
  !استکهلمپناهجويان در اعتراضی تحصن  گزارشی از

صدور پناهنده توسط رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی به کشورهای اروپایی و فرار هزاران تن  :توضيح
جهنمی ای که این رژیم وابسته و تبهکار برای   سياسی– از مردم بویژه جوانان از شرایط اقتصادی
یجاد کرده، یکی از پدیده های برجسته اجتماعی ای ست که از ميليونها تن از توده های تحت ستم ا

در چارچوب این روند، . ورای آن ماهيت ضد خلقی حکومت جمهوری اسالمی را به عينه می توان دید
پناهندگی آنها موافقت تعدادی از پناهجويان ايرانی که اداره مهاجرت سوئد تاکنون با تقاضای  اخيرا

دست به يک تجمع ) سرگل( سپتامبر در ميدان اصلی شهر استکهلم ٢٠ز تاريخ ا ، ننموده است
آنها با بر پا کردن چادری که با صحنه هائی از اعدامهای وحشيانه جمهوری اسالمی . اعتراضی زده اند

پوشيده شده است توجه عابرين را به خواستهای خود جلب نموده و اعتراض شان به سياستهای ضد 
 نفر می ٢٠  تعدادی از اين پناهجويان که در مجموع حدودا. عالم کرده اندرا ادولت سوئد پناهندگی 

مبادرت به اعتصاب غذا نموده و يکی از آنها لب اکنون برای رساندن صدای خود به افکار عمومی، باشند 
اما با اين همه هنوز پاسخی از اداره مهاجرت سوئد به آنها داده نشده . های خود را دوحته است

 ضمن پشتيبانی از اين حرکت اعتراضی جهت رساندن  ايرانالين چريکهای فدائی خلقفع. است
صدای اعتراض اين پناهجويان به افکار عمومی مبادرت به مصاحبه ای با آنها نموده اند که در زير توجه 

   .شما را به آن جلب می کنيم

 

   ٢٠١١ اکتبر -استکهلم

  

وئيد چرا در این محل چادر زده و مبادرت به اعتصاب غذا  ـ لطفًا خودتان را معرفی کرده و بگسئوال
  نموده اید؟

 ٢٠ن استکهلم که از تاریخ وه هستم سخنگوی اعتصابيدبا عرض سالم خدمت شما، من فاتح ابراهيم زا :جواب
به ا اعتصاب غذا، ما اول از همه ميخوایم ب در اینجا تجمع  شروع به اعتصاب کردیم و دليل ما از ٢٠١١سپتامبر 
مردم  بياریم رو پرده برای اینکه و آنها را.  و همه دنيا نشون بدیم جنایتهای جمهوری اسالمی روددولت سوئ

 این جنایتها رو بدونن و بفهمند که در ایران چه ميگذرد و یعنی ایران چه وضعيتی دارد، چه وضعيت یبيشتر
  .بحرانی دارد

  د نفر تا کنون در اعتصاب غذا می باشند؟ارند و چنچند پناهجو در این حرکت شرکت د: سئوال



 صاب غذا رو شروع  بله حدودًا ما بيست نفر هستيم، زن و بچه هم با ما هستند و ما االن هشت نفر اعت:جواب

 

 

  . شروع کرده به دوختن لبهاش٢٠١١ اکتبر ۴کردن و یک نفرشون که به اسم آقای فریدون حسن آذرپور از 

به شما  مقامات اداره پناهندگیجواب تقاضای پناهندگی داده اید؟ و از کی به سوئد آمده و : سئوال
  چه بوده است؟

 هفت هشت ساله تا ه ماه٩ یعنی از .  به نحوی یک موقعی اومدنودر حقيقت بچه ها هر یک به نوعی  :جواب
انی که اینجا ، اکثر کسهستندمتاسفانه، اغلب کسانی که اینجا و جوابی که همه گرفتن منفی بوده.داریم اینجا 

  .هستن حکم آنها دیپورتيه و کيس آنها در دست پليسه که دیپورت بشن به ایران

  دليل خروج شما از ایران زیر سلطۀ جمهوری اسالمی چه بود؟:سئوال

همه کسانی که اینجا هستن توی چادر یا تو این اعتصاب هستن همه شون سياسی بودن که به شيوه  :جواب
لف ضد جمهوری اسالمی ایران فعاليت داشتن و به شيوۀ علنی هم فعاليت داشتن و همانجور که همه های مخت

یران و روزی اميدونن جمهوری اسالمی چطور رفتار ميکنه با کسانی که فعاليت دارن بر ضد جمهوری اسالمی 
 این ردم نرسه، از دست یا بگوش م از ایران به گوش رسانه ها وکسینيست که خبر اعدام چند نفر و شکنجه 

  .ه ايموردآ از ایران خارج شده و بدولت سوئد پناه  است که مانبود امنيت جانی

برای ایرانی ها روشن است که بازگرداندن هر پناهنده ای به جمهوری اسالمی چه : سئوال
  آیا این خطرات را برای مسئولين رسيدگی به پرونده تان توضيح داده اید؟در بر دارد خطراتی 

وردیم به دولت آ که پناه می کنه بله ما به اداره مهاجرت سوئد توضيح دادیم که خطرات جانی تهدیدمون :جواب
سوئد ولی متاسفانه دولت سوئد یا اداره پناهندگان سوئد این حقيقت رو نميخواد به زبان بياره و این حقيقت رو، 

 مرگ از دست جمهوری اسالمی ندارید و چشمهاشو روی این حقيقت بسته و ميگه شما ترس جانی یا ترس
می تونيد برگردید به ایران، ولی برای همۀ ما و همه ایرانيان ثابت شده و همه دنيا ميدونن که رژیم دیکتاتوری 

 .جمهوری اسالمی ایران به چه نحوی با کسانی که به ضد این حکومت مبارزه ميکنن چگونه رفتاری رو داره

  ه پناهدگان با شما تماس گرفته و در جریان اعتراض شما هستند؟آیا مراکز رسيدگی ب: سئوال

ما با خيلی ها تماس گرفته ایم و متاسفانه تا االن به اون شيوه ای که باید بياین و به ما جواب بدن،  :جواب
گوش به حرفهای ا تماس داشتيم و نشست داشتيم جواب خواسته های ما رو ندادن و چند بار با اداره مهاجرت م

ميدن ولی درخواست، درخواستهایی که ما داریم تا االن اجابت نکردن و امتناع می کنن از این درخواستها، ما 
ولی از سازمانهای سوئدی و ایرانی اومدن و پشتيبانی خودشون رو اعالم کردن و از هميجا سپاسگزاری ميکنم 

  از این عزیزان

   اند چگونه برخورد کرده اند؟هایی که شاهد حضور شما در اینجا بوده سوئدی: سئوال



نگاه پناهندگان  دیپورت، یعنی دیپورت  موضوع اینبهبدی  خيلی ها با چشم  الزم به ذکر است که سوئدی:جواب
می کنن و ميگن که نباید این کار رو بکنه اداره مهاجرت، ولی اداره مهاجرت هم از قانون خودش نمی خواد دست 

بکنم که یک دختر سوئدی چند روز پيش اومده بود اینجا و ره که این رو اشاره برداره متاسفانه، ولی الزم به ذک
ميگفت من نمی تونم کاری بکنم ولی ميخوام به هر شيوه ای باشه به شما کمک بکنم اگر کسی حاضره با من 

  .ازدواج بکنه که دیپورت نشه به ایران

  از ایرانيان مقيم اینجا چه انتظاری دارید؟: سئوال

 تمام هم ميهنان و ایرانی های مقيم سوئد انتظار داریم که واقعًا به پشتيبانی ما هر حرکتی و یا هر  از:جواب
فشاری که می تونن به اداره مهاجرت سوئد بيارن و هر چه در توانشان است از ما حمایت کنن به هر شکلی که 

پناهجویان سوئد و از هر طریقی که  وسيله فرستادن پيام توسط موبایل و یا تلفن زدن به سازمان ميتونن به
  .خودشون بهتر ميدونن از ما حمایت کنن و پشتيبانی نمایند

 ما از این حرکت شما حمایت کرده و سعی ميکنيم .خيلی ممنون رفيق عزیز از وقتی که به ما دادید 
  .که تا آنجا که در توانمان است صدای شما را به گوش ایرانيان برسانيم، با تشکر


