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پناهجویانانتظار و مشکل

رژیمی که ابتدایی ترین حقوق 
مردم را پامال کرده وھر صدای 

سرکوب و خشونت اعتراضی را با
. قرون ووستایی جواب می دھد

استفاده از ابزارھای خشونت و 
مخالفین و سرکوب علیه

و زندان و شکنجه و معترضین
به یک نرم عادیی جامعه اعدام را

پاسخ به . کرده استایران تبدیل
نیازھا و مطالبات برحق مردم را با 

. زندان شکنحه و اعدام می دھد
در ھمچون شرایطی برای 
بسیاری که از شرایط اختناق 
رژیم به تنگ آمده اند و خصوصا

فعالین سیاسی و فعاالن عرصه 
ھای اجتماعیکه برای آزادی 

و اجتماعی ووحقوق انسانی 
مدنی در این جامعه در تالش 
بوده اند تحت فشار دستگاه 
سرکوب رژیم چنان در تنگنا قرار

می گیرند که برای نجات خود از 
شکنجه و زندان رژیم مجبور به 

اما این . میشوندفرار و ترک ایران
فرار اجباری اگر با موفقیت از 
تعقیب مامورین رژیم و صرف دار 

ی رسیدن به جای زندگی براوندار
امن صورت بپذیرد تازه داستان غم 

در .میشودانگیز پناھندگی شروع
اینجا کشورھائی اروپائی که 

و ١٩۵١متعھد به کنوانسیون ژنو 
باشند یعنی می١٩۶٧پروتکل 

خود را متعھد به پیش برد این 
قوانین می دانند و انتظار می رود 

فراریان از جنگ و خشونت و که
ت پوشش قوانین سرکوب را تح

پناھندگی خود قرار دھندبیشترین
موانع را برای ورود این فراریان 

اولین مسئله در . ایجاد کرده اند
ایرانی در واقع رابطه با پناھجویان

بی توجھی به شرایط خفقان و 
غیر انسانی است که جمھوری 

. ایجاد کرده است اسالمی ایران
شرایطی که عالرغم اطالع 

ایی از آن و حتی کشورھای اروپ
کردنھای مکرر جمھوری محکوم

اسالمی بدلیل نقض حقوق بشر 

از جانب این کشورھا در جریان 
پناھندگی پناھجوی تقاضای

ایرانی از جانب این کشورھا 
نادیده گرفته میشود و ھفت خان 

پناھندگی را در مقابل پروسه
از جمله . پناھجو قرار می دھند

این کشورھا ،می توان کشور 
را نام برد که خود از امضاء سوئد

کنندگان این قرار داد می 
شرایط پناھنده پذیری در.باشد

این کشور به خصوص برای 
پناھجویان ایرانی روزبه روز سخت 

تر ومشکل تر می شود چنانکه
اداره مھاجرت سوئد حق 
پناھندگی پناھجویان ایرانی را به 

فعالینی . رسمیت نمی شناسد
حق کارگران، برای دفاع ازکه

زنان، کودکان و جنبش 
آزادیخواھانه و حقوق مدنی زندان 

شکنجه شده و تحت اذیت و و
ادره آزارگرفته اند از طرف

مھاجرت سوئدشرایط امنیتشان
در . چندان جدی گرفته نمی شود

دادگاھھای مھاجرتی که تشکیل 
می گردد از پناھجویان سند

فعالیت و سند اثبات ھویت 
شود ارائه خواسته می 

شناسنامه برای اثبات ھویت در 
و . موارد رد می گرددخیلی از

سطح فعالیت پناھجویان 
سیاسی را فقط در حد رھبری 

گروه سیاسی یک حزب یا یک
پناھجویان را در . قبول می کنند

یک کابوس و یک شرایط بسیار 
داشتن حق کار و غیردشوار بدون

. مسکن و تحصیل قرار می دھند
ه این شرایط و به چالش اعتراض ب

این سیاست دولت و اداره گرفتن
مھاجرت سوئد یکی از مسائل 
مطرح در جامعه سوئد در 

. بوده استگذشتهسالھای
جنبش دفاع از حق پناھندگی با 
حمایت افکار عمومی 

شخصیتھا و انساندوستانه و
احزاب و نھادھای مختلفش در 
جامعه سوئد یک واقعیت داده 

مدام بطورشده است که 
سیاست پناھنده پذیری این 
کشور را مورد انتقاد شدید قرار 

به داده و علیه این سیاست
وجود . اعتراض بر خاسته است

نھادھا و سازمانھای مختلف دفاع 
اعتراضات از حق پناھندگی و

متشکل سازمان یافته دفاع از 
حق پناھندگی نتیجه این بستر 

سال در یک. واقعی است
شدید سخت گیری گذشته با ت

بیشتر بر سیاست پناھنده پذیری 
سوئد خصوصا در رابطه با

پناھجویان ایرانی، سوئد با موجی 
از اعتراضات و تحرکات پناھجویی 

بطورکه نه تنھا .روبرو بوده است
انعکاس وسیعی در مدیا و افکار 
عمومی داشته بلکه عمال اداره 

سوئد را به عقب مھاجرت
ار نموده نشینی ھای معینی واد

توقف دیپورت تعدادی از . است
ایرانی در دو ماه پناھجویان

گذشته را باید نتیجه موفقیت آمیز 
بیشک تالش .این تالشھا دانست

فعالیت سازمانھای مدافع حق و
پناھندگی در این کارزار جایگاه 

در فعالیتی که.ویژه ای دارد
رساندن صدای اعتراض پناھجویان 

خیل در امر به جامعه و نھادھای د
آمادگی پناھندگی و ھمچنین

پناھنجویانبرای پیشبرد امورات 
پناھندگی و مقابله با 

تاثیر سختگیریھای اداره مھاجرت
سازمان . بسزیی داشته است

سراسری پناھندگان بیمرز ھم 
باشد یکی از این سازمانھا می

که ھمواره طی سالھای طوالنی 
این وظیفه انسانی را عھده دار 

سراسری سازمان.ستبوده ا
پناھندگان از حق پناھندگی 
بعنوان حق انسانی و طبیعی 

انسانھای که بدلیل شرایط
ناھنجار اجتماعی و سیاسی 
محل زندگی خود را ترک می کنند 

بیمرز مخالف ھر. دفاع می کند
گونه تبعیض جنسی،اجتماعی، 
نژادی است و از ارزشھای 
اجتماعی پیشرو و مدرن دفاع 

ای اطالع دوستان بر. کندمی
پناھجو و عالقه مندان فعالیتھای 

از بیمرز می خواھم به گوشه ای
فعالیتھای واحد استکھلم سازمان 
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در واحد .اشاره ای داشته باشم
جلسات استکھلم سازمان،

ھفتگی پیرامون مسائل 
پناھندگی و حول و حوش امورات 

پناھجویان و پناھجویان با شرکت
می اعضای سازمان برگزار 

در این جلسات سیاستھای .گردد
پذیری،قوانین و امورات پناھنده

اداری، کیسھای مختلف و 
راھکارھای قانونی، تجارب و 

عملی پروسه شیوھای
پناھندگی مورد بحث و بررسی 

در مواردی از . قرار می گیرد
پناھندگی و وکالی مجربین عرصه

با تجربه در ضمینه مسائل 
حقوقی و قضائی و پناھندگی

سئوالت مربوط دعوت می شود و
به این عرصه ھا مورد بحث و 

دادن . ارزیابی قرار می گیرد
نیازو مشاوره اطالعات مورد

حقوقی توسط مسئولین سازمان 
یکی دیگر از موارد فعالیت 

.ماستھفتگی
ما پناھجویان در جریان پروسه 

طوالنی پناھندگی با قوانین اداره 
دست و پنجه نرممھاجرت باید

دوره ای که با انتظار، دلھره . کنیم
و سختیھای معیشتی و امنینتی

اما موفقیت . بسیار ھمراه است
ما بخشا به آن تالش آگاھانه ای 

می بستگی دارد که در پیش
.گیریم

به امید سرنگونی ھر چه زودتر 
جمھوری اسالمی

کنوانسیون ژنو؛ گرفتن حق پناهندگي از نگاه سازمان ملل
نھايي كه ديگر جايي را براي انسا

ادامه زندگي در فضاي خفقان 
كنوني حاكم بر ايراِن تحت حاكمیت 
جمھوري اسالمي ندارند و ماندن 
در ايران، به حتم امنیت آنھا را به 
خطر مي اندازد، فرار را بر قرار 
ترجیح مي دھند و به كشوري ديگر 
پناه مي برند تا بتوانند فارغ از 

ران، به ادامه فضاي حاكم بر اي
حیات اجتماعي و سیاسي خود 

.بپردازند
فارغ از ھر گونه تعلق سیاسي، 

، ھر شخص فراري از ... مذھبي و 
جھنم جمھوري اسالمي داراي اين 
حق انساني است كه كشوري 
ديگر را براي ادامه زندگي خود 
انتخاب كند و سازمان سراسري 

بیمرز از حق -پناھندگان ايراني 
ه افراد متنفر از انساني ھم

جمھوري اسالمي و بیزار از زندگي 
در جامعه اسالمي سرمايه داري 

.كنوني دفاع مي كند

اما اين تنھا يك سوي قضیه 
فرايند گرفتن پناھندگي از . است

نگاه سازمان ملل و در نتیجه 
كشورھاي امضا كننده آن، از 
فیلتري به نام كنوانسیون ژنو و 

. گذردمفاد ذكر شده در آن مي
كنوانسیون ژنو با تعريف شخص 
پناھنده و ھمچنین پناھندگي، 
دايره اين موضوع را محدود مي 
كند و تنھا اشخاصي كه در 

چھارچوب آن قرار مي گیرند، 
مجازند كه از اين حق برخوردار 

.باشند
بر اساس تعريف كنوانسیون ژنو 

پناھنده به صورت زير تعريف ١٩٥١
:مي شود

اصطالحعريفـ ت1مادة
»پناھنده«

حاضر كنوانسیوناز لحاظـ الف
شخصيبه» پناھنده«اصطالح
:گردد كهمياطالق

از يكمقبلحوادثدر نتیجه) 2(
موجهترسعلتو به1951ژانويه

نژاد يا بهمربوطعللبهاز اينكه
در يا عضويتيا ملیتمذھب
يا اجتماعيھايگروھبعضي
تحتعقايد سیاسيداشتن

از قرار گیرد ـ در خارجشكنجه
خود عاديسكونتكشور محل

تواند و يا برد و نميسر ميبه
خواھد مذكور نميترسبعلت

كشور قرار آنحمايتخود را تحت
فاقد تابعیتكهدھد يا در صورتي

در حوادثياز چنینو پساست
سكونتاز كشور محلخارج

برد ـ خود بسر ميدائمي
مذكور ترستواند يا بعلتنمي
.كشور بازگرددآنخواھد بهنمي

كنوانسیونـ از لحاظ) 1(ـ ب
از قبلكهوقايعي«حاضر عبارت

افتادهاتفاق1951ژانويهاول
الفمذكور در قسمت» است
:ازعبارتست1ماده

از اولقبلكهوقايعي«ـ الف
دادهدر اروپا روي1951ژانويه
يا» است

از اولقبلكهوقايعي«ـ ب
در اروپا يا جاي1951ژانويه

.»استدادهديگر روي

انسیون مطالب فوق گزيده از كنو
ژنو مي باشد كه به صورت 
انتخاب براي فھم بھتر عینًا ترجمه 

.شده اند
لذا اصل مھم از نگاه يك كشور 
اروپايي براي دادن حق 
پناھندگي، ارايه مدارك و ادله 
مناسب و ارايه آنھا در چارچوب 
بند دوم ماده يك و درنتیجه قانع 
كردن اداره مھاجرت كشور مذبور 

ھندگي و براي دادن حق پنا
درنتیجه قرار گرفتن در زير اين چتر 

.حمايتي است
اشخاصي كه به داليل ذكر شده 
نتوانند به كشور مطبوع خود 
بازگردند و احتمال شكنجه در 
كشور مطبوع خود را دارند و يا 
امنیت آنھا در خطر باشد، قادر به 

. گرفتن حق پناھندگي ھستند
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اما موضوع حیاتي، اثبات حقانیت 
راي ادعايي است كه توسط خود ب

. شخص پناھند صورت مي پذيرد
توصیف كلي شرايط و وضعیت 

در اينجا ( فعلي كشور مطبوع 
و بیان ) منظور ايران است 

فشارھا و خفقان موجود در 
جامعه به صورت كلي، ھیچ 
كمكي به شخص متقاضي نمي 

موضوعي كه شايان ذكر . كند
است، آگاھي اداره مھاجرت ساير 

و داشتن اطالعات كافي كشورھا 
در مورد وضعیت كلي شرايط 
حاكم بر كشورھايي است كه 
اشخاصي از آنھا براي گرفتن 
اقامت به كشور آنھا مھاجرت مي 

.كنند

مھم اين است كه شخص بتوانند 
توصیفي از وضعیت خود و ارايه 
ادله كافي و الزم براي اثبات 
حقانیت خود در مورد ادعاي 

تمامي . اشدپناھندگي داشته ب
پرونده ھاي اداره مھاجرت به 
صورت منفرد و فردي مورد 

يعني . بررسي قرار مي گیرد
اينكه ھر شخص بايد نشان دھد 
كه فعالیت او در چه سطح و با 
چه ھدفي و در چارجوب 

.كنوانسیون ژنو باشد
البته نكته شايان ذكر اين است 
كه پناھندگاني كه به ھر دلیل از 

اند، و در خارج از ايران خارج شده
ايران و بعد از خروج از ايران به 
فعالیت سیاسي مشغول شده 
اند، كماكان مي توانند فعالیت 

سیاسي در خارج از ايران را 
موضوع اصلي پرونده خود قرار 

با اين تفاوت كه فعالیت . دھند
آنھا در خارج از ايران و در كشوري 
كه از آن تقاضتي پناھدگي كردند 

اين . سي قرار مي گیردمورد برر
فعالیتھا بايد به گونه اي باشد 
اداره مھاجرت را قانع كند بر ضد 
جمھوري اسالمي و مبارزه با اين 

اين فعالیتھا اصطالحًا . رژيم است
مي ) surplace( سور پلیس

.باشد

در مقاالت بعدي كنوانسیون ژنو و 
مواد آنھا مورد بررسي قرار مي 

.گیرد

یون قاسم فرطوسی و نتایج بررسی آکس
آن از سوی بیمرز

فرشاد با اشاره به وضعیت فعالیت 
قاسم، ھرگونه تصمیم گیري در مورد 
اخراج وي را حكمي نا عادالنه و 
خالف واقع خواندند و اضافه كردند كه 
اين حكم بر اساس فعالیتھايي كه 
قاسم فرطوسي در ايران و ھمچنین 
در سوئد داشته است، مي تواند 

خطرات جاني و امنیتي را براي اين 
فعال سیاسي به دنبال داشته باشد 

.و امنیت او به خطر بیافتد

در ادامه رسول بناوند، وضعیت 
كنوني قاسم فرطوسي را به 
زبان سوئدي براي اداره 
مھاجرت تشريح و خاطر نشان 
كرد كه اين حكم، بسیار 
ناعادالنه خواھد بود و جان او در 

فرار از چنگال . ادخطر خواھد افت
جمھوري اسالمي و پناه بردن 
به كشور امن براي ادامه 
فعالیتھاي سیاسي، تصمیمي 
بوده است كه به دلیل شرايط 

بد امنیتي و نبود امنیت كافي، 
قاسم را مجبور به اتخاذ آن 
نموده است و حاال اداره 
مھاجرت سوئد با اين تصمیم 

خود، دوباره اين فعال 
ال سیاسي را به چنگ

جمھوري اسالمي 
خواھد فرستاد كه از 
ھم اكنون مي توان به 
آينده اين تصمیم آگاه 

.بود

سپس فعالین سیاسي 
ديگري در حمايت از قاسم 
فرطوسي و نكوھش حكم 
دادگاه اداره مھاجرت و 
عواقب وخیم چنین 
تصمیماتي از سوي اداره 
مھاجرت سخناني را ايراد 

شعارھايي از سوي . نمودند
بر ضد رژيم جمھوري حضار 

اسالمي و در حمايت از 
قاسم فرطوسي سر داده 
شد و خواھان آزادي اين 

.فعال سیاسي شدند

در پايان دو نماينده از 
سوي اداره مھاجرت 
براي گرفتن نامه 
اعتراضي سازمان 
سراسري پناھندگان 

بیمرز حضور پیدا -ايراني
كردند و پس از دريافت 
نامه، دقايقي با رسول 
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اوند در مورد پرونده قاسم فرطوسي بن
رسول شرايط قاسم را . گفتگو كردند

براي نمايندگان تشريح و در مورد 
شرايط امنیتي حال حاضر در ايران و 

عواقب بازگرداندن قاسم فرطوسي به 

ايران نكاتي را دوباره گوشزد كرد 
و خواستار توقف ديپورت وي 

.شدند

حکم . اطالعیه بیمرز
دادگاه اداره

مهاجرت سوئد در 
مورد پناهجوی 
ایرانی قاسم 

فرطوسی

قاسم فرطوسی 
پناھجوی ایرانی 
که از تاریخ ھفتم 
ماه مارس در 
بازداشتگاه اداره 
مھاجرت در 
مشتا حومه استکھلم در 

بازداشتگاه بسر می 
و روزسه شنبه . برد
10آوریل ساعت 30

توسط پلیس 30و
مرزی سوئد به قصد 
دیپورت به فرودگاه 

.الندا منتقل گردیدآر
و نھایتا با مقاومت ھای 
بسیار قاسم فرطوسی 
پلیس سوئد موفق به اینکار 

و ھفته گذشته آزاد .نشد
امروز دادگاه اداره .شد

مھاجرت سوئد حکم باز 
شدن پرونده اش را صادر 

کرد
سازمان سراسری 

بی مرز-پناھندگان ایرانی

ارزش زن در اسالم و جمهوری 
اسالمی

زن ھمیشه در اسالم به عنوان 
کنیز و فرمان بردار و اطاعت کننده 
بوده و میباشد و غیر از اینکه در 
رحم خود بچه ای بپروراند و ان را 

را بدنیا بیاورد و با سختی انھا 
بزرگ کند و به کارھای خانه 
رسیدگی کند ارزش دیگری 
نداشته و ندارد و اگر سر پیچی یا 
نا فرمانی کند از نظر مرد خود یا 
برادر یا پدر خود با کتک و نا سزا و 
خشونتھای شدید روبرو میشدند و 
میشوند و در بیشتر وقتھا زنان به 
قتل میرسند یا به سنگسار یا 

و اکنون این اعدام محکوم میشوند
مجازات در جمھوری اسالمی با 
رھبران خونخوارش به شدت تمام 

.اجرا میشود 
زنان ھمیشه در اسالم به 
عنوان کاال به فروش میرسند یعنی 
ھمان مھریه که به عنوان ازدواج به 
انان تعلق میگیرد و اگر زمانی ھم 
بخواھد البته با رضایت شوھرش جدا 

وشش به شود باید از ھمان پول فر
خانه شوھرش و نفقه خود که برای 

روز خرج ١٠ماه و ٣گذراندن فقط 
روزانه اش است صرفه نظر کند و 
حتی برای دیدن بچه ھای خود باید 
شوھرش رضایت دھد و صالحیت او 
را به دادگاه اعالم کند زن بدبختی که 
خودش بچه را در وجودش پرورانده و 

زنھا ھمیشه مورد . خود بزرگ کرده
تم و ازارو اذیت قرار میگیرند در صد س

باالیی از زنھا فقط زنده ھستند و 
نمیتوانند زندگی کنند چون اصال 
معنی زندگی در اسالم و کشور 
جمھوری اسالمی وجود ندارد و 
ھمیشه سرکوب میشوند مردھا 
ھمیشه باالتر از زنھا قرار میگیرند چه 
از نظر اجتماعی و چه از نظر 

مردھا بیشتر از خونبھای . حقوقی 
زنان میباشد و زنان حتی در ارث بردن 
از اموال مادر و پدر که فوت میکنند 

. نصف مردھا ارثیه به انھا میرسد
مردھا ھمیشه میتوانند ھم زمان 
چند ھمسری داشته باشند و به 
کنیزھایی به کنیز قبلی اضافه کنند و 
مردھا از نظر اسالم و جمھوری 

ای خاکی اسالمی کثیف اگر در دنی
کار خوبی انجام دھند حتی پس از 
مرگشان ھم در بھشت به انھا حوریه 
ھای عریان نوید میدھند یعنی در 

بھشت ھم زنان به عنوان کاال به 
دختران باید . مردھا عرضه میشوند

باکره به فروش برسند تا مردھا انھا را 
قابل خریداری بدانند یعنی ھمان 

ه ای تعیین مھریه و اگر دختری باکر
خود را از دست بدھد و نتواند با 
جراحی باکره شود یعنی پولی برای 
جراحی نداشته باشد از ترس ابروی 
خود دست به خود کشی خود 
سوزی یا فرار از خانه و خانواده 

.میکند 
مردھا در جمھوری 
اسالمی در ھمه کارھا ازاد 
ھستند حقوقی و اجتماغی البته 

ری کارھایی که مورد تایید جمھو
اسالمی باشد چون ھمیشه 
مردھا از مقام باالتری نسبت به 
زنان ھستند در اسالم و 

در کشور . کشورھای اسالمی
جمھوری اسالمی با رھبران 
خونخوارش و جنایت کارش زنان 
اجازه ندارند بدون رضایت شوھر 
خود یا برادر یا پدر خود خارج از 
خانه فعالیتی داشته باشند زنھا 

حصیلی که دولت در رشته ھای ت
جمھوری اسالمی تعیین کرده 
باید شرکت کنند و نمیتوانند مانند 
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مردھا در ھمه رشته ھا شرکت 
داشته باشند از قبیل خلبانی 

زنان نمیتوانند .…غواصی و غیره 
در کشور جمھوری اسالمی 
جنایتکار در ھمه رشته ھای 
ورزشی شرکت کنند و اگر ھم 
اجازه داشته باشند در بعضی 

ه ھا فعالیت کنند با حجابی رشت
که سر کوب انان است باید 

چه زنھا . فعالیت داشته باشند
چه دخترھا و چه دختر بچه ھایی 
که ھمیشه و ھر روزه در کشور 
جمھوری اسالمی به فحشا و 
خود فروشی وادار میشوند و 

ھمیشه این فریادھا در گلو خفه 
میماند باید با صدای بلند ازادی و 

با مردھا را فریاد برابری زنان
بزنیم و خواسته ھای خود را 

.مطالبه کنیم

اخبار پناهندگي
اقامت يك فعال سیاسي

حمید رضا حسني ياوند، از فعالین سیاسي ايراني و از اعضاي سازمان 
واحد استكھلم، پس از ارايه مدارك الزم به اداره -سراسري ايراني بیمورز

حمید رضا از . اھندگي و اقامت شدمھاجرت، سرانجام موفق به كسب پن
اعضاي فعال سازمان و فعالي سیاسي بود كه بعد از دستگیري توسط 
پلیس، و ارايه مدارك الزم سانجام اداره مھاجرت را قانع كرد و به او حق 

بیمرز - از سوي سازمان سراسري پناھندگان ايراني. پناھندگي اعطا شد
.به اين فعال سیاسي تبريك مي گويیم

وضعیت پناھندگان در آلمان
بنا به اطالعات دريافتي از سوي فعالین پناھندگي در آلمان، اداره 
مھاجرت اين كشور شرايط بسیار بدي را براي پناھجوياني فراھم كرده 

طبق گفته ھاي يكي . است كه اين كشور را براي اقامت انتخاب كرده اند
روستاھاي بسیار دور و از اين پناھندگان با نشريه بیمرز، اقامت در 

، و حتي كار ...ھمچنین عدم ارايه ھرگونه امكانات از جمله اينترنت و 
ساعته در روز و آن ھم با ھزينه بسیار كم و در حد بردگي، از ٤اجباري 

.جمله سیاستھاي در پیش گرفته اداره مھاجرت آلمان است

اعتصاب پناھندگان در ھلند
براي تصويب قانوني مبني بر مجرم شناخته به دنبال تالش دادگاه ھلند 

شدن كساني كه بعد از سه بار عدم نتیجه گیري در اين كشور، آنھا را 
.وادار به خروج از اين كشور و آن ھم با عنوان مجرم مي باشد

پناھجويان ھلندي به دنبتل شرايط بسیار بد و ھم چنین قوانین غیر 
ده اند و حتي حال برخي از انساني اين كشور، دست به اعتصاب غذا ز

.اين اعضا بسیار وخیم شد و آنان را به بیمارستان منتقل كردند


