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 Human rights بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

١۵/٠١/١١  

  

  ايران-جو در مرز ترکيه کشتار چھل پناھ
    

لناک و تکان دھنده ای  پناه جو در مرز ايران و دفن آن ھا در گور دسته جمعی توسط ارتش ترکيه، خبر ھو۴٠قتل 

  .بود

 از   و ارتش ترکيه، سرانجام با اعتراف يکیپوليسپس از ده ھا سال قتل، شکنجه و ديپورت پناه جويان توسط 

 ۴٠، حدود  ان ترکيهمأموران امنيتی ترکيه حداقل يک مورد از جنايات ارتش ترکيه افشاء شده است که در آن مأمور

رز ايران وارد خاک ترکيه می شدند به قتل رسانده و در يک گور دسته جمعی دفن که از مرا نفر از پناه جويانی 

  .، از کشورھای ايران، افغانستان و پاکستان بوده اند  امنيتی گفته که ھويت قربانيان اين فاجعهمأموراين . کرده اند

  ٢٠١٠ می ١١کيه، در تاريخ در روزنامه صاباح تر» چھل پناھنده را کشتيم و چال کرديم«اين گزارش که با تيتر 

  : متن اصلی اين خبر ھولناک در روزنامه ترکيه ای صاباح، در آدرس زير است. به چاپ رسيده است

/Gundem/tr.omc.sabah.www://http٢٠١٠/٠٥/١١_oldu_tanik_gizli_uzman_eski/٤٠

gomduk_oldurup_multeciyi_   

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde jandarma istihbaratında görev yapmış olan gizli tanık, 13 

yıl önce İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 40 mülteciyi öldürüp bir 

çukura gömdüklerini, bu kişilere ait toplu mezarın yerini de gösterebileceğini öne sürdü. 

Yüksekova ilçesinde Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nda görev yaparken sözleşmesi 

yenilenmeyip meslekten ihraç edilen uzman çavuş, bir süre önce Diyarbakır Özel Yetkili 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na gizli tanık olmak için müracaatta bulundu. 3 gün boyunca 

sorgulanan ve Hakkâri'nin Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ilçeleri ile Şırnak, Van ve son 

olarak Diyarbakır'da görev yaptığını ifade eden uzman çavuş, kısa adı JİTEM olan 

Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele sorgu biriminde 12 yıl boyunca görev yaptığını 

söyledi. Hakkari'de görev yaptığı dönemde geçici görevli olarak Van'ın Başkale ilçesine 
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gittiklerini belirten uzman çavuş, 1997'de 40 mültecinin kaçak yollarla Başkale sınırından 

Türkiye'ye giriş yaptıklarını söyledi. Çoğu İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu olan 

mültecilerin sağ yakalandıklarını anlatan gizli tanık, konu hakkında bilgi verilen Tugay 

Komutanı tuğgeneralin, bu kişilerin savcılığa çıkarılmaları halinde tutuklanmayıp serbest 

bırakılacaklarını ve sınır dışı edildikten bir süre sonra tekrar ülkeye giriş yapmak 

isteyeceklerini söylediğini ifade etti. Eski uzman, "Hepsini öldürün" talimatı üzerine de 

elleri arkadan bağlanan mültecilerin karakola 5 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık bir 

alanda tarandığını iddia etti. Cesetlerin iş makineleriyle kazılan bir çukura gömüldüğünü 

üzerlerinin kapatıldığını öne süren tanık, öldürülenlerin sınırdan sızmaya çalışan PKK'lılar 

olduğuna dair tutanak tutulduğunu öne sürdü. Dosya, yer gösterme ve diğer işlemlerin 

yerine getirilebilmesi için Van Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 

منطقه » حکاری« امنيتی سابق که در شھر مأموربر اساس گزارش روزنامه صاباح و بنا به اعتراف يک 

 سال در اين منطقه ١٢، به مدت »جيتم«رمری به نام ، در تيم ويژه امنيتی ضد ترور ژاندا»يوکسک اووا«

 ترکيه -از مرز ايران ) به صورت قاچاق(مشغول به کار بوده است، چھل پناھنده را که در صدد فرار ) کردستان(

 . به قتل رسانده و در يک گور دسته جعمی دفن کرده اند،بوده اند

  . جمھوريت در شھر وان ارسال شده استئیظاھرا پرونده اين جنايت، برای پيگيری به مقامات قضا

او، پس از اخراج ناگھانی از . وی، با صراحت می گويد که حتی می تواند جای اين گور دسته جعمی را نشان بدھد

ژاندارمری، به مقامات ويژه دادستانی در شھر دياربکر مراجعه کرده و از مقامات اين شھر تقاضای حفاظت جانی 

  .کرده است

 خونين  ين حکومت اسالمی، سه دھه است مرزھای خود را بهمأمور در ھمکاری با   امنيتی ترکيهليسپوارتش و 

بسياری در مسير مرزھای ايران و .  قيمت کشتار صدھا پناه جو در مرزھا، تبديل کرده است  و به ترين شکلی

ان آن ھا از طرق مختلف در  ھنوز بستگ ترکيه و عراق و يا مرزھای آبی ترکيه به يونان مفقود شده اند که

  . جستجوی اين عزيزان شان ھستند

که روزنامه نگار ھم است ديداری داشتم؛ ايشان به من گفت که آيا شما خبر تکان  ام اخيرا با يکی از دوستان ترکی

نامه او خبر ھولناک باال را تعريف کرد و لينک اصلی آن در روز. دھنده روزنامه صاباح را خوانده ايد؟ گفتم نه

  .سراسری و معتبر روزنامه ترکی صاباح را نيز برايم فرستاد

              

اما اين دوره چنين ھمکاری .  تازه ای نيستۀلأن شان مساعليه مخالفھمکاری ھای امنيتی دولت ھای ترکيه و ايران 

 استه است نه تنھا به بسيار شديد و گسترده شده است به طوری که حکومت اسالمی ايران، رسما از ترکيه خوئیھا

ن حکومت اسالمی در ترکيه، اجازه ندھند، بلکه ترکيه در غرب نيز از نفوذ خود در جھت کسب افعاليت مخالف

  .اطالعات بيش تر از آن ھا با حکومت اسالمی ھمکاری کنند

ته شدنش از بی و عدم پذيرفدولت حاکم ترکيه، عالوه بر نزديکی ايدئولوژيکی با حکومت اسالمی و کشورھای عر

اديه اروپا، ھر چه بيش تر به برقراری رابطه نزديک تر با کشورھای عربی و حکومت اسالمی متمايل حسوی ات

  .شده است
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رجب اردوغان قدرت مطلق را در از حدود ھفت سال به اين سو که حزب اسالمی عدالت و توسعه به رھبری 

. ابط خود را با حکومت اسالمی گسترش داده استمان و دولت و رياست جمھوری را قبضه کرده است رولپار

 عدم موفقيت عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا و نزديکی ھای ايدئولوژيکی حزب حاکم فعلی با دولت ھای مسأله

عربی و به ويژه حکومت اسالمی، سبب شده است که دولت کنونی ترکيه، ھر چه بيش تر با حکومت اسالمی و 

ورود به اين ھای شين ھای منطقه روابط نزديکی تری برقرار کند و يکی از پيش شرط سوريه و عربستان و شيخ ن

سال گذشته، حمله . عرصه در خاورميانه، دور شدن ترکيه با متحد استراتژيک خود، يعنی از دولت اسرائيل است

 تن از ٩غزه بودند  که راھی کمک به مردم رنج ديده و تحت محاصره ئیوحشيانه کوماندوھای اسرائيلی به کشتی ھا

جان خود را از دست دادند، بھانه خوبی به دست دولت ترکيه داد تا با دور شدن از دولت اسرائيل،  امداگران ترکی

  . ھر چه بيش تر به کشورھای عربی و به ويژه حکومت اسالمی نزديک تر شود

 در کنفرانس مطبوعاتی ٢٠٠٩ر سال س جمھور ترکيه، دئيترکيه، عبدهللا گل ر» ايھالس«بنا به گزارش خبرگزاری 

که در چارچوب سفرش به فرانسه برگزار نمود بيان کرده است که، احتمال امتناع ترکيه از خواست خويش مبنی بر 

شايد در آينده خواھان عضويت در اتحاديه اروپا نشود و مانند «: گل، گفت. عضويت در اتحاديه اروپا وجود دارد

  ». کندنروژ راه ديگری را انتخاب

توسعه .  آغاز شد١٩٦٤روابط و ھمکاری ھا بين ترکيه و اتحاديه اروپا، به وسيله قرارداد آنکارا منعقده در سال 

روابط اقتصادی و تجاری طرفين و اجرای مراحل ضروری برای عضويت کامل الحقوق ترکيه در اتحاديه اروپا، 

، ماليات گمرک بر کاالھای وارداتی را به طور يک ١٩٧١اتحاديه اروپا در سال . در اين قرارداد مالحظه می شد

 به ١٩٨٦، پس از کودتای نظامی در ترکيه روابط اتحاديه اروپا با اين کشور تا سال ١٩٨٠در سال . جانبه لغو کرد

 مذاکرات مبنی ١٩٩٧ و ١٩٨٩از اين تاريخ به بعد، تداوم روابط بين دو طرف، اتحاديه اروپا در سال . تعليق درآمد

 ماليات گمرکی بر ١٩٩٦با وجود اين، ترکيه در سال . بر عضويت ترکيه در اين سازمان بين المللی را رد کرد

اتحاديه اروپا، معيارھای .  ورزيده استتأکيدبر عضويت در اين سازمان و کاالھای وارداتی از اتحاديه اروپا را لغو 

  . عضويت ترکيه می داند تنظيم نموده بود، را مالک برای٢٠٠٢کپنھاگ که در سال 

عالوه بر دمکراتيزه کردن قوانين ترکيه و به رسميت شناختن حقوق اقليت ھا به ويژه حقوق مردم کرد در ترکيه، 

در حالی که . گوی مقامات اتحاديه اروپا و دولت ترکيه است و ھای گفت  قبرس نيز يکی از مھم ترين موضوع  مسأله

از عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا حمايت می کند اما دولت ھای قدرتمند اروپا  المان از نھادھای اقتصادی خیبر

از جمله فرانسه و ايتاليا، تنھا خواھان ھمکاری با ترکيه ھستند و تمايل چندانی به عضويت اين کشور در اتحاديه 

  .اروپا ندارند

گو با پايگاه اينترنتی اتريشی كورير،  و گفت اروپا، سال گذشته در  بنيتا فررو والدنر، كميسر روابط خارجی اتحاديه

اين جريان مسيری طوالنی و بدون ھيچ .  اروپا سخت تر شده است جريان عضويت تركيه در اتحاديه«: گفته است

  ».ميانبری است

از سوی ديگر، حکومت اسالمی ھم که در انزوای بين المللی و محاصره اقتصادی به سر می برد به روابط گسترده 

نيازھای متعدد اقتصادی، سياسی، امنتيتی و ديپلماتيک حکومت اسالمی ايران به دولت . رکيه نياز مبرم داردبا ت

کالنی به دولت ترکيه بدھد تا اين دولت در جوامع بين المللی در ) رشوه(ترکيه، سبب شده است که کمک ھای 

حدود يک . ی، حامی حکومت اسالمی باشد نظير محاصره اقتصادی ايران و در مباحث فعاليت ھای اتمئیعرصه ھا

 ميليارد دالر طال و پول نقد به ترکيه، يکی از اين نمونه ھای ناچيز کمک حکومت اسالمی به ٥/١٨سال پيش انتقال 
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ترکيه نيز در مقابل از فعاليت اتمی حکومت اسالمی حمايت می کند و با . بھبود اقتصادی حزب حاکم ترکيه است

گفته می شود حکومت اسالمی ايران، کمک .  می سازدهزھای حکومت اسالمی را برآوردشکستن تحريم ھا نيا

  .کالنی به حزب حاکم ترکيه کرده است تا در انتخابات سال آينده پيروزی خود را تضمين نمايد

م ترکيه، تنھا کشور عضو سازمان ملل و ھمکار ناتو و اتحاديه اروپاست که رسما اعالم کرده مخالف تحريدولت 

 اقتصادی ی ھا با تشديد تحريم. ھای اقتصادی عليه ايران و ھم چنين موافق فعاليت ھای اتمی اين حکومت است 

 و غيره نيز سبب شده است که روابط امريکاشورای امنيت سازمان ملل و تحريم ھای يک جانبه اتحاديه اروپا و 

مقامات ترکيه و حکومت . ختلف گسترش يابدھای م دولت ھای ترکيه و حکومت اسالمی، بيش از پيش در عرصه 

  .اسالمی ايران، از افزايش تبادالت تجاری سخن به ميان می آورند

ھم زمان با انتشار آمار عمومی و اميد به بھبود چشم انداز روابط اقتصادی ايران و ترکيه در وب سايت وزارت 

 ميالدی از ٢٠١٠ تحليلی اعالم کرد که سال ، در»ايرنا«امور خارجه ترکيه، خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی، 

  .منظر روابط اقتصادی و تجاری سال پرباری در مناسبات دو کشور ايران و ترکيه بوده است

 اين شورا ١٩٢٩ی منفی به قطعنامه أدر اين ميان ترکيه به عنوان عضو غيردائم شورای امنيت سازمان ملل که با ر

مه ھسته ای حکومت اسالمی ايران دارد، ھمواره مورد تعريف تمجيد مقامات و ھم چنين رويکردی سمپاتيک به برنا

  . اين حکومت بوده اند

 بر اين نکته نيز داشته است تأکيد درصدی حجم مبادالت تجاری دو طرف، ٢٠٠خبرگزاری ايرنا با اشاره به رشد 

  . کشور بوده استکه صادرات ايران به ترکيه دو و نيم برابر بيش تر از واردات ايران از اين

» فردا« با راديو گفت و گودر اين ميان يک منبع مطلع در وزارت خارجه ترکيه که نخواست نامش فاش شود در 

 ميليارد دالر ٣صادرات ترکيه به ايران، کال رقمی در حدود )  ماه١٢کل  (٢٠١٠اذعان داشت که در خالل سال 

در مورد واردات ترکيه از ايران، به گفته وی، نفت و گاز . شده است که بيش تر شامل فروش کاالھای صنعتی است

 دالر مليون ٧٠٠ھا تنھا چيزی حدود   درصد صادرات ايران به ترکيه را تشکيل داده و سھم ديگر کاال٩٠طبيعی 

  .بوده است

د پای بندی  بر التزام دولت ترکيه به تحريم ھای سازمان ملل عليه حکومت اسالمی در مورتأکيداين منبع آگاه با 

ھا دالر  فرار ميليارد» «حريت« و اروپا و آن چه در روزنامه ترک زبان امريکاترکيه به تحريم ھای يک جانبه 

سرمايه تجار ايرانی به خاطر تحريم ھای بين المللی و وضعيت اقتصادی، خصوصا بخش توليدی آشفته اين کشور و 

  . ئه توضيح نشدتوصيف شده حاضر به ارا» اقتصاد ترکيه«جذب آن در 

 ماه اول ١١در » ثبت شرکت ھای تجاری ترکيه«اين منبع با اين حال خاطرنشان کرد که بنا بر آمار رسمی سازمان 

 ميليارد دالر در ۴ شرکت و مجمتع اقتصادی با سرمايه گذاری مستقيم ايرانی ھا به مبلغ ۴۶، حدود ٢٠١٠سال 

  . شده استتأسيسترکيه 

 تأسيسمان ثبت شرکت ھای تجاری ترکيه، می بينيم که سرمايه گذاری ايرانی ھا برای با مراجعه به آمار ساز

 درصد از کل سرمايه ھای ٢۶حدود ( ميليارد دالر رسيده است ۴شرکت توليدی و تجاری در ترکيه در حالی به 

کور که اواخر که، بنا بر آمار سازمان مذ)  شرکت ھای توليدی و تجاریتأسيسجذب شده خارجی در ترکيه برای 

 ميليارد دالر مبادالت ٢۶با ( به عنوان بزرگ ترين شريک تجاری ترکيه المانماه دسمبر سال گذشته منتشر شده، 

 شرکت ھای اقتصادی و توليدی، بعد از ايران تأسيس ميليارد دالری در ١/۶تنھا با سرمايه گذاری مستقيم ) تجاری

  .در جايگاه دوم قرار گرفته است
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.  کرده استتأسيس شرکت ھا را خود حکومت اسالمی در قالب شرکت ھای زيرنظر سپاه پاسداران يبش تر اين

 را نزيرا از يک سو، سران و مقامات حکومت اسالمی، به دليل نگرانی از آينده حاکميت خود، اين سرمايه ھای کال

، اين شرکت ھا را در ترکيه برپا از کشور خارج می کنند و از سوی ديگر، به دليل مقابله با تحريم ھای اقتصادی

 شرکت به کل تأسيسبرای ) سرمايه گذاران داخلی( و ترکيه المانجالب تر اين که کل سرمايه گذاری . کرده است

  . است٢٠١٠ ميليارد دالر برای سال ٣/۶سرمايه گذاری ايرانی ھا در اين کشور نيز نمی رسد و چيزی حدود 

طبق آمار رسمی وزارت توريسم ترکيه که در اوايل ماه . ھنگفت ترکيه استصنعت توريسم يکی از منابع درآمد 

 درصدی ۶کيه با رشدی  ماه اول سال گذشته ميالدی صنعت توريسم تر١١ منتشر شد، در ٢٠١٠دسمبر سال 

  .ليون و پانصد ھزار توريست خارجی بوده است م٢٧پذيرای 

 ١/٧ حدود ٢٠١٠ر سال ليون و د م١/۴ حدود ٢٠٠٩سال  حدود يک مليون، در ٢٠٠٨مين گزارش در سال بنا بر ھ

 دالر سرمايه ايرانی ھا برای يک آرامش مليونھا  به اين ترتيب، صد. ليون توريست ايرانی به ترکيه سفر کرده اندم

  .چند روزه، تفريحی بی دغدغه و آزاد که عموما در ايران امکان پذير نيست جذب صنعت توريسم ترکيه می شود

ترکيه در جنوب شرقی . آسيا و اروپا است نقطه تالقی دو قاره مھم. ه لحاظ ستراتژيک، کشور مھمی استترکيه ب

سرزمين ترکيه به صورت مستطيلی قابل تصور است که طول آن از . اروپا و جنوب غربی آسيا واقع شده است

 طرف به وسيله ٣يه از ترک.  کيلومتر است۵۵٠کيلومتر و عرض آن به طور متوسط  ١۶۶٠شرق تا غرب حدود 

جھان   کيلومتر مربع مساحت سی و پنجمين کشور۵٧٨/٨١۴ از نظر وسعت، ترکيه با .می شود دريا احاطه

درصد از خاک ترکيه  ٩٧ شبه جزيره آناتولی که -١اين کشور متشکل از دو شبه جزيره است، . محسوب می شود

 درصد از خاک اين کشور ٣تراس شرقی که تنھا  ه جزيرهشب - ٢. را تشکيل می دھد و در قاره آسيا واقع شده است

ترکيه . اين دو شبه جزيره به وسيله دريای مرمره از ھم جدا می شوند . ترکيه تشکيل می دھدئیرا در قسمت اروپا

ترکيه . تثبيت شده اند ١٩٢٣ در واقع مرز ھای کنونی ترکيه در سال.  داردئیھمسايه اروپا ٢  وئی ھمسايه آسيا۶

. قاره آسيا با کشوره ھای گرجستان، ارمنستان و بخش کوچکی از آذربايجان از طرف شمال شرق ھم مرز استدر 

 ئیھمسايگان اروپا. ايران، عراق و روسيه در جنوب شرقی ترکيه واقع شده اند ھم چنين کشورھای خاور ميانه ای

  . يه ھم مرز ھستنديونان و بلغارستان می باشند که از سمت شمال غرب با ترک اين کشور،

ايران و از ايران به  حمل و نقل کاال از اروپا به.  رابطه ايران و اروپا را ايجاد می کندئیلحاظ جغرافيا ترکيه از

ساالنه توريست ھای زيادی با عبور از مرزھای .  و چه زمينی از ترکيه انجام می گيردئیاروپا، چه از طريق ھوا

ايران و .  از طريق ترکيه به اروپا سفر می کندئیايرانی و آسيا  ھا نفرمليون اين کشور وارد ايران می شوند و

  .دارند  کيلومتر مرز مشترک۵٠٠ترکيه حدود 

 و کماليسم ئیاسالم گرا  تاکنون ھمواره تضاد و کشمکش بين دو نيرویءدر تاريخ جمھوری ترکيه، اگر چه از ابتدا

ی و جھانی وارد ئرت رسيدن حکومت اسالمی و تحوالت منطقه وجود داشته است اما اين تضادھا پس از به قد

 نقطه ٢٠٠٢انتخابات پارلمانی سال  پيروزی چشم گير حزب اسالم گرای عدالت و توسعه در. مرحله جديدی شد

 اگر چه پس از تشکيل کابينه -  رجب طيب اردوغان-جديد نخست وزير. عطف تحوالت سياسی داخلی اين کشور بود

 )کماليست ھا(سکوالريسم در اداره امور کشور استفاده خواھد کرد اما اعتقاد الئيک ھا  ز دموکراسی واعالم کرد، ا

و حتی برخی گروه ھای ملی گرا در ترکيه اين است که اين حزب با فريب موقت به دليل گرايش ھای اسالمی خود 

ی جوامع غربی ممانعت نموده و متمايل ر داده و از گرايش به سوييمی خواھد سياست داخلی و خارجی ترکيه را تغ

  .گردد )جھان اسالم(به شرق 
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وزيری   و موفقيت ھای بعدی که عالوه بر پست نخست٢٠٠٧پيروزی مجدد اين حزب در انتخابات سال  پس از

شھرداری ھا و به ويژه انتصاب  منجر به در اختيار گرفتن پست کليدی رياست جمھوری و پيروزی در انتخابات

 به مقام وزير امور خارجه، -متخصص در امور خاورميانه  طراح سياست خارجی حزب و-حمد اوغلو داوود ا

  .اعمال گرديد» یئرويکرد جديد ترکيه در مسائل منطقه «رات قابل مالحظه ای در ديپلماسی اين کشور در قالب ييتغ

 سياسی، به دليل قدرت ارتش و حوزه ھای داخلی و حزب اسالم گرای عدالت و توسعه پس از رسيدن به قدرت در

  .کماليست ھا، درھم شکستن ساختارھای الئيک را کج دار و مريض پيش برده است

از سوی ديگر، دولت ترکيه، در حالی سياست نزديکی به ايران را گسترش داده است که ھم پيمانانش در ناتو و 

ميزان تبادالت تجاری ترکيه با ايران را با تحريم اتحاديه اروپا که ترکيه قصد پيوستن به آن را نيز دارد، افزايش 

  .ی اعمال شده عليه ايران مغاير می دانند ھا

در چنين شرايطی، حکومت اسالمی به ترکيه باج می دھد و دولت ترکيه نيز فعال آغوش خود را به حکومت اسالمی 

اما اگر چراغ سبز جدی .  داردباز کرده، روشن است که منافع اقتصادی، سياسی و ديپلماتيک خودش را مدنظر

ھم چنان که . برای عضويتش در اتحاديه اروپا داده شود دور از انتظار نيست که پشت حکومت اسالمی را خالی کند

زيرا در سطح جھانی و . دولت برزيل، حمايت خود از حکومت اسالمی را نسبت به سال ھای پيش محدودتر کرد

ھر دولت و جريانی به حکومت ترور و وحشت، اعدام و .  به نفعش نبودحتی در نزد افکار عمومی مردم کشورش

  . و تبه کار اسالمی نزديک تر شود در انزوا قرار می گيردئیسنگسار، مافيا

 عمل بيش تری در ترکيه دیزاآين امنيتی حکومت اسالمی ايران نيز نسبت به گذشته از مأموردر چنين شرايطی،  

 ھای امنيتی دو دولت تا آن جا که از اخبار و گزارشات و شنيده ھا برمی آيد نيز در عرصه ھمکاری. برخوردارند

 از توافقات و ھمکاری ئیدر ادامه بحث مان، به نمونه ھا. ھمکاری ھای خود را نسبت به گذشته گسترش داده اند

  .ازيم امنيتی حکومت اسالمی و حکومت ترکيه و فشار بر پناه جويان ايرانی در ترکيه می پردیھا

عموما پناه جويان ايرانی و غيرايرانی در ترکيه، مشکالت متعددی نظير مشکل مالی، انتظار طوالنی، تھديدھای 

يکی از اين مشکالت در شھر وان، . عوامل حکومت اسالمی، ترس از ديپورت، استرس دايمی و غيره دارند

  .ناه جويان زشت و گاھا غيرانسانی استبرخورد پليس به پناه جويان است و خيلی وقت ھا رفتار پليس با پ

ين امنيتی حکومت اسالمی ايران، رسمی و غيررسمی در ترکيه فعاليت دارند و از کانال ھای مختلف پناه مأمور

عوامل حکومت اسالمی، در گذشته ده ھا فعال سياسی . جويان سياسی ايرانی را تحت فشار قرار می دھند

اما در حال حاضر به دليل اين که در ترکيه و سطح بين المللی، ترور . رده انداپوزيسيون را در اين کشور ترور ک

  . به نفع شان نيست بيش تر به تھديد و جمع آوری اطالعات بسنده می کنند

، به نقل از پايگاه اطالع ٠٦/٠٥/١٣٨٩ايسکانيوزم در تاريخ « ايران ئیباشگاه خبرنگاران دانش جو به گزارش

تفاھم  معاون امنيتی وزير کشور ايران امروز چھارشنبه پس از امضای» علی عبداللھی«کشور،  رسانی وزارت

 در تفاھم نامه امنيتی ايران و ترکيه بر روابط خوب، مستحکم و اراده«: نامه امنيتی ايران و ترکيه در تھران، گفت

  ». شدتأکيدوالن عالی دو کشور و تقويت ابعاد مختلف اقتصادی و امنيتی ؤمس

مقابله با تروريسم و اراده جدی دو کشور به مقابله با حرکت ھای تروريستی بحث ديگری بود که : عبداللھی، افزود

  ...  کردندتأکيددو کشور بر آن 

تقويت نشست ھای مرزی ميان  در اين تفاھم نامه ھم چنين بر: معاون امنيتی وزير کشور ايران، در ادامه افزود

  . شدتأکيد ه و تبادل اطالعات درباره مجرمانمرزبانان ايران و ترکي
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يکی از دو کشور مرتکب جرم می شوند  توافق شد برای استرداد مجرمانی که بعضا در: عبداللھی، خاطرنشان کرد

بيش تری به خرج دھند و ھمکاری ھای اطالعاتی در اين  و به کشور ديگر فرار می کنند، ھر دو کشور جديت

  .وم يابدزمينه بيش از گذشته تدا

جمھوری اسالمی دارای سابقه  دوستی ما با: عثمان گونش، قائم مقام و معاون امنيتی وزير کشور ترکيه نيز گفت

  .برادرانه داشته ايم طوالنی و تاريخی است و ھميشه با ايران رابطه دوستانه و

امنيتی ميان دو کشور توافق تدوام ھمکاری ھای  ما بار ديگر برای استمرار و: معاون وزير کشور ترکيه، افزود

  .کرديم

 ١٢تا به حال :  کرد و گفتتأکيدتوافقات قبلی دو کشور  قائم مقام وزير کشور ترکيه، در ادامه به اجرای تصميمات و

  .برگزار شده و اين سيزدھمين اجالس است اجالس امنيت عالی ميان دو کشور

كه به تركيه سفر » معاندين نظام جمھوری اسالمی ايران«اميت يارديم، سفير تركيه در ايران، به تشريح وضعيت  

   .كرده و كنفرانس مطبوعاتی برگزار می كنند، پرداخت

، به روابط ١٣٨٩ آذر ٢٧فارس،   با خبرگزاری حکومتیگفت و گوسفير تركيه در ايران در » اميت يارديم«

اگر از  .يكی از آن ھاست پرداخت» سالمیمعاندين نظام جمھوری ا«دوجانبه و عوامل تاثيرگذار در آن كه موضوع 

ما با «:  اين است که سفير ترکيه رسما می گويدمسألهرف نظر کنيم جوھر صی طوالنی گفت و گوحواشی اين 

ناگفته » .ايران در موضوعات امنيتی نيز رابطه داريم و بين وزارتخانه ھا در تمامی زمينه ھا روابطی وجود دارد

  .، وابسته به وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران استنماند که خبرگزاری فارس

ن حضور آ در استانبول برگزار شد محمود احمدی نژاد نيز در ٢٠١٠، ماه دسامبر »اكو«يازدھمين نشست سران  

خود در حاشيه اين اجالس  ديدارھای دوجانبه مقام ھای بلندپايه حکومت اسالمی ايران با ھمتايان تركي. داشت

   .برگزار شد

 سران اكو از جلسهس جمھور تركيه، در پايان ئيس جمھور حکومت اسالمی و عبدهللا گل رئيمحمود احمدی نژاد ر

  .روند ھمكاری ھای دو كشور و ھمكاری ھای چندجانبه در اكو ابراز خوشنودی كردند

ركت كرده  شجلسهتی در اين أمصطفی محمد نجار، وزير كشور حکومت جمھوری اسالمی ايران كه در صدر ھي

  . کردگفت و گوی خود ديدار و ئ اکو، با ھمتای ترکيه جلسۀبود در حاشيه 

ھای کميسيون  ھای مرزی دو کشور و تداوم ھمکاری  ی   حکومت اسالمی، بر لزوم ھمکار]کشور[داخلهوزير 

ی دو کشور کيد کرد و خواھان فعال تر شدن ھمکاری ھای امنيتی استان ھای مرزأھای امنيتی ت مشترک ھمکاری 

  .شد

ی ئی امنيتی دو کشور، خواھان گردھمابشير آتاالی، وزير کشور ترکيه نيز با ابراز خشنودی از روند ھمکاری ھا

  .معاونان وزارتخانه ھای کشور ايران و ترکيه برای پيگيری مصوبات کميسيون مشترک امنيتی در آينده نزديک شد

 مادی و انتظار طوالنی نخست برای پذيرفته شدن از سوی ۀمسألعمده ترين مشکل پناه جويان ساکن در ترکيه،  

 کار   جويان در کشور ترکيه، اجازه پناه. و سپس پذيرفته شدن از سوی کشورھای غربی پناھنده پذير است» ان. يو«

ته کار الب.  دستگير شوند با جرائم سنگينی روبرو خواھند شدپوليسبرخی کار سياه می کنند اما اگر توسط . ندارند

  . سياه ھم درآمد چندانی ندارد

 شش ماه اقامت،   از پناه جويان رقمی در حدود پانصد دالر بابت ھزينهپوليس برای ثبت نام، پوليسھنگام مراجعه به 

پس از آن نيز پناه جويان .  اقامت می دھند  ويزا می گيرند و سپس به پناه جويان دفترچه  اقامت و ھزينه پول دفترچه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 مسکن،  ھزينه ھای درمانی، اجاره.  اقامت بپردازند  دالر بايد برای ھر نفر ھزينه٢٢٠ماه يک بار حدود ھر شش 

  . جو که حق کار کردن و در نتيجه درآمدی ندارد، بسيار باالست  گاز و برق در ترکيه برای يک پناه ھزينه

انش به منزل مأمور که بعد از اين. دی نمی کند غير از فرمانداری ھيچ نھادی به پناه جويان کمک ما در اين ميان به

کمک می ) صد يورو(پناه جو آمده و مطمئن شدند که پناه جو به کمک مالی نياز دارد ھر دو ماه يک بار دويست لير 

معنای ماھيانه  ھر سه ماه يک بار دويست لير به . کند که در ماه ھای اخير اين مدت به سه ماه افزايش يافته است

البته اين مبلغ برای خانواده و افراد .  لير است که تقريبا فقط با آن می توان ھزينه قبض برق را پرداخت کردھفتاد

  .مجرد فرقی ندارد

اما . اصوال سازمان ملل، بايد به پناه جويانی که قبولی گرفته اند و به عنوان پناھنده شناخته می شوند کمک مالی کند

 قبولی از بدين صورت که بعد از گرفتن برگه. کيه، به صورت فرماليته استسفانه اين موضوع نيز در ترأمت

 مالی وقت می گانی که درخواست کمک مالی می کنند، برای مصاحبه ای تحت عنوان مصاحبهسازمان ملل، پناھند

فرم پر سپس يک .  مختلفی پرسيده می شوداالتؤوقتی برای اين موضوع به سازمان ملل مراجعه کردند س. گيرند

می شود که نھايتا طبق آمار از بين ھر يک صد نفر تنھا به يک نفر کمک مالی از سوی سازمان ملل صورت می 

در .  و ضروری پناھندگان نيز نيست گيرد و آن کمک نيز به ھيچ وجه جواب گوی حتی گوشه ای از نيازھای اولی

  . انسانی و خشونت آميزی دارد ترکيه نيز عمدتا با پناه جويان رفتار غيرپوليساين ميان، 

 اطالعاتی حکومت اسالمی، به خصوص پس از وقايع سال گذشته و گسترش روابط ترکيه و -نيروھای امنيتی 

ايران، حضورشان بيش تر شده و اغلب با تھديدھای تلفنی، ايميلی و حتا حضوری غيرمستقيم و مستقيم، پناه جويان 

توان به مرگ مشکوک  به عنوان مثال می . نيز مشاھده شده است» مشکوک«از جمله مرگ ھای . را تھديد می کنند

  . اشاره کرد» آفيون«در شھر » رادپور علی قاسم«

، در خبری اعالم کرد جسد يکی از پناه جويان ايرانی مقيم ١٣٨٨ دی ماه ١سايت پناه جويان ترکيه، سه شنبه، 

نام .  روز از مرگ وی، در منزل مسکونی اش کشف شد١٠کشور ترکيه که به طرز مشکوکی فوت کرده، با گذشت 

.  ساله، مقيم شھر آفيون کاراھيسار ترکيه، و به عنوان پناھجو در اين شھر اقامت داشت٤٥برده، قاسم علی رادپور 

 شھر آفيون علت مرگ را برق گرفتگی اعالم کرده و مدعی استفاده اين پناھنده از برق قاچاق شده، اما اعالم پوليس

  .اما ھيچ خبری از نتايج آزمايشات نشد.  علت مرگ را به پس از انجام آزمايشات پزشکی موکول کردئینھا

از  روزنامه گاردين گزارش دادند که يک زن ايرانی که به گفته وی، پس ، تلويزيون واشنگتن و٢٠١٠ دسامبر ١٧ 

جريان اقدام برای کسب پناھندگی در   درآن که در زندان به وی تجاوز شده بود از کشور خود به ترکيه گريخت،

  .جمھوری اسالمی قرار گرفته است انمأمورترکيه نيز مورد تھاجم و حمله فيزيکی 

به زمين  ساله، به روزنامه گاردين گفت که دو مرد که از پشت به وی نزديک شدند، او را ٢١مريم صابری، 

  .انداخته و با مشت و لگد مضروب کردند

صابری حدس می زند آن حمله در انتقام از اتھامات وی عليه مقامات ايرانی انجام گرفته باشد، اما گاردين نوشت که 

  . ترکيه وجود انگيزه سياسی برای آن تھاجم را منتفی دانسته استپوليس

آن دو . صابری گفت که چھره مھاجمان را نديده است، زيرا حمله خيلی سريع صورت گرفت و ھوا نيز تاريک بود

  .چيزی خطاب به او يا يکديگر نگفتند، و بالفاصله پس از حمله به وی، گريختندمرد 
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در نواحی مرکزی ترکيه که صابری دوران انتظار برای پذيرش ) قيصريه(آن حادثه روز شنبه در شھر کايسری 

تر کميسيون صابری تھاجم ياد شده را به دف. درخواست پناھندگی اش به غرب را طی می کند، به وقوع پيوسته است

  .پناھندگان سازمان ملل در ترکيه اطالع داده و تقاضا کرده است که به محل ديگری منتقل شود

در دوران ( روز پس از آن رخ داد که صابری در مصاحبه ای با بی بی سی، اتھام تجاوز به خود ٢حمله مزبور 

  .را تکرار کرد) بازداشت در ايران

 به يادبود چھلم ندا آقاسلطان در گورستان جوالی ٣٠جريان مراسمی که در وی گفت که پس از بازداشت شدن در 

  .بھشت زھرا برگزار شد، چھار بار مورد تجاوز قرار گرفته است

، از جمله چندين نفر از زنان و مردان معترضی که پس از انتخابات رياست جمھوری دستگير ٨٨در وقايع سال 

د، در آن جا مورد تجاوز قرار گرفتند و چند نفری جان خود را از دست شده و در بازداشتگاه کھريزک محبوس شدن

اين وضعيت و برخورد وحشيانه شکنجه گران حکومت اسالمی با زندانيان، در زندان ھای حکومت اسالمی . دادند

  .عموميت دارد

او را برای بازگشت در اوائل ماه جاری، صابری گفت که پدر و برادرش چندين بار بازداشت و مضروب شده اند تا 

  .به ايران، تحت فشار قرار دھند

نيز در گزارشی نوشت که بسياری از اين ايرانيان، شکايت دارند که وزارت اطالعات » اشپيگل تاگس  « روزنامه 

در مرکز ترکيه، معموال برای » نيغده«در اين گزارش آمده است شھر کوچک . آن ھا را تھديد و تعقيب می کند

در ماه ھای » تاگس اشپيگل«ی المان  با اين ھمه، به گزارش روزنامه. خفی خارجی اھميتی نداردسرويس ھای م

ھدف آن ھا، تعقيب مخالفانی است . اخير گه گاه سروکله جاسوسان جمھوری اسالمی در اين منطقه آشکار می شود

  . اندجمھوری سال گذشته به اين سو، ايران را ترک کرده که از زمان انتخابات رياست 

 دور از  گريختگان از سرکوب در ايران، در خاک ترکيه انتظار انتقال به کشورھای ديگر و آغاز يک زندگی به

تاگس اشپيگل می نويسد که بسياری از آن ھا، از شرايط زندگی خود و تھديد جاسوسان جمھوری . خطر را می کشند

  .اسالمی شکوه دارند

 پناه جويان و فراريان نيغده گفته است که تنھا از زمان انتخابات ، عضو انجمن ھمبستگی با»رجب کورکوت«

انجمن ھمبستگی، در نيغده به پناه جويان . اند  ھزار ايرانی، به ترکيه وارد شده ۴ تا ٣جمھوری تا امروز،  رياست 

  . ايرانی کمک می کند

ان امنيتی جمھوری اسالمی، اين گروه مأمور. بيش تر فراريان دانش جو يا روزنامه نگار ھستند«به گفته کورکوت، 

. حتی برخی از ايرانيان گزارش داده اند که از سوی جاسوسان ايرانی تھديد شده اند. را در ترکيه تعقيب می کنند

يک ايرانی گفته است که پس از مصاحبه با يک خبرنگار خارجی، سه مرد او را غافلگير کرده، چاقو زير گردنش 

  ».رده اندگرفته و او را تھديد ک

  روزنامه. اغلب ايرانيان، تا پذيرش درخواست پناھندگی خود از سوی کشورھای امن، بايد سه سال در ترکيه بمانند

ی تاگس اشپيگل می نويسد که دولت ترکيه تنھا اين پناه جويان را تحمل می کند، اما کار ديگری برايشان انجام المان

خيلی از .  محلی معرفی کنندپوليسو بايد ھر چند روز يک بار خودشان را به پناه جويان اجازه کار ندارند . نمی دھد

  . آن ھا فقط برای اين که زنده بمانند، به کارھای سياه پناه می برند

ھفته گذشته گروھی . ھا به ندرت در ترکيه فعاليت سياسی دارند ايرانی«: در بخش ديگری از اين گزارش آمده است

ات در برابر سفارت ايران در آنکارا زدند و خواستار آزادی زندانيان سياسی کشور از آن ھا دست به تظاھر
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خارجه ترکيه، ايران تاکنون ترکيه را برای استرداد فراريان تحت فشار  والن وزارت ؤبه ادعای مس. خودشان شدند

  » .قرار نداده است

ا به حال بارھا کوشيده اند ايرانيان را به والن ترکيه تؤ تاگس اشپيگل اضافه می کند که مسبا وجود اين ادعا،

ديوان عالی حقوق بشر در استراسبورگ تا به حال چند بار از ترکيه خواسته است که پناه . کشورشان باز گردانند

ترکيه . جويان را به ايران باز نگرداند، زيرا مستردشدگان را فشار شديد و حتی بعضا مجازات مرگ تھديد می کند

  . عالی حقوق بشر است  شورای اروپا متعھد به اجرای احکام ديوان به عنوان عضو

. مناسبات دو کشور در سال ھای گذشته ھمواره بھتر شده است«: تاگس اشپيگل، در پايان گزارش خود می نويسد

ر د. آميز احمدی نژاد را به رسميت شناخت  بود که در سال گذشته پيروزی ترديدئیترکيه يکی از نخستين کشورھا

  » .ی منفی دادأ امسال، ترکيه به قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت رجونماه 

ايران برای . بنا به تفسير اشپيگل، رھبران ترکيه معتقدند امکان نفوذ آنان در مناقشه اتمی ايران اجتناب ناپذير است

خالفان ايرانی مقيم ترکيه، تناسبی با اين درگيری بر سر م. جلوگيری از انزوای شديدتر بين المللی به ترکيه نياز دارد

  . ستراتژی ندارد

گه گاه ايران خواستار دستگيری و «: س انستيتوی سياسی ترکسام آنکارا به خبرنگار تاگس اشپيگل گفته استئير

د تھران انتظار اجابت خواسته خو. اما اين فقط يک فرماليته است. استرداد يکی از مخالفان خود در ترکيه می شود

از سوی . را ندارد و می داند که ترکيه نمی تواند بدون زيرپا نھادن قراردادھای بين المللی خود مخالفان را بازگرداند

  » .ديگر، ترکيه مراقب است که مخالفان جمھوری اسالمی در خاک ترکيه دست به حرکات اعتراضی نزنند

مان پناه جويان ايرانی در ترکيه، به روابط ساه ، طی گزارشی درباره وضعيت ناب»واشنگتن پست«روزنامه  

 قيصريه گفته است که ھر محدوديتی در مورد پوليسس ئينزديک ايران و ترکيه اشاره کرده و می نويسد، ر

به گفته سازمان ھای ... ايرانيان، از جمله اين که نبايد با روزنامه نگاران حرف بزنند، برای حفظ جان آنان است

ی جمھوری اسالمی سعی در نفوذ در ميان پناه جويان و ايجاد جو سوء ظن و عدم اعتماد در حقوق بشر، جاسوس ھا

  .ميان آنان دارند

 از جامعه جھانی حاضر به پذيرش و مشاھده ئیانگار بخش ھا«: يک پناه جوی ايرانی به بی بی سی فارسی گفت 

دولت ترکيه از . م اين فشارھا را بر عھده بگيريموليت حمل تماؤ مسئیما در اين عرصه بايد به تنھا. اين وقايع نيست

پروسه پرونده پناھندگی در . من پناه جو پول خاک می خواھد و حق ھيچ فعاليت اقتصادی را ھم به من نمی دھد

  ».سازمان ملل با چنين اوضاعی به طور متوسط باالتر از يک سال به طول می انجامد

 پس از انتخابات، به دليل ئیپناه جويان ھستند که برخی از آن ھا به تنھابی بی سی می گويد، زنان گروه ديگری از 

بازداشت يا مشکالت ديگری مجبور به ترک ايران شده اند که برخی از آن ھا به دليل نگرانی از بازگردانده شدن، 

شدن وضعيت اما يکی از اين زنان جوان که مدتی است در ترکيه در انتظار مشخص .  نبودندگفت و گوحاضر به 

  .پناھندگی اش است، حاضر به صحبت شد

وضعيت رسيدگی به پرونده ھای «: اين پناه جو با اشاره به اين که پرونده زنان تنھا سريع تر رسيدگی می شود، گفت

به محض ورود به ترکيه برای امنيت خود را به سازمان ملل معرفی می کنيم که . پناه جوھای زن کمی متفاوت است

اما زنان بعد از مصاحبه دچار بالتکليفی . بھتری برای زنان تنھا دارد و مصاحبه ھا زودتر انجام می شودامکانات 

 آن ھا را به خوبی می شناسد اما مدام پوليسدر شھرھای کوچک ترکيه مشکل زياد است و با اين که . می شوند

  ». از آن ھا درخواست می کندئیکارت شناسا
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با توجه به «:  سعی می کند، با پناه جويان ھمکاری کند گفتپوليس اين که در مواردی ھم  برتأکيداين پناه جو، با 

 بزرگ مثل آنکارا برود، اما ھزينه اين نقل و انتقال ھا ھم یشرايط سخت به پناه جو مرخصی می دھند تا به شھرھا

رگردد در حالی که از نظر مالی در  برگه به ھمان شھر کوچک بءباال است و پناه جو بايد ھفته ای دوبار برای امضا

 کوچک امنيت برای زنان کم تر است، چند وقت پيش شنيدم که زنی را در شھر یاز طرفی در شھرھا. مضيقه است

  ».اما اين مسائل تا به حال توی شھرھای بزرگ مثل آنکارا گزارش نشده است. کايسری شبانه کتک زدند

 پناه جويانی ھستند که پس از انتخابات به دليل عدم امنيت شغلی و روزنامه نگاران و عکاسان گروه ديگری از

سازمان گزارشگران بدون مرز در يکی از اطالعيه ھايش اين حجم خروج . مشکالت مختلفی جالی وطن کرده اند

  .ی از ايران را پس از انقالب بی سابقه توصيف کرده استئفعاالن رسانه 

 اوضاع فرق می کند، در مورد اتحاديه اروپا سعی می شود کنوانسيون بسته به کشورھا«خانم زرکش می گويد 

اما اتحاديه اروپا يک توافق نامه دارد که . پناھندگی رعايت شود و بررسی کنند که فرد می تواند پناھنده شود يا خير

ه کميساريای عالی اگر پناھنده ب.  برسد بايد در ھمان کشوری که وارد شده تقاضا دھدئیاگر فردی به کشوری اروپا

مين معاش زندگی دريافت أ برای ت پناھندگان سازمان ملل در ھر کشوری مراجعه کند، يک سرپناه و امکانات اولی

  ».می کند

افرادی که به داليل مختلف خانه و زندگی را . انتظار و نگرانی از بازگردانده شدن، دلھره اصلی پناه جويان است

صور شده اند که تنھا راه شان انتظار از ميزبانی است که حاضر شود آن ھا را به رھا کرده و در ميان حبابی مح

  )١٣٨٨ بھمن ١٩ -  ٢٠١٠ فوريه ٨بی بی سی، دوشنبه . (ميھمانی بسيار محقرانه ای بپذيرد

رانی و  پناه جوی اي١١به  رفتاری با پناه جويان، اساس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت ترکيه بايد به دليل بد بر 

از اين افراد در ترکيه به سر می برند و ممکن است   تن۶.  ھزار يورو خسارت بپردازد٢۶ ھزار تا ٩تونسی بين 

ان ترک با ساکنان اردوگاه ھای پناه جويان به مأمورتونسی از رفتار ناشايست   پناه جوی ايرانی و١١. اخراج شوند

 ]فروردين[حمل ٢۴ – ٢٠١٠ اپريل ١٣شنبه  روز سه . ه بودنددادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکايت برد

 اساس هب.  نقدی محکوم کرد جريمه ان را پذيرفت و دولت ترکيه را بهمأمور، اين دادگاه اتھامات زده شده به ١٣٨٩

ت ھزار يورو از دولت ترکيه به عنوان خسارت درياف ٢۶ ھزار تا ٩حکم صادر شده، اين يازده پناه جو بايد بين 

  .در سوئد زندگی می کنند و بقيه آنان ھنوز در ترکيه ھستند  تن از اين پناه جويان شاکی۵. کنند

 از تعرض به حقوق و جان پناه جويان ايرانی در ترکيه است که نه ئیآن چه که در باال اشاره کرديم فقط نمونه ھا 

در سه دھه گذشته، . ن ھستند و نه دولت ترکيهکميساريای عالی پناھندگان سازما ملل در آنکارا و وان جواب گوی آ

ين امنيتی حکومت اسالمی و عوامل مذھبی آن ھا در اين کشور ترور مأمور ايرانی، حتی توسط ئیده ھا پناه جو

 که احزاب سکوالر قدرت را در ترکيه در دست داشتند با حکومت اسالمی روابط کج دار و ئیدوره ھا. شده اند

  . در کشمکش ديپلماتيک قرار می گرفتند که به نفع پناه جويان ايرانی در ترکيه بودیمريضی داشتند و گاھ

در شرايطی که در حال حاضر پناه جويان قربانی منافع دولت ھای ترکيه و حکومت اسالمی می شوند و در حالی 

طبيعی ست که ھر .  گرفته اند نبايد سکوت کرد ين مرزی دولت ترکيه، جان چھل انسان را در چند لحظهمأمورکه 

  انسان و نھاد و سازمان و حزب عدالت جو و انسان دوست و مدافع حقوق پناه جويان، اين اعمال جنايت کارانه

 فراتر از آن، از سازمان ھا و نھادھای بين المللی حقوق بشری چون عفو بين   ترکيه را محکوم کند وپوليسارتش و 

 اين فاجعه را  تحاديه اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا و غيره بخواھد کهالملل، صليب سرخ جھانی، سازمان ملل، ا
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 بازماندگان آن ھا، اقدامات جدی و پيگيرانه ای را به   و تالش برای يافتن ھويت جنازه ھا و کمک به بررسی کنند

  .مرحله اجرا بگذارند

يس سياست خارجی اتحاديه ئون، ر، اعالم کرد کاترين اشت٢٠١١ جنوری ١١وزارت خارجه ترکيه روز سه شنبه 

  .اروپا قرار است پيشاپيش مذاکرات گروه موسوم به پنج به عالوه يک با ايران، راھی استانبول شود

، در برگيرنده پنج عضو دائمی شورای امينت و ١+۵ھای جديد ايران و گروه گفت و گومذاکرات استانبول دور دوم 

  . يس از سر گرفته شد ماه در ژنو سو]آذر[قوس ماه توقف، در نيمه ١٩مذاکراتی که پس از .  خواھد بودالمان

خانم اشتون، به نمايندگی از گروه پنج به عالوه يک، پنج کشور عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل به ھمراه 

  .  می کندگفت و گو، در مورد پرونده ھسته ای ايران، با مقامات حکومت اسالمی المان

وبی برای افراد و جرياناتی است که از ھر طريق ممکن با دفتر خانم اشتون در رابطه با در حال حاضر فرصت خ

 ايران و ھم چنين رعايت حقوق پناه جويان ايرانی در ترکيه، تماس بگيرند - پيگيری قتل چھل پناه جو در مرز ترکيه 

  .  کندگفت و گوو از وی بخواھند که در اين موارد نيز با مقامات ترکيه 

ک پناه جويان ايرانی در ترکيه و ھر کشور ديگری در مرزھای ايران را نبايد تنھا گذاشت و از ھر طريق بی ش

  !ممکن به ياری آن ھا شتافت

   

   

  


