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 مرد د را
 

  گي درغروب غربت زند
  بخش دوم

   وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان
پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف  با همه تأآيدى آه نسبت به لزوم پذيرش

اجتماعى، وظيفه   امنيتجامعه بشرى بى قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در آنار برخوردارى از دولت ها و
 ژنو مقرر مى داردآه هرپناهنده ١٩٥١آنوانسيون  ٢ماّده . دارند مقرراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات آنند

است آه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن آشور و  درآشورى آه زندگى مى آند داراى وظايفى
   .مى دهد، مى باشدنظم عمومى انجام  اقداماتى آه براى حفظ

پناهنده در ارتباط با رفتوآمد بايد مقررات عمومى را آه نسبت به خارجيان  : آنوانسيون مزبور آمده است٢٦در ماده 
مّلى هستند و در  پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنّيت:  نيز مى گويد٣٢ماّده . شود، رعايت آند اعمال مى

   .مى تواند آنان را اخراج آندصورت نقض آن، دولت پذيرنده 
حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد،  همچنان آه پناهنده. بنابراين، هر حقى مالزم با يك سلسله تكاليف و وظايف است

مهم ترين اين مقررات، . پناهندگان وضع مى شود، رعايت آند مكلف است مقررات و قوانينى را آه در خصوص
زبان براى حفظ امنيت مّلى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان مي محدوديت هايى است آه آشور

 . رعايت آن هستند وضع اين گونه مقررات محدودآننده حق دولت پذيرنده است و پناهندگان ملزم به. آند وضع مى
 داشته و مسأله بشرى شكل گرفته، وجود نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى آه زندگى اجتماعى در جامعه

در عصر حاضر آه زندگى . ديرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است پناهنده ـ يا در اصطالح قديم، غريبه ـ از
 افراد جوامع مختلف توسعه چشمگيرى پيدا آرده، انديشه حمايت و همكارى با هم نوعان در اجتماعى و ارتباط بين

مقررات حقوقى در دفاع و  تجّلى و ظهور اين انديشه در قالب وضِع. نظام حقوق جهانى اهمّيت بسيارى يافته است
سازمان ملل و مجامع آشورهاى مختلف قطعنامه  ;همكارى از پناهندگان و مهاجران آشورهاى مختلف نمايان است

از دفاع از حقوق پناهندگان تصويب آرده اند آه مورد پذيرش بسيارى  ها، ميثاق ها و اعالميه هاى متعددى را در
 . گرفته است آشورهاى جهان قرار

در انديشه جهانى و نظام حقوق بين المللى  افرادى آه به داليلى از سرزمين خود رانده يا مجبور به ترك آن مى شوند،
جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بين الملل قرار  بنابراين، از. از مزايا و حقوقى برخوردارند

 و مقررات پناهندگى به دليل نداشتن پشتوانه اجرايى، از جهت عملى و اجرايى با مشكالت ا حقوقگرفته است، ام
پناهندگان برخورد نموده و گاهى  به گونه اى آه آشورها با توجه به مصالح و منافع مّلى خود با; جّدى روبه رو است

هندگان در بيش تر آشورها با سختى ها و از اين رو، پنا .مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سياسى قرار مى گيرد
   .هستند دشوارى هاى متعددى مواجه

  

  قاچاق انسان در اروپا
 

  
  

   صنعتي  ممالك  به  توسعه  در حال  آشورهاي  نفر از ساآنان  ميليون٣   ساالنه  جمعيتي  تحقيقات  گروه هاي  يافته براساس
  ناما با اي. شود  مي  انجام  اروپايي  آشورهاي  نفر به  ميليون١\٤ها   مهاجرت  از اين آنند و تقريباص نيمي  مي مهاجرت

 بر   بالغ  با جمعيتي ، انگلستان  تحقيق  اين براساس .   است  جمعيت سابقه  بي  دادن  با از دست  مواجه  اروپا همچنان حال
   اين  نفر به١٤٥ هزار و ٢٢٣   معادل  جمعيتي رود و ساالنه  شمار مي  آشور مهاجرپذير به  نفر، پنجمين  ميليون٦٠\٤

 ١  آند، با جذب  مي  دنبال  مهاجر را بشدت  جذب هاي  سياست ها است  مدت  آه  متحده االتاي . آنند  مي آشور مهاجرت
   متحده آانادا، استراليا و امارات .  مهاجر پذير قرار دارد  درصدر آشورهاي  تحقيق  در اين  مهاجر در سال ميليون
 ديگر   عنوان  به  تحقيق برند، در اين  سود مي تصادي بهتر اق  از شرايط  خاورميانه  ديگر آشورهاي  به  نسبت  آه عربي



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

   بيشترين ، هند و مكزيك ، چين  در واشنگتن  محقق  گروه يك (  هاي  يافته براساس . اند  شده  شناخته  مهاجران مقصدهاي
 از  يكي,   هاب آارل, .  قرار دارد  پنجم  در مقام  ايران بندي  رده فرستند و در اين  ديگر آشورها مي  را به مهاجران
,  بهتر  زندگي  يافتن اميد به ,  هميشه  آشورهايشان  ترك  به  مهاجران  ترغيب  اصلي عامل:   معتقد است  گروه  اين محققان
  و يا سياسي  مدني هاي  فرار از ناآرامي  براي  ديگر هم  گريز از فقر و برخي  براي برخي: گويد او مي .  است بوده

  . آنند  مي  خود را ترك آشورهاي
   اگر اين  آه  دالر در آمد دارد در حالي٢٠٠هزار و ٢   در سال ، بطور متوسط  هندي  متوسط  خانواده  او يك  گفته به

   هزار دالر در آمد آسب٥٠  توانند ساالنه  آار با آامپيوتر مي  مهارت  آنند و تنها با داشتن  اروپا مهاجرت  به خانواده
   بر اطالعات  مبتني  تحقيق  در اين  آمده  دست آمار به . شوند  تاآسي  راننده  مهارتي ه هرگون  داشتن  بدون حتيآنند و 
   مهم  مساله  يك  عنوان  به مهاجرت .   است  بوده  جهاني هاي  آمك  و سازمان  ملل ، سازمان  محلي هاي  از دولت حاصله
   به  مهاجران  پذيرش  در محدود آردن  سعي  گوناگون هاي  با اتخاذ سياست ود و دولتر  شمار مي  به  در انگلستان سياسي

   ميليون١٢ تا ١١   محدود آردن  براي هايي حل  راه  پيرامون  اخيراص بحث  همچنين  متحده اياالت .  آشور دارد اين
   و امريكاي  مكزيك  چون  آشورهايي رزهاي عموماص از م  بطور غيرقانوني  آشور را دارد آه  اين  به مهاجر ساالنه

   نفر تا سال  ميليون٣٠٠ امريكا از حدود   جمعيت  حال  با اين  تحقيق  اين براساس . شوند  آشور وارد مي  اين  به التين
 ١٢٨ بر   بالغ  با جمعيتي  ، جاپان  ملل  سازمان بيني  پيش براساس .  خواهد يافت  نفر افزايش  ميليون٤٢٠ حدود   به٢٠٥٠
 خواهد داد و   افراد از دست  اين هاي  مهاجرت  خود را طي  نفر از جمعيت  ميليون١٦، ٢٠٥٠   نفر تا سال ميليون

 بر  محققان .  ديگر آشورها خواهد فرستاد  مهاجر به  ميليون٣ نفر   ميليون٤٨ بر   بالغ  با جمعيتي  هم جنوبي آورياي 
 و   تعداد آارگران  صورت  در اين  منجر شود چون  اقتصادي  بحراني  در اروپا و آسيا به  جمعيت  باورند مهاجرت اين

 اروپا رشد   آه  در شرايطي  حال با اين. نخواهد بود  آافي  از بازنشستگان  رشد اقتصاد و حمايت  براي آنندگان مصرف
   وجود مهاجرت  پنسيلوانيا، حتي  دانشگاه شناسي  جامعهاستاديار,  پيتر آوهلر هلن ,  گفته  به  را شاهد است  جمعيت منفي
 . خواهد بود  جمعيت  شاهد رشد منفي  نخواهد آرد و اروپا همچنان  نيز آمك  جمعيت  ؤبات به

اند، بسيار  گذشته وارد شده آشورهايي آه قربانيان قاچاق از آنجا به سه آشور عمده عضو اتحاديه اروپا در دهه
مانند مولداوي، آلباني، روسيه، روماني، اوآراين (مرآزي  رين اين مناطق، عبارتند از اروپاي شرقي وت مهم. متفاوتند
 مانند چين، سريالنكا، پاآستان و(، آسيا ) نيجريه، سودان و سيرالئون مراآش، الجزاير، مانند(، آفريقا )و بلغاريا
 .) و اآوادورمانند برزيل، جمهوري، دومنيكن(و آمريكاي جنوبي ) افغانستان
بررسي علل . اند منطقه بالكان بوده هاي جرم به ويژه در هاي اخير بلژيك، ايتاليا و هالند، شاهد افزايش شبكه در سال

. اي آن مهم است داليل مهاجرت و توجه به فاآتورهاي ريشه در بحث راجع به. اين قضيه، يكي از مسائل اصلي است
هاي  های اجتماعي، اقتصادي، جنگ داخلي، درگيري  داليل سياسي و بحرانمعموال داليل اصلي مهاجرت به اروپا

 .هاي زندگي غربي است قومي و برخی جذابيت مذهبي و
انسان در دست نيست و اين به  تحقيقات اخير آميسيون اروپا، نشان داد آه هنوز آمار قابل اعتمادي در مورد قاچاق

هاي مهاجرتي و ديگر تشكل های  قضايي، سرويس های تي، ارگانهاي سازمان هاي گوناگون غيردول رغم فعاليت
گزارش موجود، نتيجه تحقيق اين آميسيون در سه آشور عضو  . زمينه است المللي در اين اي و بين دولتي، منطقه

ين آه به ا با توجه به. بلژيك، ايتاليا و هالند در زمينه مبارزه و جلوگيري از قاچاق انسان است اتحاديه اروپا؛ يعني
الزامي است، براي همين، اين سه آشور  دست آوردن اطالعات از قربانيان براي رسيدن به هدف در چنين تحقيقاتي

شاهدان اين پديده و دادن مجوز اقامت در آشورهايشان و همچنين  هاي حمايتي از قربانيان و با اعمال برنامه
 . ان ساختندرساني به آنان، اين امر را آس آمك هاي ويژه برنامه

هايي است آه از اطالعات اين قربانيان و شاهدان عيني به دست آمده  يافته نتايج اين تحقيق، در درجه نخست، بنا بر
هستند آه در  1980  تا١٩٧٤هاي   درصد قربانيان متولد سال٦٥بنا بر آمار به دست آمده در آشور بلژيك،  . است

 درصد اين قربانيان در ١٣تنها . اند شده  متولد١٩٨٠نيان نيز در سال  درصد قربا١٥. دهه سوم زندگي خود هستند
 درصد آنان داراي ١٢. آردند ها را دنبال مي آارهايي مانند نظافت خانه  درصد آنان نيز٤٠بلژيك داراي آار بوده و 

بنا بر آمار، . آنند مي يشان به تنهايي با فرزندانشان زندگ  درصد٧٠اند آه در بلژيك متولد شده و حدود  بوده فرزندي
 درصد آنان تنها ٢٣آشور خود با خانواده و   درصد قربانياني آه در آشور بلژيك مورد تحقيق قرار گرفتند، در٥٧

آم   درصد آل قربانيان قاچاق انسان در بلژيك دست٦٥اند و  شريك بوده  درصد داراي يك١٣اند و  آرده زندگي مي
 .اند تحصيالت ابتدائي را داشته

  :انگيزه اين قربانيان براي تن دادن به اين آار عبارت بوده است از
  نياز به پول براي رفع احتياجات اوليه : درصد ٣٠ 
  پول براي خانواده: درصد ٢٣  
  آار :درصد ٣۵   

  تر پول براي داشتن زندگي لوآس: درصد ١۴ 
  ماجراجويي: درصد ٨ 
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  آينده بهتر :درصد ١٧
  ربايي آدم: درصد ٧ 
  اعتياد: رصدد ٨ 
  براي آار آردن به عنوان يك فاحشه يافتن شرايط بهتر: درصد ١١ 
 .ثباتي سياسي در آشور خود بي: درصد ۴

هاي متفاوتي   نيز با وعده نقاچاقچيا . هاي مالي و اقتصادي دارند هاي اين آار، زمينه ترين فاآتورها و انگيزه آه مهم
 . قربانيان قول آار در هوتل داده شده بود  درصد٢١به . اند آرده نياز مي قربانيان را بي

 . اند درصد به عنوان رقاصه، حاضر به همكاري با قاچاقچيان شده ٥ درصد براي ادامه آار فاحشگي در خارج و ١٣
 .اند  درصد با احتمال ادامه تحصيل راضي به سفر شده٤درصد با قول ازدواج و  هشت

  . اند ري دريافت نكرده بودهاي براي همكا درصد نيز هيچ وعده ٢٨ 
 .  درصد٢٨خورد؛ حدود  مي هاي آلبانيايي، بيش از ديگر آشورها به چشم گان، پاسپورت شد در ميان قاچاق

 . داراست  درصد ميزان بااليي را١٦پس از آلباني نيز نيجريه با 
  .  درصد موارد، مليت قرباني با پاسپورت وي تفاوت دارد٥٦البته در 

اي معرفي  ها، نيجريه قاچاقچي  درصد موارد،٢١ها نبوده و در  قربانيان قادر به شناسايي مليت قاچاقچيدرصد  چهل
 . اند  درصد نيز آلبانيايي بوده١٩. اند شده

 .بلژيك برسد مسير قاچاق از آلباني با استفاده از ايتاليا و فرانسه است تا سرانجام، قرباني به
 . رسند به بلژيك مي آنند و با ماشين يا قطار  با کشتي ترك ميها، آلباني را  درصد قرباني٨٥ 

معموال غناست و سپس سفر هوايي يا دريايي به  در مورد نيجريه مسير اوليه، اآثرآ يكي از آشورهاي غرب آفريقا و
 .آلمان، هالند يا بلژيك

درصد  10  درصد اآوادوري،١٤ درصد آلبانيايي، ١٤ درصد مليت چيني، ١٨قربانيان حاضر در بلژيك،  در مورد
 . اند  درصد عراقي بوده١٠ايراني و 

 درصد ٢٠ درصد اآوادوري و ١٣درصد داراي پاسپورت آلبانيايي،  ٢١در ميان اين قربانيان، به طور عموم ، 
 .اند ايراني بوده

 :  درصد موارد مليت قاچاقچي شناسايي شد آه آمار آن عبارت است از٤٦در 
 . آلبانيايي  درصد٨ درصد ايراني و ١٤ درصد عراقي، ١٤ درصد چيني، ١٤آوادوري، قاچاقچي ا  درصد١٧

اآوادور، ايران و عراق حرآت خود را آغاز  قربانيان حاضر در بلژيك آه بيشتر آنان از آشورهاي چين، آلباني،
 . اند مسير خود ادامه داده اند، از دو آشور ايتاليا و ترآيه به آرده

روند تا سپس به مقصد نهايي؛ يعني  به ايتاليا يا فرانسه مي و عراقي، نخست به ترآيه رفته و از آنجاقربانيان ايراني 
 .اند آنان حرآت اوليه خود را به قصد بلژيك آغاز آرده بوده  درصد٩٠. بلژيك برسند

ه بودند آه مجبور به اعالم آرد وگوهاي خود براي مثال؛ دو مرد ايراني آه قرباني قاچاق به انگليس هستند، در گفت
 . اند آار و آموزش ديدن در يك گروه تروريستي شده

 به ٥٠مردها در آل قربانيان،  ها به درصد قربانيان قاچاق از ايران، مرد بوده و اين در حالي است آه نسبت زن نود
اند سريعا از آشور   و تنها خواسته نهادن مراحل نداشته بيشتر اين افراد، مشارآت چنداني در پشت سر.  است٥٠

 تر از اين استانداردها زندگي ايران، يا داراي استانداردهاي زندگي بوده و يا باال همه قربانيان در. خارج شوند
ثباتي سياسي را در  دو سوم قربانيان ايراني، بي.  درصد است٧٠اين امر در ميان آل قربانيان، حدود . اند آرده مي

اند آه اين انگيزه در ميان آل قربانيان، تنها متعلق به يك چهارم آن است؛  آرده نوانآشورشان دليلي براي اين آار ع
 درصد موارد نيز خود ٩٠در . اند هاي گوناگون بوده قاچاقچيان براي نيمي از اين قربانيان، افرادي با مليت شبكه

همه قربانيان نيز .  درصد است٦٠ اند آه در آل اين آمار آرده قاچاقچيان همه مدارك و اسناد را براي خروج درست
  .بايد همه پول را به آنان بدهند  پيش از ترك ايران

 . اند قاچاقچيان، آشور را ترك آرده قربانيان، حدود دو هفته پس از تماس اوليه با
 سالح هاي قاچاق آنان، جرايم بيشتري مانند قاچاق مواد مخدر و شبكه در تحقيقات قربانيان ايراني، مشخص شد آه در

انگليس قاچاق  به Zeebrugge اي اشاره آردند آه از آنجا و از بندر چهار قرباني ايراني، به خانه. دارد نيز وجود
قاچاقچي تماس گرفته بودند تا به انگليس قاچاق  ثباتي سياسي با يك  ، به علت بي٢٠٠١اين قربانيان در سال . اند شده مي

 . دالر بابت اين آار به آنان پرداخته بودند شوند و هر آدام نيز حدود چهار هزار
 . شوند رفته و سپس به ايتاليا و بلژيك فرستاده مي به اين ترتيب، آنان از ايران به ترآيه
آنان را در موترالري در يك پارآينگ رها آنند و پس از يك تالش ناموفق، آه  در بلژيك، قاچاقچيان تالش آردند تا

 . زده و بميرند يخبود قربانيان  در آن نزديك
 و در جريان جستجوي  پوليس تماس گرفتند آه پس از اين اقدام قربانيان پس از تهديد از سوي قاچاقچيان، سرانجام با

  .آيلو ترياك آشف شد آه از ايران قاچاق شده بود خانه، يك اسلحه و حدود يك
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سرانجام شش نفر از . ايراني بودند دگان آن نيزدهن شد و سازمان آم از يازده نفر تشكيل مي زنجيره قاچاقچيان دست
   .و مجازات شدند  به خاطر قاچاق انسان، محكوم٢٠٠٢قاچاقچيان در سال 

 

  خواهان عدالت هستيم  : مريكاامهاجرين 
 

  
  

طبق گزارش منتشر شده از سوى کميته مهاجرين و پناهندگان آمريکا، شمار مهاجرين در سراسر جهان در سال 
آمده است مهاجرت مردم  ش ساالنه اين کميتهدر گزار.  ميليون نفر رسيد٥/١١گذشته با يک ميليون نفر افزايش به 

عراق به سوريه به علت جنگ داخلى اين کشور و فرار مردم سودان به علت وقوع بحران دارفور به سوى چاد از 
اين کميته سال گذشته براى خاتمه دادن به نگهدارى . مهمترين داليل افزايش تعداد مهاجرين در سال گذشته بوده است

اغلب کشورهاى مهاجرپذير، پناهندگان را مدتها در اين پناهگاهها . هگاهها فعاليتهاى زيادى انجام دادمهاجرين در پنا
 پناهندگان داراى حقوق مشخصى در کشور ١٩٥١تحت معاهده . کردند شباهت به انبار نبود نگهدارى مي که بي

 اعطاى اين حقوق به مهاجرين مهاجرپذير هستند از جمله حق داشتن يک زندگى طبيعي، اما اغلب کشورها از
 .کنند خوددارى مي

داد تا به تابعيت آن آشور درآيند،  مهاجران فرصت مي هزاران مهاجر مقيم آمريكا در اعتراض به رد قانونى آه به
اين تظاهرات تقريبا در تمامى شهرهاى مهم ." ما خواهان عدالت هستيم"دادند آه  آنان شعار مي. خيابانها ريختند به
مهاجران در تظاهرات خود پارچه  . ها نيز به صف تظاهرآنندگان پيوستند يكا برگزار شد و شمارى از آمريكاييآمر

همه ما آمريكايى "، "رعايت آامل حق همه مهاجران"آردند آه روى آنها نوشته شده بود،  هايى را حمل مي نوشته
 ". ما خواستار عدالت هستيم"و " هستيم

آنند آه عمده آنان از  ميليون مهاجر غيرقانونى درآمريكا زندگى مي ١٢  ز آن دارد آه آمار غيررسمى حكايت ا 
بخش عمده سخنرانان اجتماعات اعتراض آميز در شهرهاى مختلف  . اند آمريكاى التين روانه شهرهاى اين آشور شده

 زبان نيز همزمان به زبان آردند و مطالب سخنرانان انگليسى آمريكا، به زبان اسپانيايى براى جمعيت صحبت مي
داد شانس خود را براى  اى را آه به اين مهاجران اجازه مي مجلس نمايندگان آمريكا اليحه . شد اسپانيايى ترجمه مي

شد اما حتى اعضاى  نيز پشتيبانى مي" جورج بوش"اين اليحه از سوى . دريافت تابعيت بيازمايند، رد آرد
  . ت آردندجمهوريخواه مجلس نيز با آن مخالف

توان گفت به جز گروه اندآى  چنين مخالفتى با مهاجران در آمريكا تاآنون سابقه نداشته است، چرا آه تقريبا مي
اند، بقيه ساآنان آنونى آمريكا مهاجرانى هستند آه از ديگر  سرخپوست آه عمال در آشورشان به حاشيه رانده شده

. اين مهمانان قديمى اآنون حاضر به پذيرش ميهمانان جديد نيستند . اند آشورها خود را به اين سرزمين رسانده
شد، سناتورهاى سنا را براى  مهاجران اميد دارند با اين تظاهرات آه از سوى نهادهاى مدنى آمريكا نيز پشتيبانى مي

تورهاى آمريكا خبرهاى تاييد نشده حكايت از آن دارد آه گروهى از سنا . بررسى مجدد اين اليحه تحت فشار بگذارند
از " ادوارد آندى"در واشنگتن پايتخت آمريكا  . تالش مى آنند تا دوهفته ديگر، مجددا اين اليحه را به بحث بگذارند

" مارتين لوتر آينگ"پوستان در چهل سال پيش به رهبرى  سناتورهاى دمكرات، اين تظاهرات را به تظاهرات سياه
آند، نادرست  عترض گفت، قانونى آه همه مهاجران را مجرم فرض ميوى خطاب به تظاهرآنندگان م. تشبيه آرد

  .است
گوييم گزارش دهيد و  ما مي. گويند حضور خود را در آمريكا گزارش دهيد و بعد اخراج شويد آنها مي: "آندى افزود

 هستند، هاى مهاجر هم خالفكار آنند حتى آشيش برخى فكر مي: اين سناتور دمكرات تصريح آرد". شهروند شويد
  .درحالى آه اين طرز فكر آامال اشتباه است

آيند تا آار آنند و فرزندان خود  اين تجمع و مساله مهاجرت درباره انسانهاى خوبى است آه به آمريكا مي: "وى گفت
  ".را بزرگ آنند و به روياى آمريكا برسند

اين سناتور ". راى آينده آمريكا استمن و سناتور جان مك آين طرحى داريم آه قوي، عادالنه و ب: "آندى گفت
  .دمكرات از تظاهرآنندگان درخواست آرد تا اين طرح را مورد حمايت قرار دهند
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زنند؟ آنهايى آه  چه آسانى دست رد به سينه شما مي: "سناتور دمكرات نيز خطاب به معترضان گفت" جيم موران"
. ايد مساله اتفاقى يا مربوط به متولد شدن در اين آشور باشدآنند آه شهروند شدن، ب آنند فكر مي آرزوى شما را رد مي

دانيد سرنوشت شما اين است آه وضعيت آمريكا را بهتر آنيد و اگر شهروند آمريكا شويد، اين  شماها هستيد آه مي 
  ".توانيد به ثمر برسانيد مهم را مي
 اين آشور به فهمند آه با آشيدن حصار دور آمريكا، آنها نمي. اين افراد منطق ندارند و پيشنهادپذير نيستند: وى افزود

  . ترين افرادش بدست نيامده است پرست عزت آمريكا با اخراج پرآارترين و ميهن .اين جا نرسيده است
آنيد و فرزندان خود  اگر شما در اين آشور زندگى مي: "نماينده دمكرات مجلس از ايالت مريلند نيز گفت" آلبرت وين"

  ".ايد و ماليات مى دهيد، شما آمريكايى هستيد هرا بزرگ آرد
تحت آنترول جمهوريخواهان،  رييس جمهورى آمريكا پس از رد اليحه حمايت از مهاجران در مجلس " جورج بوش"

حضور گسترده سناتورها و نمايندگان دمكرات در  . اند اى شده دمكراتها را متهم آرده بود آه مانع تصويب چنين اليحه
هاى آتشين آنان در حمايت از مهاجران، در حقيقت اين تظاهرات را به ميدان رقابت سياسى دو  و سخنرانيتظاهرات 

حزب عمده آمريكا نيز تبديل آرده بود آه قرار است چند ماه ديگر روى در روى يكديگر شانس خود را براى آسب 
  .آراى مردم در انتخابات آزمايش آنند

  

  قدرت مكزيك تبارها عليه قانون مهاجرت آمريكا
ديده نمى شد، چون تظاهرآنندگان , تاآسون,در آن روز اثرى از رفت و آمد موتر ها در خيابان هاى مرآزى شهر 

عدم تشديد قانون مهاجرت : خواسته هاى تظاهرآنندگان جوان توجه همه را جلب آرده بود. خيابان ها را بسته بودند
و قانونى آردن اقامت ميليون ها مهاجر ! جلوگيرى از ساخت ديوار حايل در مرز با مكزيك! ه آمريكااياالت متحد
 .منطقه تاآسون هشتصد هزار نفر جمعيت دارد و اين رقم به سرعت در حال افزايش است ! غيرقانونى

 مكان مى آنند و از طرف  از يك طرف ثروتمندانى آه عاشق آفتاب آريزونا هستند از سوى شمال به اين منطقه نقل
 .ديگر مردم فقيرى آه عاشق بازار آار اشباع نشدنى آمريكا هستند از جنوب به اينجا سرازير مى شوند

فاصله است و از مدت ها قبل اآثريت دانش آموزان مدارس اين   از شهر تاآسون تا مرز مكزيك يك ساعت با موتر 
 .شهر را مكزيكى تبارها تشكيل مى دهند

يت آنها چه از روى تجربه شخصى و چه از روى داستان هايى آه شنيده اند به خوبى مى دانند آه گذر از آن  اآثر
بيابان ها در زير نور سوزان آفتاب چه آار طاقت فرسايى است و حال اين دانش آموزان مكزيكى تبار به خيابان ها 

  .قير نبنددريخته اند تا آمريكا درهايش را به روى اين مهاجران خسته و ف
زيرا در عرض مدت آوتاهى اين موج عظيم تظاهر . البته دانش آموزان معترض شهر تاآسون در اين راه تنها نيستند

آننده همه آمريكا را در نورديد و چنان عظيم بود آه حتى تظاهرات چند سال پيش عليه جنگ با عراق هم به پاى آن 
 . ره همه اين سرزمين را درنورديدموجى آه ناگهان و آامًال غيرمنتظ. نمى رسيد

بر پايه اين قانون . موضوع مورد اعتراض اين موج، قانونى بود آه مجلس نمايندگان آمريكا به تصويب رساند
مرزهاى جنوبى آمريكا با موانع پيشرفته تكنولوژيك متشكل از حصار، سنسورهاى قوى و همين طور به گشت هاى 

چند هفته پيش از تظاهرات تاآسون . ها به خاطر يافتن مهاجرين غيرقانونى استو همه اين. هوايى مجهز خواهد شد
نيز حدود سيصد هزار نفر در شيكاگو و در اعتراض به اين قانون به خيابان ها ريختند و تظاهرات مشابهى نيز در 

ون نفر در شهر لس اما اين تظاهرات به اوج خود رسيد و نيم ميلي. شهرهاى ميلواآى، دنور و فونيكس برگزار شد
 . آنجلس، عظيم ترين گردهمايى تاريخ اين شهر را رقم زدند

اين موج عظيم نشان داد آه آمريكايى ها هنوز هم به ياد دارند آه همه آنها فرزندان آسانى هستند آه زمانى خود به 
پوليستى و برخالف ديگر در اياالت متحده آمريكا به رغم برخى شور و هيجانات پو. اين سرزمين مهاجرت آرده اند

در اين چند هفته اخير آن . آشورهاى غربى، به اين راحتى نمى توان سياست را بر عليه مسئله مهاجرت به آار گرفت
هيوالى به خواب رفته سياست آمريكايى تكان سختى خورد و عامل اصلى اين تكان، جوان ترين نسل مهاجرين يعنى 

 نمايندگان مجالس آمريكا نيز چاره اى جز گوش فرا دادن به فريادهاى آنان نداشتند آمريكايى هاى مكزيكى تبار بودند و
و بدينسان بود آه مجلس نمايندگان آمريكا طرح تعديل شده خود را آه در آنار آن موانع امنيتى، راهكارهايى هم براى 

شعار  . ايى به مجلس سنا فرستاداقامت قانونى آارگران مهاجر انديشيده شده است، براى بررسى بيشتر و تصويب نه
ملى و تاريخى اياالت متحده آمريكا آه در همه دواير و ساختمان هاى دولتى اين آشور ديده مى شود، شعارى است به 

 : زبان التين آه معنى تحت اللفظى آن اين است
داشت و همه آنها سفيد پوست آمريكاى فعلى تنها در آغاز تشكيل مهاجرينى نسبتًا يكدست . از همه يكى ساخته مى شود

بعدها آوچ اجبارى سياه پوستانى آه از هيچ حق و حقوقى . هاى پروتستانى بودند آه از بريتانياى آبير مى آمدند
در قرن نوزدهم بود آه ايرلندى ها و آلمانى ها و ايتاليايى ها هم به اين . برخوردار نبودند، اين يكدستى را برهم زد

 . مراه با خود مذهب آاتوليك را به آمريكا آوردندسرزمين وارد شده و ه
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در قرن بيستم نيز مهاجرينى از اروپاى شرقى و آسياى جنوب شرقى به اين جمع اضافه شدند و آنها هم يهوديت، 
هندوئيسم و بودائيسم را به آمريكا آوردند و بدين صورت بود آه مذهب و قوميت و نژاد به عنوان اجزاى تشكيل دهنده 

آه ) ١٩۶۵( ملى رنگ باخت و بعدها در اثر جنبش هاى حقوق مدنى دهه شصت، قانون مهاجرتى تصويب شد هويت
  .بار ديگر بر مهاجرت پذيرى اياالت متحده تاآيد داشت

 هزار نفر از ساآنان اياالت متحده پدر و مادرى مكزيكى داشتند و حال اين رقم به يازده ۶٠٠ تنها ١٩۶۶در سال 
در سال . ده است آه البته احتماًال بيش از نيمى از آنها به صورت غيرقانونى در آمريكا اقامت دارندميليون نفر رسي

هاى آغازين تاسيس اياالت متحده، آاوباى هاى مكزيكى بدون هيچ مانعى از مرز گذشته و به تگزاس و آريزونا مى 
اما رفته رفته اين منطقه به . از مى گشتندآمدند و تابستان ها در مناطق مرزى آار مى آردند و سپس به مكزيك ب

اصطالح باز، تبديل به گذرگاهى براى مهاجرت هاى گروهى و دست جمعى شد و از آنجايى آه اين عده نمى توانستند 
يا نمى خواستند با طى آردن روال قانونى مجوز اقامت در آمريكا را بگيرند، غالبًا شب هنگام وارد خاك اياالت متحده 

رئيس جمهور اسبق آمريكا يعنى رونالد ريگن براى سعى در جهت حل اين معضله، طى فرمانى در سال  . مى شدند
 ميليون ها مهاجر غيرقانونى را مشمول عفو آرد و همزمان براى آارفرمايانى آه از آن پس مهاجرين ١٩٨۶

 . غيرقانونى را استخدام آنند مجازات هايى در نظر گرفته شد
بيل آلينتون نيز در دوران رياست جمهورى خود دست به تالش .  آار نيز چندان نتيجه مثبتى نداشتاما در نهايت اين

جديدى در اين راه زد، بدين صورت آه قانون اعطاى تابعيت تا حدى دست و دل بازانه تر شد و همزمان اقدامات 
 . جديد امنيتى در مرزها گسترش پيدا آرد
ر گذرگاه هاى اصلى مهاجرين غيرقانونى، ديوارهاى بلندى آشيده شد و عالوه در مناطق شهرى آنار مرزها يعنى د

آلينتون اميدوارى زيادى . بر آن مهاجرين غيرقانونى به مناطق دورافتاده اى چون صحراى آريزونا آوچ داده شدند
ود همه اين آارها هنوز هم داشت تا با اين اقدامات بازدارنده از تعداد مهاجرين غير قانونى آاسته شود آه البته با وج

طبق برآوردها هر ساله نيم ميليون نفر به تعداد مهاجرين غيرقانونى . بر تعداد اين دسته از مهاجرين افزوده مى شود
همان طور آه قبًال آمد تعداد آل مهاجرين مكزيكى تبار يازده ميليون و ديگر مهاجرين . در آمريكا اضافه مى شود

از قرار معلوم . ميليون نفر مى رسد و تا به امروز رقم مهاجرين آمريكا به اين بزرگى نبوده است ٢۶به ) البته قانونى(
تا زمانى آه وضعيت فقر در مكزيك حاآم باشد و بازار آمريكا همچنان ماهيانه دوصد هزار شغل جديد ايجاد آند، هيچ 

  . تغيير مثبتى را در اين مورد شاهد نخواهيم بود
, نظم و قانون,از يك سو فراآسيون . ا در مورد مسئله مهاجرت هم به دو اردوگاه تقسيم شده استعرصه سياست آمريك

. در مجلس سنا خواهان مراقبت شديد از مرزها است و عقيده دارد فقط بايد به مهاجرين قانونى اجازه اقامت داده شود
باز  ,هستند آه از , جان آورنين, و سناتور ,يان آيل,نمايندگان شاخص اين فراآسيون، جمهوريخواهانى چون سناتور 

و به همين خاطر هرگونه عفو و بخشش . مى گويند, عدم ايجاد تسهيالت براى قانون شكنان,و , توليد احترام به قانون
 . مهاجرين غيرقانونى را رد مى آنند

ه به ويژه در عصر تروريسم به عقيده آنها هر دولتى بايد بداند چه آسانى در آشورش زندگى مى آنند و اين مسئل
نمايندگان اين جناح در دسامبر گذشته . البته اين عقيده جناح راست جمهوريخواهان است. بسيار ضرورى تر است

طرحى در مجلس نمايندگان تصويب آردند آه بر پايه آن ديگر نبايد هيچ ويزه آارى صادر شود و آسانى آه به 
طبق اين قانون هر آس به . ند بايد در انتظار مجازات هاى سنگينى باشندصورت غيرقانونى به آمريكا وارد مى شو

عالوه بر . آند نيز مجرم شناخته خواهد شد) حتى در حد آب و غذا(اين دسته از مهاجرين طى سفرشان آمك رسانى 
ن نيز بايد يك بار  مايل از مرز بايد بار ديگر به وسيله سيم خاردار و موانع ديگر مجهز شود و همه آارفرمايا٧٠٠آن 

  .ديگر مجوز اقامت آارآنان خود را بازبينى و آنترول آنند
اردوگاه دوم هم مخالفتى با به آارگيرى تدابير سخت قانونى در سر مرزها ندارد و حتى با اين مسئله آه پول بيشترى 

اآيد دارند آه اياالت متحده اما اين گروه در عين حال بر اين مسئله ت. براى امنيت مرزها خرج شود نيز موافق است
اساسًا از مهاجرين بنياد گذاشته شده است و اين روند بايد ادامه يابد و احتماًال صورت تعديل شده قانون جديد آه در 
مجلس سنا در حال بررسى است به اين مسئله توجه خواهد آرد و مهاجرين غيرقانونى خواهند توانست در صورت 

, آرلن اسپكتر, متقاضيان مجوز اقامت در آمريكا ثبت آنند و به گفته سناتور جمهوريخواه تمايل نام خود را در ليست
البته اآثريت اردوگاه دوم به نمايندگان و . اين عده در روندى يازده ساله از تابعيت آمريكايى برخوردار خواهند گشت

ز آارمندان بخش خصوصى و دولتى، سناتورهاى عضو حزب دموآرات تعلق دارد اما ديگر هواداران آن عبارتند ا
جورج دبليو  ,آاران ميانه رو و شخص رئيس جمهورآليساى آاتوليك و پروتستان، گروه هاى چپ گرا، محافظه 

تشتت و گسيختگى و چنددستگى در حزب جمهوريخواه، وظيفه اى سياسى اما بس دشوار را بر عهده بوش . ,بوش
 .گذاشته است

در صورت تن . نظم و قانون را ناديده بگيرد و نه مى تواند تن به خواسته هاى آنان بدهد او نه مى تواند فراآسيون 
دادن به خواسته آنان بى شك در مقابل يك نسل آامل از مكزيكى تبارها براى هميشه شرمنده خواهد بود و با توجه به 

لوريدا، حزب جمهوريخواه ديگر در هيچ رشد فزاينده جمعيت مهاجرين مكزيكى تبار در اياالت آريزونا، آلرادو و يا ف
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انتخاباتى در اين ايالت ها برنده بيرون نمى آيد و به اين صورت رسيدن به مقام رياست جمهورى براى اعضاى اين 
شخص جورج دبليو بوش در دومين مبارزه انتخاباتى اش تا توانست سعى . حزب تبديل به امرى دست نيافتنى مى شود

 حزب دموآرات با سى ٢٠٠٠البته در انتخابات سال . ها را به دست آورد و موفق هم بودآرد دل مكزيكى تبار 
 درصد ٣٨درصد از آراى مكزيكى تبارها از جمهوريخواهان پيش بود ولى چهار سال پس از آن حزب جمهوريخواه 

 حزب پيش گفته پس بى ترديد در صورت وضع قوانين سخت مهاجرت و قوانين مرزى،. اين آرا را از آن خود آرد
  .در آينده باز هم به سال ها پيش باز خواهد گشت

 والي جمهوريخواه  موجب شد تا١٩٩۴اين گزينه اى است آه در سال . نام دارد, ١٨٧گزينه ,آابوس محافظه آاران 
رقانونى از  مهاجرين غي١٨٧،طبق اين قانون و يا همان گزينه. بازنده ميدان رقابت باشد, پيت ويلسون ,آاليفرنيا يعنى

البته مردم آاليفرنيا مى توانستند با اآثريت بااليى . هرگونه امكانات اجتماعى ازجمله رفتن به مکتب محروم مى شدند
اين قانون را تائيد آنند اما مهاجرين قانونى مكزيكى تبار سر به شورش گذاشتند و پيش از هر اقدامى براى شرآت در 

آنها با راى خود نه تنها اين ايالت را از چنگ جمهوريخواهان درآوردند بلكه شايد . دانتخابات ايالتي  نام نويسى آردن
به همين دليل است آه تظاهرات ميليونى مكزيكى . براى اولين بار ايالت آاليفرنيا تبديل به دژ مستحكم دموآرات ها شد
يد نيست آه در آينده اى نزديك يك پس چندان بع. تبارها بار ديگر مى تواند زنگ خطرى براى جمهوريخواهان باشد

والي آاليفرنيا آه خود , آرنولد شوارتزنگر,. قانون مهاجرت جديد به مراتب ميانه روتر و ليبرال تر به تصويب برسد
قلع و قمع ,: به عنوان يك مهاجر با مشكالت مهاجرين از نزديك آشنايى دارد به دوستان حزبى اش هشدار داده است

  .بيش نيست آه البته هرگز نمى تواند به عنوان يك راه حل مطرح باشدمهاجرين يك شوخى 
 

  پناهندگان دربلژيک
 

  
  

باندهاى قاچاق انسان يك گروه از مهاجران غيرقانونى را در نزديكى سواحل ايتاليا به دريا ريختند اما امدادگران فقط 
يكى از اين  . است جريان آب دريا نيز تاآنون پنج جسد را به آناره سواحل آورده.  نفر آنان را نجات دهند ۶ توانستند 

شد همين هنگام صاحب قايق ما را به درون دريا  ساحل ديده مي: اهرا تبعه چين است ، گفتمهاجران غيرقانونى آه ظ
امدادگران بالفاصله پس از آنكه آاپيتان يك آشتى باربرى به . انداخت و خواست آه با شنا خود را به ساحل برسانيم

اين . شدگان شتافتند  غرقگارد ساحلى اطالع داد آه شمارى جسد در نزديكى سواحل رويت شده است، به آمك
ساالنه صدها مهاجر غيرقانونى در . شوند ايتاليا بالفاصله به آشورشان بازگردانده مي سواحل پس از رسيدن به مهاجران

 .دهند درياى مديترانه جان خود را از دست مي
 به اندوه های گذشته در اين روز کسی شادی نمی کند بلکه تمامی پناهندگان. روز جهانی پناهندگی روز خوشی نيست

ی خود می انديشند، به چيزهای بد و زشتی که آنها را به فرار از کشورشان مجبور کرده و به اندوهی که در غربت 
ج و مرارت به آری، پناهندگانی که هفت خوان رستم را گذرانده اند و پس از سالها رن. گريبانشان را رها نمی کند

زندگی آرامی دست يافته اند هرگز نمی خواهند چنين روزی در تاريخ داشته باشند ولی هستند کسانی که هنوز در پيچ 
و خم راه های پناهندگی خرد می شوند و با زن و فرزندش در کمپها، بازداشتگاه ها يا زندانها روزگاري سختی را 

  .سپری می نمايند
در اين روز تنها به ارائه ی آمار و ارقام از موفقيتهای خود بسنده می کنند گزارش می دهند که شوربختانه دولتمردان 

. نام تازه  پناهندگان است" مهاجران غيرقانونی" ؟!چقدر و چگونه پيروز بوده اند" مهاجران غيرقانونی"در مبارزه با 
نام داشتند، امروز برای سرکوب شدن " پناهنده"کسانی که چند سال پيش بدليل سختی و هراس از قدرتهای ديکتاتور 

 :نام تازه ای از سوی قدرتمندان گرفته اند که در واقع سند محکوميتشان است
وقتی هواپيمای تروريستها به برجهای دوگانه آمريکا خورد و آنها را به کام آتش کشيد، مردم  ".غيرقانونی" مهاجر 

نمی دانم . ای باالی برج پرت می کردند تا چند ثانيه بيشتر زنده بمانندبرای فرار از آتش سوزان خود را از طبقه ه
اگر قرار بود هر کسی جان خود را قانونی نجات دهد به چه قوانينی نياز داشتيم ولی نهايت نادانی است از کسی که 

از آتش خود را در آتش دست و پا می زند و جانش در خطر است بخواهيم آرامش خود را حفظ کند و بصورت قانونی 
. اين روزها بلژيک شاهد خروش پناهجويانی است که از آتشی که دامن کشورشان را گرفته، گريخته اند .خارج نمايد
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اگر نه لقمه ای نان برای شکم و سقفی " از بد حادثه اينجا به پناه آمده اند"بديهی است که غيرقانونی هم گريخته اند و 
 .برای سر همه جا پيدا شدنی است

 هزار نفر هستند که ماه هاست در کليساها و ساير مراکز الئيک دست ١٠٠پناهجويان بالتکليف در بلژيک کم و بيش  
پرسش خيلی ساده است ولی رهبران احزاب  .به تحصن زده و خواستار دريافت اجازه ی اقامت در اين کشور شده اند

 سال در اين کشور مانده و از اداره ای ۵کسی که بيش از چرا : آنقدر جسارت و شجاعت ندارند که به آن پاسخ بدهند
به اداره ی ديگر برای تعيين تکليف فرستاده شده و خانه و زندگی و همسر و فرزند ش با محيط خو گرفته اند را بايد 

 از اين کشور اخراج کرد؟
ندگی در اين کشور رای زنی اخيرآ وزير داخله و اعضای دولت بلژيک برای به تصويب رساندن قوانين تازه ی پناه

وزير  .کرده اند در حالی که همچنان از باز کردن راهی برای مهاجران بالتکليف در اين کشور سر باز می زنند
عالقه ای به " مهاجران غيرقانونی" در گفتگوی خود با رسانه ها گفت که دولت در مورد Patrick Dewael داخله

او گفتگو و واگذاری اجازه ی اقامت به مهاجران بالتکليف  .های خود نداده استگفتگو ندارد و هيچ تغييری در سياست
می داند و می گويد تا زمانی که بر اساس قانون به آنها پاسخ منفی داده ايم، جای گله مندی و " غير سودمند"را 

 .شکايتی وجود ندارد و هيچگونه سخنی پذيرفته نمی شود
ان دين مسيحی در بلژيک از سياستمداران اين کشور خواسته اند که به مهاجران فعاالن حقوق بشر و باالترين رهبر

 ظاهرا بدون اعتنا به  بالتکليف با انگيزه ی بشردوستانه به آنها اجازه ی زندگی در اين کشور بدهند ولی وزير داخله
 .اين سخنان براه خود می رود

 تصويب شد، برخی از افراد که در ٢٠٠٠که در سال ) ٩-٣( در مورد خارجی ها و بند ١٩٨٠بر اساس قانون سال 
ولی اين قانون هيچ ) Régularisation(شرايط ويژه ای قرار داشتند می توانستند از دولت بلژيک درخواست اقامت کنند 
 .حقی به درخواست کننده نمی داد و اختيار پذيرش يا رد درخواست با دولت است

ين قانون برای بخشش مهاجران بالتکليف شده اند ولی وزير داخله با استناد به اين امروز همگان خواستار استفاده از ا
 .آمده و نمی تواند شامل جمع شود" موارد ويژه ی فردی"قانون تاکيد می کند که اين قانون برای 

انون اجازه ی  نفر با استفاده از اين ق۶۴٠ هزار و ١١ تا کنون وزارت  داخله به ٢٠٠١بر اساس آمار موجود از سال 
 هزار نفر در بلژيک ١٠٠در صورتی که پيش بينی می شود کم و بيش )  نفر٢٣٢٨ساالنه (اقامت داده است 
 .بالتکليف هستند

  : به يکی از موارد زير بر می گرددRégularisationشرايط 
   سال٣ سال و برای خانواده ها ۴زندگی در کشور بدون خطا و جرم برای مجردها . ١
  بيمارانی که در کشور شان هيچ روش درمانی وجود نداردبرای . ٢
 .داليل بشر دوستانه ی عاجل ، بنا به تشخيص منابع دولتی. ٣

همچنان که دولت بلژيک راه ها را برای قانونی کردن و دادن اجازه ی زندگی به پناجويان بسته است، مکتب های 
بر اساس  .پناه دادن به اين مهاجران بالتکليف اعالم نموده اندکاتوليک اين کشوربهمراه کليساها آمادگی خود را برای 

 مدير مکتب های کاتوليک زبان بلژيک به خبرنگاران گفت که مدرسه های Mieke Van Heckeاين گزارش خانم 
 . کاتوليک آماده ی پذيرايی از مهاجران بی سرپناه هستند

شهرداری ها اداره می شوند با برخوردی خشمناک اين ايده گفتنی است که مدرسه های کمونال يا دولتی که زير نظر 
  نزديک شهرEekloتصميم مکتب های کاتوليک پس از آن افشا شد که يک مکتب ابتدايی در محله ی  .را رد کرده اند

Bruggeاين خانواده ها پناهجويانی از يمن و جمهوری .  به خانواده ی دانش آموزان خود جايی برای زندگی داد
  .ايجان بودندآذرب

ها به پناهجويانی که با جامعه   با پشتيبانی از اين تصميم گفت اين نخستين باری نيست که مکتب Van Heckeخانم 
گی در بلژيک کمک می کند و سيستم آموزشی کاتوليک عالقمند است به  سازگار شده اند برای ادامه ی زند

اين مساله نشانگر باز بودن دامنه ی کمک : "او گفت.کمک کندپناهجويان برای دريافت مدارک زندگی در اين کشور 
 مکتب های ديگر را تشويق به اين کار Van Heckeهر چند خانم ". به پناهجويان بر اساس معيارهای انسانی است

نکرد ولی گفت که هر مکتب می تواند بطور مستقل در اين مورد تصميم بگيرد و به خانواده ی شاگردان مهاجر خود 
 .مک کندک

به عقيده .  رئيس مکتب های دولتی و کمونال بلژيک با کمک به خانواده ها مخالف استUrbain Lavigne  از ديگر سو
ی او از آنجا که اين مکتب ها تحت کنترول دولت هستند، هرگونه اقدام اعتراضی به دولت در محيطهای دولتی 

 .غيرمنطقی و خالف قانون می باشد
تکليف پناهگاه بدهند يا مصوبه های دولتی  شد که اين وظيفه ی مکتب ها نيست که به مهاجران بالاو همچنين يادآور 
 هم اکنون با تمامی مکتب UDEPسازمان دهندگان حرکتهای انسانی برای پناهجويان در بلژيک  .را به چالش بکشند

 خواهند که از سپتامبر و همزمان با آغاز ها و کميته های پدر و مادرهای دانش آموزان تماس گرفته اند و از آنها می
 .بدهند مدرسه ها برخی از پناهجويان را در مکتب ها جا ي
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هرچند پناهجويان زيادی در سراسر بلژيک درکليساها دست به تحصن و اعتصاب غذا زده اند ولی دولت بلژيک 
 هزار نفر از مهاجران در ١٠٠ به گفته ی کارشناسان هم اکنون نزديک به. طرح بخشش همگانی آنها را رد کرد

 .بلژيک بالتکليف هستند و بصورت غيرقانونی زندگی می کنند
  

  ادامه دارد
 


