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بھـــاران خجستـــھ باد

مرکز مشاوره برای ایرانیان و افغانستانی ھای مقیم برلین

بھ ھمھ تبعیدیان ، پناھجویان، پناھندگان را١٣٩٣برلن فرا رسیدن نوروز و آغاز سالكانون پناھندگان سیاسي ایراني در
ت و زندگي اي راحت تر براي ھمھ یمیدواریم كھ این سال با سالمتي ، موفقی تبریك گفتھ و ا و افغانستانیو مھاجران ایراني

.ھمراه باشد
کردند،  پناھندگیایراني در آلمان تقاضاي۴۴٢۴در این سال:از جمھوري اسالمي ایران ادامھ داشت گریز ر سال گذشتھ نیزد

 و اقتصادي بر مردم ایران تیجنسی،  فرھنگي،ماعي اجت، كھ نشان دھنده استمرار فشارھاي سیاسيبیش از سال پیش،%٢حدود 
 نقض كھ نشان دھنده، ٢٠١٢بیش از%٢،٣،  دادند پناھندگیآلمان تقاضاي افغانستانی در ٧٧٣۵در این سال ھمچنین .باشدمي

ھ دولتی از ایران روزانھ حقوق انسانی در افغانستان و ایران است، زیرا بسیاری پناھجویان افغانستانی زیر فشارھای دولتی وشب
.نیز گریختھ اند

بیدادگاھھاي رژیم . سال گذشتھ، در سال پیش  نیز ادامھ یافت٣۵ وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن در 
،حملھ سیستماتیك بھ حقوق زناناعدام ھاي بي شمار،علیھ مخالفین، دگراندیشان و منتقدین، ضرب و شتم و شكنجھ زندانیان،

  دگربار نشان مي دھد كھ ..........، اقلیتھای ملی و قومی و جنسیتی و مردم کوچھ وخیاباندانشجویان، كارگران، جوانان، معلمان
 سیاست تازه . حقوق دمكراتیك در این سیستم میسر نمي باشد و براي بسیاري راھي جز فرار از كشور باقي نمي گذاردتثبیت

رئیس جمھور جدید تا حدودی سبب تشنج زدائی با دولتھای پرقدرت غربی و احیانا کاھش "نتخابا"سردمداران رژیم ایران و 
.ھمانی است کھ بوددر در ایران وخامت وضعیت حقوق بشرنسبی فشارھای اقتصادی و تحریم ھا علیھ ایران می شود، ولی 

یتی رژیم دوختھ شده و نقض سیستماتیک و روزانھ بنظر می رسد نگاه جامعھ جھانی بیشتر بھ مشکالت سیاست ھای اتمی و امن
سیاسی مدافع حقوق بشر از -حقوق بشر در جمھوری اسالمی ایران ھم چنان بھ حاشیھ رانده شود، و این وظیفھ نھادھای مدنی

ارج از عالوه بر این ما در سال گذشتھ شاھد تشدید سیاست نمایندگی ھای رژیم در خ.جملھ کانون ما را دوچندان کرده است
گزارشات متعددی از .نیز بودیم"ایران دوست"و نفوذ در نھادھای علمی و تخصصی و "فرھنگی"کشور برای برپائی نھادھای 

تھدیدھا وفشارھای دستگاه امنیتی بر ایرانیان فعال در خارج از کشور، و در این میان در برلین و دیگر شھرھای آلمان، و خانواده 
تالش دوباره ای را آغاز "بازگشت ایرانیان"دستگاه تبلیغاتی رژیم ایران در سال گذشتھ برای .دست استھای آنھا در ایران در 

در اقتصاد ورشکستھ رژیم است، و بھ "خارج از کشوری ھا"کرده، کھ بھ وضوح دارای مضمون واریز کردن پول وسرمایھ 
ست، کھ بھ عکس برخی از کسانی کھ در چندماه گذشتھ بھ اجتماعی در آن اثری نی_ھیچ عنوان از تضمین آزادی ھای سیاسی

در ھمین رابطھ نمایندگان کانون چند بار با مسئول حقوق بشر دولت .ایران بازگشتھ اند، از جملھ از برلین، بازداشت نیز شده اند
بار نگران کننده ای مبنی بر فزون بر این، اخ.آلمان و یک بار با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران مالقات داشتند

حمالت تبعیض آمیز بھ شھروندان افعانستانی مقیم ایران در .اخراج ھزاران پناھجوی افغانستانی از ایران نیز بھ گوش می رسد
.سال گذشتھ نیز ادامھ یافت

تمایل شدیدي بھ كشیدن حصار و نظامي  و بھ ویژه اتحادیھ اروپا"غرب" سیاسی در بسیاری از کشورھا-ی اجتماعیبا وجود این فشارھا
 فقط بھ عنوان مثال میتوان بھ سیاستھاي كشورھاي ھ  ودر این رابط.كردن مرزھاي خود و فشار بر پناھجویان درون این كشورھا دارد

 ھزاران پناھجو در .ل گذشتھ اشاره کرد در ساپناھجویانرفتار غیر انسانی آنھا با بھ بھ ویژه و ، ایتالیا، یونان، استرالیااروپائی از جملھ اسپانیا
در سال گذشتھ پیگیری وضعیت پناھجویان ایرانی و افغانستانی در .سال گذشتھ در راه ورود بھ کشورھای امن جان خود را از دست دادند

پناھجویانتعداد کمی از .تبار دیگر یکی از کارھای عمده کانون بود کھ ھمچنان در دستور کار اسایتالیا و گاه یونان و ترکیھ و قبرس 
 بھ در آلمان در حاشیھ اتحادیھ اروپا پناھجویانتالش برای پذیرفتن ھرچھ بیشتر .ایرانی در ترکیھ وشمال عراق از طرف آلمان پذیرفتھ شدند
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لمان و دادگاه قانون پس از ماه ھا تالش در ژانویھ سال گذشتھ  توافقی میان وزارت کشور آ.یکی از فعالیتھای مھم ما تبدیل شده است
 از طریق یونان وارد آلمان شده اند بھ یونان پس فرستاده ٢٠١۴اساسی این کشور صورت گرفت، کھ بر اساس آن پناھجویانی کھ تا پایان 

 ترس، در آلمان  فدرال بھ اجرا در آمدن قانون جدید مھاجرت، بیش از کمک بھ مھاجران  و پناھندگان  و پناھجویان، باعث .نمی شوند
فشار زیاد بھ برخی از پناھندگان، از جملھ پناھندگان .محدودیت حقوق ودست اندازی بھ خصوصی ترین جنبھ ھای زندگی آنان شده است

 شان بھ منظور محدود کردن موقعیت پناھندگی آنھا، فشار بر مھاجران دارای تابعییت دوگانھ -ایرانی، بھ دالیل سیاسی و بررسی دوباره پرونده
ختگیریھای اداره امور پناھندگی در بررسی دالیل پناھندگی پناھجویان از پیامدھای تصویب این قانون بوده، ھرچند این قانون در موارد و س

.بسیار کمی تسھیالتی برای پذیرفتھ شدگان پناھندگی از نظر مسائل انسان دوستانھ قائل شده است

 و افغانستان ھای مقیم برلن ایرانی ھاالش برای بھبود وضعیت پناھندگان ودر سال گذشتھ مقاومت علیھ این نامالیمتی ھا و ت
امکان اقامت  :برای کانون پناھندگان  و دیگر نھادھای مدافع حقوق پناھندگان وحقوق بشر در صدر کارھا قرار داشتھ است

 دوران پناھجویی و دسترسی بھ کارتھای پناھجویان در آپارتمانھای خصوصی، بھبود نسبی امکان یادگیری زبان آلمانی حتی در
استفاده از وسائل نقلیھ عمومی با قیمت نازلتر و جا بھ جایی آزادانھ حداقل میان استان ھای برلین و براندنبورگ از جملھ این 

گذشتھ بود، ولی افزایش مقرری پناھجویان پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی آلمان از جملھ اتفاقات مھم سال .فعالیت ھا می باشد
 بھ جایی آزادانھ -در ھمین جا نمی توان از ورود بسیار مشکل پناھجویان بھ آلمان، سیاست خشن اخراج پناھجویان، عدم جا

پناھجویان وطوالنی بودن بیش از حد دوران پناھجویی، شرایط بد زیست در بسیاری از کمپھای پناھجویان، جیره غدا بجای پول 
عث اعتراضات گسترده ای از سوی پناھجویان در بسیاری از شھرھای آلمان شد و بھ مارش اعتراضی و نقد نام نبرد، کھ با

کانون ضمن پشتیبانی از خواست ھای آنان در ھماھنگی و .تحصن و اعتصاب غذا و برپائی چادرھای اعتراضی در برلن رسید
بنا . ھای پناھجویان از سوی نھادھای تصمیم گیرنده می کندھمکاری با نھادھای مدافع  حقوق پناھندگان تالش در پذیرفتن خواست

 از سوی نیروھای راست و راست افراطی دو ٢٠١٣بر آمار وزارت کشور آلمان حملھ و اعتراض بھ کمپ ھای پناھندگی در 
.یژه در برلینبرابر شده، کھ ھمزمان است با چند برابر شدن حمایتھای نیروھای انسان دوست از پناھندگان و حقوق آنھابھ و

دو مسئلھ مھم در سال گذشتھ، کھ ھنوز ھم بخشا ادامھ دارند، مسائل سیاست پناھجوئی و انتگراسیون برلن را تحت تاثیر قرار 
مارش پناه جویان بھ برلن برای احقاق حقوق انسانی شان وکمبودھای روزانھ صنفی و حقوقی، کھ برای چند ماه بھ یکی :داد

بدیل شد و بھ علت ھمھ گیر شدن این خواست ھا  احتمال تغییر و یا اصالح برخی از مقررات مربوط بھ از خبر ھای مھم ت
موضوع دیگر مباحث چند ماھھ میان مسئولین دولت، نمایندگان پارلمان و نھادھای مھاجرتبار، .پناھجویان را می توان داد

ی ھمکاری و چگونگی کمک بھ این نھاد ھاست کھ از سال  و برسر ممیزه ھای جدید برا-معروف بھ مباحث کیفیتی، برای
مارش پناھجویان و کمپ اعتراضی آنان در سال گذشتھ نیز فراز و نشیب ھائی داشتھ ولی . مضمون جدیدی پیدا کرد٢٠١۴

 اصالحات دولت جدید فدرال تصمیم بھ برخی.ھمچنان یکی از مسائل حل نشده دولت ایالتی برلن و دولت فدرال آلمان می باشد
مباحث چند ماھھ میان مسئولین دولت، نمایندگان پارلمان و نھادھای .در امور پناھندگی دارد کھ جزئیات آن ھنوز روشن نیست

 نھاد ٣٢مھاجرتبار، معروف بھ مباحث کیفیتی در برلن پایان گرفت و بر طبق موازین جدید برای دو سال آتی تقاضا ھای  
.پروژه و تقاضای کانون ما از نخستین پذیرفتھ شده گان بود. تقاضا مورد پذیرش قرارگرفت٢٠٠مھاجرتبار از میان حدودا 

 با توافق سنات برلین مشاوره پناھجویان و افغانستانی ھای مقیم برلین نیز بھ عھده کانون گذاشتھ شد و ما ٢٠١٠از سپتامبر سال 
مراجعھ افعانستانی ھای مقیم برلن بھ کانون نسبت .مقیم برلین تبدیل شدیماز آن تاریخ بھ مرکز مشاوره ایرانیان و افغانستانی ھای 

.بھ شروع این پروژه افزایش ممتدی داشتھ است

 مجمع علیھ ھموفوبی و اولین اولین در رابطھ با دیگر فعالیتھای کانون می توان بھ ادامھ کاری در شورای پناھندگان برلن، در
.ه اشاره کرد بودھابراندنبورگ اشاره كرد كھ كانون پناھندگان سیاسي در برلن از موسسان آن–شوراي مھاجران در برلین 

برلن و  نشست ھای سراسری آموزگاران فارسی زبان در "کنگره والدین"عالوه بر آن نمایندگان کانون بطور مستمر در مجمع 
 اعطاء کیفیت مدیریت از اولین نھادھای مھاجرتبار مدرک  بھ عنوان یکی٢٠٠٩بھ کانون در سال .آلمان و اروپا  شرکت دارند

 در برلن شروع بھ فعالیت کرده کھ کانون یکی ار دو ابتکار و شبکھ جدیددر سال گذشتھ .شد، کھ سال گذشتھ نیز تمدید گردید
، کھ وظیفھ خود را بررسی "دوجود ندار)مھاجرتباران(بدون ما )جامعھ(ما " یکی شبکھ :نخستین پایھ گذاران ھر دو ابتکار بوده

انتقادی سیاست ھای دولت جدید برلن در مورد  ھمپیوندی قرار داده و دیگری ابتکاری است برای مشارکت بیشتر نھادھای 
.مھاجرتبار در جلب متقاضیانی کھ مایلند یک سال کار داوطلبانھ اجتماعی انجام دھند

در ادارات و  ھمراھي آنان ایرانیان و افغانستانی ھای مقیم برلین وھجویان  كمك بھ مشكالت پناھندگان و پنا گذشتھدر سال
١٨٠٠بیش از، در ادارات و موسسات مختلفنفر۴٠٠ حدودھمراھي :ھمچنان مھمترین عرصھ كار ما بودموسسات 

٣٠٠اندھی بیش از  و سازم مشاوره تلفني براي خارج از برلن٧٠٠ برلن و حدود در مشاوره تلفني ٣٠٠٠،مشاوره حضوري
. گویاي بخشي از فعالیتھاي روزانھ ما میباشند و حضور مرتب نمایندگان کانون در محل ھای زندگی پناھجویان،دوره و کالس

. رسید کھ نسبت بھ سال گذشتھ افزایش چشمگیری است٣٠٠مشاوره و کمک از طریق پست الکترونیکی در این سال بھ حدود 

 در جامعھ جدید فعالیت  و افغانستانی ھا ایرانیانمشارکت و ھمپیوندیبراي تسھیل ھر چھ بیشتر عددی کانون با پروژه ھای مت
 و اشنائی با کشور آلمان، مشاوره برای كالسھاي متعدد یادگیري زبان آلماني،  پروژه مدرسھ فارسي،پروژه زنان:ندمي ك

 فرھنگي و اجتماعي و ، جلسات متعدد و منظم سیاسي،ي كامپیوتر یادگیردورھایاز سوئی و سازماندھی...تحصیل، کاریابی و 
 از فعالیتھاي  ھائی گوشھ از سوی دیگر سازمانھاي آلماني و غیر آلماني احزاب و،ھمكاري منظم و ممتد كانون با دیگر نھادھا

زی وآموزش زبان از مارس  کمپین جدیدی در دفاع از حق پناھجویان برای تحصیل، کارآمو. گیرد مي در برسال گذشتھ ما را
عالوه بر این بھ علت مشکل تر شدن پیداکردن خانھ .سال گذشتھ فعالیتش را آغاز کرده کھ کانون نیز از پایھ گذارانش است

مناسب، بویژه برای پناھجویان و پناھندگان، گروه کار ویژه ای در این رابطھ در شورای پناھندگان برلن تشکیل شده کھ نماینده 
مشاوره با بسیاری از آنان در موارد مختلف .افزایش دانشجویان ایرانی در برلن قابل توجھ است.نیز در آن شرکت داردکانون 

در رابطھ با ازدواج زنان ایرانی و درخواست موافقت پدر برای این امر از سوی .در سال گذشتھ از فعالیت ھای جدید کانون بود
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ض ھائی از سوی ما بھ این سیاست بھ وضوح زن ستیز انجام گرفتھ کھ باید منتظر نتایج مقامات اداری در شھرداری ھا، اعترا
.آن شد

 بودیم كھ ، بویژه درمورد داشتن کار ثابت، در مورد وضعیت تابعیت ایراني ھا در آلمان در سال گذشتھ شاھد موانع بوروكراتیكي
ر خارجیان در برلن و نمایندگان احزاب در پارلمان برلن آنھا را  مسئول امو،در نشست ھاي متعدد با مسئولین ادارات بخش ھا

مشکلتر شدن آوردن خانواده از ایران و چگونگی صدور ویزای .مطرح و براي رفع آنھا پیشنھادھاي مشخصي ارائھ كردیم
اضیان ویزا برای از دو سال گذشتھ از متق.مخصوص در این رابطھ از دیگر موضوعات کاری ما و مقامات رسمی ادارات بود

گزارشات و شکایات زیادی از مشکلتر شدن تقاضای ویزا از سفارت .کشورھای قرارداد شنگن اثرانگشت نیز گرفتھ می شود
آلمان در تھران و بھ ویژه رزرو وقت از طریق اینترنت، بھ ما شده است کھ بھ نوبھ خود آنھا را بھ مسئولین امر منتقل کرده 

.ایم

انون در این سال در جلسات عمومی، در مصاحبھ ھای مطبوعاتی و از طریق رسانھ ھای ایرانی در برلن در توضیح  نمایندگان ک
خروج اجباری بسیاری از فعاالن سیاسی از ایران و اقامت آنھا در ترکیھ، .قوانین و امکانات جدید بھ جامعھ ایرانی می کوشند

ابتکارات متعددی برای کمک بھ این ایرانیان در دست اند .ای کانون در پی داشتیونان و شمال عراق ابعاد جدیدی از کار را بر
 گزارشھا و نشست با ،مصاحبھ ھا، انبوھي از جلسات.تا امکان پذیرش آنھا را در آلمان و دیگر کشورھای اروپائی تسھیل کنند

،ت نھادھاي انسان دوست، حقوق بشريمسئوالن احزاب و نھادھاي دولتي و غیر دولتي، و ھمچنین شركت منظم در جلسا
 و افغانستانی ھای دست اندركاران و افكار عمومي با خواست ھا و مشكالت ایرانیانتا، موقعیت ھائي بودند  و مھاجرینپناھندگي

. وخواست ھای آنان مورد بررسی قرار گیرندمقیم برلن آشنائي بیشتري پیدا كنند

 دولت برلن با مشكل مالي : اشاره اي نشودبا آنھا روبرو ھستیم کھي شود بھ مشكالت بزرگيبرشمردن این نكات مانع از آن نم
جدي دست بھ گریبان است و بنا بھ تجربھ، نھادھاي اجتماعي از اولین موسساتي ھستند كھ متاسفانھ با سیاستھاي كم كردن امكانات 

این امر بوده و امكان استمرار كاري آن  نسبت بھ سالھاي گذشتھ كانون پناھندگان نیز بھ طور مستقیم شامل .مواجھ خواھند شد
با تمام این مشکالت در سال . کامال قطع شد٢٠٠٧، بھ عنوان نمونھ بودجھ مدرسھ فارسی کانون از ابتدای سال كاھش یافتھ است

، زنان و ھمچنین مشاوره حقوقی تازه واردین ایرانی و افغانستانیگذشتھ برنامھ ھا و دوره ھای متعدد و جدیدی بویژه برای 
. کانون در سال گذشتھ نیز مورد استفاده قابل توجھی قرار گرفتسایت و فیس بوک-وب.رایگان سازمان دھی شدند

عالوه بر وظایف روزانھ فوق، كانون پناھندگان فعاالنھ علیھ نقض روزانھ و سیستماتیك حقوق بشر در ایران، كھ عامل اصلي 
، فعالیت كرده و در سطوح مختلف سعي در  و در سال گذشتھ ابعاد ویژه ای گرفتگي پناھندگان ایراني استره آوا وفرار

برجستھ كردن این نقض وحشیانھ حقوق انساني در مجامع ایرانیان و بین المللي، بویژه در رسانھ ھاي عمومي آلماني، داشتھ و در 
. سازماندھي كرد بیشتر موارد در ھمکاری و اتحاد با دیگر نھادھا راسا و در اعتراضي متعددي راحرکاتاین راستا 

پناھندگان، تبعیدیان و مھاجران ایراني،
ایراني در را  بھاران مردم کشورمان آزادي و برابري روزي بھ ثمر نشیند و دمکراسی،امیدواریم كھ مبارزات مردم ایران براي

. بگیرنددمكراتیك جشن

 برلن-         كانون پناھندگان سیاسي ایراني
)١٣٩٣ فروردین -٢٠١۴مارس (


