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  بخش اول
باید از سیاست مرز . زمان آن فرا رسیده است کھ از روشھای منفی فاصلھ بگیریم

ھای بستھ، بازداشت پناھجویان، رھگیری در دریا ھا و کاھش مبلغ پرداختی بھ 
  .پناھندگان بار دیگر بھ سنت ھای باستانی پناھنده پذیری بازگردیم

 

 
 انتگراسیون

نقض حقوق بشر در کشورھای مختلف از اصلی ترین دالیل پناھجوئی و مھاجرت 
تعھدات خودت نسبت بھ کنوانسیونھای بین المللی  آنزمان کھ قدرتھای حاکم .است

  منافع اقتصادی مقدم بر حقوق بشر قرار می گیرد،می کنند، و آنزمان کھ را نقض
بی تفاوتی  . شود تالش برای افشاء این تخلفات و جنایات ھرچھ بیشتر ضروری می

تنھا دست جنایتکاران را برای جرائم بیشتر باز می  نسبت بھ این مسئلھ جھانی، 
التی و بی عد افشاء نقض حقوق بشر و ھمبستگی جھانی در دفاع از قربانیان. کند

بشر  آشنا کردن افکار عمومی با حقابق، تضمین دراز مدت حاکمیت قانون و حقوق
در مقابل حاکمان وقدرتمندانی است کھ بشریت را از دید ایدولوژیک، نژاد پرستانھ 

جنگ و انتقامجوئی و  زمینھ ھای یا تجاری جستجو کرده با سیاست ھای خود و
 .را ایجاد می کنند آوارگی ومھاجرت

که بسیاری در امور اجتماعی و بویژه امور خارجیان از  تگراسیون مفهومی استان
ارسی معادل پ  از آنجا که واژه ای در زبان. دمتفاوت ارائه می دهن تلقی های آن
لغاتی چون انطباق، تطبیق یافتن ویا ادغام را نیز، مناسب و کافی  یابیم و نمی آن
  .ن المللی شده است را بکار میگیریمکه بی واژه التین، لذا اصل بینیم، نمی

  زمینی روی پناه ترین انسانهایدرد ب از



 پیوند یک علم جامعه شناسی، در لغت به معنی در) التین(انتگراسیون   : تعریف
در ارتباط با   . می باشد)  جامعه( پیکره بزرگتر همهبا ) فرد یا یک گروه(جزء

 و ملل و خارجیان تازه وارد به یک کشور جدید و در نتیجه زندگی مهاجرین
 یک ... :انتگراسیون عبارت است از. مختلف با هم و در کنار هم فرهنگهای 
و تغییر و تأثیر گذاری و تأثیر پذیری متقابل که حتی یکی از  یادگیری پروسه

 غنی تر  فرهنگ غالب، به معنی هرچه پر بار و تغییر می تواند آن دستاوردهای
فرهنگی بین  ل بازتوان انتگراسیون را یک تباد ترتیب می بدین . کردن آن باشد

در آن قبل از هرچیز جنبه های  دانست که کشورمیزبان خارجیان تازه وارد و
یک پروسه طوالنی،  دیگر در ی  جنبه ها  مثبت هر فرهنگی حفظ خواهد شد، و

 . خود را تغییر خواهد داد
امری ثابت و جامد والیتغییر دیده نشده،  هویت و از این دیدگاه، انتگراسیون

دگرگونی هردم تعریف تازه خود را  تغییر و حال عنوان پدیدهای دائما دربلکه به 
به بیانی ساده تر در زمینه امور اجتماعی می توان انتگراسیون را  . خواهند داشت

پیوند خوردن فرد تازه وارد با جامعه و در کشور و محیط جدید معنی کرد، به 
و شانس برابر با دیگر اعضاء نحوی که فرد تازه وارد زمینه های زندگی انسانی 

همان، تعلق نسبت به جامعه، خود را نه مجامعه را پیدا کرده و به مرور با احساس 
وی می تواند با رویکرد و   بدین ترتیب. بلکه عضوی از جامعه احساس کند

برخوردی فعال نسبت به مسائل جامعه واکنش نشان داده و در جهت حل 
در چنین حالتی وجود قوانین تبعیض . مایدمشکالت آن، مشارکت و همکاری ن

 کمبود زمینه های سیستماتیک حقوقی، اجتماعی و سیاسی الزم ، این   آمیز و یا
 . پروسه را کند کرده ویا مانع آن خواهد شد

زیر  فاکتورهای آن در اساس به  پروسه است، تحقق از آنجا که انتگراسیون یک
 :دارد بستگی

  و قانونگذاران،  موجود، نهاد قانونگذارقانونی مبانی و چهارچوبهای



 برخورد و سیاستهای قوه مجریه و ادارات تابعه، 
  و سازمانها و نهاد های مستقل، موضع نهادهای غیر دولتی چون کلیسا

  جامعه، امر در مقبولیت و پذیرش این میزان
 و ،)مطبوعات و رادیو و تلویزیون(رسانه های گروهی و ارگانهای خبری  برخورد 

فرد   به انگیزه و تالشهای خود بستگی باالخره تحقق انتگراسیون بطور جدی
پیش شرط چنین تالشی نیز اطالعات درست و . داشت خواهد وارد مهاجر و تازه
زندگی در کشور و جامعه  به عبارتی دیگر،. می باشد مورد جامعه جدید موثق در

ختارهای سیاسی، اقتصادی و زبان و سا فرهنگ، جدید، اطالعات در مورد قوانین،
از جمله به ما کمک می کند تا  اطالعات این .اجتماعی آن را الزامی می سازد

 تر ودر کارها و زندگی خود موفق آشنا شده خود وظایف و حقوق نسبت به
تجربه سالهاکار در امور اجتماعی در ارتباط با مهاجرین ، به ما نشان  . باشیم

هادهای مسئول، تا آنجا که به بررسی نقش خود میدهد که صرفنظر از نقش ن
دوری، فاصله   یک دلیل عمده آنان در مهاجران تازه وارد بر می گردد، می توان

با انتگراسیون را در عدم درک ضرورت این مسئله  گرفتن و یا بیگانگی آنان
 . جستجو کرد
  چرا؟  انتگراسیون

در مسائل  فرد تازه وارد هشرکت فعال و مسئوالن  جدید، الزمه زندگی در کشور
تنها بدین ترتیب است که می توانیم بر تنظیم . آن می باشد اجتماعی و سیاسی

برابر و رفاه و عدالت اجتماعی را برای همه تضمین  زندگی که سیاستهای مناسبی
انتگراسون برای : در پاسخ با این سوال و یک کالم در . می کند، تأثیر بگذاریم

نسیبت به سرنوشت خود و جامعه بی  خواهیم نمی آنکه  ای بر: چه؟ باید گفت
باشیم و برای آنکه بتوانیم از  تماشاچی خواهیم تفاوت باشیم، بخاطر آنکه نمی

این چنین است که یک  .کنیم دفاع حقوق انسانی خود برای یک زندگی برابر ،
 زمینه گرفته و شکل متقابل  پایه تفاهم و احترام زندگی و همزیستی انسانی بر



 آینده و برای امروز ما های الزم برای یک زندگی در آرامش، امنیت و صلح
  .تضمین خواهد شد فرزندانمان،

  چرا به غربت ؟

 
 کشور صنعتی جھان، آمار متقاضیا ن پناھندگی ھمچنان رو بھ کاھش بوده و ٥٠در 

 میزان ٢٠٠١از سال  . ترین میزان خود طی دو دھھ گذشتھ رسیده است بھ پائین
در . ستکاھش پیدا کرده ا% ٤٩ کشور صنعتی بھ میزان ٥٠در  تقاضای پناھندگی

 درخواست پناھندگی بھ ثبت ٣٣٦٠٠٠کشورھا   در مجموع دراین٢٠٠٥سال 
 کشور اتحادیھ اروپائی ٢٥در  . کمتر از سال قبل می باشد% ١٥رسیده است کھ 

در آلمان . می باشیم١٩٨٨سال  شاھد پائین ترین میزان ثبت متقاضیان پناھندگی از
، در سوئیس پائین  ١٩٨٣ سال ودانمارک این میزان، پائین ترین کاھش نسبت بھ

 ١٩٩٣  ودر انگلیس کمترین میزان نسبت بھ سال١٩٨٦ترین میزان نسبت بھ سال 
 ،٢٠٠٥در اتحادیھ اروپائی، تقاضاھای ثبت شده پناھندگی در سال  .  باشدمی
 عضو ١٠این میزان برای .  را نشان میدھد٢٠٠٤کاھش نسبت بھ سال  %١٦

 .رشد را نشان میدھد% ١٢شور دیگر،  ک١٥و برای % ٣٥ جدید اتحادیھ
   ان. یوی کفایتیب ترکیه و کشور سرنوشت مهاجرین در  بریمرور

 از یك منطق ٿارغ از دالیل مختلفمعضل پناهندگی و تبعید و مهاجرت در جهان، 
گیرد و آن ترك خانه و کاشانه و همه متعلقات انسانی خود و در  می واحد نشات

ست براى برخوردارى از یك شرایط زیست و جدیدى ا جستجوى محل اقامت
جا به سهولت از حقوق  که در آن یعنی مکان جدیدى. زندگی انسانی و بهتر

   .سیاسی، اجتماعی، اقتصادى و انسانی برخوردار گردد



 ، براساس١٩٥١کمیساریاى عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 
 اساسی که عبارتند از ف با دو هدقطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل،

. شد هاى پایدار براى مشکالت آنان تاسیس حل پناهندگان و ارائه راه حمایت از
 دهه گذشته، این نهاد را ٦المللی و تغییرات  پناهنده در سطح بین زونفارقام روزا
هاى دایمی   و مسئولیتفوظای. اتر سازمان ملل تبدیل کردفد ترین عالفبه یکی از 

 ١٩٥١کنوانسیون  براساس . در مقابل این نهاد قرار داد قبال پناهندگان را نیزدر 
به مسایل و مشکالت پناهندگان، پناهنده به کسی  سازمان ملل در مورد رسیدگی

و شکنجه و به دالیل ناشی از کشمکشهاى  از آزار شود که به علت ترس اطالق می
از  در یك سازمان اجتماعی خاص نژادى، مذهبی، ملی، عقاید سیاسی و یا عضویت

   .باز گردد جا خواهد به آن تواند یا نمی کشور خود گریخته و نمی
نگ و ج جایی نیروى انسانی براى دور شدن از اولین بار در جنگ جهانی دوم، جابه

خشونت و پیگردهاى سیاسی و اجتماعی در ابعاد جهانی مطرح شد و به 
ها و تصویب  ردى و اجتماعی انسانف اع از حقوقفکار عمومی دفا گیرى شکل

جایی جمعیت  بدنبال این تجربه جهانی و جابه. منجر گردید قوانینی در این مورد
جنگ جهانی رخ داد، همچنین دو قطبی شدن جهان،  از عظیمی که در قبل و پس
رادى که از کشور خود فحقوقی را براى ا تفبار تصمیم گر جامعه جهانی براى اولین

حاصل این .  کندفگریزند، تعری می سیاسی و اجتماعی و جنگ و غیرهبه دالیل 
که » حقوق پناهندگان«نام  تجارب و تالشها در این راستا، تدوین منشورى بود به

   .براى اولین بار سازمان ملل متحد مجرى آن شد
ایاالت متحده آمریکا  تن دو قطبی جهان و تالشفشوروى و از بین ر روپاشیف

از دستاوردهاى گذشته که در اثر ي تازى در جهان بسیار  براى سلطه و یکه
ها تحمیل شده بود،  طلب به دولت خواه و برابرى آزادى مبارزه کارگران و مردم
هاى اجتماعی، بیمه  ی، بیمهسسیات، حقوق فر ها زیر سئوال توسط همین دولت

از یازده  پناهندگان نیز به ویژه پس ون حقوقبیکارى و غیره از جمله کنوانسی



تر گردید و بسیارى از   پناهندگان سخت پذیرش. ته شدف، نادیده گر٢٠٠١سپتامبر 
همین . ها شدند دیپلماتیك دولت  اقتصادى و سیاسی وفپناهندگان قربانی اهدا

شد که جریانات  پذیر سبب  هاى به اصطالح پناهنده  هاى راست دولت  سیاست
و  یابد و در بسیارى از کشورها احزاب پناهندگی نیز گسترش یستی و ضدراس

ها  هاى راست و نژادپرست با شعارهاى ضدپناهندگی راه به پارلمان  سازمان
حتا در . کشیده شد هاى پناهندگی در اسکاندیناوى و اروپا به آتش کمپ . تندفیا

 جان خود را از دست اثر حمالت راسیستی تعدادى از پناهندگان برخی موارد در
   .دادند
هاى تازه به استقالل  هاى خونینی در جمهورى روپاشی شوروى، جنگف بدنبال

ور  ریقا شعلهفهاى ملی و مذهبی و قومی از اروپا تا آ جنگ . تادفرسیده راه ا
عام شدند؛ یوگسالوى سابق از  یك میلیون انسان قتل در رواندا، نزدیك به. گردید

غانستان و عراق توسط آمریکا فا. تفصورت گر هاى هولناکی امع هم پاشید و قتل
دیکتاتورى از نوع اسالمی، با  هاى رژیم. زیرسلطه قرارگرفت و متحدانش
شکنجه و اعدام خود ادامه  چنان به تهدید و ترور و هاى سیاسی، هم سرکوب
سبب گردیده  بار سیاسی، نظامی و اجتماعی همه این وقایع خشونت. دهند می
اقصی  وجود پناهجویان در. جویی جریان پیدا کند ت که سیل پناهندگی و پناهاس

 سیستم بورژوازى جهانی را مبنی بر برقرارى نقاط جهان، ریاکارى و تناقض
   .گذارد می دمکراسی، عدالت و صلح به نمایش

اند قوانین  کرده هاى اخیر تالش سال هاى به اصطالح دمکراتیك غرب، در دولت
پناهندگان را زیر پا بگذارند و   سازمان ملل در امور١٩٥١ کنوانسیون شمول جهان

در این راستا کشورهاى . دهند وذى در مقابل پناهجویان قرارفدیوارهاى غیرقابل ن
مهاجرت  برنامه کاهش( هوگا هاى خود را در قالب برنامه عضو اتحادیه اروپا برنامه

اروپا که در لوکزامبورگ  هاى اتحادیهوزراى کشور. اند ظیم کردهتن) و امنیت مرزها
امنیت مرزها  گردهم آمدند در پنجم نوامبر عملکرد پنج ساله سیاست مهاجرت و



کرده و  را طراحی» هوگا«اى جدید به نام  را بررسی کردند و در همین راستا برنامه
 . گیرى کردند تصمیم
 مرزى را به اجرا امنیت هاى  عضو این اتحادیه اعالم کردند که برنامه٢٥تمامی 

آن اعالم کردند  ت و مسئوالنفاین برنامه را نپذیر خواهند گذاشت، اما انگلیس
با اتکا به . کند ات دارد، ردفع داخلی آن مناٿحق دارد تا آنچه را که با منا انگلیس

این  این قوانین ضدپناهندگی، همه کشورهاى اروپایی و حتا کشورهایی که عضو
 گیرى پذیرش د کانادا و استرالیا و آمریکا نیز به طور چشماتحادیه نیستند مانن

 تهفگ.  اند اند و پناهجویان را در شرایط سخت قرار داده پناهندگی را پایین آورده
راد فشوند و هر یك از این ا  هزار مهاجر وارد اروپا می٥٠٠شود که ساالنه  می

 میلیارد یورو ٢\٥النه کنند که سا  هزار یورو پرداخت می٢٠ تا ١٦٠٠بین  مبالغی
ساالنه تعداد زیادى از پناهجویان در . شود هاى قاچاقچیان می گروه درآمد نصیب
خودکشی و . بازند یا با تیراندازى مامورین مرزى جان می شوند و دریا غرق می
 . پناهندگی است هاى ضد دیگر سیاست عوارض هاى روحی و روانی نیز ناراحتی

در امور پناهندگان، در زمینه پیشینه  الی سازمان مللاساسا موضع کمیساریاى ع
رسیدگی به تقاضاى پناهندگی  . است رهنگ متقاضی، سیاستی بدون تبعیضفو 

. غیره باید صورت گیرد رهنگ، قوم، نژاد، باورهاى سیاسی وفتن فبدون در نظر گر
همان  در غیر این صورت کمیساریاى عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

   .کنند می کند که با متقاضی پناهندگی در کشورش استی را اعمال میسی
 ، به دلیل مشکالت امنیتی و٢٠٠٢ و ٢٠٠١هاى   کرد طی سالمهاجر ١٢٠٠مثال  براى

ملل  اتر سازمانفتهدید مداوم عوامل ، مشکالت تامین زندگی روزمره و تعطیلی د
ها و  خطرناك کوه  بسبیل، با مشکالت زیادى و در وضعیتیددر سلیمانیه و ار

هاى مین و کمین مامورین مرزى را پشت سر  و سرما و گرما و میدان ها دشت
تر کمیساریاى عالی پناهندگان سازمان فترکیه رسانده و از د گذاشته و خود را به



آشکار این  اند، همواره با تبعیض پناهندگی کرده ملل در شهر وان، تقاضاى
 . اند کمیساریا مواجه شده

» ان .یو«تر ف و امنیتی مداوم دطبيحمایت اقتصادى،  تحت پوششمهاجرین  نای
پذیر قرار داده   ها در لیست کشورهاى پناهنده گیرند و یا اسامی آن نمی قرار
از طی مراحلی از سوى  آیند، پس  که می مهاجرینحالی که دیگر شود، در نمی
ایت و پشتیانی هر چند شوند و تحت حم ته میفعنوان پناهجو پذیر به« ان .یو»

ها در لیست کشورهاى  همچنین اسامی آن. گیرند قرار می نیز» ان .یو«ناچیز 
برخورد سازمان ملل متحد دربرابرمهاجرین  . شود پذیر قرار داده می پناهنده

افغانستان درکشورایران وپاکستان صد چند بدترازوضعیت این مهاجرین کرد 
  .است 

 سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، آشکارا تر کمیساریاىفاین سیاست د
چنین سیاستی قبل از این که حق و حقوق . است شمول خود  جهانٿاهدا مغایر با

در . ها را مدنظر دارد هاى غیرانسانی دولت داشته باشد، سیاست پناهنده را مدنظر
ریق خواه این است که از هر ط انسان و جریان آزادى ه هرفچنین شرایطی وظی

آمیز  هاى تبعیض برخیزد و به سیاست مهاجرینممکن، به حمایت از این 
   .کند دولت ترکیه اعتراض لیسیوشارهاى پفکمیساریاى عالی پناهندگان ترکیه و 

ت و ف را پذیر مهاجرین، درخواست پناهندگی سیاسی این٢٠٠٤ان، در ژانویه  .یو
 هرقنا فترکیه در اطرا ر مرکزى شه١٦به « وان»ها را از شهر  ، آن٢٠٠٤در ماه مه 
تاکنون از هر گونه کمك  «ان .یو« قوانین کنوانسیون ژنو، ٿاما بر خال. منتقل کرد

ها در اختیار  آن دوسیهها، قرار دادن  مادى مداوم و اقدام جهت اسکان دادن آن
چهار سال  در این سه. پذیر خوددارى کرده است  کشورهاى پناهندهيها نمایندگی

یا این . کمك کرده است ها به آنخیلي کمي یا چهار بار هر بار نیز مبلغی قط سه ف
در . پرداخت کرده است مهاجرینمبلغ ناچیزى براى درمان  ضروريکه در مواقع 
شود  ته میفپذیر «ان .یو«رد به عنوان پناهنده سیاسی از سوى فحالی که هر 



به کشور  ها رى انتقال آنهاى مالی مستمر و پیگی قانونا باید براى اسکان و کمك
 . ثالث اقدامات الزم را به عمل آورد

و  مهاجرینها ، این  دیپورت آن به لیسوو تهدید پ» ان .یو«این سیاست 
شارهاى روحی و روانی فها و  انواع و اقسام بیمارى معرض ها را در هاى آن خانواده
امت خارجیان  اق٤٩٦طبق بند ششم ماده . است هاى اجتماعی قرار داه و آسیب

بر عهده  مهاجرینتامین مایحتاج  ممنوع است، زیرا مهاجریندر ترکیه، کار 
کنند  ، ادعا می»ان .یو» مسئولین. کمیساریاى عالی پناهندگان سازمان ملل است

به ترکیه  ماندند و ورودشان باید در کردستان عراق می مهاجرینکه این 
تر فاد  مهاجرین در مقابل اعتراضبا این وجود حتا هر بار. است« غیرقانونی»
شارهایی که در کشورهاى غرب توسط احزاب و فا در ترکیه و ی» ان .یو«

دهند اما  هایی می شود وعده وارد می» ان .یو«اتر فپناهندگی به د هاى تشکل
   .اند ها نیز عمل نکرده وعده تاکنون به این

ها در  تعدادى از آن. دندبو  روز در اعتصاب غذا٤٠حدود  مهاجرینر از این فن ٤٧
ها داد تا به  به آن» ان .یو«  کههایی  با قول. منتقل شدندشفاخانه حالت اغما به 

عالین سیاسی، این ف هایشان رسیدگی کند و با درخواست احزاب و خواسته
 . به طور موقت به اعتصاب غذاى خود پایان دادند مهاجرین
د انسان لطمات غیرقابل جبرانی وارد اعتصاب غذا به دلیل این که به وجو البته
مناسبی نیست، اما طبیعی است هنگامی که براى پیشبرد  کند شیوه می

زنند قاعدتا باید مورد حمایت و  حق خود دست به اعتصاب غذا می هاى بر خواسته
وتعدادي هم  ایرانی ،کرد  مهاجر ١٢٠٠اکنون در حمایت با  . پشتیبانی قرار گیرد

دهند، با  ها را زنان و کودکان تشکیل می آن رف ن٧٠٠از  ، که بیشدر ترکیهافغاني 
آن از  هاى مالی، انعکاس آورى کمك ، جمع آورى طومار، برگزارى جلسات جمع

اتر فبا د  یك سایت اینترنتی و تماسزياندا ها، راه طریق رادیوها و تلویزیون
 بدون مرز، اتحادیه جهانی کودك، وکالى ، امنستی انترناسیونال، سازمان»ان .یو«



دوست و  المللی انسان نهادهاى بین هاى کارگرى،  اروپا، احزاب و سازمان، اتحادیه
ترین خواست این   مهم . غیره در کشورهاى غرب و ترکیه در جریان است

 خود در قبال یفاجراى وظا در ترکیه، و» ان .یو«تر فاد ع تبعیضفر مهاجرین
   .است مهاجرین
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