
 
 

 تجمع در اعتراض به مرگ پناهجوى زن ايرانى
 

 ايرانيان آزاد، مردم شريف و انساندوست 
 

 مه  ٢٣يک زن پناهجوى پنچاه ساله ايرانى به نام فاطمه قائمى زاده شوشترى، روز يکشنبه                  
، در اعتراض به رد درخواست پناهندگى اش دست به خودکشى زد و روز بعد جان خود را                  ٢٠٠٤

 . از دست داددر بيمارستان 
دولت سوئد به پيروى از سياست هاى اتحاديه اروپا، با رويکرد از معيارهاى انسانى و زيرپا                        
گذاشتن قوانين پناهندگى کنوانسيون ژنو، از دوسال پيش شرايط پناهنده شدن در سوئد را                   

 يک رشته توجيهات کليشه اى و بدور از               حدر مورد ايرانى ها، با طر        . ه است  سخت تر کرد  
اقعيات هاى موجود در ايران، مسائل مطروحه از طرف پناهجويان ايرانى را که از ظلم و ستم                    و

در پاسخ به درخواست       . رژيم جمهورى اسالمى فرار کرده اند، بى اعتبار تلقى مى کند                  
پناهندگى ايرانيان، عنوان مى شود که ايران جامعه اى امنى است بى آنکه اين واژه را به                          

 . ورندصراحت به ربان آ
او . فاطمه قائمى شوشترى با از دست دادن جان خود نشان داد که ايران، کشور امنى نيست                

نشان داد که حاضر است در سوئد بميرد اما به کشورى که در آن امنيت جانى و اجتماعى                         
سال هاست که  . ندارد و هر گوشه ى آن زندان و شکنجه گاه بويژه براى زنان است برنگردد                    

ارى فرياد مى زنند از ايران فرار کرده اند زيرا امکان ماندن در اين کشور براى شان                       ايرانيان فر 
اين را با چه ربانى بايد بگويند که دولتمردان سوئد را متفاعد کنند نبايد جان آنها را                           . نبوده

 .    وجه المعامله منافع خود قرار دهند
ن اظهار تاسف عميق از مرگ فاطمه         واحد سوئد،ضم  -)در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران   

فاطمه در حالى دست        . قائمى زاده شوشترى، دولت سوئد را مسبب جان او مى داند                  
 . بخودکشى زد که در بازداشت و تحت نظر پليس يود

در اعتراض به مرگ فاطمه قائمى زاده شوشترى و سياست هاى سختگيرانه پناهندگى سوئد،             
اره خارجيان سوئد، اوت لنينگ نمدن را متقاعد سازيم که براى           براى آنکه تصميم گيرندگان در اد      

جلوگيرى از چنين فجايعى در سوئد،  بايد سياست انسانى تر در قبال پناهجويان اتخاذ کند، روز                
 بعد از ظهر، در مقابل اوت لنينگ نمدن واقع در دروتنينگ گاتان                ٣ يونى، ساعت      ٢چهارشنبه  

ايرانيان آزاده و همه مردم شريف و انسان دوست                    از   .  تجمع خواهيم کرد       ٩٥شماره   
مى خواهيم، با حضور گسترده  خود در اين تجمع، به سياست  پناهندگى سوئد که موجب مرگ                
فاطمه و رنج صدها پناهجوى ايرانى و غيرايرانى که به زندگى مخفى روى آورده و شرايط                         

 .  بسيار سخت و غيرانسانى را مى گذرانند، اعتراض نمايند
 

 :  اجراى موارد زير هستيم  ما در اين تجمع اعتراضى خواهان
 

 تحقيق پيرامون مرگ فاطمه قائمى زاده شوشترى و اعالم علنى نتايج آن، -١
تغيير سياست هاى پناهنده پذيرى سوئد براساس قوانين کنوانسيون ژنو و اتخاذ                       -٢

 شيوه هاى انسانى  در جربان رسيدگى به پرونده ها، 
اى بسته شده پناهجويان ايرانى باز و در مورد آنها با توجه به اينکه ايران                 کليه پرونده ه  -٣

 کشور نامنى است، مجددا تصميم گيرى شود،
اداره مهاجرت و اداره خارجيان، تصميم در مورد ايرانيان را بر پايه گزارش سازمان هاى                   -٤

بان حقوق  بين المللى مدافع حقوق بشر نظير سازمان عفو بين الملل و سازمان ديده                
زيرا در چند سال گذشته، به تجربه ثابت شده            . بشر در مورد ايران، به اجرا در آورند          

است گزارشاتى که اين دو اداره براى تصميم گيرى به آن ها در مورد ايران استناد                        
 . اين نادرستى را مى توان با رجوع به اسناد ثابت کرد.  کرده اند، نادرست بوده است

 
 واحد سوئد-)در تبعيد( سياسى ايرانکانون زندانيان

 ٢٠٠٤ مه ٢٧
 
 


