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  وخامت شرايط پناهجويان ايرانی در ترکيه و
  !به ايران هاآن خطر استرداد

 
  
 رکيهتدر  نطبق اخبار و گزارشات منتشره طی روزهای اخير، سازمان ملل پرونده پناهندگی بسياری از ايرانيا  

انتظار موفق  هاسالو  هاماهپناهجويانی که پس از  بيترتنيابهمختومه اعالم کرده است.  هاآنرا بدون اطالع به 
ت ز ليسابه دريافت پناهندگی از کشورهای ديگر شده بودند و منتظر طی مراحل قانونی پرونده خود بودند، 

 ين معناست کهاين امر به ا. برندیمليفی به سر و در بالتک شدهخارجپناهندگی مندرج در سايت سازمان ملل 
 بايد جدداً مبودند،  انتظار و بالتکليفی موفق به اخذ پناهندگی از کشورهای ثالث شده هاسالايرانيانی که پس از 

 یهانسازمامار طبق آ در معرض استرداد به ايران قرار گيرند. بساچهو  را از سر گيرند خود پروسه پناهندگی
  است.تن  هزار ۴ حدود ايرانيان در ترکيهتعداد اين دسته از پناهندگی 

  
همراه  اوانیگرچه شرايط پناهجويان در ترکيه طی ده های گذشته همواره با بالتکليفی، مخاطرات و فشارهای فر

) ١٣٩۶ ماهمهر( ٢٠١٨است. در سپتامبر  شدهاضافهيک فاکتور ديگر به اين مجموعه  ٢٠١٨بوده اما از سال 
سامانی مر به نابو همين ا پناهجويان را به اداره مهاجرت ترکيه واگذار کرد یهاپروندهن ملل رسيدگی به سازما

ً انجاميده است.  هاپروندهو تعلل در پيگيری  اين  رکيه نيز برايران و ت بندهای سياسی زد ونقش روابط و  ضمنا
ل و اداره غيرانسانی سازمان مل برخوردهایگذشته و  یهاسالطی  است. داکردهيپبيشتری  یرگذاريتأثروند 

برای  نوياپناهجو نقش مافيايی باندهای قاچاق برای سرکيسه کردن  سوکياز  نپناه جويامهاجرت ترکيه با 
در  ی رابسيار و در ترکيه سياه کرده وپناهجبه کشور ثالث از سوی ديگر زندگی را بر هزاران ايرانی  انتقالشان

  قرار داده است. به ايران داستردا معرض خطر
  

و جريانات  یدارهيسرمادول  یرانسانيغ یهااستيسوضعيت پناهجويان ايرانی در ترکيه نمونه آشکاری از 
 همجواردر کشورهای  یريپذپناهنده و از سياست اندبستهدرهای خود را  سوکياز  هاآن. راست اين جوامع است

ه آنان ی و آيندرا نقض و زندگ ايرانی همچون ترکيه حقوق اوليه پناه جويان، اما زمانی که کشوری کنندیم عدفا
  کنندیممرگبار  ی، سکوترديگیمرا به بازی 

  
در  ربطیذ یهاارگانکميته خارج از کشور سازمان فدائيان (اقليت) اقدامات ضد انسانی و تعلل نهادها و 

 بعات آنتنسبت به خطر استرداد اين پناهجويان و  و کندیمرسيدگی به وضعيت پناهجويان ايرانی را محکوم 
در شرايط  هاسال و هاماهحمايت از پناه جويان ايرانی که برای نجات جان خود گريخته و  .دهدیمهشدار 

  ست.هان او بالتکليفی قرار دارند، وظيفه انسانی افراد، نيروها و جريانات پيشروی ايران و ج یرانسانيغ
  

  شور سازمان فدائيان (اقليت)کاز  کميته خارج
  ١۴٠١اسفند  ٢٨برابر با  ٢٠٢٣مارس  ١٩

  


