Iranska Flyktingarnas Riksförbund i Sverige
امين پور احمدی پناھجويی اخراجی از فرودگاه ايران به سوئد بازگردانده شد
بنا به خبری که روز پنجشنبه  29اکتبر در سايت استکھلميان انتشار يافت ،بسياری از پناھجويانی که قبال به درخواست آنھا پاسخ منفی
داده شده بود با انتشار اين خبر محل ثابت زندگی خود را ترک کردند و يا در صدد ترک منازل خود بر آمده اند .در سايت استکھلميان
آمده است که طی ھفته ھای گذشته چندين مورد از اخراج اتباع ايرانی فاقد گذرنامه و يا برگه عبور با موفقيت توسط پليس سوئد به
انجام رسيده و مقامات مرزی ايران نيز افراد اخراجی را مورد پذيرش قرار داده اند.
از آن روز تا زمان انتشار اين اطالعيه بالغ بر  150مورد از سوی اين دسته از پناھجويان و بستگان آنھا با دفتر فدراسيون سراسری
پناھندگان ايرانی تماس گرفته شده و خواھان اظھار نظر و اقدامات فدراسيون شده اند.
در اطالعيه ای که از سوی سايت استکھلميان انتشار يافته است يک افسر پليس مرزی در پاسخ به سؤال آنھا مبنی بر اينکه آيا تغييری
در خط مشی مقامات ايرانی پيش آمده است ،گفت" :من ميتوانم تنھا آنچه را اتفاق افتاده است تأييد کنم و اينکه در ھفته ھای گذشته اتباع
ايرانی که فاقد گذرنامه و نيز برگه عبور بوده اند از سوی پليس سوئد با موفقيت به ايران اخراج شده اند".
فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی در سوئد در چند روز گذشته به جستجوی چند و چون اين خبر ادامه داد .بعد از ظھر روز جمعه
 30اکتبر با خبر شديم که اکبر پور احمدی به ھمراه امين پور احمدی فرزند  20ساله وی  22روز پيش ھنگام مراجعه به پليس در شھر
مالمو باز داشت شده بودند .پليس مرزی به دنبال دو ھفته بازداشت اين دو پناھجو ،روز جمعه  23اکتبر ھر دوی آنھا را به قصد اخراج
به ايران به فرودگاه ميبرد .پدر و فرزند ھر دو در فرودگاه دست به مقاومت زده و از سوار شدن به ھواپيما امتناع ميورزند .پليس
عليرغم به کار گرفتن خشونت عليه آنھا موفق به سوار کردن اکبر پور احمدی نميشود اما امين را با توسل به زور به درون ھواپيما
ميبرد .از آنجايی که امين پور احمدی گذرنامه به ھمراه نداشته است پليس ايران از پذيرش وی خودداری ميورزد و روز شنبه  24اکتبر
او را از ايران به گوتنبرگ سوئد بر می گردانند .ھم اکنون اکبر پور احمدی در بازداشتگاه پليس در شھر مالمو و امين پور احمدی در
بازداشتگاه پليس گوتنبرگ بسر می برد .جزئيات اين خبر و داستان غم انگيز اين پدر و فرزند را عبدﷲ اسدی از طريق ھمسر و دختر
 18ساله اين خانواده و يکی از دوستان نزديک آنھا بدست آورده است.
فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی در سوئد روز جمعه  30اکتبر پرونده و مدارک مربوط به اين خانواده را در دست گرفته و
اقدامات الزم را برای آزادی آنھا از بازداشتگاه پليس در دستور کار خود گذاشته است .به اطالع ميرسانيم که خبر توافق ميان ايران و
کشورھای اروپايی از جمله سوئد بر سر اخراج پناھجويانی که به تقاضای پناھندگيشان پاسخ منفی داده شده است در چند ھفته گذشته به
طور غير رسمی و در سطح شايعات انتشار يافته است .طبق تحقيقاتی که از سوی فدراسيون به عمل آمده ،بجز خبر دستگيری و
بازداشت اکبر و امين پور احمدی خبر ديگری در اين مورد منتشرنشده و از ھيچ منبع رسمی دولتی مثل وزارت امور خارجه و اداره
مھاجرت اين کشور خبر چنين توافقاتی تا زمان انتشار اين اطالعيه مشاھده نمی شود.
از نظر فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی ضرب و شتم امين و اکبر پور احمدی به منظور اخراج آنان با توسل به زور از سوی
پليس سوئد و نگاه داشتن آنان در بازداشتگاه بدون ارتکاب جرم نقض آشکار حقوق انسانی بويژه نقض حقوق پناھندگی است .به ھمين
دليل فدراسيون برخورد پليس به اين خانواده را محکوم ميکند و ھمه سازمانھا و نھادھای دفاع از حقوق پناھندگی را به حمايت از حقوق
انسانی اين خانواده فرا ميخواند.
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