
 اوت ١٠ ی در شماره (Frankfurter Allgemeine) "نهیفرانکفورتر آلگما" ی آلمانی وزنامهر
 در آلمان است، یرانی اکی ی پناھندگی ماجرای  دربارهی گزارش نسبتا مفصلیخود حاو

 در ی در مقررات پناھندگی که سرانجام آن ممکن است باعث اصEح مھمییماجرا
 . اروپا شودی هی اتحادی محدوده

  
شدگان تابستان   اعدامادی به یبه دنبال شرکت در مراسم" کاوه پ. "شود یماجرا از تھران آغاز م 

 یاو مخف. رديگ ی قرار مسي پلگردي پری ھم جزو آنان بوده، زشی در گورستان خاوران، که عمو١٣۶٧
 آنجا به از  ورساند ی مهيخود را به ترک. شود ی از کشور خارج میشده و سرانجام با پاسپورت تقلب

 . که پدر و مادرش پناھنده ھستندیی جاشود، ی آلمان می راھونانیاز . ونانی
  

. کند ی مري و او را دستگبرد ی میپ" کاوه پ" بودن پاسپورت ی در فرودگاه فرانکفورت به جعلسيپل
 مشھور به ی نامه نیي چون طبق آشود، ی نمرفتهیتقاضا پذ. کند ی می پناھندگیتقاضا" کاوه پ"
کند،  ی پناھندگی اروپا تقاضای هی در اتحادخواھد ی، ھر کس م٢٠٠٣ هی فور١٨، مصوب "١١ نيدوبل"
 را طرح کرده و در آن ھمان کشور شی که در آن پا نھاده، تقاضاهی کشور عضو اتحادني در اولیستیبا

 .فرستند ی پس مونانی و به کنند یرا از آلمان اخراج م" کاوه پ: "جهينت. منتظر پاسخ آن باشد
  

 
  

 وناني اسفبار پناھندگان در تيوضع
  

 
 فيتوص.  شده استفي توصونانی و پناھندگان در ی پناھندگتيوضع" نهیفرانکفورتر آلگما" گزارش در

 ني آن در قوانگاهی و جای از پناھندگی درکچي بدون ھانی در عمل با پناھجوونانیدولت . تکان داده است
 کمک ی و براتسي نریپد  اساسا پناھندهونانی. شود ی مواجه می حقوق بشریھا هي و داعکيدموکرات

 ی کشورھای هيبق.  نداردیا  ی آمادگچي ھگذارند، ی کشور منی پا به ای که از سرناچارییھا به انسان
 . ندارندونانی با ی اروپا ھم تفاوت چندانی هی اتحادیجنوب

 
در سال . خورند ی در نزد مقامات خاک منشده ی بررسی ھزار تقاضا۴٠ ونانیدر : در گزارش آمده است

 تعداد به عنوان نی نفر از ا٨تنھا . اند  کردهی پناھندگی کشور تقاضانی از ایرانی ا۵٢٨ در مجموع ٢٠٠۶
 که به آنان یرپناھس.  کار نداردی  او اجازهکنند، ی نمیبه پناھنده کمک. اند آواره شناخته شده

 را گری نفر د١۵اند که در آن   مسکن دادهی تنگیرا در جا" کاوه پ. "ستي نی قابل زندگدھند، یم
 .اند چپانده

  
  
  
 
  

 



  
  

  بودن آنبخش جهي مھم نتري و تأثتيشکا
 
  
 . کندتی شکاونانی که از دولت آلمان به خاطر بازگرداندن او به دیای یامکان آن را م" کاوه پ"
 
  

  به نام اورزوj اشلونگ مونتاویليو وک Pro Asyl دھنده به پناھندگان  و مادرش به سازمان کمکپدر
)Ursula Schlung-Muntau (خانم . شود یته م ماجرا گرفیپ. طلبند ی و از آنھا کمک مکنند یرجوع م

 ی موردھادر ی بعدیھا  حکمی بسازد که مبنایا هي که از پرونده قضشود یمونتاو بر آن م-اشلونگ
  .مشابه شود

  

 
 

 و در موارد ابدی ی می شأن قانونکی برسد، حکم دادگاه جهي دولت آلمان به نتهيعل" کاوه پ" تیاگر شکا
 پناھنده را به توان ی خواھد بود که نمنی حکم ای عمومریتقر. شود ی آن حکم داده می هیمشابه بر پا

 از استانداردھا یول حداقل قابل قبتی او با رعای پناھندگی عودت داد که در آن به تقاضایکشور
 یی اروپای نامه ني به آئیا  افزودن تبصرهی در عمل به معنای حکمني به چندنيرس. شود ی نمیدگيرس

  .شود ی در اروپا وارد می پناھندگني مھم در قوانی تبصره اصzحنیبا ا. است" ١١ نيدوبل"
  

  دویچه وله، صدای آلمان:منبع


