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 مرد د را
 

 گي درغروب غربت زند
 بخش سوم

  مهاجرت درکانادا
 

  
  

 نفر مردم ٣٥ دسامبر، روز بين المللی مهاجرت اعالم کرد از هر ١٨سرمنشي سازمان ملل متحد در پيامی به مناسبت 
روز بين المللی مهاجرت فرصتی است که به وسيله آن می توان کمک : در اين پيام آمده است.  جان يک نفر مهاجر است

شته به پيشرفت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگ های کشورهای  اسر قرن های گذهای شايان توجهی که مهاجران در سر
" بايد به تالش های خود برای تصويب گسترده : کوفی عنان همچنين اعالم کرد  . جهان نموده اند را مورد توجه قرار داد 

شايان ذکر است اين  . ادامه دهيم" کنوانسيون حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده هايشان 
کنوانسيون از کليه کشوها می خواهد تا با همکاری يکديگر مانع از جا به جايی مخفی ، استخدام غير قانونی ، استثمار و 

 .مهاجرت بی نظم کارگران مهاجر شوند
ا معتقدند از مردم آاناد  درصد٥١اي انجام داد آه بر اساس آن،   نظرسنجي٢٠٠٦در ژانويه » ايپساس ريد«موسسه 

  .مهاجرت در اين آشور تاثير مثبت دارد
 نظر سنجي انجام داده آه بيش از» ايپساس ريد« موسسه ٢٠٠٦در ژانويه . مهاجرت موافقند اآثريت مردم آانادا با پديده

 .اند ده هزار نفر از سراسر کانادا در آن شرکت داشته
 . کانادا تاثير مثبت داشته استکه مهاجرت بر اوضاع در  درصد پرسش شوندگان معتقدند٥١ 
  هزار مهاجري که هر ساله وارد کانادا مي شوند را٢٢٥ درصد رقم ٤٤اند و  ارزيابي کرده  درصد اين تاثير را منفي٤٠ 

 .دانند مي» بسيار زياد»
   .اند ارزيابي کرده» مناسب نسبتا« درصد آن را ٣٤و » بسيار کم« درصد اين رقم را ١٠ 
دهند که خود  آيند اغلب کارهايي را انجام مي امروز به کانادا مي ادائيها بر اين باورند، مهاجراني کهدرصد از کان ۴۶ 

 . اي به انجام آن ندارند عالقه کانادائيها
کنند مهاجران کارهاي   درصد فکر مي٢٢کنند و فقط يک پنجم،  مي  درصد معتقدند مهاجران براي خود کار ايجاد١٩

  .گيرند مي نهاکانادائيها را از آ
  

 .فرهنگهاي مختلف در آن زندگي کنند درصد معتقدند براي کانادا بهتر است که مردماني با مذاهب و  ٧۵
 درصد، با اين که همه ٦٤. دانند ويژگيهاي مهم اين کشور مي  درصد هم ترکيب چندفرهنگي در کانادا را يکي از٧٤ 

  باشند، مخالفند مردم فرهنگ يکسان داشته
 فرهنگ غالب کانادائي کنند، تا اينکه  را شبيه ها پرداخت تا سعي کنند خود صد معتقدند بايد به تشويق اقليتدر ۵۶ 

  .ها آنند و فرهنگ خود را شبيه اقليت اکثريت مردم کانادا تشويق شوند تا زبان
در پايان جنگ جهاني . دهند ميهاي اصلي مهاجران را در آانادا تشكيل  قوميت ها يكي از از اوايل دهه هفتاد فارسي زبان

ورود آنها از سالي  از ابتداي دهه هفتاد تا آغاز دهه هشتاد ميالدي. آردند در آانادا زندگي مي فارسي زبان 12 دوم تنها
  .تري پيدا آرد   ميالدي مهاجرت  ابعاد گسترده٨٠اما بعدازدهه .  نفر تغيير يافت٦٠٠ نفر در سال به سالي ١٠٠

 هزار نفر افزايش ٣٠٠افغاني وتاجيک در آانادا به بيش از  ،ايراني  هم از ار مهاجران فارسي زبانآم ٢٠٠٢تا سال 
آزاد و   هزار نفر شغل5هزار نفر سرمايه گذار، 20 هزار نفر آارگر،  150هزار نفر خانوادگي،  75از اين عده . يافت
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 دومين گروه مهاجران  ،زبا  آلمانها مهاجران فارسي  زبه لحاظ آماري پس ا. گي وارد آانادا شدند باقي از طريق پناهند
 . دهند تحصيل آرده آانادا را تشكيل مي

  . سال دارند٦٠ درصد از آنها باالي ٧ سال است و تنها ٣٩متوسط عمراين مهاجرين 
و يوگوسالوي بيشترين لهستان   ميالدي اتباع آشورهاي بريتانيا، ايتاليا، آمريكا، آلمان، پرتگال، هالند،٨٠دهه  تا پيش از

اتباع چين، هند، پاآستان فيليپين، آوريا، سريالنكا، فارسي  ٢٠٠٠اما در آغاز دهه . دادند تعداد مهاجران را تشكيل مي
  .مهاجران را به خود تخصيص دادند و يوگوسالوي بيشرين تعداد) ايران وافغانستان وتاجيکستان ( ها زبان
 . شوند چار مشكل مي د به آشور آانادادرصد مهاجرين در ابتداي ورود  ٧٠

ها از جمله بارزترين مشكالت مهاجران در آانادا  فرهنگ عدم آشنايي با زبان انگليسي، نداشتن آشنا در آانادا و عدم تطابق
  .دهد را تشكيل مي

 

  محافظه کاران وپناهندگان 
 

  
  

در حالی که هزاران نفر هالندی با امضاء طومارهای اينترنيتی خود را برای به محاکمه کشيدن وزير مهاجرت و عدليه 
 Haarlemmermeer آماده می کنند شورای شهر Schiphol قانونی در زندان  نفر پناهنده غير١١در رابطه با سوختن 

که مسئوليت دادن جواز ساختن اين زندان را به وزرات عدليه  را دارد اعالم نمود بنابر شواهد و بازديد های مسئولين 
ن نمايند اين زندان برای هميشه شهرداری در گذشته، چون مسئولين اين زندان نتوانسته اند مسائل امنيتی اين زندان را تامي

وزرات عدليه در يک عکس العمل به  . آنان گفتن ديگر نمی خواهند شاهد مسائلی باشند که اتفاق افتاد . بسته خواهد شد
الزم به توضيح است که در هالند شهرداری هر منطقه در  . تصميم شورای شهر، اين تصميم را غير قابل قبول دانستند

 .واز قدرتش از وزرات خانه ها باالتر می باشدرابطه با دان ج
در کشورهای غربی وقتی قرار است انتخاباتی برگزار شود، احزاب نهايت تالش خود را به عمل می آورند تا تفاوت های 

مثل هم بودن و همه با همه بودن در دمکراسی های . خود را نشان بدهند، هرچند اين تفاوت ها در عالم واقع زياد نباشد
در اين مورد درست . در رابطه با پناهندگان و مهاجرين: سياسی يک فحش سياسی به حساب می آيد، البته با يک استثناء
هجوم و ,در برابر , مام ميهن,در دفاع از , همه با هم, مثل وقتی که يک کشور با تهديد بمب اتمی مواجهباشد، ناگهان

سته ، ائتالف فراحزبی تشکيل می دهند و به آخرين ابداعات و تدارکات در مهاجر و پناهنده بخت برگشته بر پا خوا, تجاوز
  :اين هم آخرين موارد به عنوان مشت نمونه خروار. قانون نويسی عليه پناهندگان و مهاجران متوسل می شوند

  

   دانمارک 
 پيروزی شکننده ای به دست  در دانمارک ائتالفی که دولت قبلی به نخست وزيری راموسدن را روی کار آورده بود در آن

البته راموسدن در آخرين مرحله مبارزه انتخاباتی به يک کباب فروشی متعلق به يک . ضديت با پناهندگان: علت. آورد
راموسدن که هميشه . دانمارکی مهاجر رفت و در مقابل روزنامه نگاران لبخند زد تا نشان بدهد از خارجی ها نمی ترسد

چه ژستی بهتر از اين که به يک .  از بيماری باسيلو فوبی رنج می برد و وسواس تميزی داردشيک پوش و آراسته است
کباب فروشی برود که در کشورهای اروپايی به يکی از آخرين وسايل معاش پناهندگان تبديل شده است ؟ مگر نه اين که 

ا اين ژست بيشتر به راموسدن کمک می کند که ام .رفتار می شوداحزاب حاکم متهم اند که با خارجی و پناهنده مثل باسيل 
  .بيماری باسيلو فوبی خود را انکار کند، نه به پناهنده و مهاجر که خود را از اتهام باسيل بودن تبرئه نمايد

اما پايه . و حزب محافظه کار است!! دولت راموسدن يک دولت راست ميانه و ائتالفی از حزب خود ايشان، حزب ليبرال
 که يک حزب نژاد پرست دست راستی – فولک پارتی دانمارک –دانمارک !! ن ائتالف حزبی است به نام مردمموفقيت اي

 سوسيال ٢٠٠١به کمک تبليغات نژادی و ضد خارجی اين حزب بود که ائتالف نخست وزير در سال . افراطی است 
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درصدی ٢ که نزديک بود حد نصاب خود اين حزب نژاد پرست. دمکرات ها را از قدرت راند و خودبه حکومت رسيد
رهبر اين حزب . برای ورود به پارلمان را به دست نياورد، با اين تبليغات به سومين حزب بزرگ پارلمان تبديل شد

که عکس او را در صفحه اول می بينيد و در اين صفحه تصويری از او به / خانم پيا کاير گارد/ بدبختانه يک زن است 
اين خانم . وگيری از ورود پناهنده به دانمارک که توسط نيروهای آزادی خواه پخش شده استعنوان مترسک برای جل

معتقد است بدترين چيزی که در اروپا وجود دارد اين است که به مردم اجازه نمی دهند نفرت خود را از خارجی بيان 
در واقع احزاب ديگر از او به . ليغ می شودالبته به شيوه سياست مداران اين حرف در قالب دفاع از آزادی بيان تب. کنند

عنوان مترسک استفاده می کنند و از سوسيال دمکرات ها گرفته تا ليبرال ها تا احزاب دمکرات مسيحی دست به دست هم 
  .دادند و به ميمنت اين ائتالف اکنون دانمارک يکی از سخت ترين قوانين ضد پناهندگی رادر اروپا دارد

  
مجازات . انمارک يک پناهنده فقط به اندازه نصف يک دانمارکی کمک های اجتماعی دريافت می کندبر اساس قوانين د

کسی که يک پناهنده را پنهان کرده باشد بسيار باالست و پناهنده ای که در تعطيالت به کشور خود سربزند ممکن است 
طبق اين قانون اگر .  معروف شده است٢٤ قانون در دانمارک قانونی وضع کرده اند که به. ديگر اجازه بازگشت پيدا نکند

 نمی تواند برای - غير از نروژی يا ايسلندی يا شهروندان کشورهای اتحاديه اروپا ازدواج کند –کسی با يک خارجی 
اگر دانمارکی که بخواهد با يک خارجی ازدواج کند و او را به دانمارک .  اجاز ه اقامت بگيرد– زن يا مرد –همسر خود 

 سال را تمام کرده باشند و همسری که در دانمارک است خانه و کار دايمی داشته باشد و در بانک ٢٤ياورد،بايد هردو ب
قوانين کار به نحوی تنظيم شده است که نه نيازهای پناهنده ، بلکه نيازهای دانمارک را .  کرون به وديعه بگذارد٥٠٠٠٠

می کند، که نمونه روشنگر آن پائين تر در رابطه با انگلستان شرح داده با سوء استفاده از مشکالت پناهندگان تامين 
  . شد. خواهد

نژاد پرستی آشکار که در فضای سياسی دانمارک موج می زند و در انتخابات مورد سوء استفاده قرار گرفت، برای 
ين رسوايی بعد از انتخابات علياحضرت ملکه دانمارک برای مقابله با ا. دانمارک در خارج بدنامی بوجود آورده است

فرمايشاتی فرمودند که مثل حرف های ملوکانه بسياری از ملکه ها ماندگار شد، بيسکوئيت بخوريد ملکه آنتوانت را به 
را در رابطه با  گرسنگان بی نان فرانسه به خاطر بياوريد و بی تربيتی بچه های سنگ پران فلسطينی ملکه سوئد ن

 ... انتفاضه را
رمودند ملت دانمارک ملت کوچکی است، مثل يک ده همه يکديگر را می شناسند، آدم می داند دوستش کيست و ايشان ف

اين چيز مثبتی است ولی اين بدی را هم داردو آن اين که . ما در باره هم زياد می دانيم و گاهی خيلی زياد.دشمن اش کيست
ما نفهميده بوديم که . است که حاال در دانمارک می بينيماين چيزی . باعث می شود ما نسبت به خارجی مشکوک باشيم

ورود مهاجرين ممکن است مساله زا باشد، ما فکر کرديم همه چيز می تواند به خوبی پيش رود، چون ما دانمارکی ها 
شان من خودم هميشه مشکوک بودم و فکر می کردم شايد دانمارکی ها آن قدر هم که خود. خيلی مهربان و نازنين هستيم

می گويند مهربان نباشند، اين است که خيلی خوب است بحث باز داشته باشيم و همه چيز را زير قالی جارو نکنيم تا چنان 
خالصه اين که ما خودمان را خوب می شناسيم و ميدانيم خارجی ستيزيم و خوب  . بزرگ بشود که روی آن کله پا بشويم

  .آن هم عمل کنيماست که صريح اين را بگوئيم و البد مطابق 
در کشورهای ديگر مردم . خانم هم بالفاصله از حرف ملکه دفاع کردند و گفتند ما که از اول گفته بوديم بايد باز بحث کرد

  ! را بزنند– منظور تنفر از خارجی ها –حق ندارند حرف دلشان 
هت در رسانه های خارجی گفته شده  در صد از اعقاب خارجی هستند، وبه همين ج٨٥جالب اين که دانمارکی ها خود تا 

البته تحليل های روانشناسی اجتماعی که در . است نفرت کنونی از خارجی در دانمارک ناشی از عقده بی هويتی است
حقيقت اين است که ضديت با پناهنده مثل تشديد . حوزه هايی کارکرد دارد، در حوزه های ديگر به شدت گمراه کننده است

مذهبی محصول نظمی است که همبستگی انسانی در آن به حراج گذاشته شده و انسان ها را در بازار روحيه و منازعات 
يعنی انسان ديگر واداشته است و عده ی قليلی هم در اين " رقيب "آزاد مثل حيوانات وحشی به جنگ بقا به قيمت نابودی 

  .ميان سود سهام خود را تامين می کنند
  

   ننديسو
يا فولک !!  حزب ليبرال مردم-ت مردم دانمارک را در سوئدن حزبی به همين نام بازی می کندنقش حزب نژاد پرس

اين حزب هم که در سال های پيش حد نصاب برای شرکت در پارلمان را از دست می داد، در انتخابات گذشته اين . پارتی
فی کامل حق پناهندگی و سوء استفاده از کشور با اتخاذ يک سياست به شدت ضد مردمی که در حقيقت چيزی نبود به جز ن

يکی . موقعيت ضعيف مهاجران و پناهندگان برای وادار کردن آن ها به کار ارزان و موقت توانست آرای خود را باال ببرد
گی  از شگردهای زشت اين حزب آن است که از تعدادی از اعضای خارجی خود برای تبليغ سياست های ضد پناهند

. که اين کار تنفر شديدی را ميان گروه هايی از خارجی ها به خصوص آمريکای التينی ها دامن زده استاستفاده می کند 



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

___________________________________________________________________________ 
4

مثال يکی از اعضای آمريکای التينی اين حزب اخيرا رسما گفت بايد همه نوع کمک اجتماعی به پناهندگان قطع شود، 
.  روز کار بگيرند ٥ بايد در عرض – نياز هست  چون به نيروی کار جوان–کسانی که برای کار به اين کشور می آيند 

اين حزب تعدادی از پناهندگان را نيز . چرا؟ معلوم نيست! نی باشد دستمزد آن ها بايد کمتر از دستمزد خود کارگران سوئد
می به عضويت يا استخدام خود در آورده و از آن ها برای تبليغ سياست های ضد پناهندگی و ضد اجتماعی خود استفاده 

جالب اين که اين حزب مثل اغلب احزاب راست خود مدافع سياست هايی است که با تحميل تجارت نابرابر با . کند
چنانکه اين . کشورهای فقير به افزايش پناهنده اقتصادی و با تحميل جنگ به افزايش رقم پناهنده سياسی کمک می کند

 البته سياست ضد پناهندگی در سوئد ن. ا سر برآورده اندحزب با دفاع از گروه های بی نامی که ناگهان در اروپ
مخصوص اين حزب نيست و مثل بقيه جهان اين همه با همی است که اکثريت احزاب در رابطه با آن به ائتالف های 

  . فراحزبی دست زده اند
م دارند و صابون حزب در اين کشور هم در برابر پناهنده همه احزاب پارلماني، به جز يک حزب چپ، سياست همه با ه

سوسيال دمکرات که اکنون حاکم است به تن پناهندگان خورده است که اکنون پشت سر هم حکم اخراج می گيرند، دست به 
خودکشي، لب دوزی و اعتصاب غذا می زنند و سال ها به صورت غير قانونی بدون اجازه کار و مخفيانه در گوشه و 

  .ی گذرانندکنار سوئدن زندگی فاجعه باری را م
  

   انگلستان
. نشريه اکونوميست نوشته است حزب محافظه کار انگليس اخيرا پا جای پا جان هوارد نخست وزير استراليا گذاشته است

سياست  .  در حال شکست بود که ظهور يک کشتی پر از پناهنده افغانی به دادش رسيد٢٠٠١حزب هوارد نيز در سال 
وگاه های خارج شهر و بالهايی که دولت هوارد برسر پناهندگان آورد در جهان زبانزد قرنطينه کردن پناهندگان در ارد

اکونوميست نوشته است حاال هوارد ديگر، يعنی مايکل هوارد رهبر حزب محافظه کار انگليس همان سياست ها را . است
  .برای انگلستان پيشنهاد می کند

درست . که محافظه کاران انگليس در آن با دشواری هايی روبرويندپيشنهاد هوارد نيز برای تدارک انتخابات آتی است 
است که تونی بلر يکی از منفورترين نخست وزيران تاريخ انگليس نام گرفته است ولی شانس او برای انتخاب از همه 

محافظه علت اين است که نفرت از او به علت سياست ها و دروغ هايش در مورد جنگ عراق است که حزب . باالتر است
کار حامی اصلی آن بود و در حقيقت به کمک آن ها بود که تونی بلر توانست در مورد سياست های جنگی خود حتی به 

 . اکثريتی باالتر از نخست وزيران قبلی در پارلمان دست يابد
همه " جا هم ائتالف اين . کارزار ضد پناهندگان و مهاجرين: انتخابات را باز کرده است" جعبه جادويی" حاال هوارد در 

 و ٢٠٠٢به نوشته اکونوميست تعداد پناهجويان بين . دولت بلر به اندازه کافی در اين کارزار پيش رفته است. است" با هم 
اين .  رسيده است١٩٩٥ باز کاهش پيدا کرده و به سطح ٢٠٠٤رقم سال .  تقليل يافته است٤٩٤٠٥ به ٨٤١٣٠ از ٢٠٠٣

افظه کاران اين است که از مدل استراليا و کانادا تقليد کنند که برای رقم پذيرش محدوديت نشريه نوشته است برنامه مح
  .تعيين کرده اند

مهاجران اقتصادي، اعضای خانواده پناهندگان و مهاجرين، و : سه نوع مهاجر و پناهنده در نظر گرفته شده است
  .تعداد همه بايد به شدت محدود شود. پناهندگان سياسی

 اصلی در اين سياست که در تمام اروپا و نيز ساير کشورهای پيشرفته از آن پيروی می شود اين است که در واقع اما مدل
سياست پناهندگی و کنوانسيون ژنو در عمل زير سوال می رود و آن چه می ماند اين است با برنامه ريزی و به کمک 

ار ارزان در کشورهايی که به نيروی کار خارجی نياز شروطی از موقعيت آسيب پذير متقاضيان برای تامين نيروی ک
  . دارند، و يا برای شکستن سطح دستمزد کنونی استفاده شود

يک سيستم امتياز بر اساس کارهای مورد نياز کشور : پيشنهاد هوارد تکميل سياست کنونی تونی بلر به اين شرح است
  .وضع شود و بر پايه آن متقاضی بگيرند

ترين ماده پيشنهاد هوارد اين است که ديگر پناهندگان در خود انگليس مورد شنود قرار نگيرند بلکه آن ها اما غير انسانی 
اين امر البته به شدت از ورود پناهندگان به انگلستان . را به اردوگاه های خارج بفرستند و پرونده در آن جا تکميل شود

  .خواهد کاست
هبه نوشته اکونوميست خود وزير د  سايه محافظه کاران ديويد ديويس قبول کرده است که اين سياست برای  دراخل

 وضع شد خندق می کند، همچنين برخالف توافقات سال گذشته ١٩٥١کنوانسيون ژنو در مورد پناهندگان که در سال 
  . اتحاديه اروپا و کنوانسيون اروپايی حقوق بشر است
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ن و حزب کارگر به گفته وزير مهاجرت انگليس اين است که طرح به نوشته اکونوميست تنها تفاوت طرح محافظه کارا
حزب کارگر پناهندگان را به اردوگاه های قرنطينه مشابه استراليا نمی اندازد، البته وزير مزبور يادآوری کرده است 

  !موقعيت جغرافيايی استراليا اين امتياز را برايش فراهم کرده بود
 همه الفزنی ها، حزب محافظه کار فقط می تواند تعداد مهاجرينی را که از قاره اکونوميست اضافه کرده است عليرغم

ولی چطور بايد آن . کاهش تعداد اجازه کار: های ديکر می آيند کم کند و برای اين کار يک راه حل خيلی ساده وجود دارد
 ٤٠ امتياز مثبت، ماساژورها ٦٠ کايرو پراکتيک ها: ها را مشخص کرد؟ اکونوميست راه استراليا را پيشنهاد می کند

  !در شهرهای کوچک امتياز بيشتر. امتياز مثبت
اکونوميست توصيه می کند که می توان اين سيستم را وارد کرد ولی از قول جان پيلوت از موسسه توسعه و پرسونل می 

حافظه کاران کسانی هستند که و اضافه می کند اما م. اين شبيه مدل برنامه ريزی نيروی کار در دهه هفتاد است: نويسد
  . معتقدند دولت نبايد در تامين نيروی کار مداخله کند

: البته در مورد عدم دخالت دولت دربازار کار و عقايد محافظه کاران سرمقاله نويس اکونوميست تعارف کرده است
ن بازار کار به بازار برده تامين شرايطی که در آ: محافظه کاران وجود دولت را فقط به يک دليل ضروری می دانند

  .فروشی شبيه شود
البته اگر چيزی -بازار آزاد قرار است آزادی به فروش گذاردن خود .خداحافظ کنوانسيون ژنو: همه اين ها به يک معناست
د، و  تامين کن-البته اگر سرمايه ای برای خريد ديگران داشته باشيد- و آزادی خريدن ديگران را -برای عرضه داشته باشيد

همبستگی انسان ها، کنوانسيون ژنو و هر چيزی که ارزش آدميزاد و کار او را باال ببرد بزرگ ترين مانع برای اين نوع 
 .آزادی حساب می شود

پناهندگان و مهاجرين به انگليس که تاکنون نيز با قوانين به شدت محدود کننده دولت تونی بلر روبرو بودند، اکنون به 
طرح های جديد که آن را با . خابات آتی زير حمله موج جديد طرح های ضد پناهندگی قرار گرفته اندعنوان تدارک انت

گزارش بی بی سی  . طرح های ضد پناهندگی استراليا مقايسه کرده اند همه جنبه های انسانی قوانين پناهندگی را می زدايد
چالرز کالرک، وزير  :وی خبر را بازتاب داده استبه نحکه به شيوه معمول اصل مساله را پوشيده نگاه داشته است 

 .کشور بريتانيا طرح جديد مهاجرت و پناهجويی را به مجلس ارائه داد
طرح تازه پذيرش مهاجر در بريتانيا که محور اصلی آن، نظام امتياز بندی متقاضيان بر اساس توانايی های آنان است، 

چارلز کالرک، وزير کشور بريتانيا در هنگام ارائه  .  مجلس ارائه شد فوريه از سوی دولت اين کشور به٧روز دوشنبه 
اين طرح خطاب به نمايندگان مجلس گفت مهاجران برای اقتصاد بريتانيا حياتی هستند اما فرايند مهاجرت نيازمند 

  . نظارتهای بيشتری است
حزب محافظه کار  . نونی استفاده کنندطرح جديد شامل اعمال جريمه برای کارفرمايانی است که از مهاجران غير قا

محسوب می شود، گفته است اين طرح دير تهيه شده در حالی که حزب ) کارگر(بريتانيا که رقيب اصلی حزب حاکم 
ليبرال دمکرات که سومين حزب در مجلس بريتانيا محسوب می شود، گفته اين طرح منجر به برقراری يک نظام کارآمد 

له بريتانيا در شرايطی طرح تازه خود را ارائه کرده که موضوع مهاجرت به يکی از بحثهای وزارت داخ . نخواهد شد
دولت بريتانيا اين ادعا را که طرح  . بدل شده است) ٢٠٠٥بهار (اصلی احزاب در رقابت های انتخابات آتی اين کشور 

از اينکه دولت اقدام چندانی درمورد ) رنخست وزي(اخير در واکنش به انتقادات حزب محافظه کار يا نگرانی تونی بلر 
 کالرک در مجلس بر آثار مثبت مهاجرت تاکيد کرد اما در  . پديده مهاجرت انجام نداده، ارائه داده را تکذيب کرده است

 . همين حال گفت آنچه باعث ترويج تعصب می شود، نقايص موجود در نظام نظارت بر مهاجرت است
 يشتری در زمينه مهاجرت و پناهندگی است برنامه جديد شامل سختگيری ب

طرح جديد شامل برنامه ای پنجساله برای انجام اصالحات در نظام پذيرش يا رد تقاضای مهاجرت و پناهندگی است که از 
جمله شامل تاکيد بر مهارتهای کاری متقاضيان مهاجرت و اخراج سريع کسانی است که تقاضای پناهندگی آنان رد شده 

ک همچنين اعالم کرد حق کسب اقامت دايم برای خانواده های مهاجر که به طور خودکار و پس از چهار سال کالر. است
نيز تغيير می کند و نظامی مشابه " مجوز کار"شيوه فعلی صدور  . کار قانونی شامل حال آنان می شود پايان می يابد

يک گروه  .  های کاری انان است، جايگزين آن می شوداستراليا که بر مبنای امتياز بندی مهاجران بر مبنای توانايی
مشاوره ای بازار کار نيز تشکيل خواهد شد که به بررسی و معرفی تخصص های مورد نياز اقتصاد بريتانيا خواهد 

  .  پرداخت
گفت که مردم اين کشور به حق در مورد سوء استفاده از نظام کنونی  تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، در مصاحبه ای 
در عين حال، وی اظهار داشت که نظام های مهاجرت و پناهندگی در  . مهاجرت و پناهجويی احساس نگرانی می کنند

کشورها تمامی کشورهای جهان در معرض سوء استفاده قرار می گيرد و وضعيت بريتانيا در اين زمينه بدتر از ساير 
مخالفان دولت بريتانيا گفته اند که سياست کنونی در مورد برخورد با مهاجران غيرقانونی و پناهجويان باعث شده  . نيست



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

___________________________________________________________________________ 
6

است اين کشور به مقصدی مطلوب برای کسانی مبدل شود که از شرايط الزم برای دريافت حق مهاجرت و پناهندگی 
   .  برخوردار نيستند

ياست جديد حزب کارگر، سختگيری بيشتری در مورد پذيرش مهاجران صورت خواهد گرفت به بلر گفت که بر اساس س
نحوی که تنها خارجيانی با آن نوع مهارت هايی که واقعا مورد نياز بريتانياست موفق به دريافت مجوز کار در اين کشور 

جران را رد کرد و گفت که هيچ رقم وی پيشنهاد حزب محافظه کار برای تعيين سهميه معينی برای پذيرش مها . شوند
مشخصی نمی تواند منعکس کننده نياز اقتصادی کشور در يک مقطع زمانی خاص باشد و الزم است دولت بتواند اين رقم 

مقامات دولتی تاييد کرده اند که از رقم مهاجران غيرقانوني، که برخی از آنان به طور قاچاق  . را بنا بر شرايط تغيير دهد
يتانيا شده و بسياری نيز پس از انقضای ويزای جهانگردی خود در اين کشور مانده اند اطالع دقيقی ندارند اما وارد بر

  .طرح جديد آنان اين مشکل را رفع خواهد کرد
  

  زندگي مهاجرين درآلمان
 

   
  

با ابتکارى جالب سعى آرده , پروآزدل,همزمان با برگزارى مسابقات جام جهانى فوتبال در آلمان، سازمان حقوق بشرى 
در چند ماه اخير  .  زندگى مهاجران در اين کشور جلب آندهرچه بيشتر توجه افکار عمومى را به شرايط غير انسانى

جهان، مهمان دوستان : هاى تبليغى در ارتباط با جام جهانى فوتبال در آلمان اين جمله است شعار اصلى دولت و رسانه
شى باز آنها را غواين جمله و تبليغات جنبى آن تالش دارد تا چهره اى از آلمان در برابر خارجيان نشان دهد آه با آ. خود
شود تا اين چهره در  سازمان پروآزول با اشاره به اين جمله، بر اين واقعيت تأکيد دارد که در زمانى که تالش مي .پذيرد مي

آنند و در ترس دائم از خطر اخراج بسر  بيرون تبليغ شود، خارجيان بسيارى در آلمان در بدترين شرايط زندگى مي
از اين تعداد .  هزار نفر پناهجويى اشاره شده که در ليست اخراج قرار دارند٢٠٠ازمان به در اطالعيه اين س. برند مي

توان نتيجه گيرى آرد که ، آلمان قهرمان جهان در  کنند و مي  سال است که در آلمان زندگى مي١٠ هزار نفر بيش از ١٢٠
 . اخراج مهاجران است

ان دوست آدام خارجيان است؟ خارجيان فوق متخصص و شود که آلم در اطالعيه ديگرى اين پرسش مطرح مي 
عدالتي؟  توانند براى مسابقات جام جهانى به آلمان بيايند؟ يا انسانهاى گريخته از جنگ و بي ورزشکاران برجسته اى که مي

 را در ليست آيند اما همزمان با آن، آلمان بسيارى از مهاجران آن کشورها تيم فوتبال برخى از اين کشورها به آلمان مي
همزمان با بيانيه مطبوعاتي، سازمان پروآزول در ابتکار ديگرى اقدام به انتشار يک کارت پستال . اخراج قرار داه است

هاى نشان  در حالى که در لوگوى اصلى چهره. دهد اى ديگر نشان مي لوگو فيفا را به گونه اين کارت پستال ،. کرده است
اى است به واقعيت حاکم بر  اند و اشاره ها گريان و افسرده وگوى سازمان پرو آزول اين چهرهداده شده شاد و خندانند، در ل

اين لوگو کارت سرخي را به نشانه اعتراض به سياست پناهندگى دولت  . زندگى بسيارى از مهاجران و خارجيان در آلمان
اين سازمان خواهان , .خراج مهاجران از آلمانبخاطر تاکتيک ا کارت سرخ: آلمان نشان داده که با اين تيتر همراه است

اند در اعتراض به  آنها از مردم درخواست کرده. توقف اخراج مهاجران و تبديل اجازه اقامت موقت به اقامت دائم است
 .سياست دولت آلمان در برابر مهاجران اين کارت را امضاء و به آدرسهاى داده شده بفرستند

مورد حمله قرار » ترك آثيف«و » خارجي آثيف«آلمان آه اصليت ترك داشت، با فرياد اي مجلس  يك نماينده منطقه
اي است آه در شرق آلمان قوي است و غرب را نيز در بر  جويي نشانگر افزايش خشونت نژاد پرستانه اين ستيزه. گرفت
ترك «و » خارجي آثيف« با فرياد اي مجلس آلمان آه اصليت ترك داشت، روز بيستم ماه مه، يك نماينده منطقه . گيرد مي

اي است آه در شرق آلمان قوي  جويي نشانگر افزايش خشونت نژاد پرستانه اين ستيزه. مورد حمله قرار گرفت» آثيف
خواهد قبول آند آه آشوري است مهاجر نشين و با وجود تصويب  زيرا آلمان نمي. گيرد است و غرب را نيز در بر مي

، مانع از هر گونه استقرار واقعي »جامعه ملي«نظرانه و بسته  ي پيشرو است، بينش تنگ آه تا حد آم٢٠٠٠قانون 
  .شود خارجيان در آلمان مي
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انجاميد، وزير »  سبز-سرخ« مجلس شورا در آلمان، آه به شكست اتحاد ٢٠٠٥ دسامبر ١٨چند روز بعد از انتخابات 
 به اجرا در آمده است، اظهار رضايت آرد و ٢٠٠٥اول ژانويه داخله سابق، اتو شيلي، باز هم از قانون مهاجرت آه از 

به عقيده او، دولت سابق فدرال آلمان، با اين . و يكي از دستاوردهاي مسئله مهاجرت ناميد» يك جهش با ارزش«آن را 
  .قانون يك تغيير آلي ايجاد آرد

آيا . دام آرده است آه هنوز شهروندي آلمان ندارندها نفر را از سي سال پيش استخولي اين تغيير آدام است؟ آلمان ميليون
آه در » آلمان از آن شماست« ميليون يورويي حول شعار ٣٠آنها با اين قانون جديد، شهروند آلمان خواهند شد؟ آيا تبليغات 

 ميليون ٤/٤شد؟ در واقع، اين تبليغات، نه  صفحات تلويزيون را پر آرده بود، به مهاجرين مربوط نمي٢٠٠٥اواخر سال 
 ميليون نفري را آه از بيش از بيست سال ٤/٢شود و نه اي را آه بيش از ده سال است مقيم آلمان هستند شامل ميخارجي

، از »هاي آلمانستاره«از » نيروهاي آلمان براي آلمان«اين قانون فقط از گردآوري . آنندپيش در اين آشور آار مي
هاي زبان و آالس«ها فقط بايد خارجي. آندصحبت مي» مردهاي آلماني«و از » نيهاي آلمازن«، از »محققين آلماني«

در سياست مهاجرت، در راستاي » تغيير آلي«اين  . را آه با اين قانون اجباري شده است، بگذرانند» ادغام در آلمان
 به دور ١٩٨٠هاي اوايل سالها آه پيشنهادهايش در شكست هنز آهن، مسئول امور خارجي. قوانين نيم بند گذشته است

عدم پشتيباني «: نويسد در نامه استعفايي خود مي١٩٩١شكست دومين مسئول، خانم ليزلوت فونك آه در سال . ريخته شد
، آميسيون سوبموس حتي پيشنهاد ٢٠٠١؛ و باالخره در سال »دولت و احزاب سياسي، آار را بسيار دشوار آرده است

اين پيشنهادهاي پيشرو، در . ماندنتيجه مياين مورد نيز بي. دهدآه پاسپورت ندارند، ميپوشش حقوقي را براي آساني 
 توسط آقاي وتو شيلي ايجاد شده بود نيز موفقيتي ٢٠٠٣شوراي مهاجرت و ادغام آه در بهار  . قانون جديد جايي ندارند

بيني شده عليه تبعيض و حفاظت خارجيان نين پيشاز اين گذشته، با وجود هشدارهاي نهادهاي اروپايي،آلمان به قوا. نداشت
قانون   براي مثال، قدمي براي بهبود امنيت شهروندان غير آلماني آه برگ اقامت چند ساله دارند، برداشته نشد -تن نداد

 : از مجلس گذشت، داراي نكات قابل توجهي است»  سبز-قرمز« توسط اتحاد ٢٠٠٠تابعيت آه در سال 
مطابق آخرين آمار موجود . توانند تابعيت آلماني بگيرنداطفال متولد در آلمان از پدر و مادر خارجي، ميبراي اولين بار 
 هزار ١٨٠ولي اين قانون شامل .  هزار آودك تازه متولد شده، تحت پوشش آن قرار گرفتند١٥٠، ٢٠٠٣به تاريخ اواخر 

براي مثال، فرزندان پناهندگان، حتي اگر مدت . اندا نداشتهنفر نشد، به دليل اينكه والدين آنها شرايط اقامت طوالني ر
از اين رو، شكست و يا انجام ناقص اقدامات باعث شده است آه . اند، شامل اين قانون نشدندطوالني در آلمان بوده

شي ديوار برلن تا از زمان فرو پا. مشغولي تعداد زيادي از افراد باشدها و مهاجرين، دلبرقراري تساوي بيشتر بين آلماني
در  .  ميليون رسيده و تاآنون در اين حد باقي مانده است٧/٣ ميليون به ٤/٥، تعداد خارجيان سرشماري شده، از ١٩٩٦

خواهد قبول آند آه با اين وجود، اين آشور نمي. مجموع، بيش از يك سوم ساآنين آلمان، مهاجر نسل اول و يا دوم هستند
 احزاب تنظيم شده ٢٠٠٤نامه شود و بر پايه توافق اجرا مي٢٠٠٥نون جديد آه از ژانويه قا. آشوري مهاجر نشين است

 . است» قانون آنترل و محدوديت مهاجرين«: عنوان آن. باشداست، نشانه نمادين اين مطلب مي
ن آمده بودند و  براي آار به آلما١٩٨٠ و ١٩٧٠هاي هاي تشويق به مراجعت مهاجريني آه در فاصله سالتعداد برنامه 

شان مورد قبول واقع نشد، بي هاي داخلي بود و تقاضاي پناهندگي آه حضورشان ناشي از جنگ١٩٩٠هاي پناهندگان سال
، آقاي شيلي ٢٠٠٥در بخش ضميمه قانون » اتحاد ملي«به منظور محدود آردن تعداد خارجيان و تقويت . شمار است
تدارآاتي اختيار شود آه آنها را «ند آه در صورت لزوم بر ضد مهاجرين آهاي مسئول خارجيان را تشويق ميسرويس

بر عكس،آوشش براي جا افتادن مهاجرين و با حقوق مساوي در جامعه آلمان، در حاشيه قرار . »تشويق به ترك آلمان آند
  . دارد

آنهايي آه در آلمان متولد . در مورد اقدامات در سطح آموزش و شغل براي مهاجرين نسل دوم، جريان به همين شكل است
 . برندآند، رنج ميهاي متفاوت را نفي مياي آه همزيستي شهروندان با فرهنگاند، از سنگيني الگوي جامعهشده

در مقابل، نياز سخت به . الزامًا پاسخي اقتصادي به همراه ندارد» اجتماع ملي«ها براي حفظ افسانه سرسختي آلماني
آارت «هاي زياد و با تأخير، به ايجاد ، پس از مقاومت٢٠٠٠ صنعتي و اطالعاتي، در سال آارآنان متخصص در بخش

به همين ترتيب، هشدار اقتصاددانان و جمعيت . به منظور استخدام مهاجرين با سطح باالي تخصص تن داده شد» سبز
العمل گذرا و آم رنگي طح وسيع، عكسشناسان در مورد نتايج وحشتناك پير شدن جامعه آلمان به دليل نبود مهاجرين در س

آه (اش در واقع، طبقه مسلط هميشه بين منافع اقتصادي . اآثر سياستمداران نخواستند اين هشدار را دريابند. را ايجاد آرد
-گرا با نيات بيگانهو گرايش به يك سيستم نظم) در آلمان پيوسته همسو با فرهنگ درهاي باز نسبت به بقيه جهان بوده

بوده و در » تفكر آلماني«تكرار شعارگونه جذب خارجيان، به مفهوم همگون سازي آنها با . انديزي، در نوسان بودهست
آساني آه در . قانون جديد به شكل توقعاتي يك جانبه، با امكان تعقيب قانوني در صورت تن ندادن به آنها مطرح شده است

عدم حضور در اين . شونداب الزم را آسب نكنند، به اخراج تهديد ميهاي اجباري زبان و تمدن، حّد نصامتحانات درس
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حتي دادگاه اداري فدرال، تبعيت يك نفر را آه بيست سال است در آلمان . انجامدها نيز به قطع مزاياي اجتماعي ميآالس
  . سوادي رد آردآند، به بهانه بيآند و به خوبي به اين زبان تكلم ميزندگي مي
، آلمان هيچ وقت واقعًا مسئله مهاجرين را مورد بررسي قرار نداده، به اين دليل است آه هشت ١٩٥٠هاي لاگر از سا

شوند آه هايي تلقي ميواسلواآي آه بعد از جنگ به آلمان وارد شدند، به عنوان آلمانيشدگان از لهستان و چكميليون رانده
) ١٩٤٥سال (وه بر ترديد در قبول آامل مسئوليت جنگي آه در آن عال. اندهايشان شدهناعادالنه مجبور به ترك خانه

ها، نه تنها در ابعاد اقتصادي بلكه در عرصه فرهنگي شكست خورده، جامعه آلمان در پذيرش مسئوليتش در مورد اخراج
هاي در سال . اندها به ايده يك ملت و يك سرنوشت چسبيدهخالصه اينكه، اآثريت آلماني. و اجتماعي نيز مشكل دارد

آه تنها بر پايه روابط سودجويانه و اقتصادي بنا شده بود، تحول جامعه » آارگران دعوت شده«، رفتار نخبگان با ١٩٦٠
آه » آارگران خارجي« ميليون ٧اي آه هرگز در مورد جامعه. آلمان به سوي سرزميني مهاجرپذير را پنهان نگاه داشت

توانست مهاجرين را به عنوان افرادي آه مايل به زندگي ، به انديشه ننشسته بود، نميتوسط رايش سوم استثمار شده بودند
 .در اين آشور هستند، بپذيريد

ها را  در مورد خارجيان، هنوز تفكر محافظت خويش در مقابل خارجيان و عدم قبول تساوي حقوق آن١٩٩٠قانون سال 
 : ثبت نيز هستبا وجود اين، قانون داراي يك نكته م. در بر دارد

دهد تا آارت اقامت خود را تمديد آنند و يا تقاضاي اند اجازه ميبه برخي مهاجرين ممتاز آه زماني طوالني در آلمان بوده
-طور آه ديديم ويژه آلمان است، سّدي در مقابل داشتن ديد واقعآه همان» جامعه ملي«ولي ايدئولوژي  . تابعيت نمايند

. آند ايجاد مي١٩٩٠ و ١٩٨٠هاي ي در روابط رسمي با مهاجرين و تقاضاآنندگان پناهندگي سالگرايانه از مهاجرت، حت
. آيدبيش از هر زمان، از آار آردن آنها ممانعت به عمل مي. رسيدن سومين موج پناهندگان، اين تفكر را متزلزل نكرد

شوند؛ امري آه مانعي عي، گردآوري ميخارجيان در مراآز مخصوص، بدون اجازه رفت و آمد و بدون مزاياي اجتما
فراموش نكنيم آه تبليغات نژادپرستانه به تدريج در ادارات فضايي به وجود . ها در جامعه استبراي هر گونه جذب آن

، »خارجي«اين تبليغات ضد. نمايندآورده آه بر اثر آن پناهندگان را تقبيح و آنها را مزاحم و سوء استفاده آننده تلقي مي
- آشته بين سال٥٠وقايعي آه . ترانه ادامه تهاجم نژادپرستانه، بعد از يكي شدن دو آلمان است، ولي در سطحي ضعيفنش

 سال اخير، دو ١٥در  .  آشته از آن به بعد به جاي گذاشت٨١و ) از جمله در آلمان شرقي سابق (١٩٩٣ تا ١٩٩٠هاي 
يك آارزار » هويت ملي«اجرنشين است، مخالفت آردند و به نام ها با قبول اينكه آلمان آشوري مهبار دمكرات مسيحي

بدين ترتيب اين . ٢٠٠٢در سال » تسلط فرهنگ آلمان«و سپس براي ) ١٩٩٨(ها به راه انداختند تبليغاتي عليه دو مليتي
هاي ه خواستهنيروها توانستند بار ديگر مهاجرين، به خصوص جوانان را از بحث در مورد مسائل اجتماعي حذف آنند و ب

 . توجهي نمايندعدالت اجتماعي ، فرهنگي و سياسي آنها بي
با اين حال و با وجود طرد روزمره و علي رغم رفتار ادارات در آنار گذاردن آنها و خصومت بخش زيادي از طبقات  

نسل دوم . اندرفتهها، مهاجرين در آلمان دير زماني است آه مستقر شده و سرنوشت خود را به دست گسياسي و رسانه
ها؛ و ، همچنين در سياست و در رسانه- در مشاغلي آه ممنوع بوده است-داردها در آموزش عالي برميحتي اولين قدم

ها شخصيت خود را از جمله در هنر و هاست، خارجيبدون آوششي براي همگون شدن با ديگران آه موردپسند رسانه
، حضور مهاجرين ١٩٦٠هاي از نميه سال. تواند همچنين از طريق مبارزه انجام گيرداما ادغام مي . اندفرهنگ حفظ آرده

 .در محيط آار، مقاومت آرام و بعضًا پر سر و صداي آنها، باعث فروپاشي چارچوب تحميلي اصلي شده است
» نيروي آار«وب اي را آه در آن محصور شده بودند،ترك آردند و به وضوح عليه چارچهاي آوچك و محله آنها اطاقك

هاي اجتماعي بر ضد آمي دستمزد و استثتمار جنبش اعتراضي در مراآز پذيرش خارجيان، درگيري. به مبارزه برخاستند
. خواست، خارجيان نقش آاهش دهنده بحران را ايفا آننداي قرار گرفت آه ميها، در مقابل برنامهوقيحانه در آارخانه
 به آارفرمايان و سنديكاها آه اآثرًا آنترل اوضاع را از دست داده ١٩٦٨ -١٩٦٩هاي هاي سالشرآت در اعتصاب

بودند، امكانات مبارزه خارجيان را نشان داد و اميد اينكه بتوان خارجيان را با زور و يا بر نرمش آنترول آرد،از ميان 
در آن .  مدل آلماني را زير رو آرداين برخوردها آه نقطه اوج آن اعتصاب آارگران فورد در آلن بود، آامًال . برداشت

تا حدودي زير آنترل پليس قضايي و اداره «هاي در اعتصاب، زمان، وزير داخلي،آقاي ويلي وير اظهار آرد آه شرآت
اي با سنديكاها و آارفرمايان آه به مناسبت اين بحران تشكيل دولت فدرال در جلسه. »امنيت منطقه قرار خواهند گرفت

- ، ويلي برانت از اعتصاب١٩٧٣ اوت ٢٨در يك سخنراني تلويزيوني در . م آرد آه بايد دست به عمل زدشده بود، اعال
ها سال مبارزه براي حقوق آارآنان، گسترش آن را در طول ده«خواهد آه به محدوده عملكرد سنديكاها آه آنندگان مي

 . ان گوش ندادند، برگردند؛ ولي اعتصاب آنندگان به اين سخن»اندپذير آردهامكان
، »ضد تظاهر«در زير چتر حمايت نوعي جنبش . آمتر از يك هفته بعد، مسئولين فورد با خشونت اعتصاب را پايان دادند 

هاي سر آارگران، تحت حمايت نيروهاي پليس وارد محوطه آارخانه شده تا به اصطالح مخالفين اعتصاب با لباس
ها ترگون نماينده آارگران ترك و مسئول آميته اعتصاب قرار داشت، دستگير اعتصاب را آه در ميان آنها ب» رهبران«
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-ارتقاء پيدا آرده بودند، در محيط آارخانه مي» هاي مدافع آارگرانگشت«هنگام شب، ضد اعتصابيون آه به . آنند
ها  نفر از آن٦٠٠. د آارگر ترك، بدون خبر قبلي اخراج شدن١٠٠٠بيش از . ها جلوگيري آنندچرخيدند تا از گردهمايي

بسياري از خشم، از سرخوردگي، از ترس و يا براي فرار از تحقير، در . تلقي شود» استعفا«قبول آردند آه اخراجشان 
با اين حال مهاجرين  . آس نشنيد آه آميته آارخانه حتي نسبت به يك اخراج، اعتراضي بكندهيچ. سر آار حاضر نشدند

 . واقعيت اين بود آه خواست آنها تساوي حقوق بود. ه پشتيباني و دفاع از خود جلب آنندتوانستند بخشي از مردم را ب
: را به لرزه درآورد» جامعه ملي«اي ايجاد آند آه ايدئولوژي  شان، در نهايت توانست تغييرات قانونياما پافشاري

 حق مليت تحت شرايطي براي فرزندان  همراه با- به حق مليت از طريق وراثت وارد آورد٢٠٠٠اي آه قانون سال  ضربه
با مقايسه سهم مهاجرين در اقتصاد آلمان و همچنين توان آنها در فراهم آوردن شرايط  .  نمونه بارز آن است–مهاجرين 

. گيرند شود، در مرحله دوم اهميت قرار مي زندگي و بقا، مسائلي آه باعث آمدن آنها تحت عنوان آارگر و يا مهاجر مي
بان، تبعيضات ويژه زنان آه مشخصه مهاجرين بعضي آشورهاست، باعث رقابت و حتي برخوردهاي مشكالت ز

و سلسله مراتبي بين ) »ها روس«و » ها ترك«مثًال (دهد  ها را در مقابل هم قرار مي شود آه بعضي گروه اي مي »نژاد«
هندگان، همة اينها مسائلي هستند آه جامعه بايد با اند و پنا آند، به خصوص بين آنهايي آه براي آار آمده ها ايجاد مي گروه

آيا مخالفين مهاجرت باالخره خواهند آموخت آه با احترام متقابل به  . نوآوري و به شكلي زاينده آنها را مجددًا بررسي آند
هاي  ؟ به تفاوتها، با در نظر گرفتن ويژگي هر آس، دنبال خواهد شد بحث در مورد اين مسائل بپردازند؟ آيا يافتن پاسخ

ها، احترام گذشته خواهد شد؟ جواب تا  گيري اي آه باشند، مليت، درجه تحصيالت، سليقه و يا جهت فرهنگي از هر ريشه
  .حد زيادي بستگي به رسميت شناختن حقوق مهاجرين دارد

 

 تحصيلی کودکان مهاجردرآلمان
بسياری از اين . جريان است اجرين در آلمان دردر سالها و ماهها ی اخير بحثهای زيادی در مورد خارجيان و مه
داده و بدون آنکه به ريشه يابی علل مشکالت آنها  گزارشات بطور ضمنی خارجيان و مهاجرين را مورد حمله قرار

 اين مسئله بويژه در مورد مهاجرين از کشورهای خاورميانه و اسالمی خيلی. ميدهند بپردازند، تصوير منفی از آنها ارائه
تروريسم و بنايادگرايان  در بسياری از گزارشات، مصاحبه ها وميز گرد های تلويزيونی مبارزه با. دتر می باشدشدي

از سوی ديگر شاهديم که اين حمالت و  .حمله شود اسالمی، بهانه ای شده تا به بطور عموم به خارجيان و مهاجرين
ين از کشورهای اسالمی هرچه بيشتر به درون الک خود باعث شده تا بويژه مهاجر فضای منفی تبليغی حول وحوش آن،

مقابل اين موج منفی  خود، در" هويت اسالمی" و يا حتی به اشکال مختلف تالش می کنند تا با بازگشت به  فرو رفته
 مسلمانی را ديد که با حجاب سنتی و يا حتی با چادر در بسياری از شهرهای بزرگ آلمان می توان زنان. مقاومت کنند

محالتی که تعداد خارجيان زيادند نيز بسياری از مردان با لباسهای سنتی اسالمی به  در. سياه و روبند رفت و آمد دارند
جمعه در محالتی که  بنيادگران اسالمی پاکستان، افغانستان يا کشورهای عربی ديده می شوند وبويژه روزهای شکل

  .خورد ها بسيار بچشم میمساجد مسلمانان در آنجا وجود دارند، اين صحنه 
خانواده های مهاجر در رسانه های  در کنار اين وضعيت، از جمله موضوعات ديگری که در مورد خارجيان و کودکان

  .راندمان تحصيلی اين کودکان است گروهی آلمانی در مورد آن بسيار صحبت می شود،
 موضوع اصلی خود را به گزارش ١٥٫٠٥٫٠٦يخ شباهنگاهی خود در تار تلويزيون شبکه يک آلمان در برنامه خبری

 OECD Konferenz für wirtschaftliche Zusammenarbeit und - همکاری برای توسعه مجمع تجارت و"جديد 
Entwicklung"  مهاجر در آلمان اختصاص داد در ارتباط با وضعيت تحصيلی و راندمان درسی کودکان در خانواده های . 

آلمان در مقايسه با ديگر کودکان مهاجر در ساير کشورهای  ش کودکان خانواده های مهاجر دربر اساس اين گزار
 کشور ١٧در بين . داشته و از نازلترين سطح راندمان تحصيلی برخوردار می باشند صنعتی، در بدترين وضعيت قرار

بويژه نشان ميدهد کودکان  اين گزارش .که اين گزارش به آنها اشاره دارد، آلمان در پائين جدول قرار می گيرد صنعتی
بسيار پائين تری حتی در مقايسه با دگر کودکان خانواده های  نسل دوم، يعنی کودکانی که در آلمان بدنيا آمده اند راندمان

  .کودکانشان بخشی از عمر خود را در کشور اصلييشان سپری کرده اند مهاجری دارند که
مقايسه با  اختالف راندمان تحصيلی کودکان مهاجر با کودکان بومی در آلمان دراين گزارش ميزان  همچنين بر اساس

کودکان بومی به اندازه سه سال با هم  برای مثال در رشته رياضی، کودکان مهاجر با. ساير کشورها بيشتر می باشد
 درصد از دانش آموزان ٧٫٩اداره فدرال نشان ميدهد در حالی که  يک جدول مقايسه ای بر اساس آمار. اختالف دارند

سه برابر،  تحصيالت خود را به پايان برسانند، اين رقم در بين کودکان خانواده های مهاجر نزديک آلمانی مؤفق نمی شوند
 . درصد می باشد١٩٫٢يعنی برابر با 

اما تا . ازدآلمان را مستند می س اين گزارش يک واقعيت تلخ را در مورد وضعيت کودکان در خانواده های مهاجر در
زمانی که آنان جزئی از جامعه محسوب نشوند وتا آنجا که مهاجرين  آنزمان که مشکالت مهاجرين ريشه يابی نگردد و تا
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آنان نيز  اشتغال در آلمان برخوردار نبوده و از عدالت اجتماعی و حقوقی برابر برخوردار نباشند، از شانس برابر برای
 منابع.  مانده و بيشتر رشد خواهند کرد ه و بسياری از اين مشکالت به قوت خود باقیخود را جزئی از اين جامعه نديد

  . ، پناهنده  ومهاجرروشنگري، تاپقابل استفاده 
  

 پايان
 
 


