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 Political  سياسی

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٦ مارچ ١٤
   

  پناھجويان ايرانی در جريان استۀمعامالت و مذاکرات شومی که حول پديد
   

  
ھر يک از طرفين . شود  علنی ختم نمیۀقراردادھای سياسی و اقتصادی کالن ميان دول  تنھا به متن قرارداد منتشر شد

فشار . کند ھای خود با طرف مقابل خواستھا و درخواستھائی را نيز مطرح میمذاکره طور غيرعلنی و در موازات ه ب

ن مربوط به آن کشور و سنگ اندازی در روند پذيرش و تکميل  عدم پذيرش پناھجويا،به مخالفان سياسی خود در تبعيد

 آزادی زندانيان و ، پيشگيری از اکسيونھای مخالف رژيم،  استخدام وابستگان به سفارت در مشاغل کليدی،نانآ ۀپروند

 کاھش ، رابطه فعال کردن ارتباطات اطالعاتی متقابل در ھمين، ايجاد تسھيالت ويزائی و آمد و شد شھروندان،تبادل آنھا

 قراردادھای اقتصادی و سياسی به آن ۀعنوان دنباله ميزان ماليات ھا و خالصه دھھا مطالبه و آرزوی کناری را ب

  .دھند اتصال می

...................  

توان بدترين شرايط  روند پناھندگی   خاورميانه را میۀويژه پس از آغاز کلنگی شدن منطقه طی چند سال اخير و ب 

افزايش : گم شدن در ارقام نجومی مھاجران جديد از سوريه و عراق. حساب آورده  بين الملل  نيز بۀانيان به جامعاير

که از دام امنيتی را حضور پررنگ پناھجويان ايرانی ...فريقائی و اشی و کشورھای يده ماری پناھجويان افغان و بنگلآ

  .تر نموده است بسيار کمرنگ ،حاکمان جمھوری اسالمی رھيده بودند

 صبر ، انتظار بی حد و بسيار طوالنی برای پذيرش پناھندگی و حتی پذيرفته شدگان برای انتقال به کشور امن ثالث

ويژه پناھجويان ه نا گفته پيداست که پناھجويان و ب. دھد رامی به اين درماندگان پناھجو آموزش داده و میه آايوب را ب

 تمامی امکانات مالی موجود خود را از ،ه خروج از کشور و با اميد رسيدن به مقصدسياسی و ناراضی در حين اقدام ب
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دھند و پل ھای پشت سر را تخريب می کنند و بدين شکل راھی پر خطر وبی بازگشت را در برابر خود قرار  کف می

  . دھند می

ھم اکنون ولی . شوند  ناکجاآبادھا میۀوانناگفته پيداست که اين طيف با تمامی سرمايه ھا و باقی مانده ھای مالی خويش ر

شود که پس از برجام کشور ايران را در رديف کشورھای امن رده بندی و از پذيرش پناھندگان   شنيده میئیزمزمه ھا

ھر روزه اخبار بازداشت و . ن کارگری و مدنی است فعاال،زندانھا مملو از زندانيان سياسی. سياسی آن سرباز زنند

 آنست که شرايط ۀشود و نشاندھند  مجدد زندانيان و افزودن احکام  اسيرشدگان در جرايد منتشر میۀحبس و محاکم

  . مراتب اسفبار تر از گذشته استه  روحانی نه تنھا بھتر نشده که بۀزندانيان سياسی و مدنی در دور

يان حکومتيان و مردم آزادی بيان مورد تعرض دائمی مراکز اطالعاتی امنيتی است و سانسور حرف اول را م

لحاظ بين المللی اما گويای ه معامالت علنی و غير علنی حاکمان  ب. کشورمان را به خود اختصاص داده است

برند با خطر ديپورت و باز  سر میه قراردادھای شومی است که پناھجويان ايرانی  را که در مراحل پذيرش و انتقالل ب

 ميان جمھوری اسالمی و کشورھای اروپائی و همات در پی معامالت پشت پرداين اقدا. رو کرده استه پس دادن روب

  . باشد استراليا می

ھر يک از . شود ختم نمیو قراردادھای سياسی و اقتصادی کالن ميان دول  تنھا به متن قرارداد منتشر شده علنی 

. کند  درخواستھائی را نيز مطرح میھای خود با طرف مقابل خواستھا ومذاکره طور غيرعلنی و در موازات ه طرفين ب

 عدم پذيرش پناھجويان مربوط به آن کشور و سنگ اندازی در روند پذيرش و ،فشار به مخالفان سياسی خود در تبعيد

 آزادی ، پيشگيری از اکسيونھای مخالف رژيم،  استخدام وابستگان به سفارت در مشاغل کليدی،نانآ ۀتکميل پروند

 فعال کردن ارتباطات اطالعاتی متقابل در ھمين ، ايجاد تسھيالت ويزائی و آمد و شد شھروندان،زندانيان و تبادل آنھا

 قراردادھای اقتصادی و ۀعنوان دنباله  کاھش ميزان ماليات ھا و خالصه دھھا مطالبه و آرزوی کناری را ب،رابطه

  .دھند سياسی به آن اتصال می

 در فرانسه ، پناھجويان ايرانی پشت مرزھای مقدونيه شانسی برای عبور نمی يابند،ت که پس از برجامھم از اينروس

 ،قوانين جديد مھاجرت. خوابند ناچار می شوند تا لب ھای خود را بدوزند و  در مرزھای مقدونيه روی ريل قطار ھا می

 کرده است و راه ورود آنان به اروپا را از طرق روه  را با مشکالت تازه ای روبپذيرش پناھجويان ايرانی و افغان

 پناھندگی ھمواره تابعی از مناسبات سياسی ألۀمس.  بسته اند،قانونی و مرزی و ھمانگونه که تا کنون انجام شده است

ری نسبت به گذشته نکرده است اما پس از تفاھمات ييگونه تغ واقعيت کنونی به لحاظ آماری و عملی ھيچ. بوده است

مريکا نيز ا پناھندگی ايرانيان به اروپا و ألۀی و مذاکرات و معامالت اقتصادی و آنطور که از شواھد پيداست مسئه ھست

 اولين قربانيان ۀش در زمريده ويان پاکستان و افغانستان و بنگلويژه ايرانيان و پناھجه کليد خورده است و پناھجويان و ب

  .اين وقايع شوم قرار دارند

  .کند طور مضاعف تھديد میه يطی شايعه ای شوم نيز پناھندگان ايرانی در استراليا را بدر چنين شرا

 نظر می آيد به تفاھماتی منجر شده است که میه نطور که بآ ايران و استراليا و ۀ مذاکرات طوالنی مدت وزرای خارج

 مذاکرهب خبری خود ضمن اشاره به اين خبرگزاری آسوشيتدپرس در يکی از مطال. دنبال داشته باشده تواند فجايعی را ب

 نو مورد ۀ ھزار ايرانی پناھجو در استراليا و يا خارج از آن ھمانند گين٩ھا خاطر نشان کرده است که بازگرداندن 

  . مذاکره قرار داشته اند

 چنانچه بين دو قدام آنھااين ا. ر دين و پذيرش مسيحيت قرار دارندييدر ميان اين پناھجويان تعداد زيادی با کيس تغ

تواند برای آنھا  تبادل اطالعاتی نيز صورت گيرد و بر طبق قوانين جمھوری اسالمی  می) قريب به يقين(حکومت 
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ه از سوی ديگر کم نيستند پناھندگان سياسی ايرانی که خطرات گذر از مرزھا را ب. دنبال داشته باشده خطر مرگ را ب

يای آزادی و ؤو مرگ ر. پذيرش پناھندگی و انتقال به کشور سوم در مانده اندجان خريده اند و ھم اکنون در ھزارتوی 

  .يت می کنندؤامنيت و دنيای بھتر را پيش چشمان خود ر

 وارد شده اند و تا مدتی پيش با دربھای المان در ميان پناھجويانی که در طول سال گذشته به کشورھای اسکانديناوی و 

رامی صدای خشونت و تنفر از سوی بخشی افزاينده از اھالی و آ بودند اما به روه باز و مرزھای بی مشکل روب

 ابزاری از اين پديده توانسته اند ضمن علنی ۀ با استفادالماناحزاب دست راستی و فاشيستی . شود دولتھايشان شنيده می

تی ظاھر آ در انتخابات مانالعنوان يکی از سه حزب قوی ه رود که ب ن میآشدن فعاليت ھايشان تقويت شوند و بيم 

  .شوند

علت جنگ و نابودی و ه ھمانھا که سرزمين شان را ب.  در صدد است تا دھھا ھزار تن از آنھا را بازگردانديدندولت سو

 با موجی از تنفر بخشی از الماندر کشور . خطر مرگ و فقر و گرسنگی ترک کردند و به اين مھاجرات اميد ھا بستند

مرور نجوای بازپس دادن ه ه و ھر روزه از انفجار يا آتش سوزی محل اسکان آنھا خبر می آيد و برو شده اھالی روب

  .شود آنھا بلندتر می

. ثر واقع شودؤتواند بر روند پناھندگی موجود م بی ترديد واکنش حاميان پناھندگان به تنھائی و از پشت تريبون خود نمی

 اعتراض وجدانھای بيدار را طنين افکند و از حق پناھندگی در مفھوم عام تواند  ما میۀھمبستگی عمومی  و صدای يگان

  .ان دفاع کند

  .ثر داردؤسايت گزارشگران دراين زمينه اقدامات جمعی را پر اھميت و آمادگی حضور م

  بھروز سورن
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