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 اطالعيه 

 
 خودکشی يک پناه جو در ترکيه

 
 .  يک پناه جوی ايرانی به نام علی سليمانی زاده اقدام به خودکشی کرد و جان سپرد۲۰۰۳ششم ماه مى روز سه شنبه 

پس از .  معرفی می نمايدUN سال پيش همراه همسر و پسرش در شهر مرزی آغری ترکيه خود را به دفتر۴نامبرده 
نزديک سه ماه پيش در اعتراض به رد شدن تقاضای پناهندگی و بسته شدن . ن منتقل گرديدچندی به شهر آفيو

او در نتيجه ی تالش پزشکان از مرگ .  آنکارا با خوردن سم اقدام به خودکشی نمودUNپرونده اش در مقابل دفتر
ر اعتراض به اين پاسخ در مقابل او د.  ترکيه پرونده وی را گشود، اما مجددا با پاسخ منفی روبرو شدUNنجات يافت و 

.  آنکارا تهديد به خودکشی می نمايد، اما توسط پليس دستگير و به بازداشتگاه امنيت آنکارا منتقل می شودUNدفتر
 به - که مشخص نيست دقيقا به دليل خودکشی بوده يا علت ديگری داشته است- روز پس از بازداشت، خبر مرگ او۶

  .خانواده اش داده می شود
علی سليمانی زاده چون هزاران پناه جوی ايرانی ديگر در شهرهای مختلف ترکيه با مشقت و سختی زندگی می 

مجموعه ی اين انسان ها که از جهنم جمهوری اسالمی جان بدر برده اند، در تحقير و آوارگی و ناامنی در . گذراند
 . ی همسايه گرفتار آمده اند و با زندگی سخت و شرايط بسيار نا مساعدی مواجه انداردوگاه های کشورها

ما از کليه هموطنان مان در خارج از کشور، رسانه های عمومی ارتباط جمعی، تشکل های دمکراتيک و مدافع حقوق 
 ساله علی ۸ و فرزند بشر، سازمان ها و احزاب سياسی تقاضا می کنيم برای انتقال اين پناه جويان بويژه همسر

 .  به کشوری امن تالش نمايند- که در شرايط بسيار ناگواری قرار دارند-سليمان زاده
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