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ماده  13اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
ب /ھر کس حق دارد ھر کشوري و از جمله کشور خود را ترک نمايد يا به کشور خود باز گردد.
ماده  14اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس حق دارد در برابر تعقيب ،شکنجه و آزار ،پناھگاھي جستجو کند و در کشورھاي ديگر پناه اختيار کند.
ب /در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارھائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ،نميتوان از اين
حق استفاده نمود.
ماده  15اعالميه جھانی حقوق بشر
الف /ھر کس حق دارد که داراي تابعيت باشد.
ب /احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده  :13ھر کس حق دارد که در داخل ھر کشوري آزادانه عبور
و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
دولت جمھوری اسالمی ايران ناقض دائمی و برنامه ريزی شده حقوق انسانی است و به بھانه ھای مختلف مردم ايران را
آماج حمالت وحشيانه خود قرار داده و عده ای را دستگير ،شکنجه و راھی زندان ميکند.
از اين رو مردم ايران برای نجات جان خود از دست دولتمردان سرکوبگر ،مامورين وزارت اطالعات ،نيروھای
خودسر و ...از ايران فرار کرده تا خود به کشورھای امن برسانند .
متاسفانه در بسياری از کشورھا و مناطق مدعی امن بودن برای پناھجويان ،به دليل عدم آگاھی از وضعيت واقعی مردم
ايران به اينان احترام نگذاشته و برخالف ماده  14اعالميه جھانی حقوق بشر امکانات انسانی و رفاھی در اختيارشان
قرار نميدھند.
اخيرا با خبر شديم پناھجوی ايرانی به نام محمد رھسپاری در ايالت بايرن به لحاظ تبعيض ،مشکالت اداری ،رفاھی و
فشارھای روحی وارده و در اعتراض به شرايط موجود در محل اقامت خود که ھمچون زندان بوده است ،دست به خود
کشی زده است.

آسايش و حمايت از پناھجو و پناھنده از وظايف انسانی دولت ھاست
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن ھرگونه تبعيض ،بی توجھی نسبت به پناھجويان) ،از انجائيکه
اين پناھجويان در شرايط بسيار سخت روحی و دور از خانواده ،مملکت ،امکانات زيستی خود و  ...قرار دارند ( الزم
ميداند که دولت آلمان و ساير کشورھای )مدعی شناخت ،پذيرش و حفظ اعالميه جھانی حقوق بشر می باشند( پناھنده
پذير سريعا ً با احترام به ماده  14و  13اعالميه جھانی حقوق بشر نسبت به اجرای خواسته ھای زير اقدام نمايند.
 – 1آزادی در رفت و آمد و رفع ممنوعيت  30کيلومتر و ...
 - 2حضور مشاور روانشناس و مترجم و راھنما برای پناھجويان در منطقه و اقامتگاه ھای پناھجويان
 - 3ايجاد شرايط زيستی مناسب انسان ،براساس مواد  26/ 25/ 24اعالميه جھانی حقوق بشر برای پناھجويان
 . 4امکانات ارتباطی برای پناھجويان به خصوص اينترنت برای آگاھی از وضعيت مردم کشور خود
349

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

