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   ترکيه- پورتال انگزارشگر: فرستنده

  ٢٠١١ مارچ ٣١
 

 در مقابل دفتر سازمان ملل یاسياعتصاب خشک پناھندگان س

  هيترکدر
  

ل در شھر وان ترک از ریاسي نفر از پناھندگان س٧ تعداد ه اعتصاب هيوز سه شنبه در مقابل دفتر سازمان مل دام ب  اق

ا . خشک کرده اندیغذا دگتيبه گزارش س االني ای اشتراک، پناھن الیايساري از طرف کم ی ھمگیاسي سن فع   ی ع

رار گرهيپناھندگان سازمان ملل متحد واقع در ترک ول ق ورد قب ه م الفت ا گذشت س ا ب ا پروس  است ام ه اۀ ھ شان ب نتقال

  .واقع شده استکشور امن ثالث مورد تعلل سازمان ملل 

 راني از اختهي گریاسي سن اسف بار فعاالطي پناھندگان سازمان ملل متحد در مورد شرا ی عالیايساري کمیھا یکوتاھ

 یتي امندي قرار دارد موجب بروز مشکالت شدراني مرز ا یکي که در نزدهي آنھا در شھر وان ترکی نگھدارنيو ھمچن

  . شده استشاني برایو روح

د یا هياني در بیاسي سن فعاالنيا رده ان وان ک د عن رده بودن ال ت: " که صبح امروز صادر ک ا کم هديسف باأب  اطالع   ب

هتي و عدم حساسیدي الق جز نشانهه  اقدامات سازمان شما بني ا  کهميبرسان ا ھ  ب ا مچي سرنوشت م ري دیعن ی  نمیگ

هی از سر ناچارزيلذا ما ن. بخشد راض ب وني ا  و در اعت شندهیفي بالتکلع ن اي و عم  ک صمق همي دردآور ت  اعتصاب   ب

  ".ميداري امن، دست از اعتصاب غذا بر نمی کشور  اعزام به  و تا تحقق مطالبهميا  شدهیصورت جمعه  خشک بیغذا

  .ديري تماس بگري زیلفنھا تماس با اعتصاب کنندگان با شماره تجھت

٠٠٩٠۵۵۴۶٩٠۵٠٠۵  
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  یتي حماني با کمپتماس
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  دي کنکي کلري زنکي لی بر روري تصاودني دیبرا

http://www.eshterak.info/news/ ٢٠١١/٠٣ /post-١٠٩٨.html 


