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نشریهسازمان سراسری پناهندگان ایرانیبیمرز

سازمان سراسری پناھدگان بیمرز: مدیر مسئول2013 آوریلسری جدید سال اول شماره اول

.مسئولیت مقاالت و مطالب مندرج در این نشریه بر عهده نویسندگان آنها می باشدسیوان كريمى:سردبیر

اولسخن

سعید آرمان

بە بھانە  انتشار مجدد نشریە  بیمرز
رە نشریە بیمرز ، شما خوانندە اولین شما

نشریە سازمان سراسری پناھندگان 
بعد از وقفە . بیمرز میباشد-ایرانی 

طوالنی در انتشار آخرین شمارە بیمرز 
در جلسە ای با .میگذرد) ٤٨شمارە (

شرکت جمعی از فعالین بیمرز از 
کشورھای مختلف تصمیم بر این گرفتە 
شد کە با توجە بە فعالیتھای وسیع بیمرز 

پناھندگان و در عین حال انعکاس در میان
گوشەای از رنج و مشقتی کە روزانە در 
اقصی نقاط جھان بر مھاجرین و پناھندگان 
میرود و ھمچنین بە منظور اطالع رسانی 
و کمک بە ھزاران پناھجوی ایرانی و 
افغانستانی مقیم کشورھای اروپایی و یا 
کسانیکە ھنوز گام اول را برای حفظ جان 

ەاند، تصمیم بە انتشار مجدد خود ننھاد
.بیمرز گرفتە شد

بیمرز صدای رسای گرایش بخش رادیکال 
و سوسیالیست درون پناھندگان ایرانی 
مقیم خارج میباشد و از این منظر در دفاع 
از حقوق پناھجویان و فراریان جھنم 
اسالمی، در دفاع از کارگران و فعالین 

دفاع کارگری کە تنھا برای ایجاد نھادی در 
از خود بە خطر میاففتند و زندانی 
میشوند، در دفاع از ھزاران زنی کە بە 
قوانین متعفن اسالمی پشت میکنند و 
خواھان زندگی در گوشەای از این جھان 

ھستند کە بە خاطر ابتدایی ترین مسائل 
خصوصی مورد مواخذە و ھتک حرمت قرار 

ھنوز طیف وسیعی از جوانان . نگیرند 
ت وحوش حاکم و یا از بی ایران از دس

آیندگی در این کشور فرار را بر قرار ترجیح 
میدھند  و در این سوی مرز بە کمک نیاز 

.خواھند داشت
بیمرز سازمانیست کە در دفاع از حقوق 
انسانھا مرزی را برسمی نمیشناسد لذا 
بە درازای عمر منحوس رژیم اسالمی 
کودکان مورد ظلم قرار گرفتە و در ایران 

دام میشوند یا ھمجنسگرایانی کە برای اع
حفظ جان خود و گریز از زندان و شکنجە و 
. اعدام راھی این سوی مرزھا میشوند

ھمە و ھمە بە کمک ما و تالش جمعی ما 
.نیاز دارند

ما بر این واقف ھستیم کە  جغرافیای 
ایران زندانیست بزرگ و در این کشور بە 

دار جرات میتوان گفت روزانە انسان بە
آویختە میشود و ایران رتبە دوم را در جھان 

بیمرز قصد دارد بە . کسب کردە است
گوشەای از این درد بیکران و راە مبارزە با 
آن بیابد، میخواھد بە ھزاران ایرانی فراری 
از این جھنم امید بدھد و راە مبارزە را 

نشان بدھد تا دیگر بە جای یاس و 
سرخوردگی، بە جای خود زنی و 
خودکشی و خود سوزی مبارزەجویی را 
پیشە کنند و اتحاد صفوف خود را در 
کشورھای پناھندە پذیر و در کمپھای 
پناھندگی قویتر کنند و در این پروسە 

.دردناک تسھیل ایجاد کنند
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دوستان و رفقای عزیز حضور ھمه شما را 

. در کنفرانس خیر مقدم می گویم
که ھر کنفرانس سازمان محلی است

ی شویم تا نگاھی به سال یکبار جمع م
و دوره بیندازیمسازمانفّعالیتیک سال

قرار گذشته را مورد ارزیابی و بر رسی
پر دورهیکسازمانسال گذشته.دھیم

امروز با افتخار می . کاری را از سر گذراند
از سطوح مختلف موفقیت ھای این توانیم

بعنوان یک جریان ضد .دوره اسم ببریم 
دھھا میسازمانحاکمیت جمھوری اسال

و چتری برای جمع سازمان دادهآکسیون
کردن اعتراض علیه سرکوب جمھوری 

دھھا کیس موفق اعضا و .اسالمی بودیم
فعالیت وسیع . فعالین سازمان را داشتیم

بعنوان .اجتماعی و سیاسی پیش بردیم 
یک جریان مورد اعتماد پناھندگی نقش 

این یکبار دیگر باید از پیشبرد. بازی کردیم
وظایف سنگین و در ھمان حال انسانی از 

موفقیت . ھمه فعالین بیمرزقدردانی کرد
ھا را یکبار دیگر به شما فعالین بیمرز در 
سوئد که چھره یک سازمان فعال و قابل 

و .اعتماد ارائه دادید تبریک می گویم

امانگاھی به اوضاع امروز و فعالیتھا یمان 
ا و ببیندازیمدر یک سال گذشته

دوباره و ارزیابی از فعالیتھا، چشم مرور
اندازه آینده و راه حلھای جدید را نتیجه 

.بگیریم

موقعیت پناھندگی در اروپا

وضعیت عمومی در رابطه با
دشواریھا به نسبت گذشته در پناھندگی

متاسفانه نه .یک سال اخیر بیشتر بود
در آینده قابل پیش بینی تنھا بھبودی

دیتھا بیشتر خواھد نیست بلکه محدو
کشورھای پناھنده پذیر اروپایی ھر .بود

روزه بیشتر در مقابل تعھدات بین المللی 
کمک رسانی و زیر پوشش قرار دادن موج 
فراریان از جنگ، خشونت و تعقیب 

. اجتماعی شانه باال می اندازندمصائبو
وسیع بی کاریھایبحران ھای اقتصادی و
از این بخشیپذیر در کشورھای پناھنده

کشور ھا را عمال از دایره مکانی امن برای 
پناھجویان به محلی دشوار برای ماندن و 
زندگی غیر قابل تحمل تبدیل شده 

و در ھمان حال سیاست دولت .است
ھای اروپایی در امر پناھنده پذیری بیش 
از پیش سخت تر شده و با تصویب کردن 
قوانین جدید ھر روزه شرایط پذیرش 

بر . ندگی را مشکل تر می کنندپناھ
مبنای چنین وضعیتی مسئله پناھندگی 

احزاب آویز ھایدستبعضا به یکی از
در بسیاری از کشورھای اروپایی راست

در پیش گرفتن راه . تبدیل شده است
کارھای موثر تر برای جلوگیری 

پناھجویان، تصویب قوانین جدید وروداز
ضد پناھنده پذیری و مشکل کردن 

پناھجویاندر معیشتوپذیر شیرایطش
صدر راه حلھای احزاب 

قرار گرفته کشورھای اروپاییدرراست
سر بر آوردن یک گرایش با.است

راسیستی ضد مھاجر و پناھنده در 
بحرانھای اقتصادی اروپا و بر مبنایاروپا

مشکل بیکاری،در قالب احزاب مختلف 
دست راستی کمپینھای آشکارا 

مجال پیدا گانه ستیزیراسیستی و بی
به کرسی پارلمانی رسیدن . کرده است

حزب دست راستی و بیگانه ستیزدمکرات 
سوئد را در انتخاباتی پارلمانی ھای

ھمین راستا می درسوئد درگذشته
ابعاد این ھر چند. ارزیابی کردتوان

مسئله بسیار وسیع تر از تحرک و بازی 
ت گرایش راسیستی و نژادپرستانه جریانا

حتی احزاب . حاشیه ای در اروپا ست
در مقبول تراصلی ھم در تصویر ھای

افکار عمومی این سیاستھا و راه کارھا را 
. به اشکال مختلف در پیش می گیرند

کامرون رئیس حزب دست راستی اخیرا
انگلیس با ادعای اینکه اکثریت مھاجرین 
سوسیال بگیر ھستند و باید جلو مھاجرت 

کرد، پرچم شعار را بشدت محدود

آینده انتخابات خود را در دورانتخاباتی
.انگلیس علنی کرد

جدید در سال گذشته کانونھای
به مناطق جنگ زده اضافه شد و بسیاری

از آوار گانبه تبع موج وسیع فراریان و
.خاورمیانه و افریقا دوباره شدت گرفت

انسانی غرق تراژدی ھایسال گذشته
و افتادن در دام فجایع شدن و ناپدید شدن

و بیشمار دیگر جان صدھا نفر کودک و زن
در مقابل این . را با خود بھمراه داشتمرد

وضعیت اروپای واحد کماکان به تقویت 
پناھجویان وروددیوارھا و سدھای مانع از

اختصاص بودجه . به مرزھای اروپا پرداخت
نیروھای و اختصاصھای کالن، ھمکاری

ھای جنوبی اروپا نظامی در مرز
وسیعتر کنترلھایو

پناھجویان کماکان ادامه ورودیراھھای
و جویی ھادر ھمان حال چاره. داشت

اتخاذ سیاستھای مشترک با تصویب 
برای ورود به معینقوانین و مقررات

پاییز .ادامه داشتکشورھای اروپایی
سال گذشته در کنفرانس ھمکاری کشور 

ھندگی در ھای اروپایی در امر پنا
استکھلم و با حضور نماینده 

ھمه کشورھای امنستی،ھمکاری
اروپایی برای اخراج پناھجویان به قول 

. دولتھا غیر قانونی به تصویب رسید
متعھد شدند که پناھجویان را برای اخراج 
از ھمه اروپا جمع آوری کرده و با چارتر به 

.کشور معینی دیپورت کنند

بر گذشته از طرفی اروپای واحد سال
یکسان کردن شرایط پذیرش در ھمه 

این . فوکوس بسیار داشتکشورھا 
مسئله در کنفرانس استکھلم در مارس 
سال گذشته مسئله اصلی مباحث 

از مھمترین . نمایندگان اتحادیه اروپا بود
توافق این کنفرانس این مسئله بود که 
کسانی که اخراجی و یا ردی از یکی از 

ن دریافت کنند اگر کشورھای عضو شنگ
در ظرف مھلت تعیین شده خاک این 

سال حق ورود به 5کشور را ترک نکنند تا 
ھیچ کدام از کشورھای مربوطه را ندارند و 
حکم یکی ازاین کشورھا برای بقیه الزم و 

بر ھمین مبنا پارلمان . االجرا است
این قانون را تصویب کرد که متعاقبًاسوئد

. شته قابل اجرا شداز اول ماه مه سال گذ
در ھفته گذشته خبر به نتیجه نھایی 
نزدیک سیاست یکسان پناھنده پذیری در 

ھر چند . اتحادیه اروپا به مدیا سرایت کرد
اظھار نظر تحلیل گران و نمایندگان اداره 
مھاجرت سوئد بھبود شرایط پناھنده 
پذیری در تعداد بیشتری از کشورھای 

نظر نمی اروپایی است با این حال به 
رسد مبنای این توافق مشترک شرایط 
جاری کشورھایی باشد که ھم اکنون از 

روشن است . استاندارد بھتری برخوردارند
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که این سیاست مشترک تحرک و انتقال 
پناھجویان را بشدت بیشتری محدود می 

و در ھمان حال شرایط پذیرش را در . کند
.تعدادی از کشورھا بدتر می کند

با این موج عقب گرد برای مقابله
انسانی در اروپا به و حقوقسیاسی

نسبت سرنوشت ھمه فراریان از شرایط 
متبوعخود و غیر انسانی در کشورھای

ھمه انسانھای که در جستجوی یک 
زندگی بھتر روانه اروپا میشوند، ھنوز 
نقطه امید ھای را نباید نادیده 

یک سیاست آھنین ھنوز اتخاذ.گرفت
کردن روزنه پناھندگی در برای مسدود 

کنوانسیون (اروپا با وجود قوانین موجود 
ژنو و عھدنامه ھای مختلف اروپایی و بین 

پا گذشته از اینکه امروز دست و)اللمللی 
تا زمانی که و خصوصابنظر می رسندگیر

پرچم دفاع از حقوق بشر کماکان برای 
اروپا از نظر منافع سیاسی اھمیت داشته 

سادگی در پیش واند بهباشد نمی ت
و البته آن ضرورتھای پایه ای . گرفته شود

اقتصادی و سیاسی در دھه ھای قبل 
و .برای اروپا دیگر بسر آمده است

این نکات ھنوز افکار عمومی علیرغماما
بشر دوستانه در اروپا به اندازه کافی قوی 
ھست که بتوان در مقابل راسیسم و 

کرد و سیاستھای ضد پناھندگی بسیج
و این نقطه امیدی . به مقابله برخاست

است که جنبش دفاع از حق پناھندگی 
و سازمانگری باید به در میدان سیاسی

.آن اتکا کند

پناھندگی در سوئد

بر سیاست پناھنده پذیری سوئد کماکان
استراتژی احزاب حاکم راست مبنایی

پارلمانی سوئد بر سخت گیری ھر چه 
. ذیرش بوده استشرایط پدربیشتر

سیاستی که نتیجه نھایی اش از نظر وزیر 
مھاجرت سوئد می بایست منصرف کردن 
متقاضیان پناھندگی از مراجعه به این 

با این . کشور می بود
و سخت محدودیتھایعلیرغمحال

با وجود باال گیریھای اداره مھاجرت آمارھا 
شمار متقاضیان، تغییرا ت و پایین شدن 
ا در طی چند سال گذشته چشم گیری ر

چیزی که بیشتر . نشان نمیدھد
است پا یین نگاه داشتن در تعمققابل

در صد می 30صد قبولی متقاضیان درحد 
آمار قبولی اداره مھاجرت در . باشد
. در صد بوده است31میالدی2012سال

دمکرات حضور حزب دست راستی
در پارلمان در سال گذشته به سوئد ھای

استھای پناھندگی راست تر از نفع سی
این حزب که بر مبنای . تاثیر گذاشتقبل 

پالتفرم بیگانه ستیزی و ضد پناھندگی در 
انتخابات گذشته شرکت کرده بود 
پشتوانه قاطع ھمه سیاستھای 

محدودیت و سخت گیری پناھندگی و در 
ھمان حال اھرم فشار در پارلمان علیه 

که حزب سبز سوئد . حق پناھندگی بود
جبھه چپ و سوسیال دمکراسی را رھا 

با در امر پناھندگیکرده و وارد اتحاد
احزاب راست حاکم در پارلمان شده 

سیاست مشترک توافق کرده را با بود 
اخیرا . احزاب حاکم در پارلمان پیش برد

حزب سبز در پی اتفاقات اخیر و مواضع 
به وزیر اداره مھاجرت و انتقاداتی که

مسئولین دولتی در قبال مواضع راست 
از اتحاد خود فاصله شدمسئله پناھندگی

گرفته و به موضع انتقادی افتاده 
این مسئله در نھایت بعد .است

چند باره به توافق دیگری مذاکراتاز
انجامید که برخورد سخاوت مندانه تری به 
نسبت کودکان پناھجو در بر می گیرد 

ق ھرچند ھنوز از چند و چون این تواف
.اطالعات زیادی درج نشده است

گذشته بدنبال یک دوره جنجال در پاییز
تبلیغاتی در رابطه با محدودیتھا و 

پناھنده پذیری در امکاناتمضیقه
افکار عمومی و مدیا جامعه سوئد را که 

بخود مشغول کرد، سیاست دولت حاکم 
سوئد از آستین پلیس مرزی این کشور 

د در زیر بودجه و بیرون زد و تصمیم این نھا
12نیروی بی سابقه برای دیپورت بیش از 

ھزار پناھجوی ردی گرفته از اداره مھاجرت 
جنجال و بحث و . به مرحله اجرا در آمد

تفحص دولت مردان حاکم و 
تنھا پیش درآمد یک حمله ارگانھایذیربط

تمام عیار برای دیپورت ھزاران پناھجوی 
پشت درھای اداره مھاجرت بیشتر 

می بایست افکار عمومی را برای . بودن
طرح . چنین حمله ای آماده می کردند

به شکل بی REVAپلیس سوئد به نام
سابقه ای در تاریخ جامعه سوئد به 
تفتیش عمومی در ایستگاه ھای مترو در 

انجامید که استکھلم در ماه گذشته 
خوشبختانه افکار عمومی را علیه خود 

س مجبور به در نھایت پلی. بسیج کرد
عقب نشینی ھا و تغییر روش ھایش 

در این میان بیل سترم وزیر اداره . گردید
مھاجرت سوئد از حزب مدرات در اولین 
اظھار نظر مدیایی خود نقطه نظرات حزب 

دمکرات راسیستی و خارجی ستیز
سوئد را بطور کامل نمایندگی کرد ھای

که بالفاصله از طرف نخست وزیر 
. ن فلد پس گرفته شدرایحزبی اشھم

وزیر اداره مھاجرت برای بار دوم با کلمات 
راسیستی در مدیا ظاھر شد که مورد 
انتقاد شدید افکار عمومی و احزاب و نھاد 
ھای مختلف قرار گرفت و مجبور به 

با وجود این طبق . معذرت خواھی شد
آخرین اظھار نظرھای دولت آنھا بر پیش 

پناه برد تصمیم خود مبنی بر اخراج
و پلیس سوئد در پی . جویاناستوا رند

شکار پناھجویان و دیپورت آنھا می 
تا کنون تعداد زیادی از پناھجویان .باشد 

. به کشورھای مختلف دیپورت شدھاند
تعدادی از پناھجویان ایرانی ھم در معرض 
این تھدید قرار دارند و تعدادی دیپورت 

.شده اند

در سال گذشته کشور سوئد سومین 
این مسئله . کشور پناھنده پذیر اروپا بود

در تمام جدل ھا حول مسئله 
برای نشان اھر میپناھندگی

سیاست جاری این دادنسخاوسمندی
در واقع دولت سوئد . کشور شده است

محدودیتھای سایر کشورھا را امتیازی در 
جھت اعمال سیاست سخت پناھنده 

.پذیری خود کرده است

س حقوقی اداره رئی2012در ماه ژوئن
مھاجرت میکائل ریبین ویک موضعگیری 
جدیدی از طرف اداره مھاجرت به نسبت 

این موضع . پناه جویان ایرانی اعالم کرد
اینکه . پایه قرار می گرفتدوگیری بر

جمھوری اسالمی در رابطه با 
در خارج کشور مخالفانشفعالیت

و دوم اینکه جمھوری . حساسیت دارد
کنترل اسالمی قابلیت 

. را در خارج کشور داردمخالفانشتحرک
در ھمان حال حکم دادگاه اروپا و یک حکم 
دادگاه عالی سوئد در مورد یک خانواده 
ایرانی با فعالیت سیاسی ضد رژیمی 

این .مبنای رجوع این سیاست جدید بود
ارزیابی به نسبت ارزیابی سال قبل رییبن 
ویک مستدل تر و با مبنای قانونی و 

در . عاتی معتبر تری ارائه شده بوداطال
این سند تغییر شیوه اداره مھاجرت در بر 
خورد به پناھجویانی که در خارج کشور 
فعالیت سیاسی ضد رژیمی دارند و 
ھمچنین گروھای مختلف ایرانی که در 
داخل بیشتر مورد تعقیب قرار می گیرند از 

این موضع گیری . آن استنتاج شده بود
رای تعداد زیادی از فرجه ای بود ب

پناھجویان که سالھا پشت درھای اداره 
مھاجرت مانده بودند یک بار دیگر تقاضای 
پناھندگیشان را ارائه داده و از حق 

ما بدنبال ارائه . پناھندگیشان دفاع کنند
این سند در جلسات سازمان ، ارتباط و 
مشاوره ھای پناھندگی و چند کنفرانس 

ح و تشریح فرجه بدست آمده را توضی
کرده و خوشبختانه موفقیت ھای زیادی 
برای تعداد زیادی از پناھجویان ایرانی و از 

در . جمله اعضای سازمان حاصل گردید
این دوره دھھا تن از اعضای سازمان 

باز ھای شاناقامت گرفته و یا پرونده
.شده است

فعالیت ھای سازمان در سال 
گذشته

و اقدامات فعالیت بیمرز در سوئد ابعاد 
در این گزارش انجام شده نمی تواند 

بنابراین آنچه در اینجا می . خالصه شود
آید خالصه ای از اھم فعالیتھا بیشتر 

.نخواھد بود
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علیه جمھوری اسالمی

در دوره گذشته سازمان فعالیتھای زیادی 
علیه جمھوری اسالمی سازمان داده 

اعتراض علیه رژیم اسالمی ایران و .است
از حقوق انسانی و پایه ای مردم در دفاع 

و روشنگری افکار افشا گریایران و
بخشی از فعالیت عمومی جامعه سوئد 

علیه . تعطیل ناپذیر سازمان بوده است
اعدام در ایران ، دفاع از زندانیان سیاسی 
، دفاع از فعالین کارگری در ایران ، علیه 

دیگر انتخابات کذایی رژیم ،و موارد متعدد
فراخوان داده و آکسیون اعتراضی زمانسا

تعدادی از این . سازمان داده است
حرکتھای اعتراضی در ھمراھی با 
نیروھای چپ و بخشی دیگر مستقل و یا 
فراخوان مشترک با حزب حکمتیست 

در ھمه اعتراضات . انجام شده است
سال گذشته ما سھم فعالی 

گرفتیمبرعھدهرا

در خصوص اعتراض علیه جمھوری
اسالمی که بیمرز در سوئد فراخوان داده 

.و حضور وسیع داشته است

مقابل سفارت در دفاع از 2013مارش 5
12فعال مدنی در اھواز،5حکم اعدام 

ژانویه علیه حکم اعدام زانیار و لقمان 
دفاع از کارگران 2012اکتبر 27مرادی، 
علیه قتل ستار 2012نوامبر 16ایران ،

سپتامبر 28بھشتی وجمال سویدی 
14سفارت علیه جمھوری اسالمی،مقابل

کھلم دفاع از افغانیھای ژوالی مرکز است
ژوئن دفاع از فعالین کارگری در 30ایران،

2012مارس 2ایران، آکسیون اعتراضی 
مقابل سفارت ایران در استکھلم علیه 

مضحکه انتخاباتی

روز کمپین دفاع از زندانیان 3ھمچنین 
ژوئن مقابل 20و18،19سیاسی در ایران 

با فراخوان بیمرز و میش پارلمان سوئد
و یک ماه کمپین اعتراضی ی ایراننفر

مرکز شھر بشر درعلیه نقض حقوق
استکھلم که فعالین سازمان نقش فعالی 

.در آن داشتند

اخراج ھا

اخراج بعد از یک وقفه یکساله پروژه
اجباری از ماه ژانویه امسال از سر ھای

اداره مھاجرت بازداشتگاه ھای.گرفته شد
یان در ظرف کوتاھی مملو از پناھجو

پلیس مرزی تا کنون خود . اخراجی گردید
را در پیش برد این طرح که 

. مشھور است موفق می بیندREVAبه
پناھجویان ردی ایرانی ھم جزوه این پروژه 

تا کنون تعدادی بازداشت و تحت . ھستند
باید . فشار بازگشت به ایران شده اند

تاکید کرد که دولت سوئد ھیچ قرارداد 
اتباع ایرانی به ایران را ھمکاری استرداد

ندارد و در صورت عدم ھمکاری پناھجویان 
ایرانی پلیس مرزی برای عملی کردن 

دیپورت پناھجویان ایرانی بدون پاسپورت 
باید با پلیس مرزی ایران وارد مذاکره شده 

بنابراین . و پناھجویان را تحویل دھد
محدودیتھای زیادی برای پلیس مرزی 

تا کنون اقدامات سازمان. وجود دارد
وسیعی در رابطه با جمعی از پناھجویان 
که در معرض دیپورت قرار گرفته اند در 

برخورد و اقدامات ما . دستور داشته است
مثل دوره گذشته شناخت از کیس 

و ھا،کمک و یاری در پروسه اداری
قانونی،ھدفمند کردن آکسیونھا ، شناخت 

قش پروسه باز شدن پرونده ھا، جایگاه و ن
دیپورتی، فراھم کردن خود پناھجویان

شرایط جدید قانونی برای حقانیت حق 
پناھندگی پناھجویان، نقش مدیا و افکار 
عمومی و نتیجتا فشار سیاسی بر اداره 

ما از . مھاجرت و دولت سوئد خواھد بود
حق پناھندگی فراریان از دست جمھوری 
اسالمی دفاع می کنیم در ھمان حال 

تو کیسھای مختلف باید نوارد شدبرای
شناخت کافی از این کیسھا داشته 

.باشیم

توقف دیپورتھا فقط اخیر دلیلیکسالدر
چند بار در مقابل اداره مھاجرت آکسیون 

دوره اخیر در رابطه با داشتیم از جمله
اخراج یکی از پناھجویان در مقابل اداره 

در و. مھاجرت اعتراض سازمان دادیم
آنھا را تا اداریپروسهر دیگررابطه با دو نف

تاکنون کهکنون با دقت پیش برده ایم
.پیشرفتھای خوبی داشته اند

فراخوان و شرکت وسیع در آکسیون 
2013اعتراضی چند ھزاره نفره در مارش 

در استکھلم علیه اخراج کودکان پناھجو 
یکی دیگر از اقدامات ما علیه اخراج بوده 

.است

علیه راسیسم

یکی از عرصھای فعالیتش علیه بیمرز 
در ھمه سالھای . راسیسم بوده است

گذشته تالش ما در ھمراھی با جریانات 
نژادپرستانھادامه ضد راسیست و علیه

در این دوره تعقیب . داشته است
پناھجویان از طرف پلیس سوئد در مواردی 
محدودیتھای آکسیونی بما تحمیل کرده 

با این حال با حرکتھای ضد. است
. راسیستی ھمکاری و ھمراھی کرده ایم

جمعی قابل توجه است که دراستکھلم
ھای ایرانی در سال ناسیونالسیتاز

در حرکت راسیستی فراخوان گذشته
شرکت داده شده از طرف راسیستھا

.کردند

از حرکتھای برجسته سال 
تظاھرات وسیع 2012مارس 18گذشته

.بود26- علیه راسیسم در گوتنبرگ

زمینه ھای اجتماعی دیگردر 

مارس 8فراخوان و شرکت در آکسیونھای 
مارس 8مناسبت استکھلم ، سمینار به

روز جھانی علیه خشونت علیه ،سمینار 
زنان، فراخوان و شرکت در آکسیون علیه 

فاطمه سالگردخشونت علیه زنان در
سپتامبر دفاع از رفاھیات 17شاھیندال ،

.......و -اجتماعی در استکھلم

و ھمچنین فراخوان و شرکت در حرکت 
نوامبر و 16اعتراضی دفاع از کارگران اروپا 

27دفاع از کارگران افریقای جنوبی 
آگوست

جلسات ھفتگی استکھلم

ھفتگی واحد استکھلم بخشی جلسات 
از فعالیت با اھمیت بیمرز در سوئد بوده 

این جلسات ھر ھفته محل تجمع .است
حق اھجویان ومدافعاندھھا نفر از پن

در این جلسات که .پناھندگی بوده است
به طور روتین روزھای دو شنبه برگزار می 
گردد، با استقبال تعداد زیادی از 

حق پناھندگی مواجه پناھجویان ومدافعان
مھمترین مسائلی که در این . بوده است

جلسات مورد بحث قرار گرفته اند را موارد 
:زیر شامل می شود

ل سیاسی روز ایران، جھان و سوئد مسائ
، جمھوری اسالمی و اعتراضات خارج 

وقایع سیاسی کشور،
و قوانیناستکھلم،وسوئدروز

مقرارتمختلف سوئد، مسائل مربوط به 
- زنان،راسیسم،قوانین پناھندگی

سیاست ھای پناھنده پذیری اروپا و 
سیاست ھا و قوانین جدید اداره - سوئد

قانونی و اداری پروسه ھای-مھاجرت
پروسه ھای -پذیرش پناھندگی در سوئد

بررسی تا تصمیم گیری اداره مھاجرت، 
دادگاه اداره مھاجرت ، دادگاه عالی سوئد 

مبانی و -کیس پناھندگی-و دادگاه اروپا
منابع رجوع اداره مھاجرت برای قضاوت در 

نقش وکیل، متقاضی، - مورد کیس ھا
راج اجباری سیاست اخ–مدارک و تائیدیه 

پناھجویان ایرانی، پروسه قانونی اخراج ، 
رابطه با پلیس و اداره مھاجرت، موانع 

پرونده جدید و امکانات و شرایط -اخراج
-ازدواجی و غیرهاقامت کاری و-قانونی

جایگاه فعالیت سیاسی و پروسه ھای 
پرنسیب قوانین و-تقاضاھای جدید

ھایاجتماعی جامعه سوئد و رابطه 
انتقال تجارب پروسه --اھجویان با آنپن

ھای پناھندگی، مشکالت و مسائل 
مشخص پناھجویان مربوط به کار، مسکن 

برنامه ھای فعالیت -و کیس پناھندگی
مسائل -سازمان و تصمیم گیریھا

نقش اعتراضات، مدیا -اخراج ھاحول
.....پناھجویان دیپورتی در این پروسه و و

نقش مھمی در باید گفت این جلسات 
امور مسائل پناھندگی ایفا می کنند و از 



5

فعالیتھای مھم و با ارز ش واحد استکھلم 
.سازمان ھستند

دفاع از کیسھای معین و پیگیری 
پرونده پناھجویان

و پیگیریبرسم ھمیشگی خود بابیمرز
احساس مسئولیت کیس و پرونده 
پناھجویان عضو سازمان را زیر پوشش 

در موارد دیگر از کمک به .قرار داده است
فعالین سیاسی و مخالفین رژیم ایران 

کمک بھتھیه مدارک .دریغ نکرده است
ھا بخشی از اقدامات ما را تائیدیهو

سیاست ما در زمینه . شکل داده است
تائید ھا تنھا ساپورت کردن و حمایت 
مبتنی بر شناختی است که از افراد 

نوال است روال کار ما بر این م. داشته ایم
که ھمکاری اعضا با سازمان، موقعیت 
سیاسی آنھا و خصوصا فعالیت ھای 

را سیاسی آنھا علیه جمھوری اسالمی 
. شیوه مستند و مستدل منعکس کنیمبه

مورد دھھادر سال گذشته نزدیک به
.تائیدیه از طرف سازمان صادر شده است

مشاوره و کمکھای حقوقی

ی قانونی مشاوره حقوقی و راھنمایی ھا
یک دیگر از عرصه ھای مھم فعالیتھای 

بخشی از این . بیمرز در سوئد بوده است
خدمات جواب به تماسھا و 

تلفنی بوده که داشتیم و قرارھاھمچنین
بخش زیاد دیگری به وسیله مسئولین و 

در . فعالین واحدھا پیش برده شده است
استکھلم این عرصه از کار ما ابعاد بسیار 

ما طی یکسال . ته استوسیعی داش
مورد مشاوره گذشته بیش از صدھا 

حقوقی داشته ایم که بخش قابل 
دھھا . مالحظه ای حضوری بوده است 

پرونده پناھجویان مورد بررسی و مشورت 
در آماده سازی و پروسه . قرار گرفته است

اداری از تماس با وکیل تا نتیجه نھایی 
دھھا پرونده کمکھای مختلفی از طرف 

.سئولین سازمان به عمل آمده استم

در این دوره ما در دو جلسه سمینار در 
رابطه مسائل حقوقی پناھندگی با حضور 

.وکیل فراخوان داده و سازمان داده ایم

اداره مھاجرت و نھادھای دیگر

بار نامه رسمی چندیندر سال گذشته
حرکت اعتراضی پناھجویان و در رابطه با

به اداره مھاجرت بیمرز موارد دیپورت
محتوای اصلی .. سوئد نوشته شده است

ھمه این نامه ھا بر شمردن شرایط ایران، 
قوانین جزایی ایران در مورد مخالفین 
سیاسی، اطالعات نھادھای 

قابل اتکا در مورد ایران و شرایط املیبین
امنیتی پناھجویان دیپورتی و یا ردی با 
توجه به فعالیتھای سیاسی مخالف 

وری اسالمی آنھا و تاکید بر قوانین جمھ
در . پناھندگی و حقوق بشر بوده است

و پروسه اداری اخراج ھارابطه با مسئله
تماسھای با اداره مھاجرت، دادگاه اداره 

که پرونده ھا را در دست وکالءمھاجرت و
گرفته صورتداشته اند از طرف سازمان

ھمچنین حجم زیادی از کار . شده است
ازی پرونده ھا و ھماھنگی آماده س

معین، نھاد ھای چون امنستی باوکالء
که ھمکاری داشته ایم و سازمانھایو

ھمچنین شخصیتھا پیش برده شده 
.است

ھمکاری و رابطه با سایر جریانات

بیمرز در سوئد حول کمپینھا و فعالیتھای 
حق طلبانه ھمیشه با نیروھای چپ 

حول مسائل . استھمکاری داشته
ندگی و ضد راسیستی و دفاع از پناھ

عدالت اجتماعی با بقیه جریانات چپ که 
در جنبش پناھندگی گرد آمده اند در این 

جنبش .ھمکاری داشته ایمدوره
چتری Asylrörelsenپناھندگی در سوئد

بوده است برای جمع کردن نھادھای 
مدافع حق پناھندگی و تاکنون بعنوان 

یش برد یکی از اعضای این نھاد برای پ
. تالش کرده ایممشترکتصمیمات

آکسیونھای مختلف اعتراضی مشترک را 
پیش برده ایم و در کیسھای مختلف 

.ھمکاری کرده ایم

جریانات مدافع حق پناھندگی

در سوئد و خصوصا در شھرھای گوتنبرگ 
و استکھلم جریانات و نھادھای مختلف و 

ما . از جمله نھاد ھای ایرانی فعالیت دارند
کنون با بعضی از این نھادھا و شخصیت تا

ھا ھمکاریھای آکسیونی مختلف پیش 
اقدامات مشترک با این نھادھا به . بردیم

درجه پابند بودن آنھا به امر انسانی 
پناھندگی و مضمون حرکتھایی بوده که 

در ھمان حال .سازمان داده میشود
رعایت پرنسیبھای فعالیت سیاسی و 

روط این ھمکاری مشترک یکی از ش
در چند سال اخیر .ھمکاریھا بوده است

کسانی تنھا با علم کردن پرچم در 
اعتراضات مخالف رژیم سعی داشته اند از 
لحاظ تبلیغاتی حرکتھای مخالف رژیم را 

. پرچم سلطنت طلبھا معرفی کنندتحت
رضا ھواداراندر سال گذشته ترند جدید

پھلوی با عکس ایشان تالش کردند که 
ل را به اعتراضات پناھجویی این تحمی
ما در مقابل این . بکشانند

فعالیت سیاسی وا پرنسیبیبی
ایستادیم و با کمک دوستان 

فارسی زبان متعھد در استکھلم نه مدیاو
تنھا آنھا را عقب بزنیم بلکه جواب مدافعان 

را ھمدر سطح فکر شانھم
این یکی از موفقیت . دادیمسراسری

سیاسی فعالیت پرنسیب رعایتدرھا
.عملی نمی شدبود که بدون ما

در زمینه سازمانی

دبیر انتخابی کنفرانس قبل بعد از چند ماه 
با این حال با . از دبیری سازمان کنار رفت

وجود فعالین بیمرز و مسئولین 
در فعالیتھای سراسری واحدھا،خللی

در زمینه ھای دیگر . نیامدبو جودما
در زمینه کمبودھای اساسی کماکان

عرصه ھای تخصصی، عکس و فیلم، 
ھم از کانالھایاینترنتیاستفادهسایت،

چون فیس بوک و نیز تبلیغات رادیویی 
که نمی توان از آن صرف نظر داشته ایم

ھر چند در این زمینه ھا ھم پوشش . کرد
تبلیغاتی ما پیش رفت ھای داشته 

کماکان کسانی که بتوانند و و اما.است
زدن سر سیاستھای فرست قلم 

را سیاسیپناھندگی و موضعگیری
داشته باشند از کمبودھای اساسی ما 

ھمچنین نقل مکان در دوره گذشته.ست
مسئولین واحد شمال سازمان انقباضی 

بو در فعالیت سازمان در شمال سوئد
جودآورد ما در تالشی ھستیم که دوباره 

.واحد شمال را فعال کنیم

منعکس بوکو فیس سایت سازمان
کننده بخش زیادی از فعالیتھای کمپینی و 

.سیاسی ما بوده است

موخره

و ھمه گذشته از ھمه اقدامات آکسیونی
فعالیتھای سیاسی در دفاع از حقوق 
مردم در ایران و علیه سرکوبگری ھای 

علیه تبعیض و دفاع از ھمچنینرژیم،
عدالت اجتماعی در سوئد، ما با تبیین 

پناھندگی، تشخیص روشن از مسئله
موقعیت ھا و راھکارھای درست در رابطه 

اخراج ھا، مسئله پلیس و پروسه ھای با
پناھندگی و شریک شدن در درد آدمھای 
که بما مراجعه کردند توانسته ایم چھره 
قابل اعتماد از سازمان پناھندگان به 

و . جامعه ایرانی و پناھجویی ارائه دھیم
زیادی را بدور این امکان جمع شدن تعداد

نیرویی که بما . ما فراھم کرده است
قدرت تحرک، اقدام و ظاھر شدن به 

.عنوان جریان مدعی می دھد

موفق باشید

12رسول بناوند 
2013آپریل
com.yahoo@benavand

بە بھانە  انتشار مجدد نشریە  بیمرز
 ….

بیمرز نشریە سازمانیست کە عمیقا علیە 
ناسیونالیسم و فاشیسم مبارزە میکند و 
در این جوامع خود را متعلق بە این رگە 
فکری در جامعە میداند کە در تقابل 
افسارگسختگی فاشیسم و نژادپرستی 

ما نیز در این . جسورانە قد علم میکند
.جنگ علیە نژادپرستی خواھیم بود
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. انیان مقیم خارج از کشورپناھجویان و ایر
بیمرز را از آن خود دانید، برای اخبار 
بفرستید، مطالب ارسال کنید و این 
نشریە را بە ابزار سازماندھی مبارزە خود 
در مقابل دولتھا و نھاد و مراجع ذیربط 

.تبدیل کنید

نشریە بیمرز را در کمپھا و مناطق پناھندە 
طریق با ما  از. نشین تکثیر و توزیع کنید

شمارەھای تماس و یا ایمیل در تماس 
.باشید

زندە باد اتحاد و ھمبستگی
سعید آرمان

دبیر سازمان سراسری پناھندگان ایرانی 
٢٠١٣آوریل ٢٥بیمرز–

اطالعیه پایانی کنفرانس
آوریل ھفتمین کنفرانس 14روز یکشنبه 

بیمرز واحد استکھلم با موفقیت بر گزار 
بعد ازظھر با 13عت کنفرانس سا. گردید

خوش آمدگویی شرکت کننده گان و 
مھمانان کنفرانس از طرف رسول بناوند 
وسپس یک دقیقه سکوت برای ھمه 
جانباخته گانی که در سال گذشته در 
پیامدھای جنگ و آوارگی جانشان را از 

بدنبال انتخاب . دست داده اند افتتاح شد
رئیس جلسه کنفرانس کار خود را با 

عالیت یکساله بیمرز در سوئد از گزارش ف
.طرف رسول بناوند ادامه داد

در بخش گزارش ابتدا به طور خالصه 
جنبنه ھای از دستور کار کنفرانس و 
شمه ای از فعالیتھا به زبان سوئدی و 
سپس گزارش سیاسی از موقعیت 
پناھندگی و فعالیتھای یکساله سازمان 

انگرید بورستریم از طرف . تشریح شد
یون آموزشی سن سوس سخنران فدراس

بعدی کنفرانس بود که ضمن قدردانی از 
ھمکاریھای مشترک و فعالیتھای بیمرز در 
سوئد اھمیت این فعالیتھا را در جامعه 
سوئد در جھت کمک به مردم و علیه 

بدنبال . گرایش بیگانه ستیزی ستود
سعید آرمان دبیر سراسری بیمرز در رابطه 

ش و جایگاه با وضعیت پناھندگی و نق
. واحد سوئد بیمرز ایراد سخنرانی کردند

سالم زیجی به نمایندگی از طرف حزب 
حکمتیست سخنران بعدی کنفرانس 
بودکه به اھمیت فعالیتھای بیمرز و توجه 
حرب حکمتیست به این سازمان 

.پرداخت
در ادامه کنفرانس فرشاد پاشازاده دبیر 
استکھلم، ابوبکر شریف زاده دبیر واحد 

وتنبرگ و محمد عابدیان مسئول واحد گ
شمال سوئد ھر کدام در صحبتھای خود 
جنبه ھای تکمیلی گزارش و نکاتی در 
رابطه با مسئله پناھندگی را مورد بحث 

.قرار دادند
ھمچنین تعداد دیگری از فعالین سازمان 
وحاضرین در جلسه ضمن دخالت در بحث 
ھا فعالیتھا سازمان را مورد ارزیابی قرار

در این بخش چند نفراز اعضای . دادند
سازمان که در دوره گذشته موفق به 
کسب اقامت در سوئد شده بودند ضمن 
ایراد سخنرانی و قدردانی از فعالیتھای 
بیمرز دسته گلھایی تقدیم مسئولین 

.بیمرز نمودند
يكي از جنبه ھاي كنفرانس ھفتم 
سازمان سراسري پناھندگان برگزاري 

اين بخش در قسمت دوم . خابات بودانت
اين كنفرانس برگزار شد و انتخابات براي 
دبیري سراسري سوئد سازمان 

فرشاد پاشازاده . سراسري برگزار شد
دبیر پیشبن واحد استكھلم به عنوان تنھا 
كانديداي آمادگي خود را براي دبیري 

پس از برگزاري . سوئد اعالم نمود
ا كسب انتخابات، فرشاد پاشازاده ب

اكثريت آرا به عنوان دبیر سراسري سوئد 
در ادامه فرشاد به ارائه پلت . انتخاب شد

فورم آينده سازمان پرداخت و برنامه آينده 
. سازمان را براي سال آينده تشريح كرد

وي ھمچنین خاطر نشان كرد كه اين 
سازمان چتري براي ھمه كساني است 
كه از اين جھنم فراري جمھوري ايالمي 

راري ھستند و اين سازمان در تالش ف
است كه با سازماندھي و متشكل كردن 
پناھندگان ھم در برابر رژيم جمھوري 
اسالمي عرض اندام و با سیاستھاي آن 
مقابله و مبارزه كند و ھم در برابر 
راسیسم و سیاستھاي ديپورت اداره 

.مھاجرت ايستادگي كند
سي فعالیت ھاي وي در ادامه به برر

شركت . ان در سال گذشته پرداختسازم
مارس، ٨در مراسم ھاي روز جھاني زن 

بسیار اول ماه مه و برگزاري آكسیونھاي
ي در طول سال از جمله فعالیتھاي ددمتع

تالش براي . اين سازمان بوده است
جلوگیري از فعالین سیاسي و برگزاري 

اعتراضات و تظاھرات در برابر اداره 
شكست مھاجرت و موفقیت در به

كشاندن اين سیاستھا از جمله فعالیت 
ھاي ديگر اين سازمان در سال گذشته 

برگزاري جلسات منظم و . بوده است
ھفتگي سازمان و بررسي مشكالت و 
ارائه مشاورت به پناھندگان و دفاع از حق 
پناھندگي آنان از جمله موارد بسیار حائز 
اھمیت و مثبت و قابل اتكا براي سازمان 

بیمرز است كه در طول مدت سراسري 
بويژه در طول يك سال فعالیت خود و 

گذشته نشانه اي قدرتمند بودن اين
.ه مي كردسازمان را اري

در میان فضای 17کنفرانس ساعت 
.ن یافتپایاصمیمی 


