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 حمايت از پناهندگان ايراني
  ١٣٨٣خرداد ٢٩ - ٢٠٠٤ -  ژوئن ١٨جمعه 

 سوئد - استكهلم
 

المللي  انجمن پژوهشگران ايران، بدليل حمايت از پناهندگان ايراني در روز بين
گردد،  زي اعالم ميپناهندگي آه همه ساله از سوي سازمان ملل متحد در چنين رو

 را بعنوان يك حرآت نمادين ١٣٨٣ خرداد ٢٩ برابر با ٢٠٠٤ ژوئن ١٨روز جمعه 
 .به حمايت از پناهجويان ايراني در سراسر جهان اختصاص داده است

نمايد آه براي  انجمن پژوهشگران ايران از آليه هموطنان خود درخواست مي
هاي زندگي از  تبداد و نبود حداقلحمايت از فرزندان راستين ايران آه بدليل اس

اند در اين  جمهوري اسالمي گريخته و به ديگر آشورهاي جهان پناهنده گشته
 .همبستگي ملي و اعتراضي شرآت فعال داشته باشند

اي  انجمن پژوهشگران ايران اعتقاد راسخ دارد در صورتيكه اعتراض گسترده
ض هشداري خواهد بود به حكومت از سوي تمامي ايرانيان بانجام برسد، اين اعترا

هائي آه براي منافع اقتصادي  جمهوري اسالمي از سوئي و از سوي ديگر به دولت
 .دهند خود حمايت از اين حكومت را ادامه مي

مرآز اصلي اين اعتراض در شهر استكهلم پايتخت سوئد است و داريوش اقبالي 
هايش به نابرابريهاي اجتماعي ـ  ضهنرمند بزرگ و مردمي ايران آه هميشه اعترا

سياسي زبانزد بوده است نيز با حضور خود اين حرآت اعتراضي را حمايت خواهد 
بدون ترديد حضور اهل قلم و انديشه، هنرمندان و برگزيدگان جامعه ما در چنين . نمود

مي هائي نشانگر بيداري، هوشياري و ايستادگي و مقاومت ما ايرانيان به تما آئي گردهم
 ها و مردم جهان خواهد بود دولت

هاي آشورهاي  انجمن پژوهشگران ايران ضمن پيشنهاد تجمع در مقابل پارلمان
هاي بعدي  باشند، در اطالعيه مختلف آه مراآز اصلي قانونگزاري در آن آشورها مي

 .خود مراآز تعيين شده با نظر مقامات مسئول را باطالع همگان خواهد رساند
 

 گران ايرانانجمن پژوهش

 
Central Office and Contact: 

webs i te:  www.aci i ran.com, emai l :  info@aci i ran.com 
ACI - PO Box 7630 London NW6 3ZB, England. Tel 44 20 7328 8415 Fax 44 20 7328 1484 

Registered Offices: Paris-France,   London-England,   Berlin-Germany,   Zurich-Switzerland,   Washington D.C.-USA 

 


