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  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
    در خطر استسيئسودر   فعال کارگریني متید توآليمججان 

 
                                             

هشتاد و هفت    اول مردادشنبهسه                                                                     یالملل نياتحاد ب -یدي تبعشرويپ  

                                                                          
  ن در خطر استيمت ید توآليق مجيجان رف

 
 وحقوق یتشكالت پناهندگ ،یاسي سی،احزاب وسازمانهاین جنبش آارگري، فعالخواهي آزادیه انسانهايدر خواست از آل

  راني ای اسالمی و مخالف جمهوریك فعال آارگري نجات جان ی، برایبشر

  !زي عزیدوستان ورفقا
ن آارخانه مشغول بكار بوده ي سال در ا۶باشد آه مدت يس ميي در سو  AG gezollanَْ ن آارگر آارخانهي متید توآليمج

ت از يحما درین الملليواتحاد ب/سييسو /یديشرو تبعيآارگران پ ازیجمع( عضو تشكلین آارگري از فعالیو .است

  .باشديم) سييسو/رانيآارگران در ا

س بعد از هشت سال آه از اقامت يي سویاداره مهاجرت وپناهندگس پناهنده شده،يي به آشور سو2000نامبرده از سال 

 انجام یاسي سیت هايشان به لحاظ فعاليط اي نموده وبا توحه به شرایشان را بررسيگذرد پرونده ايس مييشان در سويا

 از یتوآلد يق مجيشود آه رفي صادر مین حكم در حاليا .شان صادر نموده استي ایس براييشده حكم به ترك خاك از سو

 انجام شده نامبرده یت هايران مسلما با توجه به فعاليشان به ايوبرگشت ا .باشديناف محروم مي اسی برایهر گونه تالش

  . اعدام مواجه استیشكنجه وحت ،ران با خطر زنداني ایتكار اسالميم جنايه رژيعل

 ی وحقوق بشری و تشكالت پناهندگیارگر مدافع حقوق آ  یاسي سیاحزاب وسازمانها ،زي عزیه دوستان و رفقاياز آل

 نموده یستاده گيس ايي سویم ظالمانه اداره پناهندگين تصمي رسانده تا در مقابل ایارين راه مارا يم در ايدر خواست دار

  .مي نجات دهی اسالمیپورت به قتلگاه جمهوريق را از معرض خطردين رفيوجان ا

از دوستان فرانسه زبان درصورت امكان به  (یسي وانگل  ی زبان آلمان را بهی در آار مطلب عي سهولت وتسریما برا

در . نديس فاآس نمايي سوی اداره پناهندگیم آه آنرا برايينمايزان در خواست ميه عزيه نموده و از آلي ته )فرانسه

  .دييه وفاآس نماي تهید خود راسا نامه ايتوانيد ميل بوديكه مايصورت

ارسال  kargar1357@hot mail.com ل ادرس يمي ما به ایك نسخه از انرا برايامه ن ني فاآس ا  لطفا در صورت

  .ميي نمایريگينموده تا متعاقبان پ

   یمتن نامه به فارس

  سيياداره مهاجرت آشور سو

  .........آدرس 

  .............فاآس
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   انيسالم خانمها ،آقا
 خاك   تركین توسط آن ادراه رد شده و نامبرده تحت فشار براي متید توآلي مجی اقایم آه درخواست پناهندگيافتياطالع 

  .س قرار گرفته استييسو

 در   فعالی آارگر باشد و با تشكالتيران در خارج از آشور مي این جنبش آارگري از فعالیكيشان يكه ايينجاآاز 

ن اطالعات و يگرد ماموريتحت پق ين طري فعال بوده واز ای اسالمیم سرآوبگر و ضد آارگر جمهوريه رژيس علييسو

 خطر اعدام به عنوان ی و شكنجه و حتیريران با خطر دستگي بازگشت نامبرده به ا . قرار داردیم اسالميه رژييقوه قضا

ن حكم يم آه نسبت به ايينمايم مواجه است لذا ما از شما در خواست مي رژی از سویمحارب وانواع اتهامات من در آور

  با تشكر . ديين نمايت نامبرده را تاميو امند نظر نموده يتجد

یسيمتن انگل  
 
 

Bundesverwaltungsgericht 
Abteilung IV 
Geschäfts-Nr: D7225/2006 
N 397 534 
Postfach 
3000 Bern 14 
Telefax: 004158 705 29 80 
... Juli 2008 
                                             

Dear ladies and gentlemen, We have been informed  that the application 

 of Mr.Majid Tavakkoli for asylum has been rejected by the asylum and 

 immigration authorities in switzerland and he has been enforcedto leave 

 switzerland at once with no chance to appeal.  Mr.Majid Tavakkoli has 

 been a prominent and active member of theKargari instituitional movement 

 abroad and has been widely involved in their public and constituitional 

 activities against the islamic dictatorship in Iran, hence he has been 

 identified by the intelligence services of the islamic dictatorship as 

 an ultimate opponent to the current government of Iran.  Upon his 

 deportation/return he will face arrest, torture and execution due to his 

 open cooperation with opposition 

 groups abroad and will be even further charged with many other 

 potential false accusations .  Therefore hereby we ask and urge you to 

 reconsider his application for asylum in order to guarantee his most basic 

 human right which is to survive .  
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یلمانمتن ا  
 

Bundesverwaltungsgericht 
Abteilung IV 
Geschäfts-Nr: D7225/2006 
N 397 534 
Postfach 
3000 Bern 14 
Telefax: 004158 705 29 80 
Sehr geehrte Dame 
Sehr geehrter Herr 
 

Wie wir erfahren haben, ist das Asylgesuch von Herr Majid Tawakoli 

 Matin(Ein Mitglied in fortschrittlichen Arbeitern im Exil-in Verbindung 

 internatioanler Allianz zur Unterstützung der Arbeiter im Iran(IASWI)) 

 abgelehnt, ihm den Aufenthalt in der Schweiz nicht mehr gestatten und er 

 von der Ausweisung aus der Schweiz bedroht ist. 

Herr Tawakoli ist wegen seiner politischen Aktivitäten gegen 

 islamisches Regime von seinem Geheimdienst beobachtet und in Verbindung unserer 

 Gruppe gegen Regime weithin angesehen  und gekannt. 

Die Rückkehr in die Heimat wird ihn in eine bestimmte Gefahr bringen. 

 Todesstrafe und Folter sowie im besten Fall Gefängnis sind die Fälle für 

 den Feind islamisches Regime und die Ungläubiger zu berücksichtigen. 

Wir bitten dies in der Folge zu beachten und bei einem positiv 

 gerechten Urteil sein Leben zu versichern. 

Mit freundlichen Grüssen 

............................ 

 


