...به ذکر نکات فوق، سياست پناھندگی 

نامه سرگشاده به آقای توبياس بيلستروم وزير 
 مھاجرت سوئد

 در مورد تحصن پناھجويان ايرانی و افغان

پناھجويان از ايران و افغانستان از 
 فوريه در 28 تا روز شنبه 23دوشنبه 

 شھر گوتنبرگ سوئد

  دست به تحصن خواھند زد
 ٣صفحه 

حمله به حقوق پناھندگی را بی 
 !جواب نمی گذاريم

 آران رضائی

 ٣صفحه 
 

 

  2اط#عيه مطبوعاتی  شماره 
ھمبستگی، فدراسيون سراسری 

 گوتنبرگ -پناھندگان ايرانی
  ۴ صفحه
 
 

 اخبار پناھندگی  
  ۴ صفحه

خسرو نمشيری 
از زندان 
فرودگاه 
آزاد  زوريخ 
 شد

از سايت اينترنتی  ھمبستگی 
فدراسيون سراسری پناھندگان 

 ايرانی ديدن کنيد
Www.hambastegi.org 

 جلسه گفت و شنود با احزاب پارلمانی 

 در مورد سياست پناھندگی دولت سوئد
 ٢صفحه 

 ٣صفحه 



 
 ادامه از صفحه اول
نامه سرگشاده به آقای 
توبياس بيلستروم وزير 

 مھاجرت سوئد

در مورد تحصن پناھجويان 
 ايرانی و افغان

دولت س%وئ%د در م%ورد پ%ن%اھ%ج%وي%ان 
اي%%ران%%ی و دqي%%ل%%ی ک%%ه ب%%رای رد 
درخ%واس%ت پ%ن%اھ%ن%دگ%ی آن%ھ%ا  ارائ%ه 
ميدھند غير واقعی است و شراي%ط%ی 
که به آنھا تحميل کرده اند بسيار غير 

 .انسانی است
آقای بيلستروم، در مورد پناھجويان 
افغان چه جوابی داريد؟ پناھجويان 
افغان در طول دو سال گذشته از 
ترس پليس سوئد خواب راحتی 
نداشته اند و ھر روز و ھر ھفته در 
محل کار و در منزل دستگير و به 
. افغانستان ديپورتشان ميکنند
ديپورت پناھجويان افغان در حالی 
صورت ميگيرد که جنگ قبيله ای و 
مذھبی، فقر و گرسنگی، کمبود 
خدمات درمانی، چادرنشينی در 
 سرمای 

 
سرمای س%خ%ت زمس%ت%ان و ک%م%ب%ود 
سوخت از ي%ک ط%رف و ازط%رف 
ديگر نفوذ مافيای مواد مخ%در ت%وج%ه 
تمام جھان را به زندگی پر از مشقت 
. مردم افغانس%ت%ان ج%ل%ب ک%رده اس%ت

ش%%م%%ا ب%%ر اس%%اس ک%%دام ف%%اک%%ت%%ور و 
بازگشت کدام امني%ت و آس%اي%ش اي%ن 
پناھجويان را به جھنم افغانست%ان ب%از 

 می گردانيد؟

ب%ا وج%ود حض%ور ھ%زاران ن%ف%ر از 
نيروھای نظامی پيمان ن%ات%و، ج%ن%گ 
داخلی در افغانستان به جايی رس%ي%ده 
است که جان و ھستی ھي%چ%ک%س در 

گف%ت%ه م%ي%ش%ود . امان باقی نمانده است
طالبان در مناط%ق م%رزی پ%اکس%ت%ان 
اع4م کرده است ھيچ دخت%ری ن%ب%اي%د 
به مدرسه برود و تھديد کرده اند ک%ه 
تم%ام م%دارس دخ%ت%ران%ه را ب%ه آت%ش 

گزارش%ات رس%ي%ده از . خواھند کشيد
 آن کشور 

 م%درس%ه 300حاکی از آن است ک%ه 
 600000تعطيل شده و در اث%ر آن 

دانش آموز از رفتن بر سر ک4س و 
 . درس محروم شده اند

پناھجويان عراقی نيز وضعيتی 
مشابه پناھجويان افغان را پيدا کرده 
اند و ھر ھفته تعدادی از آنھا به آن 
جھنم بازگردانده ميشوند در حاليکه 
نه از فروکش کردن فقر و سيه 
روزی  و جنگ خان خانی و قبيله 
ای خبری است  و نه از بازگشت 

 .امنيت به آن کشور
آق%%ای ب%%ي%%ل%%س%%ت%%روم اي%%ن پ%%ن%%اھ%%ج%%وي%%ان 
ھمانطور که در ابت%دای ن%ام%ه ب%ه آن 
اش%%اره ک%%ردم دس%%ت ب%%ه اع%%ت%%راض 
مي%زن%ن%د ت%ا ب%ه آن زن%دگ%ی ج%ھ%ن%م%ی 
بازنگردند، دست ب%ه اع%ت%راض م%ی 

 

 

 ٢ ھمبستگی
پنج شنبه اول اسفند ماه  ھزار و 

 سيصد وھشتاد و ھفت

زنند تا توجه جامع%ه س%وئ%د و ھ%م%ه 
جھان را ب%ه ب%ی ح%ق%وق%ی خ%ود در 

اي%ن پ%ن%اھ%ج%وي%ان . سوئد جلب نماين%د
 روزه خ%ود 6ميخواھند در تحصن 

اع4م ک%ن%ن%د ح%ق پ%ن%اھ%ن%دگ%ی، ح%ق 
انسانی و جزئ%ی از اب%ت%داي%ی ت%ري%ن 

آقای بيلستروم اين . مطالبه آنان است
پناھجويان به تحصن می نشي%ن%ن%د ت%ا 
به خط و نشان کش%ي%دن%ھ%ای ش%م%ا و 
تھديد آنھا به ترک س%وئ%د اع%ت%راض 

پ%اس%خ ش%م%ا ب%ع%ن%وان وزي%ر .  نمايند
مھاجرت سوئد به پناھجويانی که به 
درخواست آن%ھ%ا پ%اس%خ م%ن%ف%ی داده 
ميشود و امکان بازگشت ب%ه کش%ور 
خود را ندارند چيست ؟ اميدوارم به 
ھر شکل ممکن به اين ن%ام%ه پ%اس%خ 
دھ%%%ي%%%د و س%%%ي%%%اس%%%ت انس%%%ان%%%ی و 
سخاوتمندانه تری در مورد پذي%رش 

 .پناھجويان اتخاذ کنيد
 

 

با احترام عبدهللا اسدی دبير 
فدراسيون سراسری پناھندگان 

 ايرانی 

 2009 فوريه 8

 

 

 

 

 

 

 

کوتاه تر شدن زمان انتظار 
برای پناھجويان متقاضی 

  در سوئدپناھندگی
اداره ی ک%%ل ام%%ور م%%ھ%%اج%%رت ام%%روز 

 ب%رای دادن اع4م کرد که مدت انت%ظ%ار
پاسخ به درخواست اق%ام%ت م%ت%ق%اض%ي%ان 

 ٢٠١٠پناھندگی از آغ%از س%ال آي%ن%ده، 
 .  م%%اه ت%%ع%%ي%%ي%%ن ش%%ده اس%%ت٣ح%%داک%%ث%%ر 

 Dan م%%%%%دي%%%%%رک%%%%%ل اي%%%%%ن اداره 
Eliasson   دراين رابطه گفته است ک%ه

 طوqنی م%ت%ق%اض%ي%ان پ%ن%اھ%ن%دگ%ی انتظار
برای دريافت پاس%خ، انس%ان%ی ن%ي%س%ت و 
ازسوی ديگر ازنظرصرف%ه چ%وي%ی در 
بودجه ی اين اداره ی ک%ل ن%ي%ز م%ث%ب%ت 

او ھمچنين م%ی گ%وي%د ک%ه ک%وت%اه . است
کردن زمان انتظار برای دريافت پ%اس%خ 
به معن%ی ک%وت%اه ک%ردن زم%ان ب%ررس%ی 

او زم%ان qزم ب%رای . پرونده ھا نيس%ت
بررسی يک پرونده را حدود يک ھ%ف%ت%ه م%ی 
داند و می گويد که اين يک ھفته ب%رای ان%ج%ام 
بررسی qزم است و تغي%ي%ری ن%خ%واھ%دک%رد، 
اما زمان مرده ای را که در ف%اص%ل%ه ی اي%ن 
بررسی ھا پيش می آيد و متقاضی پناھ%ن%دگ%ی 
 . در ان%%ت%%ظ%%ا رم%%ی م%%ان%%د، ک%%وت%%اه خ%%واھ%%دش%%د

نظام جدي%د ب%ررس%ی پ%رون%ده ی م%ت%ق%اض%ي%ان 
پ%ن%اھ%ن%دگ%ی از ب%%ھ%ار س%ال ج%اری بص%%ورت 
آزمايشی آغازخ%واھ%دش%د ک%ه ت%ا پ%اي%ي%ز ادام%ه 

از فصل پاييز به بع%د و ت%ا ب%ھ%ار . خواھديافت
سال آين%ده، اي%ن ن%ظ%ام ج%دي%د ش%ک%ل اج%راي%ی 
خواھديافت و انت%ظ%ارم%ی رود ک%ه در پ%اي%ان 

 مدت زمان انتظار ح%ت%ی از س%ه ٢٠١٠سال 
درح%ال ح%اض%ر م%دت .  شودماه نيز کوتاه تر

 ماه و ن%ي%م ٧زمان انتظار متقاضيان پناھندگی 
مھ%اج%رت دولت از اداره ی کل امور . است

 م%اه ۶خواسته بود که اين م%دت را ب%ه 
 .کاھش دھد

 جلسه گفت و شنود با احزاب پارلمانی 

 در مورد سياست پناھندگی دولت سوئد
  

 24به اط4ع عموم بويژه پناھجويان ميرسانيم که روز سه شنبه 
فوريه يک جلسه گفت و شنود با احزاب پارلمانی سوئد در مورد 

وضعيت پناھندگی و سياست دولت سوئد در برخورد به 
  .پناھجويان ايرانی و افغان برگزار می شود

انتظار و ب4تکليفی بسياری از پناھجويان، پس گرفتن اجازه  
قطع ھزينه اجتماعی از آنھا و سياست اخراج پناھجويان   کار و

افغان از سوی دولت سوئد از جمله مباحث و سئواqتی است 
در اين جلسه با نمايندگان احزاب در پارلمان سوئد در ميان   که

  . گذاشته خواھد شد

به ع4وه در اين جلسه از نمايندگان احزاب در پارلمان 
خواسته ميشود تا راه حل خود را در اين مورد توضيح   سوئد

سياست   دھند و پناھجويان و شرکت کنندگان را از راه حل و
 .حزب خود روشن نمايند

احزابی که تا حاq جواب داده اند در اين گفتوشنود شرکت 
حزب دمکرات مسيحی، حزب چپ، : خواھند کرد، عبارتند از

 . حزب سوسيال دمکرات، حزب محيط زيست و حزب مردم 

 

فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی در استکھلم ھمه 
پناھجويان و ع#قه مندان به مسائل پناھندگی را به شرکت فعال 

 .دعوت می کند در اين جلسه 

  

  18 فوريه ساعت 24وعده ما سه شنبه   

لطفا روز و ساعت اين جلسه را بخاطر بسپاريد و دوستان و 
  .آشنايانتان را ھم از آن باخبر کنيد

 18 فوريه ساعت 24سه شنبه : زمان

 Medborgarplatsen:مکان
medborgarhuset   4  طبقه 

ھمبستگی، فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی وا حد 
 استکھلم

 2009ھشتم ژانويه 

 



پناھجويان از ايران و 
 تا 23افغانستان از دوشنبه 

 فوريه در شھر 28روز شنبه 
گوتنبرگ دست به تحصن 

 خواھند زد
پرونده بسياری ازپناھجويان اي%ران%ی 
مدتھاست بسته شده و اجازه ک%ار را 
از آنھا پس گرفته ان%د و اک%ن%ون ن%ي%ز 

ھزينه اين پناھجويان   تصميم به قطع
و اسکان اجباری آن%ھ%ا در ک%م%پ%ھ%ای 

 .پناھندگی گرفته اند
ع4وه بر اين دريکسال گذشته شاھ%د 
بيشترين فشار پليس بر پناھجويان از 

 . افغانستان بوده ايم

ھر ھفته و ھر ماه تعدادی از آن%ھ%ا ب%ا 
توسل به زور به اف%غ%انس%ت%ان اخ%راج 
ميشوند، دستگي%ری و دي%پ%ورت اي%ن 

 .پناھجويان ھمچنان ادامه دارد
اختناق و سرکوب سياسی در اي%ران 
و ج%%ن%%گ ق%%ب%%ي%%ل%%ه ای و م%%ذھ%%ب%%ی در 

از   فرار مردم  افغانستان دليل اصلی
اع%ت%راض . ايران و افغانس%ت%ان اس%ت

و   اين پ%ن%اھ%ج%وي%ان ب%ه ب%ی ح%ق%وق%ی
غ%ي%رانس%ان%ی ب%ه   تحميل يک شراي%ط

آنھا از سوی اداره مھاجرت و دولت 
 .سوئد است

پناھجويان در  به ھمين دليل ازھمه 
کمپھا و شھرھای مختلف سوئد، از 
ھمه ع4قمندان و مردم 

خواسته ميشود دراين   مترقی
تحصن شرکت نمايند و با شرکت 

و   خود از خواسته ھای برحق
. انسانی پناھجويان حمايت کنند

امکانات غذايی و کمک مالی به 
صندوق تحصن و شرکت وسيع 

از   مردم در آن ميتواند به سپر دفاع
حقوق پايمال شده پناھجويان تبديل 

 .شود

 
 از سايت 

 فدراسيون سراسرى پناھندگان ايرانى  - ھمبستگى
 !ديدن کنيد

 

www.hambastegi.org 

 
  

 

مسئوليت بخش ترکيه و کشورھای ھم مرز با ايران را در 
بعھده مراد شيخى فدراسيون سراسرى پناھندگان ايرانى 

 . دارد

 

در مورد مسائل پناھندگى مربوط به ترکيه مى توانيد از 
طريق شماره تلفن و ايميل آدرس زير با مراد شيخى تماس 

 . بگيريد
 

muradsheixi@yahoo.com     

  00 45 27 24 68 45 

  

  قدرت و پيروزى ما،قدرت و پيروزى ما،
  !!در گرو اتحاد ماستدر گرو اتحاد ماست

ميتوانيم . دولتھا را تضمين کنيم
ضعف و ياس وناميدی ھر تک 
پناھجو را در صفوف متحد خود به 
قوت و قدرت و اميدواری تبديل 

به شرطی که پراکندگی و انزوا . کنيم
و ماندن در خود را جايگزين اتحاد 
وتجمع وتحصن و اعتراضات 

قدرت ما زياد . بزرگ خود کنيم
است وقدرتھا و نيروھای انسانی و 
بشر دوست زياد ديگری نيزازما 
پشتيبانی خواھند کرد، بشرطی که 
خودمان بخواھيم قدم برداريم و به 
ميدان بيائيم واز مردم بخواھيم از 

تا جنبش و . جنبش ما حمايت کنند
حرکتی از خودمان موجود نباشد 

وقتی . حمايتی ھم در کار نخواھد بود
صدا وحرکت واعتراض ما وجود 
داشته باشد و مردم آنرا ببينند، مطمئنا 

  .حمايتھا ھم سرازير خواھد شد
 

خسرو نمشيری از 
زندان فرودگاه 

آزاد شد زوريخ   
 2008ُ اکتبر 10خانواده نمشيری از 

در ف%%رودگ%%اه زوري%%خ خ%%ود را ب%%ه 
م%ق%ام%%ات اداره پ%%ن%اھ%ن%%دگ%ی س%%وئ%ي%%س 

اي%ن خ%ان%واده ب%ا . معرفی کرده بودن%د
وجود اينکه مدارک کافی در راب%ط%ه 
با دqيل پ%ن%اھ%ن%دگ%ی خ%ود ارائ%ه داده 
بودند اما مسئول%ي%ن اداره پ%ن%اھ%ن%دگ%ی 
چشمشان را برتمام دqيل پن%اھ%ن%دگ%ی 

آن%ھ%ا  بسته و به درخواست پناھندگی 
 .پاسخ منفی دادند

  
 

ن%ام دول%ت%ی " مھاج%ر غ%ي%ر ق%ان%ون%ی"
اين اس%م%گ%زاری ب%ه . است" پناھجو"

خ%%اط%%ر اي%%ن اس%%ت ک%%ه دول%%ت%%ھ%%ا ی 
از جانب کس%ی " ميزبان"کشورھای 

مھاجر . به اخراج پناھجو متھم نشوند
غير قانونی در اين ح%م%ل%ه اس%م رم%ز 
دستگيری ھا و ب%ازداش%ت%ھ%ای وس%ي%ع 
پ%%ن%%اھ%%ج%%وي%%ان ب%%رای دي%%پ%%ورت ک%%ردن 
بسوی ناامنی و بی حقوقی م%ط%ل%ق و 
 .  بيکاری و فقر و جنگ وکشتار است

وضعيت بيحقوقی برای پ%ن%اھ%ج%وي%ان 
در کشورھای غ%ي%ر اروپ%ائ%ی م%ان%ن%د 
ايران و ت%رک%ي%ه ھ%م%ان%ط%ور ک%ه ھ%ر 
روزه شاھد آن ھس%ت%ي%م اب%ع%اد بس%ي%ار 
وحشتناک ت%ر و ف%اج%ع%ه آم%ي%ز ت%ری 

به حدی که ح%ت%ی ح%ق ح%رف . دارد
زدن و اعتراض ھم از پناھجو سل%ب 

 . شده است

در سال جاری ت4ش سرمايه داری 
و سرمايه دارن برای کنترل بحران 
جھانی و به حد اقل رساندن رکود و 
 ضرر بازار، امنيت و زندگی و 
پناھجويان را بيشتر از پيش ھدف 

اين واقعيت تلخی . قرار خواھد داد
است که ما شاھد آن بوده و باز ھم 

اما اين به آن معنا نيست . اھيم بود.خ
که کاری ھم از دست ما ساخته 

ما خيلی کارھا در دفاع از . نيست
حقوق پناھندگی خود ميتوانيم انجام 
دھيم به شرط اينکه يکدست ويکصدا 
و در تشکل پناھندگی خودمان، 
فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی 
متحد شويم و نيروھای ديگر مدافع 
حقوق پناھندگی را با خود ھمراه 

ميتوانيم فشارھا را به حد اقل . کنيم
ميتوانيم جلو بازداشتھا و . برسانيم

. اخراجھا وبيحقوقيھا را بگيريم
ميتوانيم تحميل حق پناھندگی به 

 
پنج شنبه اول اسفند ماه  ھزار و  ھمبستگی ٣

 سيصد وھشتاد و ھفت

پناھجوي%ان م%ت%ح%ص%ن خ%واس%ت%ار ب%ه 
رسميت شناختن خواست%ه ھ%ای زي%ر 

 :ميباشند
 کار   اجازه  حق داشتن -1    

پرداخت ھ%زي%ن%ه زن%دگ%ی و ل%غ%و  -2
 کامل اخراجھا 

ب%%وي%%ژه   اخ%%ذ اق%%ام%%ت ب%%رای ھ%%م%%ه-3
 پناھجويان قديمی و ب4تکليف

  

فوري%ه ب%ه   28 تا 23 دوشنبه : زمان
 طور شبانه روزی

گ%%وت%%ن%%ب%%رگ م%%ي%%دان گ%%وس%%ت%%او : م%%ح%%ل
 آدولف چادر محل تحصن

  

ھمبستگی، فدراسيون سراسری 
 پناھندگان ايرانی سوئد

  

تلفنھای تماس عبدهللا 
 مجيد 0737178819   اسدی

 0739096603حميديان 

 2009  سوم ژانويه

 
 
 
 
 
 
 

حمله به حقوق 
پناھندگی را بی 
 !جواب نمی گذاريم

 

 

 

 
 آران رضائی

سال جاری مانند س%ال گ%ذش%ت%ه س%ال 
ادام%ه ب%%ح%ران و ح%%م%ل%%ه ج%%ھ%ان%%ی ب%%ه 
معيشت مردم و سال بيکارسازي%ھ%ای 

با اين تفاوت که سران . گسترده است
دولت%ھ%ا وع%ده داده ان%د اي%ن%ب%ار اب%ع%اد 
ب%%ي%%ک%%ارس%%ازي%%ھ%%ای امس%%ال را بس%%ي%%ار 
. بيشت%ر ازس%ال پ%ي%ش خ%واھ%ن%د ک%رد

 پناھندگان کشورھای مختلف 

مختلف ھميشه از آس%ي%ب پ%ذي%رت%ري%ن 
اقشار مردم در م%ق%اب%ل اي%ن ح%م%4ت 
بوده ان%د و ھ%م%ي%ش%ه درآم%اج ح%م%ل%ه  
حاکمان بومی به حقوق انسانی اش%ان 

ف%ق%ط ب%ه اي%ن دل%ي%ل ک%ه در . بوده ان%د
مملکت ديگری زاده شده ان%د و ق%ب%ل 

از فرار از مصائب گريبانگيرشان، 
فرصت وامکان اين کار را ن%داش%ت%ه 
اند دفتراداره وام%ک%ان اي%ن ک%ار را 
نداشته ان%د دف%ت%راداره م%ھ%اج%رت و 
جھانگردی و شرکتھ%ای ت%وريس%ت%ی 
کشورھای مقصد را خبر کنند و بن%ا 

نابخشودنی مرتکب " بر اين گناھی 
شده اند که برای ج%ب%ران%ش ب%اي%د ب%ه 
بيحقوقی و نھ%اي%ت%ا اخ%راج م%ح%ک%وم 

اتحاديه اروپ%ا اخ%راج ھش%ت . شوند
مھ%اج%ري%ن " اتھام"ميليون نفر را به 

. غير قانونی تص%وي%ب ک%رده اس%ت
اينروزھا متاسفانه ب%اي%د در ان%ت%ظ%ار 
شنيدن ايند ست اخ%ب%ار در ج%اھ%ای 

 . مختلف باشيم

اما به عقيده من اگر تنھا يک روز و 
بيست ھزار نفر از اين  -فقط  ده 

ھشت ميليون نفر به خيابانھا بيايند، 
آنوقت خواھيم ديد وخواھند ديد که 
چه قدرت عظيمی در مقابل سياست 
اخراج پناھجويان و مھاجران 

ما ميتوانيم وبايد . بوجود خواھد امد
صدور فرمانھای ضد انسانی و 
ضد پناھندگی آنھا را روی ھمان 
صفحات کاغذی بخشکانيم و از 

ما در . حرکت و اجرا باز بداريم
دفاع از آزادی و انسانيت و زندگی 
ومعيشت خود راھی جز اتحاد 
ومقاومت و گرد آمدن به زير چتر 
فدراسيون و سازمانھا و نھادھای 
مدافع حقوق پناھندگی و انسانی 

شيپور يک حمله . خودمان نداريم
سراسری و جھانی عليه امنيت و 
معيشت و زندگی ما پناھندگان برای 
ھموار کردن عبور سرمايه 

ما ميتوانيم . ازبحران زده شده است
وبايد جلو اين حمله بايستيم و آنرا 

 . سد کنيم
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Hambastegi 

BM Box 1919, 
London,  

WC1} 3XX  

UK 

 : سردبير
 بابک شديدی

 
* * * * * 

 
:ايميل آدرس  

babakshadidi77@yahoo.se 
 

 ھمکار سردبير
 مراد شيخی

 
 

 :آدرس پستى
 

  

. مسئوليت مقاqت با نويسندگان آنھاست  
درج مقاqت در ھمبستگى لزوما به معنى تاييد 

.مضمون آنھا از جانب نشريه نيست  

www.hambastegi.org 

ايران تحت حاکميت جمھورى اس4مى، کشورى امن ايران تحت حاکميت جمھورى اس4مى، کشورى امن 
  ! ! نيستنيست

  !! ھيچ پناھجوى ايرانى نبايد به جمھورى اس4مى ديپورت شود ھيچ پناھجوى ايرانى نبايد به جمھورى اس4مى ديپورت شود

 
احمد مام محمدی مسئول فدراسيون 
سراسری پناھن%دگ%ان اي%ران%ی واح%د 
س%%وئ%%ي%%س ب%%ه م%%ح%%ض اط%%4ع از 
ب%%ازداش%%ت اي%%ن خ%%ان%%واده ب%%ه زن%%دان 
فرودگاه زوريخ رفت وآن%ھ%ا را از 
نزدي%ک م%4ق%ات ک%رد، ب%ا پ%رون%ده 
خانواده نمشيری و دqيل فرار آن%ھ%ا 
از ايران آشنا شد، با وک4ی مختلفی 
در خص%وص اي%ن خ%ان%واده ت%م%اس 
گرفت و با پيگيری فراوان پ%رون%ده 
آنھا را در دست گرف%ت وت%ا آزادی 
ت%%م%%ام اف%%راد اي%%ن خ%%ان%%واده از پ%%ای 

در ھم%ي%ن راب%ط%ه ع%ب%دهللا . ننشست
اسدی طی نامه ای به دادگاه ف%درال 
سوئيس بازداشت و ضرب و ش%ت%م 
اين خانواده را م%ح%ک%وم ک%رد و از 
دادگاه خواست تا ھرچه زودتر آنھ%ا 
را آزاد کنند و از فشار بر آنھا دست 

 .بردارند
سرانجام با ايس%ت%ادگ%ی و م%ق%اوم%ت  

خود خ%ان%واده ن%م%ش%ي%ری درم%ق%اب%ل 
ضرب و شتم پليس فرودگاه و تھديد 
ھرروزه آنھا به دي%پ%ورت و ت%4ش 
ش%%ب%%ان%%ه روزی دي%%گ%%ر ف%%ع%%ال%%ي%%ن 
ف%%دراس%%ي%%ون در س%%وئ%%ي%%س، خس%%رو 

نمشيری آخرين افراد اين   وسياوش
از   ف%وري%ه 13خانواده در ت%اري%خ 

زن%%دان آزاد ش%%دن%%د و ب%%ه ف%%ري%%ده و 
سيامک و سارينا از ديگر اعض%ای 

شده   اين اين خانواده که زودتر آزاد
خانواده نمشي%ری در . بودند پيوستند

چند ماه گذشته تحت فشار پليس در 
فرودگاه زوريخ و ترس از ديپورت 
به جھنم جمھوری اس4می مت%ح%م%ل 
ضربات روحی و جسمی ف%راوان%ی 

 . شدند
قوانين س%خ%ت پ%ن%اھ%ن%دگ%ی کش%ور   

سوئيس، روزھا و آينده س%خ%ت%ی را 
برای پناھجوي%ان در پ%ي%ش خ%واھ%د 
داشت به ھ%م%ي%ن دل%ي%ل در ش%راي%ط 
امروز اتحاد وھمبستگ%ی در م%ي%ان 
پ%%%ن%%%اھ%%%ج%%%وي%%%ان از ھ%%%ر دوره ای 
ضرورت بيشتری يافته اس%ت، راه 
برون رفت از اين وضعي%ت ت%4ش 
پناھجويان درجھت مبارزه متشک%ل 

ف%دراس%ي%ون . و سازمان ياف%ت%ه اس%ت
سراسری پناھندگان اي%ران%ی ظ%رف 
متحد و متشکل کن%ن%ده اي%ن م%ب%ارزه 

ف%%%دراس%%%ي%%%ون س%%%راس%%%ری . اس%%%ت
پناھندگان ايرانی در س%وئ%ي%س ھ%م%ه 
پناھجويان را ب%ه م%ب%ارزه م%ت%ش%ک%ل 
ب%%%رای دس%%%ت%%%ي%%%اب%%%ی ب%%%ه ح%%%ق%%%وق 

خ%%ود ب%%ه اي%%ن م%%ب%%ارزه  پ%%ن%%اھ%%ن%%دگ%%ی 
 .دعوت ميکند

فدراسيون آزادی خسرو نمشي%ری و 
سياوش را به بقيه افراد اين خ%ان%واده 
و ف%%ع%%ال%%ي%%ن ف%%دراس%%ي%%ون در زوري%%خ 
تبريک می گويد و برای آنھا آينده پر 

 .از موفقيت آرزو ميکند
   

فدراسيون سراسری پناھندگان 
 ايرانی واحد سوئيس

 2009 فوريه 18

 

 2اط#عيه مطبوعاتی  شماره 

 ھمبستگی، فدراسيون 
 -سراسری پناھندگان ايرانی

 گوتنبرگ
بسياری از پناھجويان ايرانی و افغان 

 28 ت%ا ش%ن%ب%ه 23از روز دوش%ن%ب%ه 
فوريه در شھر گوتن%ب%رگ دس%ت ب%ه 

ج%%ان اي%%ن . ت%%ح%%ص%%ن خ%%واھ%%ن%%د زد
پناھجويان ب%ه ل%ب%ش%ان رس%ي%ده اس%ت 
درخواستھای پی در پی آنھا بارھا از 
سوی مقامات اداره مھاجرت رد شده 

 .است
اگ%%%ر چ%%%ه ام%%%ک%%%ان ب%%%ازگ%%%ردان%%%دن 
پناھجويان ايران%ی در ح%ال ح%اض%ر 
غيرممکن شده است اما از پ%ذي%رش 
آنان بعنوان پناھنده ھم خبری ن%ي%س%ت 
و در ع%%ي%%ن ح%%ال ھ%%زي%%ن%%ه زن%%دگ%%ی 
بس%ي%اری از آن%ھ%ا را ق%ط%ع ک%رده و 
اجازه کار را از اين پناھجوي%ان پ%س 

به اين پ%ن%اھ%ج%وي%ان اع%4م . گرفته اند
کرده اند که بايد در کمپھای اج%ب%اری 
اسکان يابند و کوپن غذاي%ی دري%اف%ت 

وضعيت پناھجويان عراقی و . دارند
افغان در سوئد به مراتب بدتر شده و 
ھر ھفته و ھر ماه شاھد دستگيری و 
دي%%%پ%%%ورت ش%%%م%%%اری از آن%%%ھ%%%ا ب%%%ه 
 . قتلگاھھای عراق و افغانستان ھستيم

اين سختگيريھا در ح%ال%ی ص%ورت 
م%%ي%%گ%%ي%%رد ک%%ه ھ%%ي%%چ ت%%غ%%ي%%ي%%ری در 
محاکمات غير عادqنه و شکن%ج%ه و 
زندانی کردن افراد در ايران بوج%ود 
نيامده است، مجازات مرگ ب%ي%ش%ت%ر 
ش%ده اس%%ت، س%%رک%%وب اع%%ت%%راض%%ات 
مردم و تبعيض و تحميل بی حقوق%ی 

در . به زنان به اوج خود رسيده است
عراق و افغانستان ني%ز ج%اي%ی ب%رای 
. امنيت و آسايش  باقی ن%م%ان%ده اس%ت

دليل فرار مردم را بايد در وضع%ي%ت 
سياسی و اجتم%اع%ی کش%ورھ%ای ن%ام 

از اي%ن%رو دل%ي%ل . برده جست%ج%و ک%رد
اعتراض پناھجويان به اين است ک%ه 
دولت سوئد بدون در ن%ظ%ر گ%رف%ت%ن 
وضعيت سياس%ی و اج%ت%م%اع%ی اي%ن 
کشورھا، سياست بسيار سختگي%ران%ه 

ای را جھت پذي%رش آن%ان در پ%ي%ش 
خواسته ھای پناھجويان . گرفته است

متحصن ب%ه ص%ورت زي%ر م%ط%رح 
 .شده است

 حق داشتن  اجازه  کار  -1  

پرداخت ھزينه زندگی و ل%غ%و  - 2  
 کامل اخراجھا 

اخذ اقامت برای ھ%م%ه  ب%وي%ژه  -3  
 پناھجويان قديمی و ب4تکليف

ب%%رای ت%%م%%اس و ت%%ھ%%ي%%ه گ%%زارش 
ازت%%ح%%ص%%ن پ%%ن%%اھ%%ج%%وي%%ان ب%%ا م%%ج%%ي%%د 

 096603حميديان ب%ا ش%م%اره ت%ل%ف%ن
  و مسعود مقدم با شماره تلفن 0739

 .   تماس بگيرند0734 345902

 ت%ا 23دوشنبه : زمان شروع تحصن
  فوريه28شنبه 

روزھای س%ه ش%ن%ب%ه، چ%ھ%ارش%ن%ب%ه، 
پنجشنبه و جمعه ھر روز از ساعت 

 به گ%ف%ت%گ%و ب%ا اح%زاب و 20 تا 18
کنفران%س م%ط%ب%وع%ات%ی اخ%ت%ص%اص 

 . دارد
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پيشنھادی برای سخت گيری 
بيشتر درمورد پناھجويان و 

 سوئد در مھاجران
اين پيشنھادی ست که سه ت%ن از چ%ھ%ره 

 Tobiasھای سياسی حزب مودرات، 
B i l l s t r öm وزي%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ر   

 Ulf  ام%%%%%%%%%%ورم%%%%%%%%%%ھ%%%%%%%%%%اج%%%%%%%%%%رت،
Kristersson   مس%%%ئ%%%ول ام%%%ورم%%%ال%%%ی

 Elisabeth  ش%%%ھ%%%راس%%%ت%%%ک%%%ھ%%%ل%%%م و
Svantesson   ن%%%%%%م%%%%%%اي%%%%%%ن%%%%%%ده ی

ام%%روز ب%%ه ش%%ورای رھ%%ب%%ری  پ%%ارل%%م%%ان
اين پي%ش%ن%ھ%اد . حزب مودرات ارائه دادند

بصورت مقاله ای با امضای اين سه ت%ن 
درشماره ی امروز روزنامه ی داگ%ن%س 

دراين مقاله . نی ھيتر نيز چاپ شده است
تاکيدشده است که شھروندی اف%راد و ي%ا 
مھاجرانی که ازطريق تھديد، رشوه و يا 
ارائه ی ھويت جعلی، موفق به دري%اف%ت 
 . آن شده اند، از آن%ھ%ا گ%رف%ت%ه خ%واھ%دش%د

Elisabeth Svantesson  ن%م%اي%ن%ده ی
پارلمان و يک%ی از اعض%ای اي%ن گ%روه 
می گ%وي%د ک%ه ھ%دف آن%ھ%ا ت%ع%ي%ي%ن ي%ک 
سياست مشترک و کارآ در زمي%ن%ه ھ%ای 

و ھمپ%ي%وس%ت%گ%ی  Migrationمھاجرتی 
I n t e g r a t i o n  .اس%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ت  

در پيشنھاد مطرح شده توسط اين گروه، 
سخت گ%ي%ری ھ%ای ب%ي%ش%ت%ری درم%ورد 
مھاجران و پناھجويان درنظرگرفته ش%ده 

  
 

 

۴ 
پنج شنبه اول اسفند ماه  ھزار و 

 ھمبستگی سيصد وھشتاد و ھفت

 

 

است، ازجمله اين که درصورت تمايل و 
اصرار پناھجو ب%ه زن%دگ%ی در ش%ھ%ر ي%ا 
محلی که پناھجويان ديگر نيز زندگی می 
کنند، کمک ھزينه ی پرداختی به او قطع 

ھمچنين با اجرای اين پيشنھاد، . خواھدشد
اخراج اف%راد و م%ھ%اج%ران%ی ک%ه ج%راي%م 
سنگينی را مرتکب می ش%ون%د، ب%اوج%ود 
داشتن اجازه ی اق%ام%ت دائ%م و س%ال ھ%ا 
زن%%دگ%%ی درس%%وئ%%د، بس%%ي%%ار آس%%ان ت%%ر 

  .خ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%واھ%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%دش%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%د

اين گروه ھمچنين پيشنھادکرده اس%ت ک%ه 
گذرنامه ھايی که مفقود گزارش شده ان%د، 

به نوشته ی آن%ھ%ا . غيرقانونی اع4م شوند
شماری از اين گذرنامه ھا که ت%ع%دادش%ان 

 ھزار است، برای استفاده ی ٢٠٠حدود 
دراي%ن م%ورد . قاچاق به فروش می رسند

آنھا خواستار بررسی پل%ي%س درص%ورت 
ت%%ک%%رار م%%ف%%ق%%ودش%%دن گ%%ذرن%%ام%%ه ھ%%ا و 
درخواست مجدد برای دريافت گ%ذرن%ام%ه 
 . ی ج%%%%%%%%%دي%%%%%%%%%د ش%%%%%%%%%ده ان%%%%%%%%%د

Elisabeth Svantesson   در راب%ط%ه
با اين که شرايط سنگينی برای مھاج%ران 
درنظرگرفته شده، ضمن م%ث%ب%ت دانس%ت%ن 
داشتن انتظاراز کسانی که ب%ه س%وئ%د م%ی 

ت%وان%اي%ی ھ%ای   آيند، انتظار به کارگ%ي%ری
افراد با ابزاری که دراختيار آنھا گ%ذاش%ت%ه 
می شود را ني%ز دراس%اس بس%ي%ار خ%وب 
 .م%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ی دان%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%د

نمايندگانی از دو حزب ل%ي%ب%رال م%ردم و 
م%%%رک%%%زک%%%ه ازاعض%%%ای دول%%%ت ات%%%ح%%%اد 
ب%%ورژواي%%ی ھس%%ت%%ن%%د در گ%%ف%%ت%%گ%%وي%%ی ب%%ا 

واحدخبر راديوسوئد، اک%وت پ%ي%ش%ن%ھ%اد 
ارائه شده را در م%واردی غ%ي%رqزم و 

ح%زب م%ح%ي%ط . نيز نامناسب دانسته اند
زيست نيز در واکنشی تند، اين پيشنھاد 
. را به شدت مورد انتقادق%رارداده اس%ت

Maria Wetterstrand   يکی از دو
سخنگوی اي%ن ح%زب گ%ف%ت%ه اس%ت ک%ه 
ح%%زب م%%ودرات ب%%ه ج%%ای ارائ%%ه ی 
پيشنھادی برای جذب بيشتر م%ھ%اج%ران 
و پناھجويان به جامعه، پيشنھادی برای 

او  .م%%ع%%رف%%ی ک%%رده اس%%ت  ط%%رد آن%%ھ%%ا
ھ%%م%%چ%%ن%%ي%%ن گ%%ف%%ت%%ه اس%%ت ک%%ه وزي%%ر 
امورمھاجرت پناھجويان را افرادی که 
تمايلی به مشارک%ت در ف%ع%ال%ي%ت ھ%ای 
اجتماعی ندارند، معرفی می کند و حق 
انتخاب محل سکونت را از آن%ھ%ا م%ی 
گ%%ي%%رد، درح%%ال%%ی ک%%ه گ%%زارش ھ%%ای 
مختلف نشان می دھند که پناھ%ج%وي%ان%ی 
که در محل ھای انتخابی خود سکونت 
دارند ازنظر مسکن و ک%ار م%وف%ق ت%ر 
 . ھس%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ت%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ن%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%د

پيشنھاد سه سياس%ت%م%دار ح%زب م%ودرات ب%ا 
ان%ت%ق%%اد ش%دي%%د س%%ازم%ان ھ%%ا و ان%ج%م%%ن ھ%%ای 

 Miguel  .پناھندگی نيزروب%روش%ده اس%ت
Benito   م%%دي%%ر ات%%ح%%ادي%%ه ی س%%راس%%ری

 Immigranternas م%%%%%ھ%%%%%اج%%%%%ران 
Riksförbund  عقيده دارد که اين پيشن%ھ%اد

ب%ااي%ن ح%ال او . نمی تواند به ع%م%ل درب%ي%اي%د
ابرازنگرانی م%ی ک%ن%د ک%ه پ%ن%اھ%ج%وي%ان در 
جامعه بصورت افرادی ھرچه بيشتر منفعل 

با ج%ام%ع%ه را درآيند و امکان انطباق خود 
  .ازدست بدھند


