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.       بولتن گاهنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب است که توسط دبيرخانه دفتر منتشر ميشود



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ٢صفحه     

نمايندگان دفتر پناهندگی حزب      29/7/2009روز چهارشنبه برابر 
متشکل از سيروان قادری دبير سراسری        ،اتحاد کمونيسم کارگری  

با امراح شيها نلی        ،دفتر و نيما انصاری نماينده دفتر در ترکيه             
اوغلو وکيل پايه يک دادگستری و معاونت دفتر حقوق بشر ترکيه             
و عثمان ايشچی مسئول امور پناهندگان سازمان حقوق بشر ترکيه           
و همچنين خانم جوليا بلکنر يک روزنامه نگار آمريکايی در دفتر            

 .مرکزی سازمان حقوق بشر ترکيه در آنکارا ديدار کردند

 

در اين ديدار ابتدا سيروان قادری ضمن معرفی سياستهای دفتر                  
پناهندگی  حزب در خصوص وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران            

او در اين خصوص تاکيد       .  و داليل پناهندگی  ايرانيان سخن گفت        
کرد که برخالف تصويری که پناهندگی را مهاجرت اختياری می            

تقابل اسالم سياسی و قوانين ارتجاعی و جنايتکارانه                             ،دانند
اسالمی در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی  با مدرنيزم  و               
راديکاليزم و آمال و آرزوهای مردم ايران از مهمترين علل                          

سيروان قادرى بر تداوم تالش سازمان           .  پناهندگی ايرانيان است    
حقوق بشر ترکيه در اطالع رسانی وسيع در خصوص نقض                       
حقوق انسانی  پناهجويان در ترکيه و محکوميت جنايات جمهوری          

اعدام   ،فالکت  ،اسالمی به عنوان حکومتی که بيش از سه دهه فقر          
 .و شکنجه را بر مردم  ايران حاکم کرده است تاکيد کرد

 

در اين جلسه  نيما انصاری گزارش مفصلی از شرايط  معيشتی و              
حقوقی  پناهجويان ايرانی در ترکيه علی الخصوص آمار رو به                 

گرفتن حق    ،وضعيت حقوقی کودکان و زنان         ،افزايش خودکشی 
و فقدان بهداشت و درمان به حاضرين در          ،خاک و عدم اجازه کار    

جلسه ارائه داد و خواستار اقدام عاجل سازمان حقوق بشر ترکيه                
 .در اين خصوص شد

 

در ادامه امراح شيها نلی اوغلو و عثمان ايشچی ضمن تاکيد بر                    
سخنان نمايندگان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اعالم کردند            
که تاکنون بيش از سه بار در يکسال گذشته جمهوری اسالمی را                

در ادامه  .  بعلت نقض حقوق بشر و کشتار مردم محکوم کرده ايم             
قطب   ،تاکيد کردند که سازمان حقوق بشر ترکيه  در قطب شما                  

آنها تصريح کردند که ما ضمن اينکه خود را              .  انسانيت می باشد   
با تمام توانمان     ،در سيطره هيچ دولت و نهاد بورژوايی نمی بينيم          

و .  از فراريان گريخته از جهنم اسالمی ايران حمايت خواهيم کرد          
تا کنون در چند مورد دولت ترکيه را به علت نقض حقوق بشر                      

 .محکوم کرده ايم 

 ،ساعت به طول انجاميد           2در پايان اين جلسه که در حدود                     

 

ديدار نمايندگان دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری با 
 مسئولين سازمان حقوق بشر ترکيه در آنکارا

نمايندگان حزب خواستار دخالت جدی سازمان حقوق بشر ترکيه               
از طريق برگزاری کنفرانسهائی در اين خصوص و همچنين انتقال 

 . اخبار پناهندگی به رسانه ها بويژه در ترکيه تاکيد کردند

 

همچنين مسئولين سازمان حقوق بشر ترکيه ضمن تشکر از ديدار              
نمايندگان دفتر حزب اتحاد کمونيسم کارگری خواستار همکاريهای         

 .گسترده تر با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی شدند

 

خانم جوليا بلکنر خبرنگار آمريکايی که در اين جلسه حضور                        
داشت اعالم کرد که گوشه هايی از صحبتهای نمايندگان دفتر در                 
اين جلسه را در فيلم مستندى در خصوص وضعيت وخيم پناهندگی            

را به    ،که در کانالهای  تلويزيونی آمريکا پخش خواهد شد           ،در دنيا 
 .نمايش خواهد گذاشت

 

در اين جلسه همچنين قرار شد مجموعه ای از کيسهای پناهندگی                 
که توسط سازمان ملل متحد بسته اعالم شده اند به سازمان حقوق                 

 .بشر جهت حمايت  از آنها ارسال شود

 

 پناهندگی  دفتر دفاع از حقوق
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١شماره   



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ٣صفحه     

در ادامه مالقاتهای مسئولين دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با                          
 ،سازمانهای حقوق بشر و مدافع حقوق پناهندگی  در ترکيه                            

 30.7.2009سيروان قادری و نيما انصاری روز پنجشنبه                           
. ديداری با خانم اوزلم دالکران  مسئول سازمان هلسينکی داشتند              

معيشتی پناهندگان    -در اين جلسه مسائل مربوط به اوضاع حقوقی     
در ترکيه و در کل اوضاع پناهندگی در دنيا مورد بحث و بررسی             

 .قرار گرفت

 

سازمان هلسينکی از جمله سازمانهايی می باشد که در دفاع از                    
حقوق انسانی پناهندگان و محکوميت سازمان ملل و دولت ترکيه              

 .برای نقض حقوق بشر نقش فعالی دارد

 

در ظرف دو سال گذشته دفتر پناهندگی حزب در ارتباطی                              
تنگاتنگ و بسيار نزديک با اين سازمان بوده است و تاکنون                          

از جمله اين کمپينها     .  چندين کمپين مشترک نيز برگزار کرده اند         
و   ،کمپين برای آزادی داود باقری        ،می توان به مسئله حق خاک        

 .مرگ پناهجويان در آبهای مرزی ترکيه و يونان اشاره کرد

 

در ابتدا سيروان قادری دبير سراسری دفتر دفاع از حقوق                             
پناهندگی ضمن تشکر از فعاليتهای سازمان هلسينکی و برگزاری          

مسئله پناهندگی را يک معضل سياسی            ،جلسات مشترک با دفتر     
معضلى که منافع اقتصادی و سياسی و ديپلماتيک دولتهاى          .  خواند

جمهوری اسالمی ايران و ترکيه و کشورهای پناهنده پذير و                         
. مماشاتى که دراين زمينه صورت ميگيرد آنرا تشديد ميکند                         

همچنين دفتر پناهندگى سازمان ملل عمال بعنوان يک ابزار در                   
او اعالم کرد که هيچ سازمان و فعال مدافع         .  اين مسير عمل ميکند   

حقوق پناهندگی نبايد کوچکترين توهمی داشته باشد که بدون يک              
امکان   ،مبارزه سياسی گسترده با شاخصهاى حقوق برابر انسانى          

ندارد که بتواند به جنگ قوانين ضد انسانی دولتهائى مانند ترکيه                
سازمان ملل متحد در       ،همينطور در فقدان چنين مبارزه اى      .  برود

امور پناهندگان در باالترين سطح آن کوچکترين تغيير ملموسی                
او اعالم  .  در شرايط زندگی اسفبار پناهجويان بوجود نخواهد آورد       

همبستگی سازمانهای مدافع حقوق               ،کرد که در اين مبارزه              
پناهندگی و همچنين افشاگری گسترده از طريق رسانه های                          

 . گروهی در ترکيه از عوامل موثر موفقيت در اين عرصه است

 

خانم اوزلم دالکران مسئول سازمان هلسينکی ضمن ابراز                             
خشنودی از روابط گسترده دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و                            

اعالم کرد   ،سازمان هلسينکی در دفاع از حق پناهجويان در ترکيه

مالقات نمايندگان دفتر دفاع از حقوق  پناهندگی حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری با سازمان هلسينکی در استانبول

که از نظر اين سازمان کليه فراريان از ايران تحت حاکميت                            
. جمهوری اسالمی بايد بعنوان پناهنده به رسميت شناخته شوند                    

ايشان در ادامه صحبتهايشان گفتند ما از شرايط وخيم حقوق بشر                 
در ايران مطلع هستيم و اخبار مربوط به ايران را به شدت تعقيب                 
می کنيم و يک جنبه مهم تالش ما در اين مسير رسيدن به نقطه ای                

اجتماعی   -است که مسئله پناهندگی را بعنوان موضوعى سياسى              
گسترده مطرح کنيم و کاری کنيم که شهروندان ترکيه در مقابل                     

اما در اين مسير دارای           .  نقض مکرر حقوق پناهندگان بايستند          
محدوديتها و معضالت خاص خود از جمله مشکالت مالی و کمبود           

  .نيروی انسانی هستند

 
اين      2009در ادامه خانم اوزلم دالکران با معرفی گزارش سال                

دراين گزارش که در        .  سازمان به تشريح اين گزارش پرداخت            
وبسايت سازمان هلسينکی نيز موجود می باشد به کرات به نقض                
آشکار حقوق پناهندگی توسط وکالی سازمان ملل و پليس ترکيه                  

که به صورت        -چندين نسخه از اين گزارش          .  اشاره شده است     
در اختيار نمايندگان دفتر دفاع از حقوق             -دفترچه اطالعاتی است   

پناهندگی  حزب قرار داده شد تا بعنوان مدرک در فعاليتهای                            
 .اعتراضی دفتر مورد استفاده قرار بگيرد

 

 2000خانم اوزلم دالکران همچنين اشاره کرد که تا کنون بيش از               
پرونده مورد    400پناهجو به اين سازمان مراجعه کرده و بيش از             

 .بررسی قرار گرفته است

 

در اين جلسه نيما انصاری نماينده دفتر در ترکيه             

١شماره   

۴صفحه   



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ۴صفحه     

او گفت پرداخت اجباری حق خاک          .  حقوقی پناهندگان ايرانی در ترکيه را ارائه داد               -گزارش مفصلی در خصوص وضعيت معيشتی         
در ترکيه هيچ پناهجويی حق کار ندارد اما دولت         .  فشارهای غير انسانی زيادی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی بر پناهجويان وارد می آورد             

ترکيه  پناهجويان را مجبور به پرداخت حق خاک مينمايد و اگر پناهجوئی حق خاک پرداخت نکند تحت هيچ شرايطی اجازه خروج از                                
 .ترکيه را ندارد

 

در ادامه نيما انصاری گزارشی از شکايتهای زنان و همجنسگرايان پناهجو مبنی بر سوء استفاده جنسی توسط وکالی سازمان ملل که به                          
دست دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رسيده است را تشريح کرد و اعالم داشت که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اين مسئله غير انسانی را                                

 .از طريق نهادهاى مختلف تعقيب خواهد کرد

 

گفتند همانطوری که     ،خانم اوزلم دالکران در خصوص دو مسئله ای که توسط نمايندگان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب مطرح شد                          
ما به موفقيتهائی در اين خصوص         ،خود  دفتر دفاع هم بعلت شرکت گسترده و تنگاتنگ در رابطه با کمپين مسئله حق خاک اطالع دارد                       

طبق آخرين جلساتی که با وزرات کشور داشته ايم توانسته ايم اين وزرات را قانع کنيم که پولی که بعنوان حق خاک از                                          .  رسيده ايم 
پناهندگان گرفته ميشود را لغو کند و هم اکنون منتظر جواب نهايی از طرف وزرات اقتصاد و دارايی  ترکيه هستيم و مطمئنا به نتايج                                     

و اما در خصوص مسئله سوء استفاده های جنسی وکالی سازمان ملل در امور پناهندگان ميخواهم در جواب بگويم                       .  خوبی خواهيم رسيد  
متاسفانه چنين گزارشاتی به دست ما هم رسيده است و بسيار درد آور و غير انسانی می باشد و سازمان هلسينکی هم اکنون در حال پی                                  

در چند روز آينده ما با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جلسه خواهيم داشت و به اين مسئله و ديگر                                        .  گيری اين مسئله ميباشد     
 .معضالتی که پناهجويان با آن روبرو هستند خواهيم پرداخت

 

در پايان مسئول سازمان هلسينکی خانم اوزلم دالکران ضمن تشکر از ديدار نمايندگان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم                        
دفتر و سازمان هلسينکی به اين توافق رسيدند که کمپينهائی          .  کارگری خواستار همکاريهای گسترده تر دفتر حزب با سازمان هلسينکی شد          

که در دفاع از حقوق پناهجويان در ترکيه سازمان داده ميشود از طريق روابط بين الملل حزب در کشورهای اروپائی و آمريکائی مورد                            
 . حمايت قرار گيرد و افکار عمومی را متوجه اين کمپين کند

 

  پناهندگی دفتر دفاع از حقوق
 

Bureau for Defence of Refugees(BDR) 
Sirvan Ghaderi (Secretary of BDR) 
TEL and FAX : 00442077306167 
 Emergency: 00447765431276 

Netherlands Office: 003161 643 75 70  
Sweden Office: 0046737262622 
Germany Office: 00491704652215 

مالقات نمايندگان دفتر دفاع از حقوق  پناهندگی حزب اتحاد 
 ...کمونيسم کارگری با سازمان هلسينکی در استانبول

 

!زنده باد حقوق جهانشمول انسان  

١شماره   



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ۵صفحه     

در ادامه فعاليتهای دفتر          03/08/2009امروز دوشنبه برابر با         
سيروان قادری دبير دفتر و نيما                      ،دفاع از حقوق پناهندگی          

جلسه ای با مسئولين سازمان ملل        ،انصاری نماينده دفتر در ترکيه    
در اين جلسه    .  متحد در امور پناهندگان در ترکيه برگزار کردند            

مامور عاليرتبه حفاظت سازمان ملل و آقای         "  آنيکا ساندلند "خانم  
مامور بخش هماهنگی و از وکالی سازمان ملل شرکت           "  آکيف"  

 .داشتند

 

 وضعيت حقوقی و معيشتی پناهجويان

در ابتدا سيروان قادری با تشريح وضعيت معيشتی و حقوقی                        
پناهجويان در ترکيه و طرح سواالتی که در اين خصوص ميان                  

ضمن انتقاد از اوضاع وخيم                 ،پناهجويان بسيار مطرح است         
زندگی پناهجويان و تالش کم رنگ سازمان ملل در مرتفع کردن               
اين معضالت و همچنين با ارائه گزارش ساالنه سازمان هلسينکی          
در خصوص کارشکنی های مکرر سازمان ملل و گزارش                           
سازمان حقوق بشر ترکيه در محکوميت نقض حقوق انسانی                        

 .پناهندگان توسط دولت ترکيه خواستار توضيحاتی شد

 

خانم آنيکا ساندلند در خصوص تالشهای سازمان ملل جهت رفع               
مشکالت مالی پناهجويان اعالم کرد که اين سازمان با مشکل                      

ايشان گفتند در همين زمينه تالش کرده اند تا با           .  مالی مواجه است  
عقد قراردادهای مالی جديد با سازمانها و بنگاه های خيريه بتوانند            
اقدامات عاجلی برای رفع معضالت معيشتی پناهجويان در دستور         

او در خصوص وضعيت حقوقی پناهجويان         .  کار خود قرار دهند    
تا آنجا که به سازمان ملل مربوط است اعالم کردند که قطعا با                       
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هم نظر نيستند و معيارهای حقوقی               
اين دو سازمان در خصوص به رسميت شناختن حقوق پناهندگی               

بنا   ،انسانها با همديگر متفاوت است و سازمان ملل در اين زمينه              
هرچند .  و معيارهای خود عمل خواهد کرد         ،توانائی  ،بر امکانات 

که از همکاری با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص حل               
مشکالت حقوقی پناهندگان استقبال ميکند اما محدوديتهائی هم                    

 . داريم

 

خانم ساندلند در خصوص قوانين حقوقی دولت ترکيه در برخورد             
"با پناهجويان اعالم کرد        اين دولت در مورد پناهجويان غير             : 

اروپايی کامال مستقل از قوانين سازمان ملل برخورد ميکند و                      
حقوق پناهندگی      ،تعهدش در مورد اجرای مفاد کنوانسيون ژنو              

اما ما ضمن    .  به گونه ای مشروط ميبا شد         ،  1951مصوب سال    
اعتماد کامل به دولت ترکيه تعهداتی در خصوص همکاری با اين             

جلسه هيات نمايندگی دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری با نمايندگان سازمان ملل متحد در آنکارا

از جمله اين تعهدات تحويل دادن کامل پرونده های                .  دولت داريم 
پناهندگان به وزارت داخلی ترکيه در صورت اخراج پناهجويان از  

طرح مسئله تحويل دادن کامل پرونده                     ".  اين کشور ميباشد        
پناهندگان به وزارت داخلی ترکيه به شدت مورد انتقاد نمايندگان                 

دراين .  دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری قرار گرفت             
قبول کردن اين تعهد از      : "خصوص سيروان قادری اعالم کرد که      

جانب سازمان ملل اقدامی کامال غير مسئوالنه و مغاير با قوانين                  
دولت ترکيه نشان داده که به هيچ عنوان پايبند به           .  حقوق بشر است  

قوانين حقوق بشر نيست و بارها در بند و بست های سياسی اش با                
زندگی پناهجويان را مورد معامله               ،حکومت جمهورى اسالمى    

خانم ".  قرار داده  که منجر به اعدام و شکنجه آنها شده است                           
ضمن عدم توافقشان با اين گفته ها                    ،ساندلند در اين خصوص        

افزودند که سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به دولت ترکيه                  
اما اگر   .  همانگونه که به ديگر دولتها اعتماد دارد             .  اعتماد دارد  

شاهد بيحقوقی يا گزارش نقض حقوق انسانی پناهندگان شوند به                  
حق پنهان کردن        ،اما در همان حال      .  اين مسئله اعتراض ميکنند      

هيچ چيزی از دولت ترکيه را ندارند و اضافه کردند که اين مسئله                
اين سياست به   .  را در حين ثبت نام پناهجويان به آنان اعالم ميکنند          

شدت مورد انتقاد نمايندگان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی قرار                      
 .گرفت و برای مدتی بحث در اين خصوص ادامه داشت

 

پناهجو در ترکيه      18000بيش از      ،به گفته مسئولين سازمان ملل      
 45000همچنين تنها در سال گذشته بيشتر از                   .  زندگی ميکنند  

پناهجو قصد عبور از خاک ترکيه به مقصد کشورهای اروپائی را             
از اين رو اتحاديه اروپا دولت ترکيه را موظف به                       .  داشته اند  

برقراری مقرارات سخت تری در اين خصوص کرده که اين خود             
 .بر بيحقوقی پناهجويان افزوده است

١شماره   

۶صفحه   



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ۶صفحه     

 پناهجويان شمال عراق

مبحث بعدی مربوط به آخرين اقدامات سازمان ملل در خصوص              
در اين  .  بود"  شمال عراق "وضعيت پناهندگان ايرانی موسوم به         

خصوص نيز سيروان قادری ضمن انتقاد از شرايط بسيار                             
وحشتناک حقوقی و معيشتی حاکم بر زندگی اين دسته از                                 

اعالم کرد که اين شرايط بسياری از پناهجويان                           ،پناهجويان
مجبور   ،را با وجود داشتن قبولی از سازمان ملل           "  شمال عراق "

به ترک غير قانونی ترکيه کرده که موجب تحميل ضررهای                        
هر چند که هنوز       .  فراوان به زندگی بسياری از آنان شده است              

شماری از آنان با وجود گذشت سالها  در بی حقوقی مطلق و بی                   
سيروان قادری افزود چند سال قبل که به                .  افقی زندگی ميکنند    

نمايندگی از فدراسيون سراسری پناهندگان ايرانی جلسه ای در                  
خصوص وضعيت اين پناهجويان و آخرين اقدامات سازمان ملل              

سازمان ملل    ،در خصوص پروسه انتقالشان به کشور ثالث داشتم          
اعالم کرد که در حال تالش برای رفع اين مشکل از طريق                             
مذاکره با کشورهای پناهنده پذير اروپائی و شمال آمريکا و دولت             

واقعيات نشان    ،اکنون با گذشت چند سال از اين مسئله   . ترکيه است
ميدهد که اين تالشها کامال بی ثمر بوده و وضعيت پناهجويان                       

پاسخ شما به   .  باقی مانده از اين گروه در ترکيه وخيم تر شده است           
 "اين مسئله چيست و اکنون مشکل را در کجا ميبينيد؟

 

آقای آکيف در خصوص وضعيت پناهجويان شمال عراقی اعالم              
ما فقط  .  از آن موقع تا کنون چيزی تغيير نکرده است             : "کرد که 

توانستيم که برای برخی از اين پناهجويان که در وضعيت وخيم                 
اجازه خروج بگيريم که بسياری از               ،جسمانی و پزشکی بودند     

ما هم مثل شما با خبر شده         .  آنان به کشورهای ثالث منتقل شده اند        
ايم که بسياری از اين پناهجويان به صورتهای ديگری از اين                       

تالش ما   .  کشور خارج شده اند اما هيچ اطالعی از آنان نداريم                  
ما .  انتقال اين گروه به کشور امن ثالث است                     ،همچون گذشته  

مقصر اصلی را دولت ترکيه ميدانيم که از ترس سرازير شدن                     
تعداد بيشتری از پناهجويان به ترکيه به اين عده اجازه خروج                       
نميدهد و روشن است که سازمان ملل در اين خصوص نميتواند                  

 ".اقدام مستقل انجام دهد

 

برخوردها و سواستفاده برخی از وکال و مترجمين سازمان ملل               
 متحد در امور پناهندگان در ترکيه

بحث بررسی شده بعدی مربوط به گزارشات رسيده تعدادی از                   
پناهجويان به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری در                    
خصوص برخوردهای بسيار غير انسانی و حتی سواستفاده های              

جلسه هيات نمايندگی دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم 
 ...کارگری با نمايندگان سازمان ملل متحد در آنکارا

در اين    .  جنسی برخی از وکال و مترجمين سازمان ملل بود                         
نمايندگان دفتر با ارائه اين شکايتها و همچنين با استناد               ،خصوص

ژوئن (  به گزارش مستدل ساالنه سازمان مدافع همجنس گرايان                
خواستار توضيحات مسئولين سازمان         ،در اين خصوص    )  2009

نيما انصاری با اشاره به برخی                 ،در اين خصوص     .  ملل شدند  
مکتوب در گزارش ساالنه اين                       ،موارد شکايات پناهجويان        

"گفت    ،سازمان در چند مورد از اين شکايتها که از جانب                          : 
وکيل من در حين    :  پناهجويان همجنس گرا بوده اين چنين آمده است       

مصاحبه بسيار عصبانی بود و مکررا من را متهم به دروغ گوئی               
مامور سازمان ملل جزئيات کامل نحوه سکس من را                       .  ميکرد

خواستار شد و همچنين با حالتی عجيب سواالتی در خصوص                       
همچنين .  تعداد سکس های من داشت که من فقط توانستم گريه کنم             

نيما انصاری در خصوص يک نمونه از گزارشات رسيده به دفتر              
اين گزارش را اينگونه به اطالع مسئولين                          ،پناهندگی حزب   

برخی از مصاحبه گرها و مامورين سازمان          :  سازمان ملل رساند   
آشکارا خواهان ايجاد      ،با دادن وعده قبولی به زنان پناهجو             ،ملل

 ".روابط جنسی با اين پناهجويان شده اند

 

نمايندگان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعالم کردند که در حال                    
تکميل اين پرونده و ارائه آن به مراجع حقوقی سازمان ملل در                       

 .ژنو هستند

 

خانم ساندلند در خصوص اين مسئله اعالم کرد که اين شکايات و                 
اما ما اين مسائل     .  گزارشات تا اين لحظه و از نظر ما اتهام هستند           

را کامال جدی ميگيريم و تماما آنها را در صورت رسيدن                                  
ايشان اعالم کردند که         .  گزارشات مستدل بررسی خواهيم کرد           

و اگر هم     ،پناهجويان ميتوانند اين شکايات را به اطالع ما برسانند          
ميتوانند مستقيما      ،از گزارش اين گونه مسائل به ما ترس دارند                 

شکايت شان را از طريق سازمانهائی همچون دفتر دفاع از حقوق              
مراحل و  .  پناهندگی و يا مستقيما به اطالع مقر ما در ژنو برسانند             

چگونگی طرح اين شکايت نامه ها در وب سايت ما و همچنين                      
دفترچه هائی که از طريق ما به پناهجويان داده ميشود شرح داده                  

 .شده است

 

 حق خاک

نيما انصاری مسئول دفتر در ترکيه ضمن ارائه گزارشی در                          
خصوص وضعيت معيشتی پناهجويان اعالم کرد که کمپين وسيعی          

توسط چند سازمان مدافع حقوق            )  پول اقامت  (عليه حق خاک         
پناهندگی از جمله دفتر دفاع از حقوق پناهندگی                

١شماره   

٧صفحه   



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ٧صفحه     

و با طرح اين سوال که با توجه به عدم اجازه        . در سطحی سياسی در ترکيه آغاز شده است
اقدامات و تالشهای سازمان ملل  ،وضعيت وخيم معيشتی و بيحقوقی مطلق پناهجويان ،کار

 .خواستار توضيحات مسئولين اين سازمان شد ،در اين خصوص چه خواهد بود

 

خانم ساندلند در خصوص مسئله پرداخت حق خاک اعالم کرد که سازمان ملل در جريان                  
. فعاليتهای اين کمپين قرار گرفته و حتی ميداند که تا حدود زيادی نيز پيشرفت داشته است                 

 .همچنين اعالم کرد که در تالش است تا از طريقی بتواند با اين کمپين همکاری کند

 

 بررسی چند پرونده

مسئولين دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با ارائه چند نامه و گزارش وضعيت چند پرونده پناهندگی را که مدتی است       ،در اين قسمت از جلسه
 .از جمله آنها ميتوان به پرونده داوود باقری و محمد سياهی نوبندگانی اشاره کرد. روی آنها کار ميکنند را بررسی کردند

 

خانم ساندلند در خصوص اين پرونده ها ضمن قول مساعد در خصوص بررسی آنها از دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خواست تا در                                        
 .خصوص اين پرونده ها با سازمان ملل در ارتباط باشند

 

در پايان مسئولين سازمان ملل ضمن تشکر از دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خواستار ادامه همکاريها در زمينه بررسی و پيگيری                                          
 .   وضعيت حقوقی و معيشتی پناهجويان ايرانی شدند

 

 پناهندگی  دفتر دفاع از حقوق

جلسه هيات نمايندگی دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم 
 ...کارگری با نمايندگان سازمان ملل متحد در آنکارا

١شماره   

ما برای استقرار يک نظام آزاد، برابر، مرفه، سکوالر و پيشرو، برای يک 
برابری کامل و بی قيد و شرط کليه . جمهوری سوسياليستی، مبارزه ميکنيم

ساکنين ايران، مستقل از تابعيت، محل تولد و يا مدت اقامت در ايران در کليه 
حقوق و وظايف قانونی، اعم از فردی، مدنی، سياسی، اجتماعی و رفاهی، يکی 

ما به صف مقدم مبارزه عليه . از ارکان پايه ای جمهوری سوسياليستی است
تبعيض و نابرابری در جهان امروز تعلق داريم و معتقديم که برابری حقوقی و 
شمول يکسان قوانين واحد بر همه، مستقل از جنسيت، مليت، مذهب، نژاد، 

عقيده، مرام، شغل، مقام و تابعيت بايد بعنوان يک اصل تخطی ناپذير و محوری 
ما در عين حال عليه هر گونه درجه بندی . در صدر قوانين جامعه اعالم شود

 رسمی و تلويحی شان و شخصيت افراد بر حسب محل تولد و يا تابعيت، 

 !قاطعانه مبارزه ميکنيم



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ٨صفحه     

با خبر شديم اخيرا سيروان قادری، مسئول دفتر دفاع از                    :  س
حقوق پناهندگى حزب سفری به ترکيه داشتند و به همراه شما و              
. تعدادی از رفقای ديگر مذاکرات و جلسات مختلفى برگزار شد                

 . در مورد نتايج اين سفر برای خوانندگان توضيح دهيد

 

به دنبال سفر دبير دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب به                         :  ج
ما توانستيم با اعضاء و کادرهای حزب در ترکيه جلساتی              ،ترکيه

داشته باشيم و در خصوص مسائل و مشکالت پناهندگان ايرانی و             
همچنين در اين    .  افغانی و شمال عراقی به بحث و گفتگو بنشينيم            

تور با تعداد زيادی از پناهندگان در شهرهای مختلف ترکيه                           
ديدارهائی داشتيم و در خصوص مسائل و مشکالت پناهندگی در              
ترکيه و نحوه برخورد کشور ترکيه و سازمان ملل متحد در امور              

در اين نشستها از جمله به بررسى           .  پناهندگان  نشستهايی داشتيم     
تاکيد ما اينبود که پناهندگی يک معضل . معضل پناهندگی پرداختيم

لذا پناهندگان برای دفاع    .  سياسی است و بايد جوابی سياسی بگيرد       
از حقوق جهانشمول خود بايد پرچم انسانيت را بدست بگيرند و                  
در مقابل حمالت ضد پناهندگی که نه تنها در ترکيه بلکه در                            
کشورهای اروپايی  نيز که می توان گفت به اوج خود رسيده است           

 .بايد ايستاد و متحد و منسجم شد

 

شما به همراه سيروان قادری با      ..  2009./30/07.در تاريخ   :  س
نتيجه اين مالقات    .  مسئولين هلسينکی در ترکيه مالقات داشتيد         

 چه بود ؟

 

ما نزديک به دوسال است که با سازمان هلسينکی روابطی                   .  ج
تنگاتنگ در خصوص چگونگی دفاع از حقوق پناهندگان در                       

در جلسات و سمينارهای زيادی که از طرف                        .  ترکيه داريم   
سازمان هلسينکی و ديگر سازمانهای حقوق بشری که طى اين                   

تا حاال توانسته ايم به      .  دوسال برگزار شده است شرکت داشته ايم        
خوبی تبعات نقض حقوق بشر و آپارتايد جنسی در ايران را برای             
اين سازمان و ديگر سازمانها حقوق بشری ارائه دهيم و چهره                     

اما در جلسه با         .  ضد بشری جمهوری اسالمی را افشا نمائيم                
در خصوص وضعيت وخيم پناهندگی در                    ،سازمان هلسينکی   

مسئله پرداخت حق        ،حقوقی  -ترکيه و دنيا و وضعيت  معيشتی            
خاک پناهندگان به بحث و گفتگو پرداختيم  و نتايج بسيار خوبی                    

با توجه به فعاليتهای       ،همانطوری که توضيح دادم    .  بدست آورديم 
با تمام کمبودها ما قادر شديم به صدای              ،دفتر در دو سال گذشته      

اين مسئله را در شيوه برخورد         .  پناهجويان در ترکيه تبديل شويم      
. نهادهاى دست اندرکار در ترکيه و خود سازمان ملل ميتوان ديد              

 

 مصاحبه با نيما انصاری نماينده دفتر در ترکيه 

سازمان هلسينکی اعالم کرد که از نظر اين سازمان تمام ايرانيان               
که در جهنم جمهوری اسالمی زندگی می کنند پناهنده محسوب می            
شوند زيرا هر لحظه امکان گريختن انسانها از آن جهنم غير                            
انسانی ممکن می باشد و تمام ايرانيانی که به ترکيه و يا                                        
کشورهايی ديگر پناهنده می شوند بايد از حق پناهندگی برخوردار            
شوند و در اين خصوص ما می دانيم که سازمان ملل در امور                         
پناهندگان و دولت ترکيه  متاسفانه در خيلی موارد حقوق بشر را                  

سازمان .  نقض می کند و بارها اين مسئله را محکوم کرده ايم                       
هلسينکی  معتقد هست که بايد کاری کرد که وقتی دولت ترکيه                       
خواست پناهنده ای را ديپورت کند شهروندان ترکيه در مقابل اين               

همچنين در رابطه با مسئله        .  مسئله قرار بگيرند و اعتراض کنند         
حق خاک سازمان هلسينکی اعالم کرد که اين مسئله هم اکنون در               
وزارت داخلی ترکيه مورد بررسی قرار گرفته و تا حدودی ما                      

فقط منتظر جواب وزارت       .  توانسته ايم اين مسئله را پيش ببريم             
مالی هستيم که به اين مسئله که پناهندگان را تحت فشار شديد                           

 . اقتصادی قرار ميدهد پايان دهيم

 

در خصوص مسئله سوء استفادهای جنسی وکالی سازمان ملل در            
مسئول     ،امور پناهندگان که شکايتهائی به دستمان رسيده بود                      

سازمان هلسينکی خانم ائزلم دالکران گفتند متاسفانه به دست ما هم            
گزارشاتی رسيده است که هم اکنون ما پيگير اين مسئله هستيم و                   
در چند روز آينده در اين خصوص با سازمان ملل جلسه خواهيم                   

 .داشت

 

در پايان  يک بار ديگر بر روابط  دفتر و سازمان هلسينکی جهت                
دفاع از حقوق جهانشمول انسانها تاکيد شد و دفتر و سازمان                            
هلسينکی به توافق رسيدند که کمپينهايی در خصوص دفاع از                       

گذاشته می شود از طريق روابط بين الملل              پناهجويان در ترکيه      
حزب در کشورهای اروپائی و آمريکائی مورد حمايت قرار گيرد             

 .و افکار عمومی را متوجه اين کمپين کند

 

با توجه به شرايط جديد که در ايران پيش آمده اوضاع                           :  س
 پناهنده پذيری در ترکيه آيا تغييری کرده است؟ 

 

در خصوص شرايط جديد ايران و           .  ما تغييرى نميبينيم       ،خير:  ج
با   ،اعتراضات گسترده توده های تحت ستم عليه جمهوری اسالمی          

بايد   ،توجه به سرکوب شديد و فرار از سرکوب و شکنجه و اعدام              
ما خبر داريم در        .  تعداد زيادى وارد مرزهای ترکيه شده باشند              

همين راستا ديدارهائی بين مقامات امنيتی ايران و         

١شماره   

٩صفحه   



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ٩صفحه     

ترکيه صورت گرفته است که اين خود نشانگر بند وبستهای دولت            
اين در  .  ترکيه و جمهوری اسالمی و تداوم سياستهاى قبلى ميباشد          

حالى است که مردم آزاديخواه در دنيا در مقابل جنايتهای                                  
جمهوری اسالمی می ايستند اما نه تنها هيچ تغييری در سياستهای            
پناهندگی ترکيه به وجود نيامده بلکه پايبند به قوانينى که خود را                  

به همين دليل زندگی و امنيت               .  به آن متعهد کرده هم نيست              
پناهجويان را مورد معامله قرار ميدهند که همه از نتايج تلخ و                      

دراين مقطع مشخص که جمهوری اسالمی         .  تراژيک آن باخبرند   
بايد از طرف           ،سرکوب شديد را در دستور قرار داده است                     

سازمانهاى سکوالر و سوسياليست و انساندوست محکوم شود و               
زيرا بسادگى جان بسيارى در خطر می          .  تحت فشار قرار بگيرد    

 .باشد

 

در خصوص اين سفر آيا مالقاتی با يوان بطور مستقيم                       :  س
داشتيد؟ اگر آری لطفا برخورد آنها با مسائل مطرح شده از طرف         

عالوه بر اين دوست دارم نظر شخصی شما           .  شما را شرح دهيد    
 .که در اين مالقاتها بوده ايد را راجع به يوان در ترکيه بدانم

 

بله ما با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورخه                        :  ج
در آنکارا جلسه داشتيم و در خصوص وضعيت                  03.08.2009

 ،پناهجويان شمال عراقی       ،معيشتی پناهجويان در ترکيه       -حقوقی
مسئله حق خاک  و در خصوص بررسی چند پرونده با مسئولين                 

 .سازمان ملل به بحث و گفتگو پرداختيم 

 

ما با تشريح وضعيت اسفبار حقوقی و معيشتی پناهجويان در                        
ترکيه و تالشهای کم رنگ  سازمان ملل در  بهبود اين وضعيت                   
. غير انسانی انتقاد شديد خود را از سازمان ملل اعالم کرديم                         

همچنين گزارش ساالنه سازمان هلسينکی در خصوص                                  
کارشکنيهای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و گزارش                     
ساالنه حقوق بشر در ترکيه در مورد نقض حقوق انسانی                                

در جواب اين سئوالت مسئولين      .  پناهندگان خواستار توضيح شديم    
سازمان ملل اعالم کردند که در خصوص انتقاداتی  که از ما می                 
کنيد  بايد بگوئيم که ما از نظر مالی مشکل داريم و تالش ما اين                    
هست که از سازمانهای خيريه کمک بگيريم که بتوانيم در                              

اما در خصوص     !  خصوص مشکالت پناهندگان  اقداماتی بکنيم          
حق پناهندگی با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی موافق نيستيم زيرا                
معيارهای حقوقی اين دو سازمان با هم متفاوت هستند و سازمان                
ملل متحد بنا بر امکانات و توانايی های خود عمل خواهد کرد اما               

 .از همکاری با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی استقبال می کنيم

مصاحبه با نيما انصاری 
 ...نماينده دفتر در ترکيه 

مسئله ديگری که ما روی ميز مذاکره با سازمان ملل در امور                        
پناهندگان گذاشتيم و مطرح کرديم  معضل شمال عراقی ها بود که              

در جواب انتقاد ما         .  سازمان ملل با انتقاد شديد ما روبرو شد                   
مسئولين سازمان ملل اعالم کردند که در اين خصوص چيزی                       
تغيير نکرده و ما نيز از طريق شما ميفهميم که اين دسته از                                
پناهجويان از طريق راه قاچاق از اين کشور خارج می شوند و                      
مقصر اصلی دولت ترکيه می باشد که خروجی به آنها نميدهد و ما              

 .نمی توانيم اقدام مستقلی انجام بدهيم

 

ما همچنين گزارش مفصلی در خصوص مسئله حق خاک و اين                   
مسئله چه بار کمر شکنی هست در روی دوش پناهندگان را به                       
سازمان ملل در امور پناهندگان ارائه داديم و اعالم کرديم يک                       
کمپين وسيع از طريق چند سازمان مدافع حقوق پناهندگی شروع                

وضعيت   ،شده و با طرح اين سئوال که با توجه به عدم اجازه کار                
وخيم و غير انسانی پناهندگان خواستار  جواب شديم که سازمان                   
ملل متحد در امور پناهندگان جهت رفع اين معضل غير انسانی                    
تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟ در جواب اين سئوال مسئولين            
سازمان ملل اعالم داشتند که ما در جريان اين کمپين هستيم و می                 
دانيم اين کمپين تا حدود زيادی پيش رفته است و اعالم کردند که                   
از هر طريقی که بتوانيم در جريان اين کمپين قرار بگيريم و در                    
جهت پيشرفت اين کمپين در کنار اين سازمانها قرار بگيريم و                       

 .همکاری کنيم 

 

پرونده ديگری که ما در مقابل سازمان ملل متحد در امور                                  
پناهندگان باز کرديم مسئله سوء استفاده های جنسی وکالی سازمان       
ملل از پناهندگان بود که به شدت ما اين مسئله غير انسانی را نقد                   
کرديم و از مسئولين سازمان ملل در امور پناهندگان جواب                             

 .خواستيم 

 

مسئولين سازمان ملل در امور پناهندگان در جواب اين مسئله                        
اعالم کردند اين  هنوز يک اتهام می باشد و ما اين مسئله را پی                       
گيری خواهيم کرد و پناهندگان می توانند برای ما گزارش بفرستند            
و اگر از ارسال گزارش به ما می ترسند می توانند گزارشات خود              
را به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و دفتر سازمان ملل متحد در                    
ژنو بفرستند و در صورت دريافت اين گزارشات ما سريعا اقدام                  

 .خواهيم کرد

 

در خصوص سئوال شما مبنی بر اينکه نظر شخصی خودم در                      
می    ،رابطه با سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکيه                      

خواهم اين مسئله را به اين  صورت باز کنم که سازمان ملل متحد                 
در امور پناهندگان در ترکيه با توجه به اهداف اين سازمان که در                
بند بند قوانين خود اين سازمان در رابطه با مسائل حقوق بشری و               
پناهندگی عمل نمی کند و در برابر نقض حقوق پناهندگی در اين                  

کشور تاکنون هيچ عمل قابل قبولى انجام نداده                   

١شماره   

١٠صفحه   



بولتن دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                                   ١٠صفحه     

اين سازمان نميتواند مستقل عمل کند و تابع قوانين دولت                  .  است
نه از همان قوانين محدود حقوق بشرى بلکه از              .  ترکيه می باشد   

ميدان مانور دادن در مقابل            ،قوانين دولت ترکيه خط می گيرد           
اين وضعيت تاسف بار       ،نقض قوانين پناهندگی دولت ترکيه ندارد      

است و به همين خاطر پناهجويان در ترکيه به معنای خاص کلمه               
در ساحل مرگ و زندگی قرار گرفته اند و اين جمله ای می باشد                 

 .  که اولين بار توسط دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مطرح شد

 

همچنين ما جلسه ايی هم با سازمان حقوق بشر ترکيه در آنکارا                   
هم داشتيم که در خصوص مسائل حقوقی پناهجويان در ترکيه و                 
نقض حقوق بشر در ايران به بحث و گفتگو نشستيم و در اين                          

از طرف مسئولين دفتر دفاع از       .  خصوص به نتايج خوبی رسيديم     
حقوق پناهندگی و مسئولين حقوق بشر ترکيه در خصوص                             

چگونگی دفاع از پناهجويان در ترکيه به توافقات خوبی رسيديم                 
و مسئولين حقوق بشر ترکيه خواستار همکاريهای بيشتری با دفتر          

 . دفاع از حقوق پناهندگی شدند

 

در خاتمه ميخواستم اگر نظر و يا توصيه ای برای                                  :  س
 .پناهجويان در کل و خصوصا در ترکيه داريد عنوان کنيد

 

می خواهم بگويم که شعار دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب                     
. دفاع از حقوق جهان شمول انسانهاست         ،اتحاد کمونيسم کارگری   

ما با اين پرچم به ميدان مبارزه با هرگونه نقض حقوق پناهندگی                 
دفاع "ما برخالف بسيارى سازمانهای ديگر که با شعار            .  آمده ايم 

مسئله پناهندگی را يک مسئله         ،فعاليت دارند "  از حقوق پناهندگی   

 ...مصاحبه با نيما انصاری نماينده دفتر در ترکيه 

سياسی می دانيم و معتقديم که بايد با برخورد سياسی قدرتمند با اين  
ما با اين نگرش طى دو سال گذشته که دفتر تشکيل             .  معضل داشت 

توانسته ايم قدمهای بسيار مهمی را در اين عرصه                       ،شده است  
برداريم و از اين به بعد هم خيلی منسجمتر و قويتر از گذشته به                      

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در چند کمپين               .  پيش خواهيم رفت    
وسيع در ترکيه همرا با سازمانهايی که از حقوق پناهندگی دفاع                    
می کنند شرکت کرده و توانسته که در بعضی موارد نقش محورى             

من از کليه پناهجويان در خواست می کنم برای مبارز           .  داشته باشد 
برای مبارزه با         ،با قوانين ضد پناهندگی در ترکيه و در دنيا                     

و برای بر افراشتن پرچم آزادى و حقوق و حرمت                            ،راسيسم
انسانى به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم                          

 .کارگری بپيوندند

١شماره   

!پناهجويان  

عليه تبعيض و راسيسم و 
!بيحقوقى متشکل شويد  
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