
 پناهجويان ايرانی را تنها نگذاريم
 

 ما خواهان آزادی پناهجويان زندانی در ترکيه و انتقال آنان به کشوری امن هستيم
 

در اعتراض به . صدها پناهجوی ايرانی، مدت دو سال است که در بالتکيفی و خطر ديپورت بسر می برند
 نفر از پناهندگان 300 های آنها، بيش از توجه کمیسياريای عالی سازمان ملل در مورد رسيدگی به پرونده

 تن از پناهجويان به نشانه 15در همين حال . مقیم شهر وان ترکيه، در مقابل دفتر اين سازمان تجمع کردند
 روز از تحصن واعتراض پناهجويان، پليس ضد شورش 5پس از . اعتراض دهان خود را بخيه زده بودند
شيانه ای به صف تجمع کنندگان حمله کرده و آنها را بوسيله باتوم ، ترکيه و سازمان امنيت آن به طرز وح

پليس ترکيه حتی به کودکان و افراد کهنسال نيز رحم نکرده و . چوب و سنگ مورد ضرب و شتم قرار دادند
تعدادی از اين پناهجويان بر اثر ضرب و شتم پليس بيهوش شده و تعداد زيادی نيز از جمله کودکان خردسال 

.صورتشان زخمی گرديدندسرو   
 

پس از چندين روز پس .  پناهجوی معترض دستگير شده و روانه زندان شدند58در اين حمله وحشيانه تعداد 
از محاکمه در يک دادگاه، ظاهرًا دادگاه حق را به پناهجويان داده و حکم آزادی آنان را صادر می کند اّما 

.گان همچنان در زندان بسر می برندعليرغم اين حکم، تعداد زيادی از بازداشت شد  
 

:پناهجويان ايرانی که اساسًا از فعالين سياسی کردستان ايران می باشند خواهان   
 

.رسيدگی هر چه سريعتر به پرونده پناهجويان و فرستادن آنها به کشور ثالث) 1  
 

  هستند تأمين امنيت جانی پناهجويان و قانونی کردن اقامت آنها در مدتی که در ترکيه)2
 

. تأمين هزينه مالی زندگی پناهنجويان و نيازهای پزشکی آنها هستند) 3  
 

 راه کارگر ضمن دفاع و پشتيبانی از خواست و اعتراض پناهجويان خواهان -سازمان کارگران انقالبی ايران
 شهر وان و آنست که پناهجويان ايرانی ، که از جهنم جمهوری اسالمی گريزانند، از امنيت کامل قانونی در

.ديگر شهرهای ترکيه برخوردار شوند و سايه شوم ديپورت از سر پناهجويان برداشته شود  
 

می بايست پناهجويان ايرانی، به لحاظ مالی و تأمين مسکن و بهداشت توسط ترکيه و کميساريای سازمان ملل 
ند و در اين فرصت با تا از موقعيت وحشتناک فقر و گرسنگی و آوارگی رهايی ياب. متحد حمايت شوند

رسيدگی فوری به پرونده های آنان وجواب دادن به پناهجويان، اقدامات الزم برای انتقال سريع آنان به 
.کشوری امن فراهم شود  

 
. بی شک، اين حمله جنايتکارانه پليس ترکيه به پناهجويان و زندانی کردن آنان ، برای اولين بار نبوده است

شرمانه با گروگان گرفتن زندگی و امنيت پناهجويان، در تالش زد وبند با رژيم جنايتکار دولت ترکيه علنًا و بي
 کا  که - کا-حاکم بر ايران است؛ زد و بندی برای مبادله پناهجويان بی دفاع ايرانی در ترکيه با نيروهای پ

ناهجويان در ترکيه و دستگيری پناهجويان ايرانی و تشکيل پرونده های کامل از پ. در ايران بسر می برند
ادامه مذاکرات رژيیم های ترکيه و جمهوری اسالمی، بر سر تبادل نيروهای اپوزيسيون ، در ادامه سياستی 

.است که رژیم ترکيه سالهاست عليه پناهندگان  دنبال می کند  
 

 سازمانهای بين  راه کارگر از همه ايرانيان، سازمانهای مدافع پناهجويان و-سازمان کارگران انقالبی ايران
المللی مدافع حقوق انسانی دعوت می کند با تحت فشار گذاردن کميساريای پناهندگان سازمان ملل و دولت 



ترکيه، از طريق دامن زدن به تظاهرات ، آکسيونها و نوشتن نامه ها و طومارهای اعتراضی، از مطالبه و 
.رانی را تنها نگذاريم پناهجويان اي. اعتراض برحق پناهجويان ايرانی حمايت کند  
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