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کمپین "علیه حق خاک" نتیجه داد!
پناهجویان در ترکیه از پرداخت هزینه اقامت موقت (حق خاک) معاف شدند

یادداشت سردبیر این شماره

دفتر دفاع از حقوق
پناهندگی حزب اتحاد
کمونیسم کارگری و
دوسال تالش
دوسال قبل دفتر دفاع از حقوق
پناهندگانی حزب اتحاد کمونٌسم
کارگری با دٌدن نٌاز اٌجاد اٌن
تشکل و به پشتوانه بٌانٌه حقوق
مهاجرٌن ) مصوب کنفرانس اول
حزب در ماه مه  ( ۷۰۰۲اعالم
موجودٌت کرد و کار خود را بر
اساس طرح کردن مهمترٌن قوانٌن
ضد پناهندگی موجود در جوامع
بٌن المللی وعقب زدن تک تک اٌن
قوانٌن آؼاز نمود.
از همان ابتدا برای فعالٌن اٌن دفتر
مشخص بود که راهی بسٌار سخت
را در پٌش دارند و باٌد به اٌن
کمبود ها جوابی الٌق و کمونٌستی
بدهند و با اٌن عمل نشان دهند که
فقط کمونٌستها مٌتوانند مدافع
واقعی حقوق جهان شمول انسانها
باشند.
طی اٌن دوسال دفتر توانست در
عرصه های مختلفی نقش اٌفا کند ؛
از تماسهای متعدد برای پناهجوٌان
گرفته تا ارسال نامه های مختلؾ
جهت جلوگٌری از دٌپورت و ٌا
جواب رد به پناهجوٌان  .در اٌن

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونٌسم کارگری ،گرفتن تارٌخ پرواز به کشور ثالث ،به علت
مسرور است تا به اطالع برساند که کمپٌن علٌه ناتوانى در پرداخت اٌن هزٌنه سنگٌن ،مجبور
"حق خاک" در ترکٌه به نتٌجه رسٌد و الٌحه به ماندن طوالنی مدت در ترکٌه مٌشدند.
معافٌت پناهجوٌان از پرداخت اٌن هزٌنه ،جهت
اجرا به وزارت کشور ترکٌه ابالغ شده است .در جلسات گسترده ای که مسئولٌن دفتر
پرداخت هزٌنه اقامت موقت در شراٌطی که پناهندگی حزب اتحاد کمونٌسم کارگری با
هٌچ پناهجوئی حق کار ندارد ،زندگی سازمانهای بشر دوست در ترکٌه داشت ،اٌجاد
پناهجوٌان در ترکٌه را دچار مشکالت اساسی جبهه ای کمپٌنی متشکل از سازمانهای مختلؾ
کرده بود .بسٌاری از پناهجوٌان حتی با وجود انسان دوست مورد
ادامً در صفحً ٤

مهاحبه باسیروان قادري دبیر دفتر پناهندگي حزب
اتحاد كمونیسم كارگري
در حاشیه نغو "حق خاک" در ترکیه
كٌوان رحمانً  5با ٌك حادثه تارٌخً مواجه
هستٌم به همٌن سبب قصد دارم سوال خودم را
اٌنگونه آؼاز کنم ،سً و ٌک سال است كه
انسانهاي ازادٌخواه و تحت ستم براي نجات
جان ،دچار معضل پناهندگً بوده اند  ،از

راسٌسم اجتماعی و دولتی تا بٌماري،
گرسنگً ،فقر ،فحشا  ،خودکشی و هزاران
معضل دٌگر  ،بخشی از زندگی اٌن انسانها
بوده .در ترکٌه  ،پناهجوٌان ،در کنار اٌن
ادامً در صفحً ۳

مبارزي برای زوذگی در ضاحل مرگ
مصاحبً با ویما اوصاری دبیر دفتر دفاع از حمُق پىاٌىذگی حسب اتحاد کمُویطم
کارگری َ -احذ ترکیً
کیُان رحماوی :ثب تْجَ ثَ فؼبلیتِبی ّعیغ دفتش فؼلیتِبی دفتش سا ثشای خْاًٌذگبى تؾشیغ
دفبع اص دمْق پٌبٌُذگی دس عطخ ثیي الوللی کٌیذ.
خقْفب دس تشکیَ دس استجبه ثب پٌبٌُذگبى
ادامً در صفحً ٥
ّ هؾکالت آًِب اص ؽوب هی خْاُن کَ همذاس اص

در هفحات دیگر
بیاویً حمُق مٍاجریه! مصُب کىفراوص اَل حسب اتحاد کمُویطم کارگری مً  ... ۷۰۰۷هفحه
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یادداشت سردبیر این شماره؛ مجید پستنچی
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دوسال تالش
مدت نٌز برای تعداد زٌادی از
پناهجوٌان در همه جا موفق به
درٌافت جواب پناهندگی شد .
عالوه بر اٌن کار روتٌن و هر
روزه دفتر ؛دفتر موفق به
تشکٌل جلسات متعددی با
جرٌانات مدافع حقوق پناهندگی
شد و در اٌن جلسات تمام
تالش خود را کرد تا به
مهمترٌن معضالت پناهجوٌان
اشاره کرده و مقابله با آنها را
بروی مٌز کار اٌن تشکلها نٌز
قرار دهد.
ٌکی از اٌن معضالت؛ مسئله
درٌافت حق خاک از
پناهجوٌان در ترکٌه بود ؛ که
واقعا برای پناهجوٌان زندگی
سراسر پر مخاطره ای را
اٌجاد کرده بود  .تا جائی که
حتی بعد از درٌافت جواب
مثبت از سازمان ملل در
ترکٌه ؛ پناهجو بعد ازانتظار
زٌاد برای انتقال به کشور
ثالث باٌد در هنگام خروج
مبلػ بدهی باقٌمانده را پرداخت
مٌکرد! واال به پرواز نمٌرسٌد
و اٌن مسئله باعث شده بود
بسٌاری از انتقالها به کشور
ثالث مدتها عقب بٌافتند و اٌن
برای دفتر دفاع قابل پذٌرش
نبود و باٌد جلوی اٌن مسئله را
مٌگرفتٌم و ثابت مٌکردٌم که
قانون هم مٌتوان عوض کرد
؛که خوشبختانه موفق به اٌن
کار هم شدٌم.
پروسه اٌن موفقٌت ؛از همان
آؼاز کار دفتر در ترکٌه زده
شد و در هر جلسه و ٌا
گردهمائی با سازمانهای مدافع
حقوق انسانی پناهندگان ؛

مسئولٌن دفتر دفاع ازحقوق
پناهندگی حزب اتحاد کمونٌسم
کارگری در ترکٌه عالوه بر
مطرح کردن مسائل متعدد؛ به
مسئله حق خاک اشاره کرده و
خواهان مبارزه با اٌن قانون
مٌشدند  .برای اولٌن بار در
بولتن شماره ٌک که در
سپتامبر سال قبل منتشر شد
همه اٌن گزارشات و جلسات
را با حضور نماٌندگان دفتر و
سازمانهای مدافع حقوق
پناهندگی در ترکٌه بطور کامل
درج کردٌم که قابل دسترسی
نٌز مٌباشد.
حق خاک تنها ٌکی از قوانٌن
ضد انسانی سٌستمهای موجود
در کشورهای جهان است که
به همت ما و سازمانهای مدافع
حقوق پناهندگی بثمر رسٌد!
اٌن پٌروزی را باٌد سکوی
پرش پٌروزی های مهمتری
کرد ؛ هنوز هم پناهجوٌان
اٌرانی در گوشه و کنار اٌن
دنٌای وارانه در معرض خطر
دٌپورت و ٌا عدم درٌافت
طوالنی جواب پناهندگٌشان
قرار دارند؛ اٌن مسئله باٌد
تمام شود ؛ ما باٌد بتوانٌم به
همه دولتهای سرماٌه داری و
به پشتوانه مردم آزادٌخواه دنٌا
و آوردن فشار ممتد به قوانٌن
اٌن کشورها بفهمانٌم که اٌرانی
بودن خودش کٌس مثبت است
و باٌد تا سرکار بودن اٌن
رژٌم خون آشام اسالمی و تا
مادامی که در اٌران بتوسط
مردم حکومتی آزاد برقرار
نشده ؛ اٌن حق برای هر
اٌرانی که از آن جهنم

مٌگرٌزد و از روی استٌصال به
خواست خود ؛به اٌن دولتها پناه
مٌآورد ؛ باٌد برسمٌت شناخته
شود .
پناهجوٌان اٌرانی باٌد خود در
اجرای اٌن خواسته قدم موثر را
بردارند ؛ اٌن قدم برداشته
نخواهد شد مگر اٌنکه در موقع
عنوان کردن دالٌل پناهندگٌشان
و فرارشان از آن جهنم ضد
انسانس و قرون وسطائی ؛
وعالوه بر عنوان کردن مسائلی
که باعث شده آنها از آنجا
بگرٌزند ؛ باٌد مسبب اصلی اٌن
مشکالت عدٌده در جامعه اٌران
را بدرست در مقابل اٌن دولتها
قرار دهند ؛ و بتوانند نماٌنده
بحق مبارزه در جرٌان باشند و
خواست مردم را که همانا
سرنگونی جمهوری اسالمی با
همه چپ و راستش و برقراری
ٌک جامعه آزاد و برابر است را
نماٌندگی کنند.
پناهجوٌان؛دفتر دفاع از حقوق
پناهندگی حزب اتحاد کمونٌسم
کارگری ؛ مدافع حقوق

"زوذي باد جمٍُری ضُضیالیطتی"

همه
انسانی
جهانشمول
پناهجوٌانی است که از دست
اٌن حکومت ضد انسان ؛ ضد
زن ؛ضد مرد؛ ضد کودک و
قرون وسطائی گرٌخته اند و اٌن
دفتر ابزار مناسبی برای اٌجاد
کانون اٌن مبارزه است ؛ دفتر
دفاع؛ متعلق به همه پناهجوٌانی
است که خود را متعلق به جنبش
سرنگونی طلب مٌدانند  .به دفتر
دفاع از حقوق پناهندگی بپٌوندٌد
و در اٌن مبارزه با بودن خود
در کنار دٌگر پناهجوٌان راه را
هموارتر کنٌد.
زنده باد دفتر دفاع از حقوق
پناهندگی حزب اتحاد کمونٌسم
کارگری
برقرار باد پرچم آزادی و
برابری
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مهاحبه باسیروان قادري دبیر دفتر پناهندگي حزب اتحاد كمونیسم
كارگري
در حاشیه نغو "حق خاک" در ترکیه
مشکالت  ،با ٌک معضل دٌگر،
رودر رو بودند " ،پول خاك" ٌا
هزٌنه سرسام آور اقامت موقت .
اٌن هزٌنه ؼٌر قابل پرداخت
برای پناهجوٌان  ،آن هم در
شراٌطی که پناهجوٌان اجازه
کار ندارند  ،زندگی بسٌاری را
مختل کرده بود ،اخٌرا  ،وزارت
کشور ترکٌه اعالم کرده که از
پناهجوٌان و دانشجوٌان واجد
شراٌط مقٌم ترکٌه  ،اٌن هزٌنه
را نمگٌرد .تالش شبانه روزي و
کمپٌنی دفتر دفاع از حقوق
پناهندگً و چندٌن سازمان و
نهاد دٌگر ،توانست  ،خبر اٌن
پٌروزي را در اولٌن روز هاي
بهار  2834به پناهندگان هدٌه
دهد  ،تالشً كه  ،خود شما،
شخصا با مسافرت به تركٌه ،در
سازماندهً آن موثر بودٌد ،لطفا
بگوئد که ماجرا از چه قرار
است  ،واجد شراٌط بودن به چه
معناست و چگونه اٌن کمپٌن
نتٌجه داد؟ ترس و واهمه ای هم
در مٌان پناهجوٌان وجود دارد
که گوٌا اٌن قانون به صورت
سلٌقه ای و فقط با صدور حکم
اداره امور اتباع خارجی و امور
گذرنامه کل شهربانی محل
اقامت پناهندگان  ،اجرائی مٌشود
 ،نظر شما در اٌن باره چٌست و
چه اقداماتی در اٌن خصوص ،
مٌتواند انجام گٌرد؟

سٌروان قادری  5اجازه بدهٌد اٌن
پٌروزی مهم را به پناهجوٌان و
همچنٌن نهادها ،سازمانها ،
شخصٌتها) از جمله دکتر المی
برتان از اساتٌد دانشگاه علم و
صنعت( و مجموعه وکالی
حقوق بشر و تمامی عناصر
تاثٌر گذار در اٌن کمپٌن ،
تبرٌک بگوٌم .همانطور که در

اطالعٌه دفتر پناهندگی هم ذکر
شده  ،موفقٌت اٌن کمپٌن ،
حاصل تالش جمعی چندٌن
سازمان و ده ها شخصٌت مدافع
حقوق انسان است و امروز
همگان در شادی آن شرٌک
هستٌم .در خصوص چگونگی
شکل گٌری و به سرانجام
رسٌدن اٌن کمپٌن  ،باٌد قدری
به گذشته برگردٌم ؛ بٌشتر از
ٌکسال گذشته  ،نشست مشترکی
با حضور سازمان هلسٌنکی ،
عفو بٌن الملل  ،سازمان حقوق
بشر  ،نماٌنده ای از سازمان
دفاع از مظلومٌن مسلمان)که
پس از سخنرانی نٌما انصاری
در خصوص نقش مخرب اسالم
سٌاسی در منطقه  ،سالن جلسه
را ترک کرد(  ،نماٌنده سازمان
مدافع حقوق همجنسگراٌان و
نٌما انصاری از طرؾ دفتر
دفاع از حقوق پناهنگی  ،با نٌت
برسی مباحث مربوط به
وضعٌت معٌشتی پناهندگان در
ترکٌه  ،برگزار شد  .مجموعه
اٌن مباحث ،منجر به  ،آؼاز به
کار کمپٌن "علٌه حق خاک" ،
تحت عنوان "در ساحل مرگ و
زندگی"  ،توسط شرکت کنندگان
در اٌن جلسه ،شد .در مدت
کوتاهی  ،کنفرانس مشترک
دٌگری با حضور سازمانهای
مدافع حقوق پناهندگی از
کشورهای ٌونان و ترکٌه ،
برگزار شد  ،اٌن کنفرانس با تم
"مهاجرت و پناهجوٌی جرم
نٌست  ،ما همگی در ٌک کشتی
عازم هستٌم"  ،به برسی
جوانب مختلؾ معضالت
پناهندگی در اٌن کشورها ،
خصوصا مشکالت عدٌده مالی
پرداخت  ،نٌما انصاری ،
نماٌنده دفتر پناهندگی در ترکٌه
ٌ ،کی از سخنرانان اٌن

کنفرانس بود  ،اٌشان در
صحبتهاٌش  ،عالوه بر
خواست گسترش اٌن چنٌن
نشستهائی  ،وضعٌت معٌشتی
و مالی پناهندگان را به عنوان
ٌکی از اساسی ترٌن معضالت
زندگی آنان برشمرد و
خواستار اعتراض گسترده به
اٌن شراٌط شد  ،در همٌن
کنفرانس  ،بحث مربوط به
کمپٌن "علٌه حق خاک" ) در
ساحل مرگ و زندگی(  ،از
طرؾ اٌشان ارائه شد که
مورد استقبال و توافق جمعی
کنفرانس قرار گرفت .در
همان روزهای نخستٌن اٌن
کمپٌن  ،دولت ترکٌه زٌر فشار
سازمانهای مختلؾ مدافع
حقوق بشر و برخی مدٌای
ترکٌه قرار گرفت  ،در فاصله
کوتاهی  ،اٌن کمپٌن آنچنان
فراگٌر شد که توانست بسٌاری
از جرٌانات و شخصٌتهای
حقوقی و انسان دوست را
وارد اٌن کمپٌن کند  ،هزاران
امضا جمع آوری شد و چندٌن
کنفرانس وسٌع  ،با حضور
مسئولٌن اٌن کمپٌن و نماٌندگان
دولت  ،در اٌن خصوص
برگزار شد .دولت ترکٌه که تا
آن لحظه  ،آن هم به گونه ای
سلٌقه ای و برای خالی نبودن
عرٌضه  ،تعداد بسٌار اندکی
از پناهجوٌان)کمتر از 21
درصد پناهجوٌان ،مندرج در
سازمان
ساالنه
گزارش
هلسٌنکی( را از پرداخت
هزٌنه اقامت موقت )حق
خاک( معاؾ مٌکرد ،
سرسختانه در مقابل اٌن کمپٌن
و خواست قانونی کردن
بخشنامه معافٌت پناهجوٌان و
اتباع خارجی ای که منبع
درآمدی )کار ٌا منبع قابل ثبات

"آزادی ٬برابری ٬حکُمت کارگری"

مالی  ،همچون کمک مالی
سازمان ملل( ندارند  ،مقاومت
مٌکرد  ،در مقابل  ،کمپٌن
"علٌه حق خاک"  ،روز به
روز ،رو به شدت و گسترش
بود  .بسٌاری از پناهجوٌان ،
به علت عدم امکان پرداخت
اٌن هزٌنه  ،آن هم در
شراٌطی که اجازه کار به آنان
داده نمٌشد  ،به مشکل تمدٌد
اقامت  ،دٌپورت و معضالت
از اٌن قبٌل بر مٌخوردند  ،و
حتی آن دسته از پناهجوٌانی
که توسط سازمان ملل متحد
در امور پناهندگان  ،به عنوان
پناهنده به رسمٌت شناخته شده
و آماده پرواز به کشور ثالث
بودند  ،مجبور به ماندن
طوالنی مدت در ترکٌه و حتی
از دست دادن تارٌخ پروازشان
مٌشدند  ،هٌچ پناهنده ای
امکان اعتراض نداشت و اگر
هم اعتراضی مٌشد  ،به جائی
نمی رسٌد  ،چون قانونی در
اٌن خصوص نبود .در سفری
که شخصا به ترکٌه داشتم ،
همراه با نٌما انصاری  ،نماٌنده
دفتر در ترکٌه  ،جلساتی را با
سازمان ملل  ،دفتر حقوق بشر
 ،سازمان هلسٌنکی و چند
شخصٌت اثر گذار در اٌن
عرصه  ،برگزار و کمپٌن
علٌه حق خاک را در کنار
موضوعات دٌگر  ،مورد
برسی  ،پٌگٌری و بحث قرار
دادٌم .در نتٌجه فشارهای اٌن
کمپٌن  ،بخشهائی از بدنه
دولت ترکٌه  ،خواسته های
اٌن کمپٌن را قبول کردند ،اما
وزارت اقتصاد و دارائی ،
همچنان از قانونی کردن اٌن

بونتن ٢
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مهاحبه باسیروان قادري دبیر دفتر
پناهندگي حزب اتحاد كمونیسم كارگري
در حاشیه نغو "حق خاک" در ترکیه
بخشنامه ،برای آن دسته از
اتباع خارجی که منبع درآمد
)کار ٌا منبع قابل اثبات مالی ،
همچون کمک مالی سازمان
ملل( نداشتند  ،ممانعت مٌکرد.
در نهاٌت و در روزهای
آؼازٌن بهار  ،از طرٌق
ارتباطاتی که با مشاورٌن
حقوقی سازمان هلسٌنکی و
سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان ،دارٌم  ،مطلع شدٌم
،که اٌن کمپٌن ،به موفقٌت
رسٌده و خواسته های آن به
دولت و وزارت اقتصاد و
دارائی ترکٌه ،تحمٌل شده
است  ،ما نٌز در همان روز ،
 12ماه مارس  ، 1222برابر
با اول فروردٌن  ، 2834اٌن
خبر را طی اطالعٌه ای از
طرؾ دفتر پناهندگی ،به
اطالع عموم رساندٌم  ،متن
کامل اٌن الٌحه نٌز  ،چهار
روز بعد  ،در تارٌخ 12
مارس ،در ساٌت وزارت
کشور ترکٌه و ساٌت تلوٌزٌون
دولتی " ت ر ت" ،به چاپ
رسٌد)تارٌخ صدور الحٌه 5
 .(24.28.1222به موجب
اٌن الٌحه  ،اتباع خارجی که
منبع درآمدی )کار ٌا منبع قابل
اثبات مالی  ،همچون کمک
مالی سازمان ملل( ندارند)در
حدود  42درصد پناهجوٌان،
مندرج در گزارش ساالنه
سازمان هلسٌنکی(  ،از
پرداخت اٌن هزٌنه معاؾ
هستند ،همچنٌن در اٌن
بخشنامه آمده است که بر
اساس ماده  241بند  ، 33اگر
چنانچه پناهنده ای ،حتی قبل
از تارٌخ اجرائی شدن اٌن
بخشنامه  ،بدهی و ٌا جرٌمه
ای مربوط به هزٌنه اقامت

موقت داشته باشد  ،کامال
بخشوده خواهد شد ،اٌن دسته
از پناهجوٌان باٌد با در دست
داشتن کپی الٌحه وزارت
کشور  ،به اداره امور اتباع
خارجی و امور گذرنامه اداره
کل شهربانی محل اقامتشان
مراجعه کنند و درخواست
معافٌت از پرداخت حق خاک
را ارائه دهند  ،بنا بر موارد
مندرج در اٌن بخشنامه و
همچنٌن قانونی و اجرائی شدن
آن  ،بٌش از  42درصد اتباع
خارجی در ترکٌه)پناهجوٌان ،
مهاجرٌن و دانشجوٌان( ،
مشمول اٌن قانون مٌشوند.
اجازه بدهٌد در خصوص ترس
و واهمه پناهجوٌان از اجرائی
نشدن اٌن قانون نٌز  ،کمی
توضٌح دهم .دولت ترکٌه ،
ٌکی از بی پرنسٌب ترٌن و پر
هرج و مرج ترٌن دولتهاست ،
بارها معاهدات بٌن المللی را
زٌر پا گذاشته و انسانها را
قربانی منافع اقتصادی و
سٌاسی خود کرده و در
بسٌاری موارد نشان داده که
حتی قوانٌن نٌم بند مراجع
قانون گزاری کشورش را نٌز،
زٌر پا مٌگذارد  ،از اٌن
جهت ،اٌن ترس و واهمه ،
جدی و محصول شراٌط ؼٌر
انسانی زندگی انسانها در
ترکٌه مٌباشد  ،اما با استناد به
موارد مندرج در بخشنامه
معافٌت از پرداخت حق خاک
و با توجه به اجرائی شدن اٌن
بخشنامه ،پناهجوٌان مٌتوانند
در صورت تخطی ٌا برخورد
سلٌقه ای مامورٌن شعبه اتباع
خارجی ،از اجرای اٌن قانون،
با بخش اداری و پناهندگی
وزارت کشور ترکٌه  ،واقع

در آنکارا تماس بگٌرند و
شکاٌت خود را ارائه دهند ،
در ضمن اٌن بخشنامه به
بخش تحقٌق و تفحص
وزارت کشور  ،شهربانٌهای
مرکزی شهرها  ،ادارات
ثبت احوال  ،فرماندارٌها ،
وزارت خارجه  ،فرماندهی
ژاندارمری  ،فرماندهی
نٌروهای حفاظت ساحلی و
مهمتر از همه به بخش
اروپائی وزارت امور خارجه
و به تبع آن  ،بخش حقوق
بشر اتحادٌه اروپا ارسال شده
است  ،اٌنها تماما مٌتوانند به
عنوان ضمانت اجرائی اٌن
بخشنامه تلقی شوند .اما تا
آنجا که به اٌن کمپٌن
برمٌگردد  ،آنچه که تا کنون
توسط سازمانهای انسانی ،به
دولت ترکٌه تحمٌل شده  ،به
سادگی قابل بازگشت نٌست ،

هفحه ٤
همانطور که بارها در طول اٌن
سالها  ،در مقابل اعمال ؼٌر
انسانی و قانون شکنی دولت ترکٌه
اٌستاده اٌم  ،اٌن بار نٌز اجازه
نخواهٌم داد تا دست آوردهای
انسانی اٌن کمپٌن در تحمٌل الٌحه
معافٌت اتباع خارجی از پرداخت
حق خاک  ،را پاٌمال کنند .تضمٌن
اٌن شراٌط در گرو به مٌدان آمدن
هرچه وسٌعتر خود پناهجوٌان و
تشکل گسترده تر آنان است  ،از
طرفی  ،ما در دفتر پناهندگی حزب
اتحاد کمونٌسم کارگری  ،با
افزاٌش روابط و همکارٌهای
تاکنونٌمان با سازمانهای سکوالر و
مدافع حقوق انسان  ،در تالش
برای تحمٌل رادکالترٌن و عمٌق
ترٌن خواسته های انسانی
پناهجوٌان به دولت ترکٌه و
همچنٌن حفظ دست آوردهای تا
کنونی  ،هستٌم و خواهٌم بود.

کمپین "علیه حق خاک" نتیجه داد!
پناهجویان در ترکیه از پرداخت هزینه اقامت موقت (حق
خاک) معاف شدند
بررسی دقٌق و در دستور
کار قرار گرفت .حاصل اٌن
تالش آؼاز کمپٌن علٌه حق
خاک تحت عنوان؛ "در
ساحل مرگ و زندگی" بود.
اٌن کمپٌن در مدت کوتاهی
توانست وضعٌت وخٌم
پناهجوٌان در ترکٌه را به
مثابه ٌک معضل اجتماعی
در مقابل جامعه و
سازمانهای انساندوست در
ترکٌه قرار دهد و بخشى از
آنها را وارد اٌن کمپٌن کند.
بدون شک پٌروزى و به
موفقٌت رسٌدن اٌن کمپٌن
بدون تالش و همکارى
جمعی و حضور ده ها
ارگان و نهاد انسان دوست
در ترکٌه عملى نبود.
دفتر پناهندگی حزب اتحاد
کمونٌسم کارگری اٌن

مرگ بر جمٍُری اضالمی

موفقٌت را که باعث تؽٌٌرى
ملموس در زندگی مادی هزاران
پناهجو در ترکٌه مٌشود را به
پناهجوٌان،ارگانها،
تمامی
سازمانها و شخصٌتهای انسان
دوست و سکوالر که به نحوی در
به ثمر رساندن اٌن کمپٌن دخالت
داشتند ،تبرٌک مٌگوٌد.

بُلته را برای
دَضتان َ
آشىایان خُد
ارضال کىیذ
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بونتن٢

هفحه ٥

مبارزي برای زوذگی در ضاحل مرگ
مصاحبً با ویما اوصاری دبیر دفتر دفاع از حمُق پىاٌىذگی حسب اتحاد کمُویطم کارگری َ -احذ ترکیً
ویما اوصاری :اص ایٌکَ ایي
ّلت سا ثَ هي دادٍ ایذ
هتؾکشم  .دفتش دفبع اص دمْق
پٌبٌُذگی دضة اتذبد کوًْیغن
کبسگشی دس همطؼی تؾکیل ؽذ
کَ دوالت ساعیغتی ّ مذ
پٌبٌُذگی ثؼذ اص ّالؼَ 11
عپتبهجش ًَ تٌِب دس تشکیَ ثلکَ
دس عشاعش جِبى اثؼبد ّ
عیؼی سا ثَ خْد گشفتَ ثْد ّ
ُن اکٌْى ًیض اداهَ داسد .دفتش
پٌبٌُذگی دس چٌیي همطؼی ثب
ؽؼبس دفبع اص دمْق
جِبًؾوْل اًغبًِب پب ثَ ػشفَ
هجبسصٍ ثب لْاًیي مذ پٌبٌُذگی
دس عطخ ثیي الوللی گزاؽت.
ایي دفتش دس تشکیَ  2عبل لجل
ثب تْجَ ثَ ّمؼیت اعفجبس
پٌبُجْیبى هجبسصٍ عیبعی خْد
سا آغبص کشد ّ ثب جوغ آّسی
هذاسک ّ گضاسؽبتی اص
ّمؼیت ّ صًذگی غیش اًغبًی
پٌبُجْیبى ثب ؽؼبس ,,در ضاحل
مرگ َ زوذگی  ،،ثَ جٌگ
عیبعی ثب لْاًیي مذ
پٌبٌُذگی دّلت تشکیَ سفت ؛
گضاسؽبت هفقل ایي فؼبلیتِب
دس عبیتِبی دفتش دفبع اص
دمْق پٌبٌُذگی ّ دضة اتذبد
کوًْیغن کبسگشی هْجْد اعت
ّ دس اختیبس ُوَ لشاس گشفتَ
اعت .
ثبصتبة
رحماوی.
کیُان
فؼبلیتِبی دفتش دفبع اص دمْق
پٌبٌُذگی دضة اتذبد کوًْیغن
کبسگشی دس عطْح هختلف
ثشای عبصهبًِب ّ ًِبدُبی
دمْق ثؾشی ّ اًغبًذّعت ّ
خقْفب عبصهبى هلل ّ خْد
پٌبُجْیبًی کَ دس خطش هشگ
هی ثبؽٌذ ثَ سّؽٌی هؾخـ
اعت ّ ثبصتبة خْدػ سا ًؾبى
دادٍ اعت دس ایي جب هیخْاُن
ثَ آخشیي دعتبّسد ؽوب دس

تشکیَ ثپشداصم ؛هغئلَ دك
خبک !کَ ّالؼب صًذگی پٌبٌُذگبى
سا ثَ یک جٌِن دّم تجذیل کشدٍ
ثْد ّ ُن اکٌْى اص هشف دّلت
تشکیَ دس هْسخَ 11.13.2111
سعوب اػالم ؽذٍ اعت کَ اص
پٌبُجْیبى پْل دك خبک گشفتَ
ًخْاُذ ؽذ ّ ایي یک پیشّصی
ثضسگ ثشای دفتش دفبع اص دمْق
پٌبٌُذگی ّ ُوَ پٌبُجْیبى دس
تشکیَ هذغْة هی ؽْد دس ایي
ساثطَ اصؽوب هی خْاُن دس
خقْؿ کوپیي دك خبک کَ اص
 2عبل پیؼ آغبص ؽذٍ ثْد کَ
الجتَ دس ایي خقْؿ اهالػیَ
ؽوب ًیض دس عبیت دفتش ّ دضة
اتذبد کوًْیغن کبسگشی دسج ؽذٍ
کَ خْاًٌذگبى سا هي ثَ دیذى ایي
اهالػیَ ُن دػْت هیکٌن سا
ثشای خْاًٌذگبى ّ پٌبُجْیبى
تْمیخ دُیذ.
ویما اوصاری .ساعتؼ هٌِن ثَ
ًْثَ خْدم اص ایي پیؾشّی خیلی
خْؽذبلن ّ تجشیک هیگن  .اگش
ثشگشدم ثَ پشّعَ کوپیي لغْ دك
خبک دس تشکیَ ثبیذ ثگْین صهبًی
کَ دفتش دفبع اص دمْق پٌبٌُذگی
تقوین گشفت هثل یک عبصهبى
عیبعی کَ ثب ؽؼبس دفبع اص دمْق
جِبًؾوْل اًغبى ثَ هیذاى
ػشفَ هجبسصٍ پب گزاؽت یکی
اص ُذفِبی عیبعی ّ اجتوبػی کَ
ثشای خْد دس ًظش گشفت هجبسصٍ
ثب دك خبک ثْد کَ ایي هغئلَ
توبم اسکبى صًذگی پٌبُجْیبى سا
دستشکیَ دس ثش گشفتَ ثْد ّ یک
هغئلَ هضهي ّ غیش لبثل دل
ثشای ُوَ جب افتبدٍ ثْد ّ هب ثَ
جٌگ ایي هغئلَ سفتین ّ ثب
استجبه ثب عبصهبًِب ّ ًِبدُبی
اًغبى دّعت خقْفب عبصهبى
ُلغیٌکی ثبػث ؽذین ایي کوپیي
اثؼبد ثضسگتشی ثَ خْد
ثگیشد دفتش ثبػث سادیکبلیضٍ

ؽذى ایي کوپیي ؽذ ّ اػالم
کشد کَ هغئلَ پٌبٌُذگی یک
هغئلَ عیبعی اعت ّ ثبیذ ثب
ایي هؼنل ثشخْسد عیبعی
ؽْد ّ هب اص دمْق پٌبُجْیبى
ثب ًبهَ ًگبسی ّ دسخْاعت
دس
عویٌبسُبیی
تؾکیل
خقْؿ هغبئل پٌبٌُذگی دس
تشکیَ ؽذین کَ خْؽجختبًَ ثب
ّ
عبصهبًِب
اعتمجبل
ؽخقیتِبی اًغبى دّعت لشاس
گشفت ّ دس ایي ًمطَ ثْد کَ
دفتش ثب هشح ؽؼبس دس ضاحل
مرگ َ زوذگی تْاًغت ایي
عبصهبًِب ّ ؽخقیتِبی
اًغبًذّعت سا پؾت ایي کوپیي
ثیبّسد ّ دفتش تْاًغت دس ایي
کٌفشاًغِب ًَ تٌِب ثؼٌْاى یک
ؽشکت کٌٌذٍ ثلکَ ثؼٌْاى یک
ًیشّی خو دٌُذٍ خْد سا
هطشح ًوبیذ ّ تبثیش گزاس ثبؽذ
دمْق
اص
دفبع
دفتش
پٌبٌُذگی اّلیي عبصهبى ایشاًی
اعت کَ تْاًغتَ ثَ ایي اًذاصٍ
دس تشکیَ اػوبل ًفْر کٌذ صیشا
هب دشف ثشای گفتي داسین هب
صثبى پٌبُجْیبى ثْدین ّ
ُغتین هب دس هذت ایي دّ
عبل توبم تالؽوبى گشیض اص
هغب ئلی هثل ًبهَ صدى ثشای
ایي ّ آى ثْدٍ اعت صیشا دفتش
هؼتمذ ثَ کبس عیبعی اص ثبال
ثْدٍ ّ ُویؾَ دعت سّی ایي
گزاؽتَ کَ ثبیذ هغبئل
پٌبُجْیبى ّ دمْ ق اًغبًی آًِب
سا ثَ دًیبی ثْسژّاصی تذویل
کشد ّ ایي دك سا گشفت ّ هب
ثشای ایي هجبسصٍ کشدین ؛ ایي
هجبسصٍ دس کل ثب ًظبم عشهبیَ
داسی جِبًی اعت کَ هغجت
آّاسگی هلیًِْب اًغبى ؽذٍ ّ
ُویي ًظبم ُن پبیَ ایی تشیي
دمْق ایي اًغبًِب سا پبیوبل
هیکٌذ ّ ثؼنب آًِب ساثَ کبم
هشگ هیکؾذ ّ ُویؾَ هؼتمذ ثَ

زوذي باد حمُق جٍاوشمُل اوطاوٍا

ایي ُغتین کَ ثبیذ ثب اعبط ایي
هؼنالت مذ اًغبًی هجبسصٍ
کشد ّ سؽَ اػ سا کٌذ.
دفتش دس هْل هذت ایي 2
عبل ثَ افؾبی سژین فبؽیغتی
اعالهی عشهبیَ داسی دس ایشاى
ّ دس کل اعالم عیبعی دس
هٌطمَ پشداختَ ّ خْؽجختبًَ تب
دب ال تْاًغتَ اعت کَ ایي
سعبلت سا ثَ خْثی ثَ پیؼ
ثجشد دفتش دفبع اص دمْق
پٌبٌُذگی ثب ؽشکت دس
عویٌبسُبی هتفبّتی دس تشکیَ
کَ دس خقْؿ هغبئل
پٌبٌُذگی ثشگضاس ؽذٍ تْاًغت
فذای ُضاساى پٌبُجْ کَ اص
جٌِن جوِْسی اعالهی گشیختَ
اًذ سا ثَ گْػ عبصهبًِبی ثؾش
دّعت ّ ؽخقیتِبی عیبعی ّ
عکْالس ّ عْعیبلیغت ثشعبًذ
ّ چِشٍ پلیذ سژین جوِْسی
اعالهی سا افؾبء ًوبیذ .
آخشیي جلغَ ایی کَ ثب
دنْسهب ثشگضاسؽذ دس
خقْؿ ًَ تٌِب دك خبک
ثلکَ دس کل دس خقْؿ
هؾکالت ّ هؼنالت غیش
اًغبًی کَ پٌبُجْیبى ثب آى
سّثشّ ُغتٌذ ثَ ثذث ّ گفتگْ
پشداختین ّ ؽذیذاعبصهبى هلل
سا دس صیش عئْال ثشدین ّ
اًتمبدکشدین کَ ُویي اهش ثبػث
ؽذ تب عبصهبى هلل هتذذ ثَ
دفتش لْل ُوکبسی ّ پی گیشی
ایي هؼنالت خْفْفب دك
خب ک سا داد ّدس ثْلتي ؽوبسٍ
یک دفتش دفبع اص دمْق
پٌبٌُذگی ّ دس عبیتِبی دفتش ّ
دضة اتذبد کوًْیغن کبسگشی
ثَ ثٌذ ثٌذ ایي جلغبت اؽبسٍ
ؽذٍ اعت ّ اعٌبد آى ًیض لبثل
دعتشعی اعت ّ دس ایٌجب ثبیذ
ثگْین کَ دفتش ًمؼ کلیذی ّ
سادیکبلی دس اهشکوپیي دك
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مبارزي برای زوذگی در ضاحل مرگ
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خبک داؽت ّ ایي پیشّصی سا
ثَ توبم دعت اًذس کبساى ایي
کوپیي خقْفب خبًن اّصلن
دالکشاى ّ پشّف دکتش الهی
ثشتبى تْکْصلْ تجشیک هی
گْین .
کیُان رحماوی  .ثب تْجَ ثَ ایي
کَ ؽوب دس توبم هشادل
پٌبٌُذگی ّصاست کؾْس تشکیَ
هجٌی ثش ایٌکَ پٌبٌُذگبى تْاى
هبلی ًذاسًذ ّ داًؾجْیبى
خبسجی اص پْل خبک ثبیذ
هؼبف ثبؽٌذ سا گفتَ ایذ اهب دس
ثخؾٌبهَ ثَ پٌبٌُذگبًی کَ
ّمؼیت هبلی آًِب خْة اعت
اؽبسٍ ؽذٍ ّؽبهل ایي ثخؾٌبهَ
ًوی ثبؽٌذ ؛ دس ایي ساثطَ
ثشای خْاًٌذگبى ّ پٌبُجْیبى
چَ تْمیخ ّ یب ادیبًب تْفیَ
ای داسیذ.
ویما اوصاری  .ثلَ ایي هغئلَ

دس یکی اص ثٌذ ُبی ثخؾٌبهَ
ّصاست کؾْس دّلت تشکیَ آهذٍ
اعت؛اهب هي هؼتمذم کَ ایي لبًْى
ًپشداختي دك خبک ؽبهل توبم
پٌبٌُذٍ ُب هیؾْد صیشا توبم
پٌبُچْیبى هؾکالت ػذیذٍ هبلی
داسًذ ّ دس کؾْسی کَ پٌبُجْ
کَ فمو تْاًغتَ اعت جبًؼ سا
ًجبت دُذ لشاس گشفتَ کَ دك
کبس ًذاسد ؛دك ثِذاؽت ّ
دسهبى ًذاسد ّ دس هیبى آعوبى ّ
صهیي لشاس گشفتَ هغئلَ فمیش ّ
غٌی کشدى پٌبُجْیبى ثَ ًظش
هي چیضی اؽتجبٍ ّ ػجث ّ
ُذفوٌذ اعت ّ اگش ثَ پٌب ٌُذٍ
ایی ایي جْاة سا ثذٌُذ
عبصهبًِبی دمْق ثؾشی کَ دس
ایي کوپیي ؽشکت داؽتَ اًذ دس
ایي اهش ثَ پٌبُجْیبى اص لذبظ
دمْلی کوک خْاٌُذ کشد اهب
ثبص ُن هی گْین توبم پٌبُجْیبى
ؽبهل ایي لبًْى هی ثبؽٌذ ّ ثب
ّجْد اداهَ ایي هجبسصٍ ًگشاًی

دس ثیي ًیغت .
کیُان رحماوی  .هقبدجَ ایی
کَ االى ثب ؽوب داؽتین دس
خقْؿ هغئلَ فؼب لیتِب ی
دفتش دس ایي کوپیي ثْد اهب
هیخْاُن اص ایي فشفت اعتفبدٍ
کٌن ّ ثؼٌْاى آخشیي عْال
دس
کٌن
دسخْاعت
خقْؿ اُذافی کَ ثخؼ
صًبى ّ کْدکبى دفتش دفبع اص
دمْق پٌبٌُذگی داسد ثشای
خْاًٌذگبى ّ پٌبُجْیبى تْمیخ
دُیذ .
ویما اوصاری  .دفتش دفبع اص
دمْق پٌبٌُذگی ُذفؼ اص
تؾکیل ایي ثخؼ هتذذ کشدى
صًبى ّ کْدکبًی ُغت کَ اص
جٌِن اعالم عیبعی ّ آپبستبیذ
جٌغی گشیختَ اًذ ّ هتبعفبًَ
دس ایي کؾْس ُن ُویؾَ هْسد
تؼشك هشدعبالسی دبکن لشاس

گزارش تهیه شده از احسان خطیری پناهجو ای در یونان
هزاران جوان مرد و زن از
عراق؛اٌران و بوٌژه افؽانستان بخش
بسٌاری از کسانٌکه از ترس ٌک
خشونت در فرار هستند و جان خود
را به دست گرفتند منتظر اٌن هستند
که به طور قاچاق خودشان را به
دٌگر کشور های اروپاٌی برسانند
بخش زٌادی از اٌن دسته اشخاص
در بٌن سفر به مجبورا از کشور
ٌونان باٌد عبور کنند و اگر گرفتار
پلٌس ٌونان شوند پلٌس اثر انگشتشان
را به صراحت برمٌدارد و مدتی را
اٌن پناهجوٌان در کمپ خواهند
بود ٌ.ونان به عنوان ٌکی از کشور
های متحده اروپاٌی موظؾ هست که
اٌن پناهجوٌان را مراقبت کند و
اطمٌنان داشته باشد که به دور از
هرگونه خشونت در پناه اٌن کشور
قرار مٌگٌرند

در مصاحبه با ٌکی از پناهجوٌان
افؽانی که ساکن ٌونان هست احسان
خطٌری اظهار داشت که اگر اٌن
اماکن خوب و قابل سکونت بودند و
مثل دٌگر کشورهای اروپاٌی که در
اختٌار پناهجوٌان مٌگذارند مسلما ما
از رفتن به صورت قاچاق به اروپای
ؼربی صرؾ نظر مٌکردٌم !
ٌونان در حال حاضر زٌر نظر انتقاد )
 (unchrقرار دارد!به دلٌل رسٌدگی
نکردن به امورات پناهجوٌان و رفتار
بدی که با پناهجوٌان دارند .به عقٌده
ٌ unchrونان قابلٌت حماٌت از
پناهندگان سٌاسی را به هٌچ عنوان
ندارد و اٌن تمر هرچه زوتر باٌد از
سٌستم کشورشان خارج شود و از
طرؾ دٌگر ٌونان برای دفاع از خود
ادعا مٌکند که دٌگر کشورهای
اروپاٌی کمک الزم را برای حماٌت

از پناهندگان نمٌکند و طبق آماری
که اعالم کرده است از سال
1222تا 1224تعداد پناهندگان از
 2122هزار نفر به  12632نفر
افزاٌش پٌدا کرده است.اکثر
پناهندگانی که از کشور ٌونان عبور
مٌکنند و اثر انگشت به جا مٌگذارند
طبق قرارداد دوبلٌن باٌد به کشور
اول که از نظر اروپا امن شناخته
شده و پناهجو اولٌن بار از آن عبور
و ٌا در آن اقامت داشته بازگردانده
شود .پناهجو ٌا بخواست خود به
کشور عبور شده و ٌا اقامت کرده
برمٌگرد و ٌا اجبارا به آن مکان به
اصطالع امن برگردانده مٌشود.
احسان خطٌری در مورد اٌن قانون
مٌگوٌد من و امثال من که در
افؽانستان جانمان در خطر بود و ما
مترجمان آمرٌکاٌی ها بودٌم و علٌه

هفحه ٦
هی گیشًذ دفتش دفبع اص دمْق
پٌبٌُذگی اص توبهی پٌبُجْیبى
هی خْاُذ کَ ثشای هجبسصٍ ثب
ُش ًْع تفکشات مذ پٌبٌُذگی
ّ سا عیغتی ثَ دفتش دفبع اص
دمْق پٌب ٌُذگی ثپیًْذًذ ّ
پشچن دفبع اص دك اًغبًی خْد
ساا ثَ دعت ثگیشًذ .
کیُان رحماوی  .اص ایٌکَ دس
ایي هقبدجَ ؽشکت کشدٍ ایذ
کوبل تؾکش سا داسم ّ جب داسد
دس ایٌجب اص صدوبت ؽوب ّ کلیَ
دعت اًذس کبساى دفتش دفبع اص
دمْق پٌبٌُذگی دضة اتذبد
کوًْیغن کبسگشی کَ پشچن
دفبع اص دمْق جِبى ؽوْل
اًغبًِب سا د س همبثل عشهبیَ
داسی جِبًی ّ لْاًیي مذ
پٌبٌُذگیؼ ثلٌذ کشدٍ ایذ کوبل
عپبعگضاسی ًوبین  .پیشّص ّ
عش افشاص ثبؽیذ..
ویما اوصاری  .دس پبیبى هي ُن
اص ؽوب هتؾکشم کَ ایي فشفت
سا ثَ هي دادیذ .صًذٍ ثبد دمْق
جِبى ؽوْل اًغبًِب.
گروه ترورٌستی طالبان فعالٌت
مٌکردٌم و در حال حاظر اٌنجا در
ٌونان هم امنٌت جانی ندارٌم و با
وجود اٌن قانون پناهنده های سٌاسی
راهی به جز رفتن به جلو ندارٌم و بنا
به اطالعاتی که از پناهندگان ٌونانی
کسب شده است اشخاصی که
خواستار ماندن در اٌن کشور هستن و
حاضر به پذٌرفتن همه شراٌط سخت
آن مٌباشند باز هم اٌن امر مٌسر
نٌست زٌرا گرفتن اقامت اٌن کشور
کار دشواری هست به طوری که در
سال  1222فقط  3نفر توانستند در
اولٌن مصاحبه با وزارت کشور
اقامت اٌن کشور را بگٌرند به همٌن
دلٌل راهی جز رفتن ندارٌم که در اٌن
راه بسٌاری از پناهجوٌان دچار
حوادث تلخ مٌشوند که ٌونان هٌچ
مسئولٌتی در قبال اٌن پناهجوٌان به
عهده نمٌگٌرد
http://
منبع
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برگرفته
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هفحه ٧
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مهاحبه سیامند سید رحمانی با مریم (ش) پناهنده در ترکیه
ضمن تشکر و خسته نباشٌد از اٌشان
به خاطر پذٌرفتن اٌن مصاحبه توجه
خوانندگان بولتن را به آن جلب می
کنم 5
ابتدا از شما تقاضا دارم تا خودتان را
برای خوانندگان بولتن معرفی کنٌد و
مختصرا از زندگی که داشتٌد و
اٌنکه چرا اٌنجا هستٌد ؟
_با سالم
من زنی هستم  22ساله مادر 8
فرزند که به همراه فرزندانم به ناچار
به ترکٌه پناهنده شده ام و تنها جرم
من دفاع از حقوق انسانی خودم و
بچه هاٌم و مبارزه با قوانٌن قرون
وسطاٌی و مذهبی و عشٌرتی بوده و
همٌشه به عنوان ٌک زن آزادی خواه
و برابری طلب خواستار آزادی
همنوعان خودم بوده ام و در اٌن راه
پر تالطم ,با وجود تحمل سختی ها و
شکنجه های فراوان صرفا برای
دفاع از حقوقم پاٌدار بوده ام چون
همواره به اٌن نکته معتقد هستم که
خصٌصه ی ٌک زن مبارز و مادری
دلسوز مقاوم بودن در مقابل فرهنگ
های ضد زن در جامعه است.
شما اصوال به چه منظور به ترکٌه
پناهنده شده اٌد ؟
_من در سن  22سالگی به خاطر
شکنجه هاٌی که شوهرم در حق من
و بچه هاٌم روا می داشت طالق
گرفتم ؛همسر من فردی مذهبی و
سنتی بود که به من به عنوان ٌک
نٌروی کار بدون دستمزد و بچه هاٌم
را ابزاری برای تجارت نگاه مٌکرد
و من و دخترانم را به شدت کتک
می زد  .ما آزادی جز اٌن نداشتٌم که
از صبح تا شب در خانه کار
مٌکردٌم و تحت سخت ترٌن شراٌط
شبها در بٌمارستان پرستاری می
کردم شوهرم ما را از اٌجاد روابط
اجتماعی منع می کرد! به عنوان ٌک
انسان به ما نگاه نمٌکرد  ,ما مرده
های متحرکی بودٌم که صبح تا شب
با کتک و تحقٌر و تبعٌض دست و
پنجه نرم می کردٌم در طی اٌن سال
ها آنقدر مشت و لگد خوردم که
دچار افسردگی شدٌد شده ام ؛دخترانم

نٌز در ٌک شراٌط سخت روحی بودند
و مخالؾ درس خواندن و ادامه
تحصٌل آنها بود و به زور قصد داشت
دختر  23ساله من را به عقد فردی
 22ساله در بٌآورد! چرا که اٌن
شخص ٌک سرماٌه دار مفت خور بود
و از عوامل اوباش اسالمی  ,در حالی
که دخترم چند بار اقدام به خود کشی
کرد و در اٌن شراٌط وحشتناک روحی
با سختی های فراوان توانستم از دست
اٌن مرد اسالم زده و مرد ساالر
رهاٌی ٌابم و طالقم را بگٌرم ولی
همسرم با روابطی که در دم و دستگاه
حکومتی داشت توانست حضانت او را
بگٌرد و بار دٌگر در ٌک شراٌط
دشوار قرار گرفتم وهمچنان شاهدکتک
خوردن های هر روزه و وادار شدن
برای کارهای سنگٌن ,تا اٌنکه دخترم
به خاطر وجود شراٌط بد روحی تحت
نظر پزشک قرار گرفت ودختر دٌگرم
نٌز که مخالؾ سر سخت رژٌم بود
وعقاٌد عقب مانده همٌشه مورد تهدٌد
وفحاشی و کمربند کشی وخشم پدر ,
اوضاعی بهتر از ما نداشت .من برای
رهاٌی جسم و روان فرزندانم از
دست اٌن فرهنگ زن ستٌز و نظام
کثٌؾ اسالمی و مشکالت بسٌار
دٌگری که عامل آن هم همٌن تحجر
است مجبور به ترک اٌران به همراه
دو فرزندم شدم و خودم را به
کمٌسارٌای عالی پناهندگان درآ نکارا
معرفی کردم .
آٌا در اٌن مدت که در ترکٌه هستٌد از
سازمان ملل جوابی هم گرفته اٌد ؟

_متأسفانه خٌر ,من حدود  4ماه
هست که در ترکٌه اقامت دارم و
علی رؼم فشار های زٌاد بعد از
مصاحبه هنوز از سازمان ملل
جوابی درٌافت نکرده ام
زندگی در ترکٌه به چه نحوی است
براٌتان و اٌا احساس امنٌت دارٌد ؟
_خوب طبٌعتا پناهندگی ٌعنی طی
کردن ٌک پروسه تلخ و داشتن ٌک
زندگی بدون هوٌت بدون هٌچ گونه
امنٌت جانی و مالی که انسان را در
ٌک قدمی مرگ می برد و در اٌن
مدت که در اٌنجا بوده ام به همراه
دو دخترم شاهدصحنه های تلخی
درزندگی مان بوده اٌم  .همسر من با
اطالع از اٌنکه ما کجا هستٌم بارها
ما را تهدٌد کرده و ما هٌچ گونه
امنٌت جانی ندارٌم و هر آن ممکن
است که همسرم برای من و دخترانم
خطر ساز شود و با وجود اٌن مساٌل
و اطالع به سازمان ملل ,اٌن
سازمان بدون هٌچ توجهی از کنار
اٌن مساٌل گذر می کند به راستی که
مسـولٌت حفظ جان من و دخترانم به
عهده کٌست ؟ مگر نه اٌنکه سازمان
ملل به عنوان حامی ما باٌد مسئول
حفظ جان ما باشد من به همراه
فرزندانم برای دفاع ازابتداٌی ترٌن
حقوق انسانی به اٌنجا پناه آورده اٌم
و راهی جز پناه آوردن به سازمان
ملل نداشتٌمٌ ,ا زندگی من و دخترانم
به طور جدی توسط شوهرم به
نابودی می رود ٌا اٌنکه سازمان ملل

آؼوش خود را برای ما باز می کند و
ما را به کشور امن خواهد فرستاد .
چه تقاضاٌی از سازمان های حقوق
بشر و سازمان های مدافع حقوق زن
دارٌد ؟
_من از سازمان های مدافع پناهندگی
و سازمان های مدافع حقوق و آزادی
زن خواستارم تا با سازمان ملل در
مورد کٌس هاٌی که در معرض
خطرجدی هستند ؛ وارد مکاتبه شوند
و خواهان به رسمٌت شناختن هزاران
انسان باشند که در ترکٌه در شراٌط
وحشت ناک روحی زندگی می کنند و
برای گذاراندن امور زندگی مجبور
به زٌر پا گذاشتن ارزش های انسانی
 ,تن فروشی و خودکشی و امثال اٌنها
می شوند زٌرا هٌچ انسان با شرفی
نمی تواند از کنار اٌن مسائل به
سادگی بگذرد .
ممنونٌم از وقتی که برای انجام اٌن
مصاحبه اختصاص داده اٌد سخن آخر
شما برای خوانندگان بولتن چٌست ؟
_ من هم از شماا ماتاشاکارم کاه اجاازه
دادٌاااد صااادای آزادی خاااواهااای و
انسااانااٌاات را بااه گااوش انسااانااهااای بااا
شاارؾ و سااازمااان هااای آزادی زن
برسانم و بارای اماثاال شاماا و انساان
های مبارز آروزی موفقٌت دارم .

زوذگی آزاد ؛برابرَمرفً حك ٌمً اوطاوٍاضت

 ٦آوریل ٢٢۱٢

هفحه ۱

بونتن٢

بیاویً حمُق مٍاجریه!

بونتن

مصُب کىفراوص اَل
حسب اتحاد کمُویطم کارگری
مً ۷۰۰۷
هب ثشای اعتمشاس یک ًظبم آصاد،
ثشاثش ،هشفَ ،عکْالس ّ پیؾشّ،
ثشای یک جوِْسی عْعیبلیغتی،
هجبسصٍ هیکٌین .ثشاثشی کبهل ّ ثی
لیذ ّ ؽشه کلیَ عبکٌیي ایشاى،
هغتمل اص تبثؼیت ،هذل تْلذ ّ یب
هذت البهت دس ایشاى دس کلیَ دمْق
ّ ّظبیف لبًًْی ،اػن اص فشدی،
هذًی ،عیبعی ،اجتوبػی ّ سفبُی،
یکی اص اسکبى پبیَ ای جوِْسی
عْعیبلیغتی اعت .هب ثَ فف همذم
هجبسصٍ ػلیَ تجؼیل ّ ًبثشاثشی دس
جِبى اهشّص تؼلك داسین ّ هؼتمذین کَ
ثشاثشی دمْلی ّ ؽوْل یکغبى
لْاًیي ّادذ ثش ُوَ ،هغتمل اص
جٌغیت ،هلیت ،هزُتً ،ژاد ،ػمیذٍ،
هشام ،ؽغل ،همبم ّ تبثؼیت ثبیذ
ثؼٌْاى یک افل تخطی ًبپزیش ّ
هذْسی دس فذس لْاًیي جبهؼَ
اػالم ؽْد .هب دس ػیي دبل ػلیَ ُش
گًَْ دسجَ ثٌذی سعوی ّ تلْیذی
ؽبى ّ ؽخقیت افشاد ثش دغت هذل
تْلذ ّ یب تبثؼیت ،لبهؼبًَ هجبسصٍ
هیکٌین
هب ثشای تذمك ّ تنویي
ّعیؼتشیي آصادیِب ّ دمْلِبی فشدی،
هذًی ،عیبعی ،اجتوبػی ّ سفبُی
ثشای کلیَ عبکٌیي ایشاى هغتمل اص
تبثؼیت هجبسصٍ هیکٌین .اُن ایي دمْق
ّ آصادیِبی ػجبستٌذ اص :
- ۱کلیَ عبکٌیي ایشاى هغتمل اص
تبثؼیت ّ هذل تْلذ ،ثذّى ُیچگًَْ
تجؼینی ،اص دمْق ّ ّظبیف
ؽِشًّذی ثشاثش دس توبهی ػشفَ
ُبی فشدی ،هذًی ،عیبعی ،اجتوبػی
ّ سفبُی ثشخْسداس خْاٌُذ ثْدُ .ش
فشد عبکي ایشاى ػنْ ثشاثش ّ
هتغبّی الذمْق جبهؼَ اعت .توبهی
لْاًیي جبهؼَ ثذّى اعتٽٌبء هغتمل اص
تبثؼیت ّ یب صهبى البهت ؽبهل دبل
توبهی عبکٌیي دس ایشاى هیؾْد.
- ۲هوٌْػیت اػوبل ُش ًْع
هذذّدیت ثش ّسّد ّ خشّج اتجبع
عبیش کؾْسُب .اػطبی تبثؼیت کؾْس
ثَ ُش فشد هتمبمی کَ تؼِذات

دمْلی ؽِشًّذی سا هیپزیشد .فذّس
جْاص ّسّد ،البهت ،اجبصٍ کبس ّ
کبست ُبی ثیوَ ّ غیشٍ ثشای ُوَ
هتمبمیبى البهت دس ایشاى.
- ۳آصادی ثی لیذ ّ ؽشه ػمیذٍ،
هطجْػبت،
اجتوبػبت،
ثیبى،
تظبُشات ،اػتقبة ،تذضة ّ تؾکل
کلیَ افشاد هغتمل اص تبثؼیت ّ یب
صهبى البهت دس ایشاى .آصادی ثی لیذ
ّ ؽشه اًتمبد ّ ًمذ .هوٌْػیت ُش
گًَْ تذشیک ّ تِذیذ ػلیَ هِبجشیي
ّ یب افشاد داسای تبثؼیت کؾْسُبی
دیگش.
- ۴توبهی عبکٌیي جبهؼَ ثبالتش اص
ؽبًضدٍ عبل هغتمل اص تبثؼیت اص دك
سای ُوگبًی ّ دخبلت دس کلیَ ؽئْى
صًذگی ّ دیبت عیبعی ّ اجتوبػی ّ
فشٌُگی جبهؼَ ثشخْسداسًذ ّ
هیتْاًٌذ ثشای ُش ًِبد ّ اسگبى ّ یب
ادشاص ُش پغتی ّ همبهی کبًذیذ
ؽًْذ.
- ۵ثشخْسداسی کلیَ عبکٌیي
کؾْس هغتمل اص تبثؼیت اص دك هؼبػ
ّ مشّسیبت یک صًذگی هتؼبسف،
دك فشاغت ،تفشیخ ّ آعبیؼ ،دك
آهْصػ ّ اعتفبدٍ اص کلیَ اهکبًبت
آهْصؽی جبهؼَ ،دك عالهتی ّ
ثشخْسداسی اص کلیَ اهکبًبت
ثِذاؽتی ّ دسهبًی هْجْد.
- ۶ؽوْل کلیَ لْاًیي کبس ّ سفبٍ
اجتوبػی ًظیش کلیَ دمْق ّ ّظبیف
ؽِشًّذاى کؾْس ثذّى ُیچ تجؼینی
ثش کلیَ کبسگشاى ّ خبسجیبى همین
کؾْس ،ثشاثشی کبهل دمْلی ُوَ
کبسگشاى ،هغتمل اص تبثؼیت ّ هذل
تْلذ.
- ۷دك ُش صّج ثبالی  ۱۶عبل،
هغتمل اص تبثؼیت ،ثَ صًذگی هؾتشک
ثَ هیل ّ اًتخبة خْد .ؽوْل ثشاثش
کلیَ لْاًیي هشثْهَ ثَ خبًْادٍ.
ثشاثشی کبهل دمْق ّ ّظبیف صى ّ
هشد هغتمل اص تبثؼیت دس اهْس
هشثْه ثَ تکفل ّ عشپشعتی فشصًذاى
پظ اص جذایی .ثشاثشی دمْق هشفیي
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دس ٌُگبم جذایی ًغجت ثَ داسایی
ُب ّ اهکبًبتی کَ دس هْل صًذگی
هؾتشک ػبیذ خبًْادٍ ؽذٍ ّ یب دس
هْل صًذگی هؾتشک هْسد
اعتفبدٍ کل خبًْادٍ ثْدٍ اعت.
- ۸توبم عبکٌیي ایشاى هغتمل
اص تبثؼیت دس اًتخبة هذل
صًذگی ،عکًْت ّ ؽغل خْد
آصادًذُ .شگًَْ جذاعبصی ّ ایجبد
هذذّدیت ثش اتجبع خبسجی دس
اًتخبة هذل صًذگی ،عفشً ،مل
هکبى ّ اًتخبة ؽغل ،هوٌْع
اعت.
- ۹ثشخْسداسی کلیَ کْدکبى
اص یک صًذگی ؽبد ،ایوي ّ خالق،
هغتمل اص تبثؼیت .تنویي
اعتبًذاسد ّادذی اص سفبٍ ّ
اهکبًبت سؽذ هبدی ّ هؼٌْی
کْدکبى ّ ًْجْاًبى ،دس ثبالتشیي
عطخ هوکي.
- ۱۱دزف ُش ًْع اسجبع ثَ
تبثؼیت افشاد اص اّساق ُْیتی،
اعٌبد دّلتی ّ فؼل ّ اًفؼالت
اداسی ّ یب اػالم آى دس سعب ًَ
ُب.
هب اػالم هیکٌین کَ تذمك دمْق
ّ آصادیِبی فشدی ،هذًی ،عیبعی،
اجتوبػی ّ سفبُی توبهی
ؽِشًّذاى عبکي ایشاى دس گشّ
ثضیش کؾیذى ّ عشًگًْی سژین
استجبػی ّ مذ ثؾشی جوِْسی
اعالهی ّ ُوچٌیي هجبسصٍ ای ُوَ
جبًجَ ػلیَ ًبعیًْبلیغن ،لْم
پشعتی ّ ًژادپشعتی اعت.
جوِْسی عْعیبلیغتی هْاصیي
هٌذسج دس ایي ثیبًیَ سا ثؼٌْاى
دمْق اًکبس ًبپزیش توبهی عبکٌیي
ایشاى هغتمل اص تبثؼیت تنویي
خْاُذ کشد.

گاهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ضردبیرایه شماري  :مجیذ
پطتى ی
تلفه 0064305461000 :
اعضای دبیرخاوً ضراضری
ٌیرظ احمذی  ٬محمُد احمدذی ٬
ویما اوصاری  ٬مجیدذ پطدتدىد دی ٬
کیُان صذیمی  ٬مریم کُشا ٬کریم
وُری َ ضیرَان لادری

تماش با دفاتر
اوگلیص :ضیرَان لادری
Telefoon: 0031645137004
E-mail:
bdr.refugees@gmail.com

ٌلىذ :مجیذ پطتى ی
Telefoon: 0031645137004
E-mail: x_magid@yahoo.com

ترکیً :کیُان صذیك َ
ویما اوصاری
Telefoon: 0031645137004
E-mail:

bdr.refugees@gmail.com

آلمان :وطریه رمضاوعلی
Telefoon: 0031645137004
E-mail: pramzanali@yahoo.de

ضُئذ :شٍال وُری
Telefoon: 0031645137004

دضة اتذبد کوًْیغن کبسگشی
فْسیَ ۲۱۱۷

به دفتر دفاع از حقوق
پناهندگی بپیوندید

بً حسب اتحاد کمُویطم کارگری بپیُوذیذ

٩ هفحه

٢بونتن

٢٢۱٢  آوریل٦

ًمته ترجمً شذي لطمتی از بخشىام
İltica veya sığınma başvurusu sahipleri ile mülteci veya sığınmacıların mali durumlarının bu
harcı ödemeye yeterli olmadığına ilişkin beyanları doğrultusunda, ikamet ettirildikleri İl Emniyet
Müdürlüğü Yabancılar/Pasaport-Yabancılar Şube Müdürlüklerince en geç (15) işgünü içinde gerekli değerlendirmeler yapılarak işlem sonuçlandırılacak ve mali durumlarının bu harcı ödemeye
yeterli olmadığı belirlenenler ile hakkında kanaat edinilemeyenlere ikamet tezkeresi harçsız olarak düzenlenecek ve aynı gün Pol-Net Bilgi Sistemine veri girişi yapılacaktır.
Bu genelgenin yürürlüğe girmesinden önce tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş ikamet
harç ve cezaları tekrar değerlendirilecek, ilgililerin 492 sayılı Kanunun 88. maddesi kapsamında
olduğunun tespiti halinde, ikamet harç ve cezası alınmayacaktır.
 ّ یا هِاجزاى ّ پٌاٌُذگاًی کَ اس ّضعیت هالی بذی،اس ایي پس اس آى دستَ اس کساًی کَ اس تزکیَ تقاضای پٌاٌُذگی کزدٍ اًذ
.بزخْردارًذ ّ ُوچٌیي اس داًشجْیاى ُشیٌَ اقاهت دریافت ًخْاُذ شذ
. بخشٌاهَ ای در ارتباط با عذم دریافت ُشیٌَ اس هتقاضیاى پٌاٌُذگی ّ یا پٌاٌُذگاى صادر کزد،َبشیز آتاالی ّسیز کشْر تزکی
ٍ اس سْی ادار،بَ هْجب ایي بخشٌاهَ در هْرد کساًی کَ ًاکافی بْدى ّضعیت هالیشاى بزای پزداخت ایي ُشیٌَ را بیاى ًوایٌذ
ّ َ رّس بزرسی ُای السهَ اًجام گزفت۵۱ اهْر اتباع خارجی ّ اهْر گذرًاهَ ادارٍ کل شِزباًی هحل اقاهتشاى حذاقل ظزف
.اقذاهات السم بَ عول خْاُذ آهذ
،در رابطَ با کساًی کَ عذم تْاًایی شاى در پزداخت ُشیٌَ اقاهت هشخص شذٍ ّ اس سْی هاهْریي شِزباًی ًیش هشخص گرزدد
ًرت (سریرسرترن- ْبذّى پزداخت ُیچ ُشیٌَ ای بزایشاى دفتزچَ اقاهت صادر شذٍ ّ ُواى رّس ًاهشاى در سیستن اطالعاتی پر
.اطالعاتی ایٌتزًتی پلیس) ثبت خْاُذ شذ

ًاصل بخشىامً َزرات داخلی ترکی
T.C.
ĠÇĠġLERĠ

BAKANL-

ĞI
Basın ve Halkla İliişkiler Müşavirliği

NO: 2010/23
BASIN AÇIKLAMASI

A N K A R A (23.03.2010)-İçişleri
kanı Beşir Atalay, “Mülteci
ve Sığınmacılar” la ilgili
olarak Teftiş Kurulu Başşkanlığına, Emniyet Genel
Müdürlüğüne, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne ve 81 İl Valliliği’ne bir genelge yayyınladı.
ĠçiĢleri Bakanı BeĢir
Atalay’ın genelgesi şöyle;
“Ġlgi
:a1951 tarihli Mültecilerin
Hukuki Durumuna Dair
Cenevre Sözleşmesi ve
29 Ağustos 1961 tarih ve
359 sayılı Mültecilerin
Hukuki Durumuna Dair
Sözleşmenin Onaylanması
Hakkında Kanun.
b-1967 tarihli Mül-

tecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin New York Protokolü.
c-1994 tarihli Türkiye’ye İltica Eden veya
Başka Bir Ülkeye İltica
Etmek Üzere Türkiye’den
Ġkamet Ġzni Talep Eden
Münferit Yabancılar ile
Topluca Sığınma Amacıyla
Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek
Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında
Yönetmelik
(16.01.2006 tarihli Değişik).
d-Emniyet
Genel
Müdürlüğünün 2006 tarih
ve 57 Sayılı Uygulama
Talimatı.
Avrupa Birliği ile
yürütülen müzakere sürecinde, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı
24. Fasıl kapsamında yer
alan “İltica ve Göç” konusunun önemli bir yeri
bulunmaktadır.
Türkiye’deki
iltica
ve sığınma işlemleri esas
itibariyle ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
Avrupa Birliği uyum sürecinde gerekli olan yeni

yasal düzenlemelerin hazırlık
çalışmaları, Başbakanlık MaMakamınca 25 Mart 2005
tarihinde onaylanarak yürülüğe giren “İltica ve Göç Alnındaki Avrupa Birliği Müktsebatının Üstlenilmesine İlişşkin Türkiye Ulusal Eylem
Planı” çerçevesinde devam
etmekle birlikte, uygulamada karşılaşılan bazı sorunların ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Bu alanda yapılacak mevzuat çalışmaları
sonuçlanıncaya kadar geçecek süre zarfında bazı hususlarda düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre:
-1Ülkemizde iltica ve
sığınma başvuru sahipleri ile
mülteci ve sığınmacılar için
düzenlenen ikamet tezkereleri 492 sayılı Harçlar Kanunu çerçevesinde ikamet
harcına tabidir. Ancak ülkelerinden zorluklar içinde ayrılan ve düzenli bir geliri olmayan bazı kişiler ikamet
harçlarını ödemekte büyük
sorunlar
yaşamaktadırlar.
Ayrıca illerimiz arasında da
bu konuda uygulama birliğinin sağlanamadığı görülmektedir.
Ġlgi (d) Uygulama Talimatı uyarınca; iltica veya

imatı
uyarınca;
iltica
v e y a
s ı ğ ı n m a
başvurusunda
bulunan
yabancılara,
serbest
ikamet için belirlenen
illerde yapılan ön mülakat sonucu İltica ve
Sığınma Başvuru Sahibi
sıfatıyla “kimlik tanıtma
belgesi” verilmekte ve
re’sen 6 aylık ikamet
tezkeresi düzenlenmektedir. Ancak, ikamet harçlarını
ödeyemedikleri
için ikamet tezkeresi alamayan iltica veya sığınma baĢvurusu sahipleri
ile mülteci ve sığınmacılar da bulunmaktadır.
Bakanlığımızca
statü tanınan ve 3. ülkelere çıkışına izin verilen
bazı sığınmacıların, gecikme faizleri ile birlikte
bu harçları ödeyemedikleri için yurttan çıkışlarında aksamalar yaşanmaktadır.
492sayılı Harçlar
Kanunun 88. maddesi
“Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir: a)Türk
okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler
ve… d) Mali durumlarının
bozuk olduğuna ikamet

۱٢ هفحه
makamlarca kanaat getirilen yoksullar,”…” hükmüne haizdir.Bu hüküm çerçevesinde;
iltica-sığınma
başvurusu yapan kişiler
veya mülteci ve sığınmacılardan, mali durumları bozuk
olanlar
ve
öğrencilerden ikamet harcı
alınmayacaktır.
Bilindiği üzere; 5683
Sayılı
Yabancıların
Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri
Hakkındaki
Kanunun 3. maddesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Pasaport,
Yabanc ı l ar,
Pas aport Yabancılar Şube Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve
Çalışma Yönetmeliğinin 17
ve 27. maddeleri gereğince; “illeri dâhilinde bulunan
yabancıların ikamet, çalışma, vize, öğrenim, evlenme, mülk edinme ve diğer
amaçlarla ikamet tezkeresi
taleplerine ilişkin müracaatların alınarak, uygun
görülen taleplerin mevzuat
dâhilinde re’sen yerine getirilmesi ve ikamet tezkerelerinin tanzimi ile tanzim
edilen ikamet tezkerelerinin ilgililere teslimi İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı
Yabancılar/PasaportYabancılar Şube Müdürlüklerinin” yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.
Ġltica veya sığınma
başvurusu
sahipleri
ile
mülteci veya sığınmacıların
mali durumlarının bu harcı
ödemeye yeterli olmadına iliĢkin beyanları doğrultusunda, ikamet ettirildikleri İl Emniyet Müdürlüğü
Yabancılar/PasaportYabancılar Şube Müdürlüklerince en geç (15) işgünü
içinde gerekli değerlendirmeler yapılarak işlem sonuçlandırılacak
ve
mali
durumlarının bu harcı ödemeye yeterli olmadığı belirlenenler ile hakkında kanaat edinilemeyenlere ikamet tezkeresi harçsız olarak düzenlenecek ve aynı
gün Pol-Net Bilgi Sistemine
veri girişi yapılacaktır.
Bu genelgenin yürürlüğe girmesinden önce
tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş ikamet harç
ve cezaları tekrar değerlendirilecek,
ilgililerin

٢بونتن
492 sayılı Kanunun 88.
maddesi kapsamında oldğunun tespiti halinde, ikamet harç ve cezası alınmayacaktır.
Bununla
beraber,
harçsız ikamet tezkeresi
düzenlenmiş
iltica
veya
sığınma başvurusu sahipleri
ile
mülteci
ve
sı ğınmacılardan, yanıltıcı beyanda bulunanların tespit
edilmesi halinde, geriye
dönük ikamet harç ve cezaları tahakkuk ettirilecektir.
2006-2tarih ve 57
Sayılı Uygulama Talimatı
çerçevesinde;
a-Türkiye’de yasadışı
bulunduğundan dolayı, güvenlik birimlerince yakalananlara,
b-Türkiye’de yasadışı
göçe karıştığından veya
işlediği bir suçtan dolayı
sınır dışı edilenlerden veya
ülkemize girmesi men edilenlerden her nasılsa tekrar
Türkiye’ye girenlere,
c-Türkiye’den yasadışı yollardan çıkış yapmak
isterken yakalananlara,
d-Türkiye’de yabancı
statüsünde yasal olarak
ikamet etmekte iken ikamet sebebi ortadan kalktığı
için (çalışma izin süresi
biten, öğrenimini tamamlayan, ikamet izin süresi
biten, vize muafiyet süresi
biten vb.) ülkemizi terk
etmesi gerekenlere,
e-Yabancı statüsünde
yasal ikameti devam ederken suç işlediği için sınır
dışı
edilmesine
karar
verilenlere,
Ġltica-Sığınma
başvurusu yapma imkânı
sağlanmıştır. Bu çerçevede,
yasadışı
göçmenler
yakalanmalarından itibaren
sınır dışı edilinceye kadar
geçecek süre zarfında, iltica
-sığınma başvurusu yapmak istedikleri takdirde
başvuruları mutlaka alınacak ve ilgi (d) Uygulama
Talimatı hükümleri dikkate
alınmak suretiyle gerekli
işlemler yapılacaktır.
-3Ġ l t i c a - s ı ğ ı n m a
başvurusu yapan kişiler ile
mülteci ve sığınmacılara,
2006 tarihli Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hak-

kında Yönetmelik çerçevesinde yabancılar numarası verilmesi uygulamasında sıkıntılar olduğu,
birçok kişinin bu numarayı
alamadığı tespit edilmiştir.
Oysa yabancıların Türkiye’de bulundukları süre
içinde resmi ve özel iş ve
işlemlerinde bu numaraları kullanmaları esastır. Bu
numaraların
ilgililerine
zamanında
verilmemesi
iltica-sığınma
başvurusu
yapan kişiler ile mülteci
ve sığınmacıların eğitim,
sağlık ve sosyal yardım
gibi hizmetlere ulaşımında
aksaklıklara yol açmaktadır.
Bu nedenle, Emniyet Genel Müdürlüğü
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli
çalışmal ar
yapıl arak,
01.05.2010
tarihinden
itibaren (6) ay ve daha
fazla süreyle ikamet izni
verilecek yabancılara ikamet tezkeresi düzenlenirken, aynı anda yabancılar
numarası da (ikamet sahibi ve refakatinde kayıtlı
olanlar dahil) ikamet tezkerelerine yazılacaktır.
Ayrıca Bakanlığımızca; sığınmacı olarak veya
insani nedenlerle üçüncü
ülkelere çıkış izni verilen
yabancıların, Türkiye’den
ayrılmasına
müteakip,
durum en geç (1) hafta
içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilerek, verilmiĢ
olan yabancılar numarasının pasif hale getirilmesi
sağlanacaktır.
-4Ġltica-sığınma
başvurusu yapan kişiler ile
mülteci ve sığınmacılarla
ilgili
verilerin,
kişisel
verilerin
korunmasına
ilişkin ilkeler ile ulusal ve
uluslararası
standartlar
dikkate alınmak suretiyle
korunması sağlanacaktır.
Bu çerçevede, ilticasığınma başvurusu sahipleri ile mülteci ve sığınmacılarla ilgili yazılı ve
elektronik verilerin yetkili
olmayan kişilerin erişeme-

٢٢۱٢  آوریل٦
yeceği şekilde muhafaza
edilmesi
sağlanacaktır.
Bahse konu kişilere ilişkin
yazılı veriler kilitli dolaplarda veya odalarda saklanacak, bu kişilerle ilgili
yazışmalar hizmete özelgizlilik derecesi ile yapılacaktır.
Bu verilerin gizliliği
çerçevesinde; iltica ve
sığınma başvurusu sırasında mülakatçı ve çevirmen-tercüman olarak
kullanılacak kişiler Valilik
onayı ile görevlendirilecektir. İltica ve sığınma
başvurusu
reddedilmiş
kişiler ile halen başvurusu
incelenenler
çevirmentercüman olarak kullanılmayacaktır.
Mülteci
ve
sığınmacıların serbest ikamet
ettiği bütün şehirlerde, İl
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar/Pasaport ve Yabancılar Şube Müdürlüklerinde iltica ve sığınma talebinde bulunanların mülakatlarının yapılacağı ve
bilgisayarla
donatılmış
mülakat odası
mutlak
suretle
sağlanacaktır.
Mülteci ve sığınmacılarla
yapılan mülakatların gizlilik çerçevesinde yürütülmesine özen gösterilecektir.
Mülakat yapan personelin
mutlaka
sivil
giyimli olmasına hassasiyet gösterilecektir.
-5Yukarıda belirtilen
hususlara Valilikler ve
ilgili personel tarafından
titizlikle riayet edilecek,
bu yöndeki uygulamalar
mülkiye müfettişleri ile
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı teftiş ve denetim birimleri tarafından
denetlenecektir.
Ġl Valileri ve emniyet birimleri tarafından
konuya
gerekli
duyarlılığın gösterilmesi ve
herhangi bir aksaklığa
meydan
verilmemesini
rica ederim.”
Kamuoyunun
bilgisine sunulur.
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