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 اطالعيه

 !برای ياری رساندن به پناه جويان در ترکيه ، با تمام توان بکوشيم 
 

.  ترکيه ، وطن نفرين شده دوم بسياری از ما تبعيديان ايرانی ، گذرگاه ناامنی برای فعالين سياسی برای رفتن به تبعيدگاه اصلی  بوده است
ل پاسخ گويي به درخواست هزاران نفر از جان به دربرندگان رژيم های دفتر کميساريای پناهندگی سازمان ملل در ترکيه نيز که مسئو

 المللی ديکته شده تنظيم خود را با سياست های بينهميشه ضدمردمی و ارتجاعی جمهوری اسالمی و ديگر ديکتاتوری های منطقه می باشد ، 
با رد کردن بسياری از . ان پناهندگی خودداری کرده است و از دراختيار نهادن امکانات مناسب حقوقی، رفاهی و درمانی به متقاضيکرده 

گذاشته تا دولت ترکيه براساس موافقت  اهندگان به کشورهای متبوعشان بازتقاضاهای پناهندگی ، دست پليس ترکيه را برای بازگرداندن پن
 .نامه های امنيتی با کشورهايي چون ايران به باز فرستادن آن ها ادامه دهد

، تعداد زيادی از پناه جويان کرد ايرانی که چندين سال از زندگی پناهندگی شان را در کردستان عراق گذرانده و به دليل در حال حاضر 
شرايط ناامن و بی ثبات عراق و فعال بودن باندهای تروريستی جمهوری اسالمی در منطقه راهی اين سرزمين نفرين شده گرديده اند پس از 

گان سازمان ملل در شهر وان ، مبنی بر رفع مسئوليت خود از فرستادن پناه جويان به دکميساريای پناهن ی از دفترماه  ها انتظار ، نامه ا
 .کشور ثالث دريافت داشته اند 

که جواب دوم را دريافت کرده اند و پرونده آن ها در دفتر سازمان ملل بسته اعالم شده است در معرض  جدی ديپورت قرار  پناهندگانی  نيز
 .دارند و خطر بازپس فرستادن آن ها را تهديد می کند

ی خواه در تمامی جهان   نيروهای ترقتكمبارزه برای به رسميت شناختن و اجرای حق پناهندگی ، از جمله وظايفی است که در مقابل تک 
 .بايد با تمام امکاناتمان به ياری پناه جويان برخيزيم. قرار دارد

 دهيم و خواهان رسيدگی جدی تذكربا تماس با دفاتر نهادهای مستقل بين المللی ، تهديد جانی پناه جويان کرد ايرانی را در ترکيه را به آن ها 
 . گرديمو مسئوالنه به شرايط دشوار اين پناه جويان

 .ما بار ديگر پشتيبانی خود را از خواست های برحق و انسانی پناه جويان اعالم می نماييم و در حد توانمان در اين راه می کوشيم
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