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 حقوق بشر یجهان يهاعالم  3ماده 
 .هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنيت فردی است

 حقوق بشر یجهان يهاعالم 5ماده 
هيچ کس نمی بايست مورد شکنجه يا بيرحمی و آزار، يا تحت مجازات غيرانسانی و يا رفتاری قرارگيرد که منجر به تنزل مقام 

 .انسانی وی گردد
 حقوق بشر یجهان يهماعال  14ماده 

 .هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند
 

رفتار تبعيض آميز با پناهندگان و شرايط ناعادالنه رسيدگی به درخواست های 
 پناهندگی را محکوم می کنيم 

 

ساله  25 جواناز طريق جامعه پناهندگان ايرانی مقيم آلمان مطلع شد که يک  سفبا کمال تأ کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
 4در روز سه شنبه در ايالت بادن وورتمبرگ  Kirchheim/Teckايرانی بنام سمير هاشمی ساکن در هايم پناهندگی شهر 
 سپتامبر بدليل ابهام آميزی جان خود را از دست داده است. 

نشده و بدليل رخواست پناهندگی داده بود تا روز فوت موفق به انجام مصاحبه با اداره مهاجرت آلمان وی که در حدود نه ماه پيش د
کشی نموده و از اين تا جائی که دو بار اقدام به خود فشارهای ناشی از اين بالتکليفی در شرايط روحی بسيار بدی قرار داشته است

مراقبت و رسيدگی جدی از سوی مسئوالن ذيربط بوده است ولی عدم توجه کافی مسئوالن به نيازها و درخواستهای جهت نيازمند 
وی و شرايط غيراستاندارد هايم محل سکونت وی سبب تشديد ناراحتی ها و فشارهای روحی او شده که اين امر حتی در صورت 

 بهنگام وی باشد.نا درست بودن فرض خودکشی نيز می تواند دليل مرگ نا 

 
شرايط غير انسانی و خارج از استاندارد  ابراز تأسف از مرگ اين جوان ايرانی، ضمن جوان و دانشجوکميته دفاع از حقوق 

بموقع به درخواستهای پناهندگی از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان که خود از نگهداری از پناهجويان و عدم رسيدگی 
امضا کنندگان کنوانسيون ژنو و متعهد به رعايت حقوق پناهندگان می باشد را محکوم و از کليه نهادهای دفاع از حقوق بشر و نيز 

همه امکانات و ابزارهای قانونی برای فشار بر دستگاه سازمانهای مدافع حقوق پناهجويان و پناهندگان درخواست می نمايد از 
در خصوص حقوق پناهندگان بمنظور تسهيل شرايط زندگی پناهجويان و تسريع در روند رسيدگی به های تصميم گيرنده 

 درخواستهای پناهندگی استفاده نمايند تا شاهد تکرار چنين وقايع تأسف باری نباشيم.
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 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران
   دانشجوجوان و کميته دفاع از حقوق 
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