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 مرکز مشاوره برای ايرانيان و افغانستانی ھای مقيم برلين

 
 

 و به ھمه تبعيديان ، پناھجويان، پناھندگان و مھاجران ايراني را ١٣٩٢ برلن فرا رسيدن نوروز و آغاز سال كانون پناھندگان سياسي ايراني در
 .ت و زندگي اي راحت تر براي ھمه ھمراه باشديين سال با س8متي ، موفقي تبريك گفته و اميدواريم كه اافغانستانی

 

 بيش از سال پيش،% ٣٠کردند، حدود  پناھندگیايراني در آلمان تقاضاي ۴٣۴٨ در اين سال :از جمھوري اس�مي ايران ادامه داشت گريز ر سال گذشته نيزد

آلمان  افغانستانی در ٧۴٩٨در اين سال ھمچنين . باشد  و اقتصادي بر مردم ايران ميتیجنسي،  فرھنگي، اجتماعي،كه نشان دھنده استمرار فشارھاي سياسي
 نقض روزانه حقوق انسانی در افغانستان و ايران است، زيرا بسياری پناھجويان افغانستانی زير كه نشان دھنده، ٢٠١١، تقريبا مانند سال  دادند پناھندگیتقاضاي

 .از ايران نيز گريخته اندفشارھای دولتی وشبه دولتی 

بيدادگاھھاي رژيم عليه مخالفين، .  سال گذشته، در سال پيش  ابعاد جديدی به خود گرفت٣۴وضعيت اسفبار حقوق بشر در ايران و نقض سيستماتيک آن در 
 دانشجويان، كارگران، ،يستماتيك به حقوق زنان سنگسار، حمله س احکام اعدام ھاي بي شمار، تجاوز،دگرانديشان و منتقدين، ضرب و شتم و شكنجه زندانيان،

 حقوق دمكراتيك در اين سيستم ميسر نمي باشد و تثبيتدگربار نشان مي دھد كه  ....  ، اقليتھای ملی و قومی و جنسيتی و مردم کوچه وخيابانجوانان، معلمان
 سازمانھای بين المللی نيز از ھمه  سال گذشته در ايران به حدی بود که وخامت وضعيت حقوق بشردر. براي بسياري راھي جز فرار از كشور باقي نمي گذارد

ايران در سال گذشته نيز : اين مسائل و مشک�ت فقط به درون ايران محدود نگشته و جنبه بين المللی نيز به خود گرفت. ن اين وضعيت صحبت می کنندشدبدتر
نه نگاه جامعه جھانی بيشتر به مشک�ت سياست ھای اتمی و امنيتی رژيم دوخته شده و نقض سيستماتيک ھمچنان يکی از کانونھای بحرانی در منطقه بود، متاسفا

سياسی مدافع حقوق بشر از جمله کانون ما را دوچندان -و روزانه حقوق بشر در جمھوری اس�می ايران معموZ به حاشيه رانده شده، و اين وظيفه نھادھای مدنی
 می توان به تشديد فعاليت نيروھای امنيتی رژيم ايران در خارج از کشور و در آلمان ھم اشاره کرد، که دادستانی کل آلمان را نيز در ھمين رابطه. کرده است

اھندگان در فوريه امسال سه نفر ايرانی به جرم جاسوسی عليه پن. وارد ماجرا کرده است و بنا بر تقاضای آنھا برخی از عوامل ايران در آلمان دستگير شده اند
و " فرھنگی" ع�وه بر اين ما در سال گذشته شاھد تشديد سياست نمايندگی ھای رژيم در خارج از کشور برای برپائی نھادھای .ايرانی در اسپانيا دستگير شدند

 ايرانيان فعال در خارج از کشور، و گزارشات متعددی از تھديدھا وفشارھای دستگاه امنيتی بر. نيز بوديم" ايران دوست"نفوذ در نھادھای علمی و تخصصی و 
در ھمين رابطه نمايندگان کانون چند بار با مسئول حقوق بشر دولت . در اين ميان در برلين و ديگر شھرھای آلمان، و خانواده ھای آنھا در ايران در دست است

 اين، اخبار نگران کننده ای مبنی بر اخراج ھزاران پناھجوی فزون بر.  آلمان و يک بار با گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد ايران م�قات داشتند
 .  حم8ت تبعيض آميز به شھروندان افعانستانی مقيم ايران در سال گذشته شدت بيشتری يافت. افغانستانی از ايران نيز به گوش می رسد

 

 تمايل شديدي به كشيدن حصار و نظامي كردن مرزھاي خود و يه اروپا و به ويژه اتحاد"غرب " سياسی در بسياری از کشورھا-ی اجتماعیبا وجود اين فشارھا 
به و   يونان و و ايتاليااروپائی از جمله اسپانيا فقط به عنوان مثال ميتوان به سياستھاي كشورھاي ه  ودر اين رابط. فشار بر پناھجويان درون اين كشورھا دارد

در سال گذشته پيگيری وضعيت پناھجويان ايرانی و افغانستانی در يونان و ترکيه و  .ال گذشته اشاره کرد در سپناھجويانرفتار غير انسانی آنھا با به ويژه 
 ايرانی در ترکيه وشمال عراق از طرف پناھجويانتعداد کمی از . بار ديگر يکی از کارھای عمده کانون بود که ھمچنان در دستور کار استايتاليا و گاه قبرس 

پس از ماه ھا .  به يکی از فعاليتھای مھم ما تبديل شده استدر آلمان در حاشيه اتحاديه اروپا پناھجويانت8ش برای پذيرفتن ھرچه بيشتر  .آلمان پذيرفته شدند
 ٢٠١٣يان ت8ش در ژانويه سال گذشته  توافقی ميان وزارت کشور آلمان و دادگاه قانون اساسی اين کشور صورت گرفت، که بر اساس آن پناھجويانی که تا پا

در آلمان  فدرال به اجرا در آمدن قانون جديد مھاجرت، بيش از کمک به مھاجران  و . از طريق يونان وارد آلمان شده اند به يونان پس فرستاده نمی شوند
زياد به برخی از پناھندگان، از فشار . پناھندگان  و پناھجويان، باعث  ترس، محدوديت حقوق ودست اندازی به خصوصی ترين جنبه ھای زندگی آنان شده است

 شان به منظور محدود کردن موقعيت پناھندگی آنھا، فشار بر مھاجران دارای تابعييت دوگانه و -جمله پناھندگان ايرانی، به دZيل سياسی و بررسی دوباره پرونده
يب اين قانون بوده، ھرچند اين قانون در موارد بسيار کمی تسھي�تی سختگيريھای اداره امور پناھندگی در بررسی دZيل پناھندگی پناھجويان از پيامدھای تصو

 .برای پذيرفته شدگان پناھندگی از نظر مسائل انسان دوستانه قائل شده است
  

 کانون پناھندگان سياسی در سال گذشته مقاومت عليه اين نام�يمتی ھا و ت�ش برای بھبود وضعيت پناھندگان، پناھجويان وايرانی و افغانستانی مقيم برلن برای
امکان اقامت  پناھجويان در آپارتمانھای خصوصی، :  ايرانی در برلن و ديگر نھادھای مدافع حقوق پناھندگان وحقوق بشر در صدر کارھا قرار داشته است

جا به جايی آزادانه قليه عمومی با قيمت نازلتر و بھبود نسبی امکان يادگيری زبان آلمانی حتی در دوران پناھجويی و دسترسی به کارتھای استفاده از وسائل ن
افزايش مقرری پناھجويان پس از تصميم دادگاه قانون اساسی آلمان از جمله .   از جمله اين فعاليت ھا می باشدحداقل ميان استان ھای برلين و براندنبورگ

 به جايی آزادانه - پناھجويان به آلمان، سياست خشن اخراج پناھجويان، عدم جااتفاقات مھم سال گذشته بود، ولی در ھمين جا نمی توان از ورود بسيار مشکل
نام نبرد، که باعث .... پناھجويان وطوZنی بودن بيش از حد دوران پناھجويی، شرايط بد زيست در بسياری از کمپھای پناھجويان، جيره غدا بجای پول نقد

از شھرھای آلمان شد و به مارش اعتراضی و تحصن و اعتصاب غذا و برپائی چادرھای اعتراضی در اعتراضات گسترده ای از سوی پناھجويان در بسياری 
 . برلن رسيد
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 ھرچند بيش از چھار سال از تصويب اجازه اقامت برای کسانی که مدت طوZنی در آلمان ھستند، می گذرد ولی استفاده و يا اعطا آن بقدری بوروکراتيک و 
 تعيين شده بود، ٢٠١١با وجود اينکه مدت اعطا اين اقامت تا پايان سال . � تعداد بسيار کمی توانسته اند تا کنون از آن استفاده کننددست وپا گير است که عم

 .ابتکارات متعددی برای راحت تر کردن و تمديد آن در کارند
 

قيم برلين نيز به عھده کانون گذاشته شد و ما از آن تاريخ به مرکز مشاوره  با توافق سنات برلين مشاوره پناھجويان و افغانستانی ھای م٢٠١٠از سپتامبر سال 
 . ايرانيان و افغانستانی ھای مقيم برلين تبديل شديم

جرين در نماينده کانون به عنوان يکی از شش نماينده مھا. به اجرا در آمد) ھمپيوندی( در برلين به عنوان اولين استان آلمان قانون انتگراسيون ٢٠١١ژانويه 
ارزيابی اين قانون پس از دو سال، چگونگی . شورای مشاور دولت برلن آن زمان برای مسائل مھاجران  و پناھندگان در برلين در تدوين آن نقشی مستقيم داشت

 .ل جاری نيز  ادامه خواھد د اشت، بويژه در دولت جديد برلن در دستور کار جدی نھادھای مھاجرتبار در سال گذشته بوده و در سا)و يا نشدنش( اجرا شدن 
 

مارش پناه : دو مسئله مھم در نيمه دوم سال گذشته، که ھنوز ھم بخشا ادامه دارند، مسائل سياست پناھجوئی و انتگراسيون برلن را تحت تاثير قرار داد
 به يکی از خبر ھای مھم تبديل شد و به علت ھمه گير جويان به برلن برای احقاق حقوق انسانی شان وکمبودھای روزانه صنفی و حقوقی، که برای چند ماه
موضوع ديگر مباحث چند ماھه ميان مسئولين دولت، .  شدن اين خواست ھا  احتمال تغيير و يا اص8ح برخی از مقررات مربوط به پناھجويان را می توان داد

 برسر مميزه ھای جديد برای ھمکاری و چگونگی کمک به اين نھاد ھاست که  و-نمايندگان پارلمان و نھادھای مھاجرتبار، معروف به مباحث کيفيتی، برای
 .جمع بند اين مباحث قرار است در تابستان امسال به پارلمان برلن برای تصميم گيری ارائه شود.  مضمون جديدی پيدا کند٢٠١۴قرار است از سال 

 

 – شوراي مھاجران در برلين  مجمع عليه ھموفوبی و اولين اولينشورای پناھندگان برلن، در در رابطه با ديگر فعاليتھای کانون می توان به ادامه کاری در 

کنگره "ع�وه بر آن نمايندگان کانون بطور مستمر در مجمع . ه اشاره کرد بودھا براندنبورگ اشاره كرد كه كانون پناھندگان سياسي در برلن از موسسان آن
 به عنوان يکی از اولين نھادھای ٢٠٠٩به کانون در سال . وزگاران فارسی زبان در آلمان و اروپا  شرکت دارندبرلن و  نشست ھای سراسری آم" والدين

 . اعطاء شد، که سال گذشته نيز تمديد گرديدکيفيت مديريتمھاجرتبار مدرک 
 

از آغاز کار در دسامبر سال گذشته از کانون بازديد کردند و برلن در ژوئن و مسئول جديد اين بخش در برلن چند ھفته پس ) ھمپيوندی(معاون وزير انتگراسيون 
آنھا ضمن بازديد . در باره سياست ھای دولت جديد برلن در امور مشارکت، ھمپيوندی، پناھندگی و ديگر مسائل و مسئوليت ھای مشترک به تبادل نظر پرداختند

 .  مشک�ت و مسائل آن ھا نيز آشنا شدنداز کورس آموزشی کانون با پناھجويان جديد ايرانی و افعانستانی و
 

ھمچنان مھمترين عرصه در ادارات و موسسات  ھمراھي آنان ايرانيان و افغانستانی ھای مقيم برلين و كمك به مشك�ت پناھندگان و پناھجويان  گذشتهدر سال 
 مشاوره ٧٠٠ برلن و حدود در مشاوره تلفني ٣٠٠٠ ، حضوري مشاوره١٨٠٠ بيش از ، در ادارات و موسسات مختلفنفر ٧۵٠  حدودھمراھي : كار ما بود

 گوياي بخشي از  و حضور مرتب نمايندگان کانون در محل ھای زندگی پناھجويان، دوره و ک8س٣٠٠ و سازماندھی بيش از تلفني براي خارج از برلن
 .فعاليتھاي روزانه ما ميباشند

 

 پروژه ،پروژه زنان: ند در جامعه جديد فعاليت مي ك و افغانستانی ھا ايرانيان مشارکت و ھمپيوندیيشتر براي تسھيل ھر چه بکانون با پروژه ھای متعددی  
 از سوئی و سازماندھی...  و اشنائی با کشور آلمان، مشاوره برای تحصيل، کاريابی و  ك8سھاي متعدد يادگيري زبان آلماني، پروژه جوانان،مدرسه فارسي

 سازمانھاي آلماني و  احزاب و، فرھنگي و اجتماعي و ھمكاري منظم و ممتد كانون با ديگر نھادھا، جلسات متعدد و منظم سياسي،ر يادگيري كامپيوتدورھای
 کمپين جديدی در دفاع از حق پناھجويان برای تحصيل، کارآموزی . گيرد مي در بر از فعاليتھاي سال گذشته ما را ھائی گوشه از سوی ديگرغير آلماني
ع8وه بر اين به علت مشکل تر شدن پيداکردن خانه مناسب، .  زبان از مارس سال گذشته فعاليتش را آغاز کرده که کانون نيز از پايه گذارانش استوآموزش

 . شرکت داردبويژه برای پناھجويان و پناھندگان، گروه کار ويژه ای در اين رابطه در شورای پناھندگان برلن تشکيل شده که نماينده کانون نيز در آن
 

 بوديم كه در نشست ھاي متعدد با ، بويژه درمورد داشتن کار ثابت، در مورد وضعيت تابعيت ايراني ھا در آلمان در سال گذشته شاھد موانع بوروكراتيكي
ع آنھا پيشنھادھاي مشخصي ارائه  مسئول امور خارجيان در برلن و نمايندگان احزاب در پارلمان برلن آنھا را مطرح و براي رف،مسئولين ادارات بخش ھا

از . مشکلتر شدن آوردن خانواده از ايران و چگونگی صدور ويزای مخصوص در اين رابطه از ديگر موضوعات کاری ما و مقامات رسمی ادارات بود. كرديم
 . سال گذشته از متقاضيان ويزا برای کشورھای قرارداد شنگن اثرانگشت نيز گرفته می شود

  

 کانون در اين سال در جلسات عمومی، در مصاحبه ھای مطبوعاتی و از طريق رسانه ھای ايرانی در برلن در توضيح قوانين و امکانات جديد به نمايندگان 
برای کانون در خروج اجباری بسياری از فعاZن سياسی از ايران و اقامت آنھا در ترکيه، يونان و شمال عراق ابعاد جديدی از کار را . جامعه ايرانی می کوشند

انبوھي از .  ابتکارات متعددی برای کمک به اين ايرانيان در دست اند تا امکان پذيرش آنھا را در آلمان و ديگر کشورھای اروپائی تسھيل کنند. پی داشت
سات نھادھاي انسان دوست، حقوق  گزارشھا و نشست با مسئوZن احزاب و نھادھاي دولتي و غير دولتي، و ھمچنين شركت منظم در جل،مصاحبه ھا، جلسات
 مقيم برلن آشنائي  و افغانستانی ھای دست اندركاران و افكار عمومي با خواست ھا و مشك�ت ايرانيانتا، موقعيت ھائي بودند  و مھاجرين پناھندگي،بشري

 . وخواست ھای آنان مورد بررسی قرار گيرندبيشتري پيدا كنند
 

دولت برلن با مشكل مالي جدي دست به گريبان است و .  اشاره اي نشودبا آنھا روبرو ھستيمنمي شود كه به مشك�ت بزرگي برشمردن اين نكات مانع از آن    
كانون پناھندگان نيز به طور مستقيم . بنا به تجربه، نھادھاي اجتماعي از اولين موسساتي ھستند كه متاسفانه با سياستھاي كم كردن امكانات مواجه خواھند شد

، به عنوان نمونه بودجه مدرسه فارسی کانون از ابتدای سال ل اين امر بوده و امكان استمرار كاري آن  نسبت به سالھاي گذشته كاھش جدي يافته استشام
عدد و جديدی بويژه با تمام اين مشک�ت در سال گذشته برنامه ھا و دوره ھای مت. ٢٠١٢ کام� قطع شد و يا کاھش بودجه بخشی از کادر مشاوره در سال ٢٠٠٧
 کانون در سال گذشته نيز مورد استفاده قابل سايت-وب. ، زنان و ھمچنين مشاوره حقوقی رايگان سازمان دھی شدندتازه واردين ايرانی و افغانستانیبرای 

 .   توجھی قرار گرفت
 

گي پناھندگان   آواره وك حقوق بشر در ايران، كه عامل اصلي فرارع�وه بر وظايف روزانه فوق، كانون پناھندگان فعاZنه عليه نقض روزانه و سيستماتي  
، فعاليت كرده و در سطوح مختلف سعي در برجسته كردن اين نقض وحشيانه حقوق انساني در مجامع ايرانيان  و در سال گذشته ابعاد ويژه ای گرفتايراني است

 راسا و در بيشتر موارد با ھمکاری و اتحاد با ديگر  اعتراضي متعددي راحرکات اين راستا و بين المللي، بويژه در رسانه ھاي عمومي آلماني، داشته و در
 . سازماندھي كردنھادھا

 
 

 پناھندگان، تبعيديان و مھاجران ايراني،

 ني دمكراتيك جشنايرا در را  بھاران مردم کشورمان آزادي و برابري روزي به ثمر نشيند و دمکراسی،اميدواريم كه مبارزات مردم ايران براي

 . بگيرند

  

                                                           

  برلن-             كانون پناھندگان سياسي ايراني                                                                                

  )١٣٩٢ فروردين -٢٠١٣مارس  (                                                                                              


