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 Human rights  بشر حقوق

  
  استاد دانشگاه سوربن فرانسه- حقوقدان  -  مريم کريمی .د: يسندهنو

 ٢٠١٣ مارچ ٢۵

  در ترکيه) ان.يو(گزارش ويژه از عملکرد ناشفاف دفترپناھندگان

 

  زارشنويسنده گ

  :مقدمه 

ھمانگونه که در گزارش پيشين پيرامون وضعيت نامناسب پناھندگی در کشور سويس يک گزارش کلی به قلم اينجانب 

از کيسھای مھم اشاره گرديد اين بار در نظر دارم با مواردی مستند به درخواست چندی نوشته شد وبه اسامی 

ن زدند و به ولفينيز دکتر محمد محمدی ت روفسور ريچارد پک وپناھندگانی که از ترکيه به فرانسه به اينجانب و پ

عناوين مختلف شکاياتی را تقديم اينجانب و ھمکارم پروفسور جيمز درالين نمودند با يک گزارش دموکراتيک عملکرد 

اين ۀ وندناشفاف و ضعيف کميسياريای عالی پناھندگان ترکيه را مورد نقد قرار دھم وبا اين گزارش به گونه ای بر پر

 .ثيرات سازنده ای برجای بگذارمأھموطنان گرامی ت

چرا که اينجانب از دوران کودکی طعم آوارگی را چشيده ام ودر سخت ترين شرايط زندگی شب را به سحر رسانيده  

 . استمام و ھرگز ھموطنانم را تنھا نخواھم گذاشت وقلم من در اختيار ملت عزيز

  

  . متن گزارش به شرح زير است

کميسياريای عالی پناھندگان در تمام جھان بيش از ھر سازمانی ھزينه دارد و تمامی کشورھا ودولتھا موظف به 

که اين سازمان و قوانين آن در  ھمکاری وپرداخت ھزينه به اين سازمان برای مسايل حقوق بشری ھستند با وجود اين

 برجای رانی وافغانقربانی ھای فراوانی از پناھجويان ايتمام جھان يکسان است اما شعبه ھای ترکيه ويونان ھر ساله 

 .می گذارد

ی که من اطالع دارم شھرھای وان وآنکارا دارای دوساختمان کميسياريای عالی می باشد که ئدر کشور ترکيه تاجا

رساست و پناھندگی در ترکيه بی نھايت طوالنی وطاقت فۀ پروس . زندانھای کشورھای استبدادی شباھت داردبهبيشتر 

سازمان ۀ شب گذشته نمايند. بسياری از پناھندگان در حين پروسه به بيماری روانی دچار شده و حتی خودکشی می کنند
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 در شھر نوشھير را برای من ارسال نموده "خديجه موھبتی"ما در ترکيه گزارش يک زن فعال مسيحی به نام خانم 

ۀ  يک کليسای خانگی بوده است ومدام پناھندگان مسيحی از خانخانم موھبتی در شھر نوشھير به عنوان ۀ خان. است

وکيل وی خانم خمزه بدترين وکيل تاريخ بوده است که  .اين زن ارزشمند در کالسھای دعا ونيايش بھره مند می شدند

ت و به ايشان زير نظر خانم خمزه بسته اعالم شده اسۀ پروند.  پناھجو از وی شکايت داشته اند٩۵از ھر صد پناھجو 

دليل فشارھای رژيم بر خانواده اش طی چندين بار پياپی سرانجام شوھر وی به خاطر ترس از ترور ھمسرش ناچار 

شب گذشته  .ليس ترکيه حکم ديپورت وی را صادر می کندومی شود برای فرار اضطراری وی از ترکيه اقدام کند و پ

ليس وو باتھديد پ رصت دارد خاک ترکيه را ترک کند ساعت ديگر ف٧٢به من و پروفسور ريچارد پک گزارش شده 

زمانی که خديجه موھبتی  .پناھندگی وی انجام داده ايم ۀ ترکيه موجه شده است و ما تالشھای ويژه ای را برای پروس

ا ديپورت خود را که به زبان ترکی نوشته شده است به دفتر کميسياريای عالی آنکارا می برد در نھايت بی ادبی بۀ برگ

ً ئوی رفتارھا ۀ  در حال نوشتن نامی را انجام داده اند که با جنايتکاران جنگ جھانی ھم انجام می دھند و من شخصا

 .ی برای رياست اين سازمان پيرامون خديجه موھبتی می باشماويژه 

 شده است که ديگر در نوشھير برای من ارسال شده است که پدر اين خانواده از سوی رژيم ترورۀ يک خانوادۀ پروند

اما تمامی افراد اين خانواده به دليل تفاوت  .يد شده استأئدرستی اين خبر از سوی خود حزب پارت آزادی کردستان ت

اعضای اين خانواده به ترتيب . سليقه ای وکال ردی گرفته اند وپرونده ھای آنھا به سازمان ھلسينکی داده شده است

له أر آنھا خانم نسرين عليزاده شخصا به دفتر ما در فرانسه پيرامون اين مسو ستاری است وماد سامان وسامرند وسار

 .تک تک آنھا را به صورت حقوقی مورد بررسی قرار دھيمۀ و ما ناچاريم پروند شکايت نموده است

 مورد بسيار وحشتناکی که به اينجانب گزارش شده در تلويزيون پارس تی وی و خبرگزاری پارس ديلی نيوز وھمچنين

ايران گلوبال آن را مشاھده کردم يک معلول ھشتاد درصدی به نام کوروش قنبری صفری است که ايشان پس از 

شکنجه از سوی رژيم به ترکيه فرار می کند و باناراحتی کليه مواجه می شود اما نه سازمان ملل ونه دولت ترکيه ھيچ 

عمل وی را تقبل ۀ مارستان شھر کوتاھيای ترکيه ھزينسه دکتر خير و انسان دوست در بي. حمايتی از وی نمی کنند 

سخنان اين پناھجوی معلول را از ۀ مخاطبين می گذارم ويديوی  زندۀ يات بيشتر در اين مورد را به عھدئکرده اند وجز

ويژه طی ماھھای آينده در سفرم به ۀ برای کوروش قنبری صفری يک برنام(زبان وی در خبرگزاريھا مشاھده می کنيد

 .)رکيه در نظر دارمت

آذربايجان ايران به نامھای ۀ ھم اکنون می خواھم به پرونده ای اشاره کنم که مربوط به سه فعال حقوق بشر از خط

به اين سازمان روی آورده اند که پس از فشارھای بی ) بھزاد وحيد ديزجی -جواد سعيد زاده - فاطمه قھرمانی دوالما (

بدون وکيل ) اکين کارت(به نام )  اجتماعی-روانشناسی ( يک سيستم حقوق بشری امان رژيم به جرم کار کردن در

چند دقيقه ای به زندان محکوم شده است و با گذاشتن سند چند ميليون تومانی توانسته اند به ترکيه ۀ ودر يک محاکم

آنھا به کانادا داده شده است واينجانب و سازمان حقوق بشری ما از ۀ فرار کنند وپس از چندين سال به تازگی پروند

ن حقوق بشر از ترکيه به کانادا اقدام سفير محترم کانادا می خواھيم در اسرع وقت برای خروج اضطراری  اين فعاال

 .فرمايند

 يک ساختار ويک مشکل ی که به اسامی آنھا اشاره می شود از اقليتھای مسيحی ھستند که به گونه ای دارایئکيسھا

يک زوج مسيحی که به عنوان ھمکار ) ناھيد ھاشم پور و صادق فيضی دولت آبادی(خانم . پرونده ای ھستند

چھار وبالگ ۀ ھمچنين پروند. وخبرنگار ھم اکنون با سازمان ما در حال فعاليت حقوق بشری عليه رژيم ايران ھستند

 - شاھپور منبری -غالمرضا خواجوی (مل است که اين پناھجويان أل تنويس از اقليتھای مذھبی در شھر نوشھير قاب

ھنوز پس از چند ماه در وضعيت بالتکليفی است و با توجه به وحشتناک شدن ) شھاب شريفی مير مرتضی قمری و
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  .شرايط روزنامه نگاری ووبالگ نويسی در ايران به حمايت بين المللی نيازمند ھستند

يوسف آذرنيا در شھر کوتاھيای ترکيه از توليدکنندگان . ن کارگری وصنفی ھستندفعاالکيسھای بعدی مربوط به 

پوشاک واز ھمکاران سنديکای کارگران تھران و يکی از معترضان به نقض حقوق کارگران وصنفی می باشد وبارھا 

ليست سياه رژيم اعتراضات خود را ھم به صورت مستقيم وھم به صورت مطبوعاتی ابراز نموده است واکنون در 

 .قرار گرفته است

به نامھای محمد مھدی بردبار وعابد بردبار به ترکيه ) شھرستان فسا( دو ھموطن ازاستان فارس در ھمين رابطه اخيراً 

بدون . می باشد) اعدام در ايرانألۀ ن به مساعابد بردبار از معترض(و)ن کارگریمحمد مھدی از فعاال(گريخته اند 

 .تھای گذشته در ايران و فعاليتھای جديد ترکيه دربازگشت به ايران با خطر جدی مواجه خواھند شدشک به دليل فعالي

 ھم سازمان ما و ھم فدراسيون را آشفته و پريشان ساخته است کاله برداريھای برخی از صيادان پناھندگان آنچه جديداً 

 حيدری سورشجانی به دليل گرفتن چندين وام از سال گذشته يک پناھجوی معلول کاله بردار به نام ابراھيم. ھستند 

ابزاری از معلوليت و نپرداختن آنھا به دولت ايران به کشور ترکيه گريخته است و کالھبرداری ۀ دولت ايران و استفاد

جالب اينجاست که اين کالھبردار چند سال گذشته . از يک زن معلول ھمسر سابق خود به ترکيه فرار می کند

ه يونان می گريزد وديپورت می شود و بار ديگر به ترکيه می آيد ودولت ترکيه وی را جريمه کرده و غيرقانونی ب

 از جناب آقای ابراھيم حيدری سورشجانی اخيراً . دولت ترکيه به دليل نقض قوانين مورد محاکمه قرار گرفته است

امريکای يک پناھجوی مشترک سفارت ۀ و بيانيابزرای می کند ۀ فدراسيون بين المللی پناھندگان و دفتر کميته استفاد

 را برای يک پناھجوی ديگر به کار می برد و متن نامه را برای دولت کانادا می نويسد که ما برای رفع معضل افغان

از طريق نھادھای می خواھيم سه شکايت را برای سازمان ملل ودولت ترکيه و نيز سفارت استراليا نوشته خواھد شد و

لمان وھم فرانسه اين پناھجوی کالھبردار را مورد محاکمه قرار دھيم و از ا المللی ھم از اسرائيل و ھم مرتبط بين

تخلفات پناھجوی نامبرده به ۀ تمامی پناھجويان شھر کوتاھيا وديگر شھرھای ترکيه می خواھيم به محض مشاھد

 المللی پناھندگان ايرانی شکايت کنند تا ما فدراسيون بينۀ ولين ارشد دبير خانؤسازمان ملل ودولت ترکيه ويا  مس

  .شکايت آنھا را مورد بررسی قرار دھيم

 

 :وضعيت روزنامه نگاران

آنھا طی ۀ به حساسيت پروند) ان.يو(سفانه دفاتر أن حقوق بشر به شمار می روند که متروزنامه نگاران از فعاال

روزنامه ) دکتر بھمن توتونچی(آقای ) گزارشگر زنان (خانم گالويژ رحمانی .سالھای گذشته توجه زيادی نداشته است

نگار مستقل از کسانی ھستند که بنا به گزارشات رسيده از دکتر مريم محمدی ھنوز وضعيت آنھا در بالتکليفی است و 

روزنامه نگار مستقل وفعال حقوق بشر وپناھنده در ترکيه سيروان . آنھا تحت فشار بوده استۀ درچند مورد خانواد

ن ولفيوی ھم در ترکيه با تۀ نايتی از روزنامه نگارانی بوده است که رژيم ايران پس از چندين فشار پياپی بر خانوادع

تھديد به ترور شده است وپدر وی توسط عوامل رژيم به طرز مشکوکی به قتل رسيده است که پروفسور ريچارد پک 

 در ترکيه وقتل مشکوک پدر وی در شھر سنندج را به با ھمکاری دکتر مريم محمدی گزارش تھديدات تلفنی وی را

 .خوبی برای مقامات مرتبط در سازمان ملل را تشريح نموده است

ن سياسی آذربايجان وکردستان وھواداران شاھزاده رضا پھلوی می ن زنان و نيز فعاالموارد بعدی  مربوط به  فعاال

تھای بعدی به قلم اينجانب در اختيار رسانه ھای جھان قرار داده نھا در نوبآباشد که با تکميل شدن گزارش با ذکر نام 

 .خواھد شد

 خدمتکار پناھندگان 
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  استاد دانشگاه سوربن فرانسه-حقوقدان 

 مريم کريمی.د

............................... 

 :توضيح

 خديجه - بھمن توتونچی -کوروش قنبری صفری( که در باال به نام انھا اشاره شدیپيرامون سه مورد از پناھندگان

که وضعيت حادی دارند می توانيد اطالعات کاملتری را در اين آدرسھای اينترنتی مشاھده ) موھبتی وسيروان عنايتی

 :کنيد

http://parsdailynews.com/video/11082.htm 

http://parsdailynews.com/112844.htm 

http://parsdailynews.com/112786.htm 

http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-15-18-26-32/14277-2011-

09-05-15-18-35 

 

 

 

 

 

 


