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 }زيميرواسکاري { تهيه وپژوهش 
 

 ازدرد بي پناه ترين انسانهاي روي زمين
 

 
 
بايد از سياست مرز های بسته، بازداشت پناهجويان، . زمان آن فرا رسيده است که از روشهای منفی فاصله بگيريم

 .نی پناهنده پذيری بازگرديمرهگيری در دريا ها و کاهش مبلغ پرداختی به پناهندگان بار ديگر به سنت های باستا

 
 انتگراسيون

 آنزمان که قدرتهای حاکم .نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از اصلی ترين داليل پناهجوئی و مهاجرت است
می کنند، و آنزمان که منافع اقتصادی مقدم بر حقوق بشر قرار   بين المللی را نقضتعهدات خودت نسبت به کنوانسيونهای

بی تفاوتی نسبت به اين مسئله  . شود تالش برای افشاء اين تخلفات و جنايات هرچه بيشتر ضروری می می گيرد،
همبستگی جهانی در دفاع از افشاء نقض حقوق بشر و . تنها دست جنايتکاران را برای جرائم بيشتر باز می کند جهانی، 
بشر در مقابل  بی عدالتی و آشنا کردن افکار عمومی با حقابق، تضمين دراز مدت حاکميت قانون و حقوق قربانيان

يا تجاری جستجو کرده با سياست های  حاکمان وقدرتمندانی است که بشريت را از ديد ايدولوژيک، نژاد پرستانه و
 .را ايجاد می کنند ی و آوارگی ومهاجرتجنگ و انتقامجوئ زمينه های خود

 
. دمتفاوت ارائه می دهن تلقی های که بسياری در امور اجتماعی و بويژه امور خارجيان از آن انتگراسيون مفهومی است

لغاتی چون انطباق، تطبيق يافتن ويا ادغام را نيز، مناسب و  يابيم و نمی ارسی معادل آنپ  از آنجا که واژه ای در زبان
  .که بين المللی شده است را بکار ميگيريم واژه التين، لذا اصل بينيم، فی نمیکا

 پيکره همهبا ) فرد يا يک گروه( جزء پيوند يک علم جامعه شناسی، در لغت به معنی در) التين(انتگراسيون   : تعريف
 و ملل ور جديد و در نتيجه زندگیو خارجيان تازه وارد به يک کش در ارتباط با مهاجرين  . می باشد)  جامعه(بزرگتر 

و تغيير و تأثير گذاری و  يادگيری پروسه يک ... :انتگراسيون عبارت است از. فرهنگهای مختلف با هم و در کنار هم 
 غنی تر  فرهنگ غالب، به معنی هرچه پر بار و تغيير می تواند آن تأثير پذيری متقابل که حتی يکی از دستاوردهای

 کشورميزبان فرهنگی بين خارجيان تازه وارد و توان انتگراسيون را يک تبادل باز ترتيب می بدين . کردن آن باشد
يک پروسه  ديگر در ی  جنبه ها در آن قبل از هرچيز جنبه های مثبت هر فرهنگی حفظ خواهد شد، و دانست که

 . طوالنی، خود را تغيير خواهد داد
 تغيير و حال ابت و جامد واليتغيير ديده نشده، بلکه به عنوان پديدهای دائما درامری ث هويت و از اين ديدگاه، انتگراسيون

به بيانی ساده تر در زمينه امور اجتماعی می توان انتگراسيون را  . دگرگونی هردم تعريف تازه خود را خواهند داشت
که فرد تازه وارد زمينه های پيوند خوردن فرد تازه وارد با جامعه و در کشور و محيط جديد معنی کرد، به نحوی 

تعلق نسبت به جامعه، خود را نه زندگی انسانی و شانس برابر با ديگر اعضاء جامعه را پيدا کرده و به مرور با احساس 
وی می تواند با رويکرد و برخوردی فعال نسبت به مسائل  بدين ترتيب. همان، بلکه عضوی از جامعه احساس کندم

در چنين حالتی وجود قوانين تبعيض . و در جهت حل مشکالت آن، مشارکت و همکاری نمايدجامعه واکنش نشان داده 
 کمبود زمينه های سيستماتيک حقوقی، اجتماعی و سياسی الزم ، اين پروسه را کند کرده ويا مانع آن خواهد  آميز و يا

 . شد
 :دارد ير بستگیز فاکتورهای آن در اساس به پروسه است، تحقق از آنجا که انتگراسيون يک
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  و قانونگذاران، قانونی موجود، نهاد قانونگذار مبانی و چهارچوبهای
 برخورد و سياستهای قوه مجريه و ادارات تابعه، 

  و سازمانها و نهاد های مستقل، موضع نهادهای غير دولتی چون کليسا
  جامعه، امر در مقبوليت و پذيرش اين ميزان

باالخره تحقق انتگراسيون بطور  و ،)ومطبوعات راديو و تلويزيون( گانهای خبری رسانه های گروهی و ار برخورد 
پيش شرط چنين تالشی نيز اطالعات . داشت خواهد وارد فرد مهاجر و تازه به انگيزه و تالشهای خود بستگی جدی

اطالعات در مورد زندگی در کشور و جامعه جديد،  به عبارتی ديگر،. می باشد مورد جامعه جديد درست و موثق در
از جمله به ما  اطالعات اين .زبان و ساختارهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی آن را الزامی می سازد فرهنگ، قوانين،

تجربه سالهاکار در  . باشيم تر ودر کارها و زندگی خود موفق آشنا شده خود وظايف و حقوق کمک می کند تا نسبت به
ين ، به ما نشان ميدهد که صرفنظر از نقش نهادهای مسئول، تا آنجا که به بررسی امور اجتماعی در ارتباط با مهاجر

با  دوری، فاصله گرفتن و يا بيگانگی آنان  يک دليل عمده آنان در نقش خود مهاجران تازه وارد بر می گردد، می توان
 . انتگراسيون را در عدم درک ضرورت اين مسئله جستجو کرد

  چرا؟ انتگراسيون
تنها . آن می باشد اجتماعی و در مسائل سياسی فرد تازه وارد شرکت فعال و مسئوالنه جديد،  زندگی در کشورالزمه

برابر و رفاه و عدالت اجتماعی را برای همه  زندگی که بدين ترتيب است که می توانيم بر تنظيم سياستهای مناسبی
 نمی آنکه برای : انتگراسون برای چه؟ بايد گفت: ين سوالدر پاسخ با ا و يک کالم در . تضمين می کند، تأثير بگذاريم

باشيم و برای آنکه بتوانيم  تماشاچی خواهيم نسيبت به سرنوشت خود و جامعه بی تفاوت باشيم، بخاطر آنکه نمی خواهيم
 پايه  اين چنين است که يک زندگی و همزيستی انسانی بر .کنيم دفاع از حقوق انسانی خود برای يک زندگی برابر ،

 آينده و برای امروز ما گرفته و زمينه های الزم برای يک زندگی در آرامش، امنيت و صلح شکل متقابل تفاهم و احترام
  .تضمين خواهد شد فرزندانمان،

 
 چرا به غربت ؟

 

 
 

ترين ميزان خود طی دو   کشور صنعتی جهان، آمار متقاضيا ن پناهندگی همچنان رو به کاهش بوده و به پائين50در 
کاهش پيدا % 49کشور صنعتی به ميزان  50در   ميزان تقاضای پناهندگی2001از سال  . دهه گذشته رسيده است

% 15 درخواست پناهندگی به ثبت رسيده است که 336000کشورها   در مجموع دراين2005در سال . کرده است
سال   کشور اتحاديه اروپائی شاهد پائين ترين ميزان ثبت متقاضيان پناهندگی از25در  . کمتر از سال قبل می باشد

، در سوئيس پائين ترين  1983نمارک اين ميزان، پائين ترين کاهش نسبت به سال در آلمان ودا. می باشيم1988
در اتحاديه اروپائی، تقاضاهای  . می باشد1993  ودر انگليس کمترين ميزان نسبت به سال1986ميزان نسبت به سال 

 عضو جديد 10رای اين ميزان ب.  را نشان ميدهد2004کاهش نسبت به سال 16  %،2005ثبت شده پناهندگی در سال 
 .رشد را نشان ميدهد% 12 کشور ديگر، 15و برای % 35 اتحاديه

 
 ان .مروري برسرنوشت مهاجرين درکشورترکيه وبي کفايتي يو

گيرد و آن ترك خانه و  مى ارغ از داليل مختلٿ از يك منطق واحد نشاتفمعضل پناهندگى و تبعيد و مهاجرت در جهان، 
جديدى است براى برخوردارى از يك شرايط زيست و  ى خود و در جستجوى محل اقامتآاشانه و همه متعلقات انسان
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جا به سهولت از حقوق سياسى، اجتماعى، اقتصادى و انسانى  آه در آن يعنى مكان جديدى. زندگى انسانى و بهتر
  .برخوردار گردد

قطعنامه مصوب مجمع عمومى سازمان  ، براساس1951آميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 
. شد هاى پايدار براى مشكالت آنان تاسيس حل پناهندگان و ارائه راه  اساسى آه عبارتند از حمايت ازفملل، با دو هد
اتر سازمان ملل فد ترين عالف دهه گذشته، اين نهاد را به يكى از 6المللى و تغييرات  پناهنده در سطح بين زونفارقام روزا

آنوانسيون  براساس . در مقابل اين نهاد قرار داد هاى دايمى در قبال پناهندگان را نيز  و مسئوليتفوظاي.  آردتبديل
 شود آه به علت ترس به مسايل و مشكالت پناهندگان، پناهنده به آسى اطالق مى  سازمان ملل در مورد رسيدگى1951
در يك سازمان  مذهبى، ملى، عقايد سياسى و يا عضويتو شكنجه و به داليل ناشى از آشمكشهاى نژادى،  از آزار

  .باز گردد جا خواهد به آن تواند يا نمى از آشور خود گريخته و نمى اجتماعى خاص
نگ و خشونت و پيگردهاى سياسى و ج جايى نيروى انسانى براى دور شدن از اولين بار در جنگ جهانى دوم، جابه

ها و تصويب  ردى و اجتماعى انسانفاع از حقوق فكار عمومى دفا گيرى ه شكلاجتماعى در ابعاد جهانى مطرح شد و ب
جنگ  از جايى جمعيت عظيمى آه در قبل و پس بدنبال اين تجربه جهانى و جابه. منجر گرديد قوانينى در اين مورد

رادى آه از فراى احقوقى را ب تفبار تصميم گر جهانى رخ داد، همچنين دو قطبى شدن جهان، جامعه جهانى براى اولين
حاصل اين تجارب و تالشها در اين .  آندفگريزند، تعري مى آشور خود به داليل سياسى و اجتماعى و جنگ و غيره

  .آه براى اولين بار سازمان ملل متحد مجرى آن شد» حقوق پناهندگان«نام  راستا، تدوين منشورى بود به
ي تازى در جهان بسيار  اياالت متحده آمريكا براى سلطه و يكه الشتن دو قطبى جهان و تفشوروى و از بين ر روپاشىف

ها تحميل شده بود، توسط  طلب به دولت خواه و برابرى آزادى از دستاوردهاى گذشته آه در اثر مبارزه آارگران و مردم
 انسيون حقوقهاى اجتماعى، بيمه بيكارى و غيره از جمله آنو ى، بيمهسسيات، حقوق فر ها زير سئوال همين دولت

تر گرديد و بسيارى از   پناهندگان سخت پذيرش. ته شدف، ناديده گر2001از يازده سپتامبر  پناهندگان نيز به ويژه پس
هاى به اصطالح  هاى راست دولت همين سياست. ها شدند ديپلماتيك دولت  اقتصادى و سياسى وفپناهندگان قربانى اهدا

و  يابد و در بسيارى از آشورها احزاب پناهندگى نيز گسترش سيستى و ضدشد آه جريانات را پذير سبب پناهنده
هاى پناهندگى در اسكانديناوى و  آمپ . تندفها يا هاى راست و نژادپرست با شعارهاى ضدپناهندگى راه به پارلمان سازمان

  . جان خود را از دست دادنداثر حمالت راسيستى تعدادى از پناهندگان حتا در برخى موارد در. آشيده شد اروپا به آتش
هاى ملى و مذهبى  جنگ . تادفهاى تازه به استقالل رسيده راه ا هاى خونينى در جمهورى روپاشى شوروى، جنگف بدنبال

عام شدند؛ يوگسالوى سابق از هم  يك ميليون انسان قتل در رواندا، نزديك به. ور گرديد ريقا شعلهفو قومى از اروپا تا آ
 هاى رژيم. زيرسلطه قرارگرفت غانستان و عراق توسط آمريكا و متحدانشفا. تفصورت گر هاى هولناآى امع پاشيد و قتل

همه . دهند شكنجه و اعدام خود ادامه مى چنان به تهديد و ترور و هاى سياسى، هم ديكتاتورى از نوع اسالمى، با سرآوب
وجود . جويى جريان پيدا آند ت آه سيل پناهندگى و پناهسبب گرديده اس بار سياسى، نظامى و اجتماعى اين وقايع خشونت

دمكراسى، عدالت و  سيستم بورژوازى جهانى را مبنى بر برقرارى اقصى نقاط جهان، رياآارى و تناقض پناهجويان در
  .گذارد مى صلح به نمايش

 سازمان 1951 آنوانسيون شمول اند قوانين جهان آرده هاى اخير تالش سال هاى به اصطالح دمكراتيك غرب، در دولت
در اين راستا . دهند وذى در مقابل پناهجويان قرارفپناهندگان را زير پا بگذارند و ديوارهاى غيرقابل ن ملل در امور

نتظيم ) مهاجرت و امنيت مرزها برنامه آاهش(هوگا هاى خود را در قالب برنامه آشورهاى عضو اتحاديه اروپا برنامه
اروپا آه در لوآزامبورگ گردهم آمدند در پنجم نوامبر عملكرد پنج ساله سياست  اى اتحاديهوزراى آشوره. اند آرده

آرده و  را طراحى» هوگا«اى جديد به نام  امنيت مرزها را بررسى آردند و در همين راستا برنامه مهاجرت و
 . گيرى آردند تصميم
اين برنامه  مرزى را به اجرا خواهند گذاشت، اما انگليسامنيت  هاى  عضو اين اتحاديه اعالم آردند آه برنامه25تمامى 
با اتكا به . آند ات دارد، ردفحق دارد تا آنچه را آه با مناٿع داخلى آن منا آن اعالم آردند انگليس ت و مسئوالنفرا نپذير

 آانادا و استراليا و اين اتحاديه نيستند مانند اين قوانين ضدپناهندگى، همه آشورهاى اروپايى و حتا آشورهايى آه عضو
 تهفگ.  اند اند و پناهجويان را در شرايط سخت قرار داده پناهندگى را پايين آورده گيرى پذيرش آمريكا نيز به طور چشم

 هزار يورو 20 تا 01600بين  راد مبالغىفشوند و هر يك از اين ا  هزار مهاجر وارد اروپا مى500شود آه ساالنه  مى
ساالنه تعداد زيادى از . شود هاى قاچاقچيان مى گروه  ميليارد يورو درآمد نصيب2\5النه آنند آه سا پرداخت مى

هاى روحى و  خودآشى و ناراحتى. بازند يا با تيراندازى مامورين مرزى جان مى شوند و پناهجويان در دريا غرق مى
در امور  الى سازمان مللاساسا موضع آميسارياى ع . پناهندگى است هاى ضد ديگر سياست عوارض روانى نيز

رسيدگى به تقاضاى پناهندگى بدون در نظر  . است رهنگ متقاضى، سياستى بدون تبعيضفپناهندگان، در زمينه پيشينه و 
در غير اين صورت آميسارياى عالى سازمان . غيره بايد صورت گيرد رهنگ، قوم، نژاد، باورهاى سياسى وفتن فگر

  .آنند مى آند آه با متقاضى پناهندگى در آشورش استى را اعمال مىهمان سي ملل در امور پناهندگان
تهديد مداوم عوامل ، مشكالت  ، به دليل مشكالت امنيتى و2002 و 2001هاى   آرد طى سالمهاجر 1200مثال  براى

خطرناك   بسبيل، با مشكالت زيادى و در وضعيتىدملل در سليمانيه و ار اتر سازمانفتامين زندگى روزمره و تعطيلى د
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ترآيه رسانده  هاى مين و آمين مامورين مرزى را پشت سر گذاشته و خود را به و سرما و گرما و ميدان ها ها و دشت آوه
آشكار اين  اند، همواره با تبعيض پناهندگى آرده تر آميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل در شهر وان، تقاضاىفو از د

 . اند آميساريا مواجه شده
ها در  گيرند و يا اسامى آن نمى قرار» ان .يو«تر ف و امنيتى مداوم دطبيحمايت اقتصادى،  تحت پوششمهاجرين  ناي

از طى مراحلى از سوى  آيند، پس  آه مىمهاجرين حالى آه ديگر شود، در پذير قرار داده نمى  ليست آشورهاى پناهنده
همچنين . گيرند قرار مى نيز» ان .يو«ايت و پشتيانى هر چند ناچيز شوند و تحت حم ته مىفعنوان پناهجو پذير به« ان .يو»

برخورد سازمان ملل متحد دربرابرمهاجرين افغانستان  . شود پذير قرار داده مى ها در ليست آشورهاى پناهنده اسامى آن
 .درکشورايران وپاکستان صد چند بدترازوضعيت اين مهاجرين کرد است 

. است شمول خود اهداٿ جهان  سازمان ملل در امور پناهندگان در ترآيه، آشكارا مغاير باتر آميسارياىفاين سياست د
. ها را مدنظر دارد هاى غيرانسانى دولت داشته باشد، سياست چنين سياستى قبل از اين آه حق و حقوق پناهنده را مدنظر

 مهاجرينريق ممكن، به حمايت از اين خواه اين است آه از هر ط انسان و جريان آزادى ه هرفدر چنين شرايطى وظي
  .آند دولت ترآيه اعتراض ليسىوشارهاى پفآميز آميسارياى عالى پناهندگان ترآيه و  هاى تبعيض برخيزد و به سياست

ها را از شهر  ، آن2004ت و در ماه مه ف را پذيرمهاجرين ، درخواست پناهندگى سياسى اين2004ان، در ژانويه  .يو
تاآنون از  «ان .يو«اما بر خالٿ قوانين آنوانسيون ژنو، .  منتقل آردهرقنا فترآيه در اطرا ر مرآزى شه16به « وان»

 آشورهاى يها ها در اختيار نمايندگى آن دوسيهها، قرار دادن  هر گونه آمك مادى مداوم و اقدام جهت اسكان دادن آن
آمك  ها به آنخيلي کمي يا چهار بار هر بار نيز مبلغى قط سه فچهار سال  در اين سه. پذير خوددارى آرده است پناهنده

رد به فدر حالى آه هر . پرداخت آرده است مهاجرينمبلغ ناچيزى براى درمان  ضرورييا اين آه در مواقع . آرده است
رى انتقال هاى مالى مستمر و پيگي شود قانونا بايد براى اسكان و آمك ته مىفپذير «ان .يو«عنوان پناهنده سياسى از سوى 

 . به آشور ثالث اقدامات الزم را به عمل آورد ها آن
انواع و اقسام  معرض ها را در هاى آن و خانواده مهاجرينها ، اين  ديپورت آن به ليسوو تهديد پ» ان .يو«اين سياست 

امت خارجيان در  اق496طبق بند ششم ماده . است هاى اجتماعى قرار داه شارهاى روحى و روانى و آسيبفها و  بيمارى
. بر عهده آميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل است مهاجرينتامين مايحتاج  ممنوع است، زيرا مهاجرينترآيه، آار 
« غيرقانونى»به ترآيه  ماندند و ورودشان بايد در آردستان عراق مى مهاجرينآنند آه اين  ، ادعا مى»ان .يو» مسئولين

شارهايى آه در آشورهاى فا در ترآيه و ي» ان .يو«تر فاد مهاجرين  در مقابل اعتراضبا اين وجود حتا هر بار. است
ها  وعده دهند اما تاآنون به اين هايى مى شود وعده وارد مى» ان .يو«اتر فپناهندگى به د هاى غرب توسط احزاب و تشكل

  .اند نيز عمل نكرده
با . منتقل شدندشفاخانه ها در حالت اغما به  تعدادى از آن. ودندب  روز در اعتصاب غذا40حدود  مهاجرينر از اين فن 47 
عالين سياسى، اين ف هايشان رسيدگى آند و با درخواست احزاب و ها داد تا به خواسته به آن» ان .يو» هايى آه قول

 . به طور موقت به اعتصاب غذاى خود پايان دادند مهاجرين
مناسبى نيست، اما طبيعى  آند شيوه د انسان لطمات غيرقابل جبرانى وارد مىاعتصاب غذا به دليل اين آه به وجو البته

زنند قاعدتا بايد مورد حمايت و  حق خود دست به اعتصاب غذا مى هاى بر است هنگامى آه براى پيشبرد خواسته
 رف ن700از  ، آه بيشدر ترآيهوتعدادي هم افغاني  ايرانى ،آرد  مهاجر 1200اآنون در حمايت با  . پشتيبانى قرار گيرد

آن  هاى مالى، انعكاس آورى آمك ، جمع آورى طومار، برگزارى جلسات دهند، با جمع ها را زنان و آودآان تشكيل مى آن
 ، امنستى انترناسيونال، سازمان»ان .يو«اتر فبا د  يك سايت اينترنتى و تماسزياندا ها، راه از طريق راديوها و تلويزيون

دوست  المللى انسان نهادهاى بين هاى آارگرى،  بدون مرز، اتحاديه اروپا، احزاب و سازمان، اتحاديهجهانى آودك، وآالى
در » ان .يو«تر فاد ع تبعيضفر مهاجرينترين خواست اين  مهم . و غيره در آشورهاى غرب و ترآيه در جريان است

  .است مهاجريناجراى وظايٿ خود در قبال و  ترآيه، و
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 وپرستوهاي بي پناه   اروپا
 

  
 

عوامل متفاوتی . انتخاب خويش به آن توسل جويد در کشوری ديگر يا تبعيد و آوارگی، امری نيست که کسی به مهاجرت
 ديکتاتوری، نبود و پايمال شدن حقوق انسانی، بی عدالتی، نداشتن چشم انداز برای يک همچون جنگ، کشتار، استبداد و

هستند که پناهجوئی و  از جمله ريشه ها و زمينه هائی...  امنيت، آسيب های اجتماعی وزندگی انسانی در رفاه و
  .مهاجرت را دامن ميزنند
در کشورهای عضو اتحاديه   موازينی را با هدف يکدست کردن قوانين پناهندگی2004ريل اپ 29شورای اروپا در تاريخ 
از آنزمان به . کنوانسيون ژنو در آن رعايت شده باشد رموازينی که حداقل های مندرج د. اروپا به تصويب رساند

  مهلت داده شده بود تا با در نظر گرفتن اين موازين، تغييرات الزم را در2006اکتبر  10دولتهای عضو اتحاديه اروپا تا 
 . قوانين خود وارد کنند

 . ده را مورد بررسی قرار ندادندتغييرات باقی مان اگر چه اين مهلت به پايان رسيد اما پارلمان و دولت آلمان
در آلمان و در جريان مباحث وتنظيم . آن برای آلمان الزام آور خواهد بود با اين وجود رعايت و در نظر گرفتن

و بطور   به اجرا گذشته شد، برخی از اين تغييرات وارد شده2005جديد اقامت که از اول ژانويه  وتصويب قانون
 . نمود  بر اين مسئله تأکيد1 بند60اخص جنسيتی، در ماده مشخص در ارتباط با داليل 

رسيدن اين مهلت، چه الزامی را  حال اين سوال مطرح است که بسر.  اضافه نشد2006 اکتبر 10اما تغييرات ديگری تا 
 مهاجرينز رسيدگی می کنند با خود به همراه مياورد و کدام دسته ا مهاجرين  که به امورمحاکمبرای ادارات پناهندگی و
شدن اين موازين بر وضعيت اقليتهای مذهبی ، بويژه آندسته از مسلمان زاده  تأثير الزم الجرا  را بيشتر شامل می شود؟

خود را مشکالت و خطرات ناشی از تغيير مذهب اعالم کرده  مهاجرتدليل  ويا آنانيکه  که به مسحيت گرويده اند هائی
   مجددمرحله درخواست و يا دسته ديگری در

( Asylfolgeantrag)تنها  مهاجريندر بررسی درخواست اين . عنوان می کنند چنين دليلی را تازه عنوان کرده و يا ،
 . مورد قبول قرار می گرفت ولی از پذيرش درخواست اکثريت آنها خود داری می شد درخواست درصد کمی ازآنها

  :را می توان در سه مورد زير دسته بندی کرد ناهندگی در اين زمينهپمحاکم داليل ردی اداره فدرال برای پناهندگی و يا 
تغيير مذهب شما را باور نمی کنيم و شما اين کار : متقاضی نام برده اين بود که يک دليل ردی عنوان شده خطاب به - 

  .بخا طر حل مسئله اقامت خود انجام داده ايد را فقط
که تغيير مذهب شما قلبی و از روی ايمان است، اما شما کار و فعاليت تبليغی و   قبول داريم: دليل ديگر اين بود که - 

شود ادعا کرد که درنتيجه  فعاليت شما در حدی نبوده است که. شما شده باشد نداشته ايد کافی که باعث شناخت مسيونری
بنا براين دليلی برای در . ه باشيدشناسائی قرار گرفت و دستگاههای امنيتی آن موردکشوراصلي ،قوانين آن شما از طرف 

  .نيز وجود ندارد خطر بودن جان شما در صورت اخراج
عنوان می شد اين بود  مهاجرتعالی امور اداری ذی صالح در امور محاکم دليل سوم که بويژه با استناد به مصوبه  - 
را در صورت  فشارها آزادی مذهبی شمادر اقليتهای مذهبی زير فشارهستند و قبول داريم که اين  قبول داريم که: که

 . شما را مورد خطرقراربدهد کهد خواهد کرد، اما آنقدر نيست اخراج بسيار محدو
نيز گفته می شد، همينکه شما بتوانيد در چهارديواری خانه خود دعا کرده و آئين  " حد اقل های آزادی مذهبی" در تفسير 
 .نبايد اين مسئله جنبه علنی و بيرونی داشنه باشدتان را اجرا کنيد کافی است و حتما  مذهبی

کردن برابر بود با تضمين حداقل  به اين ترتيب و با اين تفسيرو استدالل، در خلوت خانه خود و با عقيده خود زندگی  
رار گی مورد انتقاد قدن گذشته از سوی سازمانهای حقوق بشری و مدافع پناهن اين تفسير در ساليا. های آزادی مذهبی

صادر کرده بودند،  چنين حکمی را ( Oberverwaltungsgericht ) محاکمآنجا که برخی از باالترين  داشت، اما از
اسنتاد با اين احکام، درخواست های پناهندگی افرادی که  تر به راحتی وتنها با ( Verwaltungsgericht ) پائينمحاکم 
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  .می کردند تغيير مذهب داده بودند را رد
   تضمين حد اقل آزادی های مذهبیاصل 

داده و از  رابطه با امور پناهندگی، تفسير ديگری از اصل  تضمين حد اقل آزادی های مذهبی ارائه موازين اروپائی در
از افراد آزاد باشند و بتوانند در بيرون از چهار  جمله بر اين مسئله تأکيد دارد که در مورد اقليتهای مذهبی بايد اين دسته

اجرا  را ابراز و بيان کرده و يا بتوانند آزادانه در اماکن مذهبی خود مراسم مذهبی را واری خانه خود نيز عقيده شاندي
  .کرده و يا به اين اماکن رفت و آمد داشته باشند

  (Asylfolgeantrag) مجدد امکان ارئه درخواست
تهای مذهبی شمرده شده و يا تغيير مذهب داده اند و در اقلي اکنون اين امکان وجود دارد تا آندسته از افرادی که جزء

بايد توجه  . خود را به جريان انداخته و يک درخواست مجدد ارائه دهنددوسيه ردشد است،  مراحل قبلی درخواستشان
 .است داشت يکی از شرايط ارائه درخواست مجدد در اين مورد، رعايت مهلت سه ماهه

برای درخواست مجدد و تنظيم . دهند دارد تا اين دسته از افراد در خواست خود را ارائه يعنی تنها سه ماه مهلت وجود 
  . آن حتما از طريق و کيل اقدام شود

بدست  خارجيان و مهاجرين ساکن آلمان  ، نتايج آماری مهم و قابل تأملی را در ارتباط با2006اداره فدرال آلمان در سال 
پيشينه  افراد با  تنظيم شده است نشان ميدهد که ميزان2005آمارهای سال  اين گزارش که بر اساس. ميدهد

از سال  .کشور آلمان می باشندنفوس تمام  مجموع  %18.6   با  يعنی برابر ميليون نفر، 15.3 ) خارجی ( مهاجرت
آلمان را ترک  فر خاک ميليون ن21در اين بين بيش از . ميليون نفر به آلمان مهاجرت کرده اند 30  حدود1998 تا 1951
جمعی از افراد اطالق ميشود که مرزهای ملی کشور خود را پشت سر  به فرد يا) جمع مهاجرين( مهاجر . کرده اند

اين تعريف افرادی را با اقامت رسمی . زندگی جديد در سرزمينی جديد سکنی ميگزيند گذارده و در جستجوی يک
 . را شامل می شود  کار وبطور غير قانونی در کشور جديد زندگی ميکندويا آن عده ای را که حتی در جستجوی ومحکم

ساکن در شوروی سابق نيز در زمره مهاجرين بحساب  و يا قبول شدگان پناهندگی ويا آلمانی تباران مهاجرينهمچنين 
است و به  مهاجر پذيروقانونگذاران در آلمان برای سالها در مقابل اين واقعيت که آلمان کشوری  سياستمداران. می آيند

  . يک قانون وسياست مشخص در اين زمينه نياز دارد مقاوت می کردند
 مهاجر پذير بودن آلمان آر چه رسم ، اگ2005الزم االجراء شدن آن از آغاز سال  با به تصويب رسيدن قانون مهاجرت و

خارجيان در جامعه آلمان  ای جذب وادغامبر تائيد خورد، اما کماکان سياست انتگراسيون وايجاد زمينه های الزم مهر
 اجتماعی مهاجرين در آلمان -روانی ونيز روحی -بسياری از مشکالت امروزی روحی. بسيار ناقض وناکافی می باشد

اين اشتباه کماکان . نبودن يک سياست مشخص در خصوص مهاجرين دارد ريشه در سياست های غلط يا بهتر گفته شود
ش بينی شده پيزبان  اگر چه کميت و کيفيت همين. نتگراسيون نيز خود را محدود به زبان نموده استا ادامه دارد و قانون

 .نيز جای حرف بسيار دارد
" مفيد و غير مفيد" پناهندگان به قانون جديد آن است که در اين قانون انسانها به انتقاد ديگر مدافعين امور مهاجرين و

امری که . دستيابی به بازار کار را خواهند داشت انند منشاء کار و درآمد باشند شانسبندی شده و آن دسته که می تو دسته
 . انسان را برابر وسيله توليد ديدن است از نظر اين سازمانها نوعی تبعيض و

 .زمينه ها را با خود بهمراه خواهد داشت سالهای پيش رو مطمئنا بحثها ی زيادی در اين
برای دفاع از حقوق برابر مهاجرين ونيز تحليل وريشه يابی مشکالت آنان  نجمنهای آنانفعاليت مهاجرين و گروهها وا

را در مسيری  اين فعاليتها با جامعه آلمان و احزاب وگروههای مدافع مهاجرين می تواند روند تحوالت ونيز پيوند زدن
  .سازنده تغيير دهد

کشور ، کريستوف بلوخر  خابات سراسری مجلس ملی اينسرانجام پس از پيروزی چشمگير حزب مردم سوئيس ، در انت
بلوخر يک حقوقدان بسيار قديمی . عدليه اين کشور تکيه زد  با قدرت تمام بر کرسی وزارت پوليس و2004از سال 

از وی  کليه فعاليتهای سياسی خود ، يک چهره شناخته شده در عرصه اقتصادی نيز ميباشد بطوريکه ميباشد که عالوه بر
  وی مالک کارخانجات . دالر ياد ميکنند عنوان يکی از ثروتمند ترين مردان سوئيس با دارائی ای افزون برميلياردهابه 

E.M.S Chemie  در جهان ميباشد. 
جامعه سوئيس را % 20هم اکنون بيش از   . مربوط به خارجيها ميباشد هترين اهداف بلوخر مبارزه با معضلمهم يکی از

مردم از بلوخر   .  نفر يک نفر خارجيست و فاقد تابعيت سوئيس ميباشد5از هر  بدين معنا که . اده اندخارجيها تشکيل د
عقايدش مواخذه مينمايند  احزاب سوئيس همواره وی را بر خاطراکثرعنوان يک ضد خارجی تمام عيار ياد ميکنند و  به

   . و از همکاری با وی در دولت سر باز ميزنند
موجبات رشد و ترقی  بلوخر نه تنها تا کنون به قلع و قمع خارجيها نپرداخته ، بلکه.  ديگری است چيز اما واقعيت

 Bundesamt )            تاسيس سازمان مهاجرت سوئيس به عنوان مثال  . خارجيها را بيش از پيش فراهم آورده است
für Migration ) همچنين ايشان  . ال در سوئيس سابقه نداشته استبوده است که تا به ح يکی از اقدامات اساسی ايشان

سوئيس برخوردار  شدند که کليه کارگران ساده خارج از اتحاديه اروپا نيز بتوانند از حق کار و زندگی در خواستار آن
ايسلند،ناروي و ليختن اشتاين بدون هيچگونه   کشور اروپای غربی به همراه15در حال حاضر تمامی اعضای . گردند
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برای اعضای خارج از اين منطقه ، تنها نيروهای فوق متخصص . شوند  ديتی ميتوانند در سوئيس مشغول به کارمحدو
متاسفانه  .ميباشد به درياٿت ويزه کار در سوئيس شوند که بلوخر در صدد تسهيل بيشتر اين قانون شايد بتوانند موفق

دارند با اين طرح مخالٿت دارند و اين در  اختياراحزاب چپ سوئيس که اکثريت را در مجلس سنای اين کشور در 
 !مدافعان حقوق خارجيها در اين کشور شناخته شده اند حاليست که احزاپ چپ سوئيس همواره به عنوان

  . ، ايشان دو هدف اساسی را به جديت دنبال مينمايندمهاجرين در مسائل مربوط به
  . ی مردود اعالم شده استکسانی که پناهندگی آنان به نوع اول اخراج تمامی

  . متقاضيان پناهدگی در سريعترين زمان ممکن دوم روشن شدن وضعيت
 .برای دارندگان اقامت ساليانه نيز ديگر هدف بلوخر ميباشد  همچنين تسهيل شرايط صدور اقامت دائم

حاضر زمان  در حال. نمايند  سال ميتوانند درخواست اقامت دائم 5دارندگان اقامت ساليانه پس از   بدين صورت کليه
کشور سوئيس  اما از ديگر اقدامات ايشان ، اخراج مجرمين از  .  سال ميباشد12انتظار برای دريافت تابعيت سوئيس 

کشور ثالث رومانيا جهت تحمل دوران  صرفنظر از شرايط اقامتی آنها ، انتقال زندانيان خارجی در کشور سوئيس به
برای فرزندانی که از والدين خارجی در سوئيس متولد  صدور اتوماتيک اقامت دائمحبس و محکوميت خود ، عدم 

 ميالدی برنامه های بلوخر به خود 2007در هر حال احتمال ميرود از سال  .ميشوند نيز از ديگر اقدامات بلوخر ميباشد 
 .جامه عمل بپوشاند

 
 ونوجوانان  دشواري هاي آودآان

 

    
به  مهاجرينو اوضاع افغانستان و عراق به وخامت گراييد، تعداد  که در بالکان جنگ پيش آمد 1990در اروپا در دهه 
همين امر . اين افزايش باعث عقب افتادن رسيدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سيستم را کند کرد . شدت افزايش يافت

 تعداد. ت رسيده اس90 در اروپا به نصف تعداد دهه مهاجرين امروز تعداد . باعث رونق کار قاچاقچيان انسان شد
 .در ديگر نقاط جهان نيز رو به کاهش است  مهاجرين

اند بلكه  شان عادت آرده شهرهای بسيارى از آودآان در مناطق مختلف دنيا نه تنها به صداى توپ و تانك و انفجار در
 هاى آنها به رغم اعتراض. گيرند  دارند و اسلحه بدست می طور مستقيم در برخوردهاى نظامى شرآت خود نيز به

گردند و در  رسند، مجروح مى شوند، به قتل مى هاى خونين اعزام مى جنگ و درگيرى هاى گسترده جهانی، به جبهه
 . آزارد آنان را مى هاى سال شان، تا سال هاى جسمى و روحى ها و از سر گذراندن جنگ، زخم بازگشت از جبهه صورت

 هزار ٣٠٠ تا ٢۵٠تحد براى آودآان، در حال حاضر حدود م بر مبناى آمار يونيسف، صندوق اضطرارى سازمان ملل
 .دهند   درصد آنها را دختران و زنان جوان تشكيل می۴٠دارند آه  آودك سرباز در سراسر جهان وجود

در بند . هاى مسلحانه ممنوع گشته است آودآان در جنگ بر طبق آنوانسيون حقوق آودكِ  سازمان ملل متحد، شرآت 
 ها شرآت  سال مستقيما در درگيرى١۵اند تا نوجوانان آمتر از  ها متعهد شده دولت نوانسيون مذآور، آ٣٨ى  دوم ماده

حقوق آودك در سازمان ملل متحد به تصويب  آل الحاقىوچهار سال پيش در روز دوازدهم فوريه، پروت . نداشته باشند
 سال را به سربازى ١٨اند آه جوانان زير  د دادهاند و تعه امضا آرده  آشور جهان اين قرارداد را١٠۴تا آنون . رسيد

نبايد به خون آغشته  اند آه انگشتان لطيف آودآان اند و اعالم داشته  نام نهادهسرخفوريه را روز دست  دوازدهم. نفرستند
يشند و هاى بزرگساالن بياند سرنوشت آنان در جنگ دوازدهم فوريه روزيست آه جهانيان بايد به آودآان سرباز و. شوند

طرف  اى از  آنفرانس دو روزه٢٠٠٧پنجم و ششم فوريه سال  . گيرندبنظر  هايى براى بهبود شرايط آنها درطرح 
وضعيت آودآان سرباز را مورد  يونيسف، صندوق اضطرارى سازمان ملل متحد براى آودآان، در پاريس برگذار شد و

 .بررسى قرار داد
آنفرانس شرآت داشت، در مصاحبه اى با روزنامه  فرانسه، آه در اينبلي ق، وزيرامورخارجه  فيليپ دوست بالزی 

در  . آيد حساب مى مستقيم آودآان و نوجوانان در جنگ يك جنايت بزرگ ضد انسانى به دخالت: فيگارو در اين باره گفت
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هاى مسلح دزديده  وهتوجه بايد به دخترانى شود آه از طرف گر اين آنفرانس نماينده يونيسف اعالم آرد آه بيشترين
 . شوند می

ها با  گروه گيرند و در بسيارى از موارد بعد از آزادى احتمالى از دست اين تجاوز و خشونت قرار مى اين دختران مورد
به زندگى معمولى براى آنان بسيار دشوار  گردند و با اين شرايط، بازگشت  فرزندانى ناخواسته به محل زندگى خود برمی

هاى  آه هدف اصلى اين آنفرانس اينست آه دولت لبالنك رئيس برنامه ريزى يونيسف نيزاظهار داشتهنرى  . است
 . تصويب شده در رابطه با پايان دادن به شرآت آودآان در جنگ وادارد چون و چراى مفاد مختلف را به اجراى بى

هاى  باز درگير آرده اند و با فعاليتبا مشكل آودآان سر هاى مختلف دولتى و غير دولتى خود را سازمانها و گروه
 هاى عكس و نقاشی، نه تنها احساس همدردى خود را با اين امضا، اجراى تئاتر، نمايشگاه گوناگونى از جمله جمع آورى

 (Terre des hommes) سازمان تردزوم . دارند  هايى نيز در حل اين مشكل جهانى بر می آنند بلكه قدم  آودآان بيان می
  .  نيز اقدامات فراوانى آرده استسرخآند و بمناسبت روز دست  اين زمينه فعاليت می ت آه درهاس سال

در سال . دست اجرا دارد  آشور جهان در٢۵ پروژه در ۵٠٠تردزوم يك سازمان آمك به آودآان جهان است آه بالغ بر 
عضوِ  ائتالفى از گروه هاى مختلف  ١٩٩٨سازمان از سال  اين.  ميالدى در شهر اشتوتگارت آلمان تاسيس شد١٩۶٧

 آند تا اين هدف را در سراسر جهان تحقق آودآان سرباز است و بطور وسيعى تالش می  به مشكل براى پايان دادن
بسيارى از آشورهاى مزبور حضور فعال داشته در جواب  ويلينگر، يكى از مسئوالن اين سازمان آه خود در . بخشد

پروژه هايى است  تجارب ما در اين مورد از: گويد ين سازمان در رابطه با آودآان سرباز میفعاليتهاى ا  ازانخبرنگار
براى مثال در آلمبيا . آنند مختلف با هم فرق می البته شرايط در مناطق. گذاشته ميشودهاى مختلف به اجرا  آه در قاره

شوند، و  اى چريكى به خدمت گرفته میه غيردولتی، شبه نظاميان و گروه هاى  سال از طرف گروه١٨آودآان زير 
  .برد  سال را بخدمت نمی١٨آل الحاقی، ديگر افراد زير وزمان امضاى پروت  اين آشور ازدويار

انگيزه  ”: آورد داليل مختلفى مىشوند،  ها آشيده می ها و جنگ درگيرى باره اين آودآان آه چگونه و چرا به ويلينگر در
يا : ى ندارند رى ديگ چاره نهاآ. ن داوطلبانه نيستا و آارششوند ا به زور به خدمت گرفته مىآنه. متفاوت است نها آامالآ

امكان فرارهم نيست زيرا در آنصورت ممكن است تعقيب شوند  اين در حاليست آه. شوند يا ربوده مىميروند به سربازى 
. بيايند توانند بيرون شوند، ديگر به راحتى نمى هاى نظامى مى دليل، زمانى آه وارد اين گروه به همين. و به قتل برسند

هاى ديگرى دارند مثل فقر و گرسنگى و به  انگيزه شوند،  وارد مى آودآانى هم آه به اصطالح داوطلبانه به اين گروه ها
ه شوند آه دست آم از نظرخورد و خوراك تامين شوند و اين احساس را داشت می ها آشيده اين دليل به طرف اين گروه

هايشان دفاع  توانند از خود و خانواده قول خودشان مى گيرند و به اى به دست مى در امان هستند، چرا آه اسلحه باشند آه
 . آنند

نوجوانان دو راه بيشتر  بله، جنگ بيشتر در روستاهاست تا در شهرها و. آيند مناطق محروم مى اين آودآان بيشتر از
ميليون آواره دنيا شوند، آه بيشتر آنان را زنان و آودآان  ٢۵ه شان فرار آنند و جزو ندارند يا اينكه همراه با خانواد

  .نيروهاى مسلح شوند دهند و يا جذب تشكيل مى

 
 به مهاجرين  حقارت گونه غرببرخورد 

 

  
 .  قوانين بين المللی متفاوت استبه همين علت طرز رفتار با آنها به موجب. اما اساسًا پناهنده با مهاجر فرق دارد 

ن اقتصادی، به ميل خود جا به جا می شوند تا دورنمای زندگی خود و خانواده خود را بهبود ين، به ويژه مهاجريمهاجر
 . اما پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جايی به جای ديگر بروند. ببخشند

سياسی و سرکوپگر شناخته می  و فراريان از کشورهای مهاجريندهه نود به عنوان ميزبانان کشورهای غربی تا قبل از 
با اين وجود هنوز در قوانين رسمی کنوانسيون ژنو . رسيده است امروز آن دوران کامال به نقطه آخر و پايان خود. شدند
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ان کشورهای غربی سوئد ن به يکی از برای نمونه در مي. هيچ تغييری ايجاد نشده است سازمان ملل1967و پروتوکل
 .ترين آنها در زمينه پناهنده پذيری تبديل شده است سختگير

. کشورهای غربی نيست مهاجرتبا ادارات  مهاجرينمورد چند و چون مصاحبه   اين سختگيريها از نوع عادی آن، در
  ازدرجه اول  تناقضات، برای آنها در داستان زندگی و شکل فرار با کمترينفمصاحبه ها و چگونگی تعري قبال نحوه

 .  نيستچنينامروز . بودمهم برخورداراهميت 
اما جوابها کامال يکسان و بر اساس به . روال گذشته بطور شخصی بررسی ميشود کيسهای پناهندگی کماکان و بر طبق

نه مصاحبه ها را  که امروزنکته ديگر اين است . کشور مربوطه صادر می گردد" امن بودن" ارزيابی آنها از اصطالح
بر اين حتی بخاطر صرف هزينه آن، حاضر به  عالوه. جدی ميگيرند و نه مدارک تکميلی و نه تائيديه هيچ سازمانی را

   . ترجمه مدارک تکميلی پناهندگان هم نيستند
زدوسيه پناهجويان بگيرند، اساسی ا ، از آنجاييکه در بسياری موارد نمی توانند ايرادی مهاجرينادارات مربوط به امور 

اداره مهاجرت تمام مدارک و مشکالت شما را يکی پس از ديگری پذيرفته  : با اين جمله کوتاه به آنها پاسخ منفی ميدهند
 . است

خاص اجتماعی در  اداره همواره معتقد است که شما به دليل اينکه يک چهره شناخته شده و يا رهبر يک گروه اما اين
شما نشان می دهد در صورت بازگشت با  ده ايد و از آنجاييکه اطالعات ما در خصوص وضعيت کشورکشور خود نبو

  .پناهندگی شما از جانب اين اداره پذيرفته نخواهد شد هيچ مشکلی مواجه نخواهيد شد، بنابراين درخواست
اين   نشانه ضديت کاملآاينها تمام. های قبل از آن ندارد و سال90به نوع گذشته آن در دهه  اين سختگيريها هيچ شباهتی

از آن برخوردار بودند و هنگام  کشورها با حقوقی است که اين دسته از فراريان در دوران دنيای دو قطبی و جنگ سرد
   . فرار از اختناق و سرکوب سياسی به آنها پناه می دادند

اما . ميدانست مهاجرين طرفدار و حامی حقوق هم از جمله کشورهايی بود که در همان دوران خود راوهالند دانمارک 
 برای پناه گرفتن مراجعه هاپناهجويی به آن کشور راسستی، کمترهاي مدتهاست که به دليل روی کار آمدن يک دولت 

انسان ناراضی که از شرق به غرب فرار ميکرد، بی درنگ بعنوان سمبول و  در دوران جنگ سرد هر . می نمايد
 . اختناق و ديکتاتوری، با آغوش باز پذيرفته ميشد قهرمان مبارزه با

سخاوتمندترين کشورهای غربی در برخورد به پذيرش پناهندگان بود و امروز يکی  در آن دوران کشور سوئدن يکی از
با شرق و کشورهای بلوک  دليل اصلی سخاوتمندی کشورهای اروپايی در آن دوران، مبارزه . سختگيرترين آنها است از

ديگر آن کمبود نيروی کار الزم در ميان بسياری از  دليل. اين يکی از داليل اصلی پذيرش پناهنده بود. ودشرق ب
 يکی ديگر از داليل. ، بالٿاصله آنها را وارد بازار کار ميکردند مهاجرينپذيرفتن  کشورهای غربی بود که به محض

 . و معنای مهمی داشت ر بود که برای آنها خاصيتپناهنده پذيری دول غربی در آن دوران، ژست دفاع از حقوق بش
غرب، برعليه کشورهای بلوک شرق نوشته   از طرف1967کشورهای غربی معتقد بودند که قوانين مذبور و پروتکول 

جنگ و . دوران نگاه کنيم وضعيت دنيا را بسيار دردناکتر مشاهده مينماييم امروز با هر معياری که به آن . شده است
موضوع تقريبا  در چهار گوشه دنيا در اين سالها ادامه يافته و به صحنه هميشگی تصاوير تلويزيونی و ابیخانه خر

 . عادی رسانه ها تبديل شده است
خاورميانه، آسيا و شمال آفريقا با توسل به زور و با تحميل ترور و آدمکشی و  اسالم سياسی بر بخشهای زيادی از

 . ياهترين زندگی به مردم در اين مناطق تسلط يافته استخانمان سوز و تحميل س جنگهای
ترور، اعدام و سلب  . جوامع اسالمزده و کشورهای حاکم بر اين مناطق عمال بعنوان انسان پذيرفته نميشود زن در

از جمله قوانين مدنی و مدرن کشورهای  21ترين احکام عليه بشريت در ابتدای قرن  زندگی و اجرای ضد انسانی
  .يی، خاورميانه و شمال آفريقاستآسيا
ارتجاعی و قرون وسطايی  در دنيا محصول رشد اسالم سياسی و خشونت کور اين جنبش مهاجرين درصد از 70بر  بالغ

بر . دفاع از جهانشمول بودن حقوق پناهندگی بود تا قبل از فروپاشيدن بلوک شرق، شعار دول غربی شعار. ميباشند
فعلی، دول غرب برای شانه خالی کردن از زير بار ادعاهای ديروز دفاع از   و موقعيتمبنای اوضاع کنونی جهان

دربخشهای مختلفی  برای توجيه ناديده گرفتن ابعاد عظيم ظلم و ستم و زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسان حقوق بشرشان و
نای اين تز تمام ستمهايی را که بر بر مب . از جهان، تز نسبيت فرهنگی را به عملکرد هميشگی خود تبديل کرده اند

اين تز برای فرهنگها نسبيت . حساب فرهنگ بومی خود آنها مينويسند کشورهای موسوم به جهان سوم وارد ميشود، به
 دول به. اعتبار هر نوع فرهنگ عقب مانده و ارتجاعی را بر هويت انسانی ترجيح می دهند قايل است و به همين

ناموسی و تعلقات جنسی فرار  ب بر اساس اين تز، زنانی که از ترس خشونت و تهديد و پيگرداصطالح پناهنده پذير غر
اند را به جرم زير پا گذاشتن قانون و فرهنگ بومی خود، به آن  ميکنند و فعالينی که به دليل سرکوب سياسی پناهنده شده

  .  کشورها باز ميگردانند
فرهنگی و ارزشهای ملی و  ل در خصوص پناهندگان را قربانی نسبيتبا اين عملکرد معيارهای انسانی و جهانشمو

   .مذهبی و سنتهای عقب مانده و چند فرهنگی ميکنند
 پذيری تأثيرات به مراتب مخرب و غير انسانی بازتاب نظم نوين جهانی در بخشهای زيادی از جهان بر روند پناهنده
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غرب عليه کمونيسم بود امکان يافت دور ديگری با جنايت و  دهکه خود دست پروروافراطي اسالم سياسی . تری گذاشت
ت به همان فبه هر درجه ای در دنيا گسترش ياوافراطي بنابراين اسالم سياسی . جلب نمايد آدمکشی توجه دنيا را به خود

 11فجايع  . مخدوش و يکی پس از ديگری زير سؤال رفت مهاجرينارزشهای انسانی و معيارهای پذيرش  درجه
سطح کشورهای غربی به کنترول شديدتر مرزها،  بود و نتايج آن در مهاجرينسپتامبر يکی از سياهترين دورانها برای 

در واقع نظم نوين جهانی نه . اروپايی و حمله به حقوق پناهندگان بود دستگيری و بازداشت بيشتر خارجی تباران غير
و غير دولتی  شد که توام شد با موجی از آدمکشی بين تروريسم دولتیامنيت و رفاه برای مردم تبديل ن تنها به آسايش و

مکتب، در اين چند سال اخير به طرز وحشتناکی  يترين مردمی هستند که در راه رفتن به سر کار و که قربانيان آن عاد
اين مناطق به ميدانی شمال آفريقا تا عراق، فلسطين و افغانستان ادامه دارد و  کشته شده اند و اين کشتار همچنان از

  .تبديل شده استوافراطي برای جوالن و تاخت و تاز تروريسم و اسالم سياسی  بزرگ
بخاطر حفظ  برای نمونه حق فرار انسانها. حقوق و دستاوردهای بشر مورد بيشترين تعرض قرار گرفت در اين دوره

و بی احترامی هم از سوی تروريسم  رين شکنجهجان خود عمال ممنوع اعالم شد، زندانيان و اسيران جنگی مورد بيشت
زنده زنده سربريده شدند، عريان و دست و پا بسته در شکنجه  دولتی و هم از طرف تروريسم غيردولتی قرار گرفتند،

بی  هزاران مورد تجاوز و کثيفترين و ضد انسانيترين رفتارها از جانب آنها در مورد مردم گاههای جنگی تحقير شدند و
عليه تروريسم کوراسالمی و  صورت گرفت بطوريکه وجدان بشريت را تکان داد و نفرت عميقی را در ميان مردمگناه 

  .تروريسم دولتی ايجاد کرد
. بخشهای مختلفی از جهان، گوشه های ديگری از بازتاب نظم نوين جهانی برای بشر بود در اين دوره فقر و فالکت در

دست دادند، در  قتصادی و قطع خدمات درمانی هزاران کودک جان خود را ازتنها در عراق بخاطر محاصره ا نه
فالکت و مرگ و مير بيشتری  نيز بدليل جنگهای قومی و مذهبی، مردم با فقر و  وافغانستانجمهوريهای شوروی سابق 

برابر در گوشه و گردنکشی آمريکا و تحميل جنگهای نا مواجه گرديدند، تروريسم دولتی در شکل پيمان نظامی ناتو و
  . کشورهای پناهنده زا تبديل کرد و باعث آوارگی ميليونی مردم در نقاط مختلف جهان شد کنار دنيا، دول غرب را نيز به

زيادی از دستاوردها و  اين تعرض به بخشهای. پناهندگان خالصه نشدوتالش و تعرض سرمايه در اين دوره تنها به 
خدمات درمانی و جابجايی و انتقال شرکتهای  از بيمه های اجتماعی تا. هم بودخواسته های اساسی مردم در غرب 

 و حمل و نقل، خانهبيکار سازيهای وسيع براثر آن تا باال بردن هزينه  صنعتی بزرگ از اين گوشه به آن گوشه جهان و
دل اين  در . ردم بودلجام گسيخته سرمايه داری برای بازپس گرفتن رفاه و مايحتاج عمومی م همه و همه، تعرض

ميدهد و بعنوان ضعيفترين حلقه به  اوضاع سياه است که معيارهای پناهندگی، آن مفهوم و خاصيت اوليه خود را از دست
ميشود، از کشور بيرونشان ميکنند و هيچ کس مسئوليتی در قبال آنها  حقوق پناهندگی حمله ميشود، درها بر رويشان بسته

دارد و نه مفهوم  ناهنده برای دول به اصطالح پناهنده پذير نه خاصيت رونق دادن به بازار کار راديگر پ . بعهده نميگيرد
  .و معنی دفاع از حقوق بشر را

 ديگر آن امکانات و رفاه و خدمات قبلی را نداريم تا بتوانيم پناهندگان را تحت پوشش آشکارا و علنی اعالم ميکنند که ما
اينها قبل از هر چيز . نبوده است های غربی هيچگاه دفاع از حقوق بشر در درجه اول اهميتبرای دولت. خود قرار بدهيم

ديکتاتور و سرکوبگر و پناهنده زا بر منافع مردم سرکوب شده و  مناٿع اقتصادی و ديپلوماتيک خود را با کشورهای
  .ميدهند آواره ترجيح

آفريقا و در قلب کشورهای غربی آدمکشی  خاورميانه، شمالتمام استدالالت تروريسم کوری که به استناد به آن در 
دولتی و غير دولتی به بهانه های واهی توجيه ميشود، از نظر مردم  ميکنند و ازجانب سازمانهای غربی و تروريسم

 .ورشکسته است محکوم ومهاجرين و طبقه کارگر و  سکوالر و متمدن جهان
 .وهاي مهاجروغربت رفتگان پناهنده ، پرست ، مهاجرتخانه  :رويکردها

 
 


