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    از قانون مهاجرت آلمان)PRO  ASYL (» انجمن مدافعان  پناهندگي«انتقاد    

  سايه زياد ـ روشنايي كم
  ترين نكات قانون مهاجرت نقدي بر محوري

 ترجمه از ناصر ايرانپور
  

قانون مهاجرت به اهداف اعالم شدة خود مبني بر ممكن ساختن مهاجرت، 
اين قانون كه از . دست نيافته استرشد انتگراسيون و دفاع از پناهجويان 

نام گرفته » رفرم ويرانه«) »Pro Asyl«(» انجمن طرفداران پناهندگي«طرف 
  .يير مباني اصلي سياست تاكنوني مهاجرت فاصله داردغاست، فرسخها از ت

. امر مهاجرت در قانون نامبرده به شيوة ترقيخواهانه تنظيم نگرديده است  
 ابزار مهم هدايت مهاجرت به صورت سيستم امتيازبندي كه يك

ها و  مسيحي نگرانه و مستقل از بازار كار بود، تحت فشار سوسيال آينده
توقف جذب نيروي كار كه از سال . ها حذف گرديد مسيحي دمكرات

  .ماند  وجود دارد، به قوت خود باقي مي1973
جامعه و ام خارجيان در غبه مفهوم جذب و اد[قانون مهاجرت، انتگراسيون   

را ] آلمان... دادن فعال و برابرحقوق آنها در حيات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و  شركت
نخورده گذاشته و آن را منحصر به فراگيري زبان  به ميزان زيادي دست
طبق اين قانون برخي از مهاجرين جديد نه تنها . آلماني نموده است

. ا خواهند داشتهاي زبان ر حق، بلكه همچنين وظيفة شركت در دوره
اند  حتي ممكن است مهاجريني كه تاكنون در آلمان زندگي كرده

موظف گردند در اين كالسها شركت ورزند و تخطي از آن ممكن است 
و از لحاظ كمكهاي اعطا ] اقامت[مجازاتهايي را از لحاظ قانون خارجيان 

 .شدة اجتماعي براي خارجيان دربرداشته باشد
اندن را براي كساني كه سالها در آلمان بصورت قـانون مهاجرت حق م 

 217000از بيش از . اند قائل نگرديده است زندگي كرده» دولدونگي«
هزار نفر 150كنند،  زندگي مي» دولدونگ«خارجي كه بر پاية اقامت نوع 

اعطاي حق ماندن به . برند  سال است كه در آلمان بسر مي5بيشتر از 
 .م داردخارجيان دولدونگي ضرورت مبر

در آخرين دور مذاكرات حول قانون مهاجرت مسائل مهاجرت با مسائل  
بدون اينكه منتظر بمانند كه ببينند تاثير دو . امنيتي مخلوط گرديد

بدين ترتيب با اين قانون . مجموعه قانون ضد ترور قبلي چه خواهد بود
ن دور جديدي از فعاليت جهت تشديد موازين قانوني مربوط به خارجيا

 .از نمودندغرا آ
  

 2005سر انجام پس از سالها مذاكره، قانون مهاجرت در اول ژانوية 
  .به اجرا درخواهد آمد

  

  جزئيات قانون  
 

  يردولتي و جنسي به عنوان دليل پناهندگيغپذيرش تعقيب 

يردولتي و جنسي، زيرپاگذاشتن كنوانسيون پناهندگي ژنو غبا پذيرش تعقيب 
و » پرو آزول«و اين يك موفقيت بزرگ . يابد  پايان ميباالخره در اين زمينه

ديگر سازمانهاي مدافع پناهندگي و حقوق بشر در پي فعاليتهاي آنها براي 
قـبـل از تصويب قانون مهاجرت، . شود حفظ حق پناهندگي محسوب مي
» مــوازيــن كــلــي صــالحــيــت«اتــحــاديـة اروپــا به اصطالح 

)Qualifikationsrichtlinie( به تصويب رسانيد2004 را در اواخر آوريل  .
بر اساس اين موازيِن دولت آلمان در هر حال بدون قانون مهاجرت هم 

يردولتي و جنسي را بعنوان دليل پناهندگي به رسميت غموظف بود، تعقيب 
  .بشناسد

در گذشته درخواست پناهندگي خيلي از پناهجويان ـ مثالً 
گرديد، چون تعقيبي كه متوجه آنها بوده از طرف دولت  ها ـ رد مي سومالي

اما در آينده بايد به پناهجوياني كه از كشورهاي در حال . نبوده است
همچنين در گذشته اگر كسي به . آيند، پناهندگي اعطا نمود فروپاشي مي

اش در آلمان  گرفت، پناهندگي داليل ويژگيهاي جنسي تحت تعقيب قرار مي
اكنون در هنگام اجراي . شد رد مي» روي خصوصي ادهزي«بعنوان يك 

  . از آن بيرون نيايد موازين جديد بايد مراقب بود كه استراتژي طفره
  

  »اجتماعي«همسانسازي هويت پناهندگي سياسي و پناهندگي 

بعد بر طبق اين قانون حقوق و هويت پناهندگاني كه بر اساس كنوانسيون  من
كه ( قانون خارجيان 1، بند 51دگي بر اساس پاراگراف پناهن[اند  ژنو پذيرفته شده

با پناهندگان سياسي ] )نيز ناميده شده است» پناهندگي كوچك«يا » پناهندگي اجتماعي«
هر دو . گردد يكسان مي] اند  آ قانون اساسي آلمان پذيرفته شده16كه بر اساس بند [

ة اقامت گروه پناهنده پس از پذيرش درخواست پناهندگي آنها، اجاز
)Aufenthaltserlaubnis(گيرند و اين به معني بهتر شدن پناهندگي بر   مي

باشد،  اساس كنوانسيون ژنو، اما بدتر شدن موقعيت پناهندگان سياسي مي
چون اين دستة دومي در گذشته بالفاصله پس از قبولي، حق اخذ اقامت دائم 

ي همسران و فرزندان از طرفي ديگر با قانون جديد اين امكان برا. را داشت
آيد   و مجرد پناهندگان پذيرفته شده بر اساس كنوانسيون ژنو بوجود ميغنابال

قبالً اين امكان تنها براي پناهندگان پذيرفته . كه پناهندگي خانوادگي بگيرند
  . قانون اساسي آلمان وجود داشت16شده بر اساس بند 

  

  پناهندگيعدم پذيرش فعاليت خارج از كشور به عنوان دليل 

در آينده فعالتيهاي خارج از كشور ـ بمثابة دليلي كه خود متقاضي براي 
 بوجود آورده ـ موجب اخذ )Folgeantrag(درخواست مجدد پناهندگي 

و اين . گردد نمي]  قانون خارجيان51بند [پناهندگي بر اساس كنوانسيون ژنو 
د شخص محرك درحاليست كه كنوانسيون ژنو تفاوتي قائل نيست كه آيا خو

و باعث و باني اين تعقيب است و يا تعقيب كي و كجا روي داده است، بلكه 
كند اين است كه آيا پناهجو نياز به  تنها سوالي كه اين كنوانسيون مطرح مي

  .پناه دارد يا نه
  

  گردد مكرر منتفي مي» دولدونگهاي«

موازين بخاطر رعايت «اوتو شيلي، وزير دولت فدرال آلمان مدعي است كه 
شيلي، خبرگزاري . (»شود انساني اقامت دولدونگ بصورت مكرر تمديد نمي

و بسياري از آنـانـي كـه بـا امـور » پــرو آزول«اما ) 2004 مه 26. پ.د.د
پـنـاهـجـويـان و خـارجـيـان سروكار دارند نگران اين هستند كـه ادارات 

 هزار 217از در آينده بسياري ) Ausländerbehörden(خـارجـيـان 
حقوقي و بالتكليفي نگه  ها را سالهاي متمادي عمدتاً همچنان در بي دولدونگي

  به خارجياني كه ) قانون اقامت3، بند 10پاراگراف (بر طبق اين قانون . دارند
 قانون دادرسي 3، بند 30درخواست پناهندگي آنها بر اساس پاراگراف 

 رد )offensichtlich unbegründet(» آشكارا ناموجه«پناهندگي بعنوان 
تنها در . شود  داده نمي)Aufenthaltserlaubnis(شده است اجازة اقامت 

» آشكارا ناموجه« بيش از نيمي از درخواستهاي پناهندگي بعنوان 2003سال 
در صدور چنين » ادارة فدرال براي پذيرش پناهندگي«. رد گرديده است
ين درحاليست كه بسياري از اشخاصي كند و ا انگارانه عمل مي حكمهايي  سهل

. شان رد شده است، نيازمند پناه هستند كه به اين شيوه درخواست پناهندگي
توانند به كشورهايشان  اند، نمي خيلي از آنها با وجود پاسخ ردي كه گرفته

شود كه اين افراد   قانون اقامت باعث مي3، بند 10پاراگراف جديد . برگردند
قانون جديد در برابر پناهجوياني .  شكل دولدونگي بمانندسالها در آلمان به
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اندازي  رد شده است، هيچ چشم» آشكارا ناموجه«كه درخواستشان به عنوان 
  .   دهد را قرار نمي

  

  اعطاي اجازة اقامت به داليل انساني

گيرند   قانون اقامت، خارجياني اجازة اقامت مي4 بند 25بر طبق پاراگراف 
منافع عالية عمومي «داشته باشند و يا » ني و شخصي قطعيداليل انسا«كه 

گيرد كه  اين امر براي نمونه آناني را دربرمي. آن را ضروري سازد» كشور
در حال كسب ] اي در مدرسه[كنند و يا  بيمار هستند، به افراد بيمار رسيدگي مي

  . يك مدرك تحصيلي هستند
ز اين امر استنتاج تواند ا دليل ويژة انساني و شخصي همچنين مي

شود كه شخص سالها باشد بر طبق اقامت نوع دولدونگ در آلمان زندگي 
در حال حاضر شرايط كاري رسيدگي به امور پناهندگان و . كرده باشد

كند كه امر زندگي و  يردولتي ايجاب ميغخارجيان توسط ارگانهاي دولتي و 
براي اعطاي » نسانيدليل ويژة شخصي و ا«اقامت طوالني در آلمان بعنوان 

چنانچه اشخاصي در آلمان سالها زندگي . اجازة اقامت به رسميت شناخته شود
بكنند، جذب جامعه بشوند و خود و مخصوصاً فرزندانشان به افراد بومي اين 
جامعه تبديل بشوند و رابطه با موطن قديم خود را به ميزان زيادي از دست 

الباً يك فاجعة انساني برايشان غنسانها بدهند ـ در چنين شرايطي برگشت اين ا
براي پرهيز از اعطاي دولدونگ به صورت مكرر و براي . بوجود خواهد آورد

نظرانه تفسير  تبديل آن به اجازة اقامت معمولي بايد موازين جديد تنگ
عالوه بر .  قانون اقامت شامل اين افراد نيز گردد4 بند 25نشوند، تا پاراگراف 

 قانون اقامت در جملة دوم خود يك امكان مستقل را 4 بند 25 اين، پاراگراف
ها  سختي«براي تمديد اقامت بوجود آورده، آن هم درصورتيكه ترك آلمان 

اين مقررة جديد . داشته باشد را براي وي در پي» و مصائب بسيار زيادي
به اجرا درآيد ـ آنهم مستقل از » مقررة ويژة عمومي«تواند بعنوان يك  مي
اي  اينكه آيا امكان و روزنه.  آ در قانون اقامت22ررة ويژة مشهور پاراگراف مق

 قانون اقامت به نفع اشخاصي كه با مشكل اقامت روبرو 4 بند 25كه پاراگراف 
هنوز [. گردد، در آينده مشخص خواهد شد هستند ايجاد كرده، واقعاً عملي مي

  .]شود ل افراد قديمي مياعالم نگرديده كه قانون جديد در كدام موارد شام
  

  اجازة اقامت در صورت وجود موانع برگشت

يكي ديگر از راههاي كه از طريق آن بتوان از دولدونگ به اجازة اقامت 
 قانون اقامت ارائه 5 بند 25دست يافت را پاراگراف » ارالوبنيس آوفنتهالتس«

به كساني » ِارالوبنيس آوفنتهالتس«كند كه بر طبق آن در آينده اقامت  مي
 ماه است كه به حالت 18آنها ) »ابشيبونگ«(شود كه بازگرداندن  داده مي

پس از اين مدت ادارة خارجيان در حالت عادي مكلف . تعليق درآمده است
ادارة مربوطه قبل از پايان . باشد مي» ارالوبنيس آوفنتهالتس«به اعطاي اقامت 

البته صدور اجازة . يردگ  ماه به تشخيص و صالحديد خود تصميم مي18اين 
به اين بستگي دارد كه اين خروج از آلمان » ِارالوبنيس آوفنتهالتس«اقامت 

، چرا كه از لحاظ »به داليل حقوقي و يا قانوني ناممكن باشد«براي خارجي 
در حالت عادي . توان به هر يك از كشورهاي جهان رفت تئوريك مي

د كه بازگشت حتي به مناطق جنگي دهن ادارات خارجيان بنا را براين قرار مي
به اشخاص . انستانغو بحراني نيز ممكن است، براي نمونه به كوسوو يا اف

به اين كشورها » داوطلبانه«توانند  توان گفته شود كه آنها مي ذيربط مي
ثباتي اين  آنها به خاطر بي) »ابشيبونگ«(برگردند، هر چند كه بازگرداندن 

مثالً عدم وجود امكان برگرداندن آنها از طريق [رتباطي مناطق، عدم وجود راههاي ا

و يا اعتراض سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد تاكنون نتوانسته ] هوايي
چنانچه بازگشت ممكن باشد، اين سوال بايد پاسخ داده شود كه . عملي گردد

. يرقابل انتظار نيستغآيا بازگشت داوطلبانه براي خارجي نامعقول و 
يندگان حزب سبزها در هنگام تصويب قانون مهاجرت در مجلس فدرال نما

در پاسخ به اين سوال « اظهار داشتند كه 2004 ژوالي 1اين كشور در تاريخ 
كه آيا امكان بازگشت وجود دارد يا نه، بايد همچنين اين مسئله مورد بررسي 

رد يا قرار گيرد كه آيا از نظر خود شخص هم امكان براي برگشت وجود دا
و اين همان فاكتور قابل انتظار و توقع بودن امر بازگشت است كه اين » نه

بر طبق نظر آنها اين نكته بايد . يرمستقيم به آن اشاره دارندغها  نماينده
باالجبار باعث اين شود كه براي نمونه به اقليتهاي آمده از كوسوو و يا 

قابل تحسين . داده شود» بنيسِارالو آوفنتهالتس«اني اجازة اقامت غآوارگان اف
اما هنگامي . خواهد بود، چنانچه ادارات خارجيان چنين ديدي داشته باشند

شخص ذيربط بدون اينكه خود «يرممكن است كه طبق قانون غبازگشت 
هنگامي خارجي مقصر شناخته . »مقصر باشد، نتواند به كشورش بازگردد

ا هويت و تابعيت كشور لطي را داده باشد و يغشود كه وي اطالعات  مي
واقعي خود را كتمان كرده باشد و يا به خواست قابل توقع و معقول براي از 
. بين بردن موانع بازگشت و يا بازگرداندن خود به كشورش وقعي ننهاده باشد

چون قانون فعل زمان حال را بكار برده است، روشن است كه نه عمل 
ه در اين ارتباط مالك و تاكنوني خارجي، بلكه عملكرد وي در آيند

  .كننده خواهد بود تعيين
  

  مقررة حق ماندن در آلمان

هزار دولدونگي 150اي در ارتباط با تعيين تكليف  قانون مهاجرت هيچ مقرره
بر خالف كشورهاي . كند ندارد كه سالهاي زيادي است در آلمان زندگي مي

قررة قانوني كردن دار قانون خارجيان خود را با م يير دامنهغاروپايي كه ت
اند، قانون مهاجرت آلمان كه ادعا  اقامت خارجيان بي اقامت پيوند داده

باشد، از اين نظر شانس كشيدن  ترين قانون مهاجرت اروپا مي شود، مدرن مي
مقررات جديد در قانون مهاجرت . خط بطالن بر گذشته را از دست داد

ادر نيستند جاي يك مقررة مستقل  ق) قانون مهاجرت5 و 4 بند 25 آ، 23پاراگراف (
هاي  تراكم بسيار زياد پرونده. كه متضمن حق ماندن در آلمان باشد را بگيرند

موجود باعث افزايش فشار كاري زياد بر ادارات خارجيان و دادگاهها خواهد 
اشخاص زيادي تا . تواند سالها بطول بيانجامد ها مي بررسي پرونده. شد

اي قانوني براي  تعيين ظابطه. تكليفي باقي بمانند  بيزمانهاي طوالني در حالت
اعطاي اجازة ماندن در آلمان هم به سود خارجيان دولدوندگي است و هم 

تواند حتي بعد از تصويب  اي مي چنين مقرره. به سود ادارات دولتي اينجا
يير قانوني در سطح فدرال غمثالً بعنوان ت: قانون مهاجرت هم به تصويب برسد

  .  از طرف وزراي داخله ايالتهاو يا
  

  مقررة بررسي موارد ويژه و استثنائي

داليل مبرم انساني و شخصي «مقررة موارد ويژة بايد زماني به اجرا درآيد كه 
 آ قانون 23پاراگراف (» حضور پناهجوي رد شده را در آلمان موجه سازند

گيري   و تصميميابند كميسيونهايي براي بررسي ايالتها صالحيت مي. )مهاجرت
در خصوص موارد ويژه تأسيس كنند، چرا كه مباني حقوقي سخت پناهندگي 

توليد كرده است كه پاراگراف » موارد ويژه«و قانون خارجيان انبوهي از 
  .موارد ويژه اكنون بايد راه حلي براي آنها ارائه كند

  

در مرحلة اجرا بايد توجه شود كه مقررة مزبور به يك پاراگراف 
  :محتوا تبديل نگردد بي

چنانچه تنها . در تمام اياالت آلمان بايد كميسيونهاي ويژه تأسيس گردند  
ها را تشكيل دهند، اين مسئله برخورد نابرابر را  بخشي از ايالتها اين هيئت

 .خواهد داشت كه قابل قبول نيست در برابر خارجيان ذيربط در پي
 ايالتها نبايد از همان ابتدا بخش هاي اجرايي قانون مربوطه در بخشنامه  

همچنين . بزرگ خارجيان ذيربط را از شموليت اين مقرره خارج كنند
بايد زندگي طوالني در آلمان به عنوان دليل ويژه براي اعطاي اجازة 

اخذ كمكهاي اجتماعي . پذيرفته شود» ِارالوبنيس آوفنتهالتس«اقامت 
نبايد دليلي براي حذف » حق بيكاري دو«و يا ) »هيلفه سوتسيال«(

خارجيان از شموليت اين مقرره باشند، چرا كه خيلي از اشخاصي كه فاقد 
نبايد . هستند، حتي اجازة كار هم ندارند» ِارالوبنيس آوفنتهالتس«اقامت 

از امكاني كه براي انتقال وظيفة پرداخت معاش به اشخاص خصوصي در 
 اين مسئله نامعقول و نظر گرفته شده است، بهره گرفته شود، چرا كه

 .نامتناسب خواهد بود
هـاي موارد ويژه بايد بر پاية تجربيات خوبي كه در ايالت  در كميسيون  

وستفالن و ديگر ايالتها وجود دارند، عالوه بر نمايندگان  نوردراين
هاي پناهندگان، كليساها،  ارگانهاي دولتي هچنين نمايندگان انجمن

 . يز عضويت داشته باشنديره نغارگانهاي خيريه و 
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از اعتبار خارج .  نيز تمديد شود2009مقررة موارد ويژه بايد فراتر از سال   
شدن اين مقرره، آنطور كه قانون مهاجرت در نظر گرفته است، با 

توان انتظار داشت كه  نمي. نيازهاي شناخته شدة موجود همخواني ندارد
 . نداشته باشداي وجود در پنج سال آينده هيچ مورد ويژه

  

  تنبيه بجاي تشويق: انتگراسيون

 رسالت طرحهاي انتگراسيون سهيم ساختن برابر حقوق مهاجرين در اًاساس
شرطهاي تحقق اين امر وجود جايگاه حقوقي  پيش. باشد زندگي اجتماعي مي

شده، شانس برابر براي دسترسي به تحصيالت، اشتغال و  مطمئن، اقامت تضمين
كند و هم  اين امر، هم براي تازه واردها صدق مي. شندبا عدم تبعيض مي

اما طبق دركي كه . كنند براي آناني كه سالهاست در اين ديار زندگي مي
دهد، انتگراسيون قبل از هر چيز يعني يادگيري  قانون مهاجرت بدست مي

آموزشهايي را در مورد » دورة آموزشي«عالوه بر آن قرار است يك . زبان
مهاجرين جديدي . به خارجي بدهد»  فرهنگ و تاريخ آلماننظام حقوقي،«

دارند، حق قانوني  آيند و اجازة اقامت طوالني دريافت مي كه به آلمان مي
چنانچه آنها فاقد شناخت كافي در مورد زبان . ها را دارند گذراندن اين دوره

ها شركت ورزند و در صورت  گردند، در اين دوره آلماني باشند، مكلف مي
بدين ترتيب . گيرند متناع از آن در معرض خطر عدم تمديد اقامت قرار ميا

جبران و مورد » انتگراسيون تاكنون مورد غفلت قرار گرفته«به جاي اينكه 
حمايت دولتي قرار گيرد، قرار است مهاجريني كه در اين كشور زندگي 

 .كنند از طرف ادارات خارجي مجبور به شركت در اين كالسها شوند مي
 در آينده تمديد اقامت يا موافقت با دريافت كمكهاي اجتماعي محتمالً

منوط به ارائة كارنامة قبولي در امتحان كالسهاي مربوطه ) »هيلفه سوتسيال«(
شود كه  و اين درحاليست كه در محافل حقوقي اين احتمال داده مي. گردد

ايت از خانواده و اين خواسته با مفاد قانون اساسي اين كشور در ارتباط با حم
مضاف بر اين، اين خطر وجود دارد كه ادارات . اصل برابري در تضاد باشد

هاي انتگراسيون را به ابزاري براي امر و نهي كردن به  خارجيان دوره
در يك » اتحادية مشترك سازمانهاي مستقل خيريه«. خارجيان تبديل كنند
 دورة انتگراسيون را آميز  نقش تهديد2004 ژوالي 9موضعگيري در تاريخ 

: گردد انتگراسيون با زور ممكن نمي«مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت كه 
هاي مثبت براي انتگراسيون در ميان خارجيان مفيدتر از  برانگيختن انگيزه

  . »روشهاي تهديدآميز خواهد بود
  

  آلمان كشور مهاجرپذير؟

فته شد كه آلمان يك كشور در بحثهاي مربوط به قانون مهاجرت باالخره پذير
ها   و دمكرات مسيحي ها مسيحي اين واقعيت را حتي سوسيال. مهاجرپذير است
البته از اين معرفت در قانون مهاجرت نتايج . توانند انكار كنند هم ديگر نمي

براي نمونه نسلهاي دوم . الزم گرفته نشد و اشتباهات گذشته برطرف نگرديدند
اند، چنانچه جرمي مرتكب شوند،  ر اينجا بزرگ شدهو سوم مهاجراني را كه د

اخراج مجرمين مدتهاست . كند هنوز خطر اخراج به كشورشان تهديد مي
. بعنوان مجازات مضاعف مورد انتقاد محافل حقوق بشر قرار گرفته است

بنابراين آلمان سياست مهاجرتي را كه سمت و سويي رو به آينده داشته باشد، 
نيز » ريتا زوسموت«به رياست خانم » ن مستقل مهاجرتكميسيو«آنطور كه 

قانون جديد تنها براي گروههاي . طلب كرده بود اتخاد نخواهد نمود
محدودي كه از امتيازات ويژه برخوردار هستند امكان مهاجرت فراهم 

  :آورد مي
ـ » موارد خاصي«توان ـ در   به فوق متخصصين مي:متخصصان سطح باال 

اعطا نمود ـ البته تنها زماني ) »ارالوبنيس نيدرالسونگس« (اجازة مقيم شدن
محدودة افراد فوق . كه جايي حاضر شده باشد كه آنها را استخدام كند

تنها : باشد متخصصي كه قانون جديد مهاجرت تعريف كرده خيلي تنگ مي
كساني از اين طيف شناس مهاجرت كاري به آلمان را خواهند داشت كه 

رابر حداقلي باشد كه براي تعيين حق بيمة درماني مشخص حقوق آنها دو ب
، بنابراين حقوق ماهانة افراد اين طيف بايد ) يورو3500  اًتقريب(است  شده 
البته قبالً نيز ـ آنهم در هزاران مورد ـ به نيروهاي .  يورو باشد7000 اًتقريب

امر محدود ساختن اين . كار با تخصص باال اجازة اقامت داده شده است
 .ممكن است اينجا حتي نقش ترمزكننده هم داشته باشد» موارد خاص«به 

توانند درصورتي به آلمان  افراد در مشاغل آزاد مي :افراد با شغل مستقل 
 هزار 500  اين رقم بعدها به (مهاجرت كنند كه حداقل يك ميليون يورو

 نفر 5  ها بهبعد ( نفر10گذاري و براي   در آلمان سرمايه)يورو کاهش يافت
بنابراين بازرگاناني ! يك مانع بلند مضحك: زايي كنند  اشتغال)تقليل يافت
هاي خوب يا روابط حسنة تجاري برخوردارند، اما يك ميليون  كه از ايده

بدين ترتيب نيروهاي بالقوه در . گردند آورند، حذف مي يورو با خود نمي
 .ار گيرندگردند، بجاي اينكه مورد حمايت قر نطفه خفه مي

 خيلي در مورد اين بحث شد كه به خارجياني :التحصيالن دانشگاهي فارق 
كنند امكان دسترسي به بازار كار را بدهند و  كه در دانشگاه تحصيل مي

اما مقررة قانوني كه از اين همه . اجازه بدهند كه در آلمان كار كنند
ادارة خارجيان . بحث منتنج گرديد بسيار سختگيرانه و محدودكننده است

تبار در آلمان تا يك سال  التحصيل دانشگاهي خارجي تواند به فارق مي
البته بايد . آميز تحصيالت اجازه بدهد در آلمان بماند پس از پايان موفقيت

يافتة  در اشتغال وي ديده شود، اين كار با تحصيالت پايان» منفعت عام«
به اين معني [رعايت شود بندي  وي در تناسب باشد و همچنين اصل اولويت

 آلماني يا شهروند اتحادية اروپا يا خارجي داراي اقامت مطمئن وجود  كه اگر متقاضي

اين امر در مقايسه با موازين ]. نداشت وي اجازه خواهد يافت اين كار را شروع كند
 !شود قانوني تاكنوني پيشرفت محسوب نمي

  

ور مانع الغاي  و دمكرات مسيحي اين كش مسيحي احزاب سوسيال
 معتبر است شدند و همچنين با بناي 1973توقف جذب نيروي كار كه از سال 

در حال حاضر قانون مهاجرت تنها . سيستم امتيازبندي مخالفت ورزيدند
هايي براي گروههاي معين شغلي ـ و بر  درنظر گرفته كه از طريق بخشنامه

  .وي كار داده شودـ اجازة مهاجرت نير» الزامات اقتصادي آلمان«اساس 
در گزارش هشدار داده بود كه صحيح نيست » كميسيون زوسموت«

 بازار كار آلمان مالك اصلي براي انتگراسيون دائمي كنوني نيازهاي اًصرف
اين كار به اين دليل كه مالك مبنا  قرار داده شده پايدار و . قرار گيرد

خواني  يون همطوالني مدت نخواهد بود، با اهداف اعالم شدة انتگراس
كنندگان قانون مهاجرت از  اما تدوين. )92گزارش، ص (نخواهد داشت 

تصوراتي متضاد با اين توصيه الهام گرفتند، بدين ترتيب كه بر طبق قانون، 
انتگراسيون به نيازهاي كنوني بازار كار وابسته گرديده است و اين درحاليست 

ر كار را هم برآورده كه قانون مهاجرت حتي هدف تأمين نيازهاي بازا
  .سازد سازد ـ آنطور كه نگاهي دقيقتر به محتواي قانون جديد عيان مي نمي

  

  از طريق از محتوا تهي ساختن حكومت قانون» دفع ترور«

 وارد 2001از همان ابتدا دو مجموعه موازين قانوني ضد ترور متعلق به سال 
 2004در مارس گذاريهاي مادريد  پس از بمب. قانون مهاجرت گرديدند

  .ضمانتهاي حكومت قانون براي دفاع از مهاجرين باري ديگر كاهش يافتند
خارجياني كه ظن همكاري با تروريسم ) »ابشيبونگ«(بازگرداندن 

در مورد آنها وجود دارد نيز از همين زرادخانة مقررات جديد امنيتي استنتاج 
 باالترين ارگان  آ در قانون مهاجرت58بر اساس پاراگراف جديد . شود مي

اي كه بر واقعيات  بيني بر عليه يك خارجي بر پاية پيش«تواند  ايالتي مي
استوار است، به جهت دفع خطر ويژه براي امنيت جمهوري فدرال آلمان و 
يا بخاطر وجود خطر تروريستي، بدون اينكه قبالً حكم اخراجي صادر شده 

دو پروسة . »صادر كندخارجي را ) »ابشيبونگ«(باشد، حكم بازگرداندن 
 (Abschiebung) از كشور و بازگرداندن خارجي (Ausweisung)اخراج 

.  روز ارائه گردد7اعتراض به آن بايد در عرض . شوند در هم ادغام مي
كميسيون پارلماني كنترل «وزارت فدرال اين كشور اعالم نموده است كه 

 بايد چنين اًلذا الزامكند،  را نيز وارد اين پروسه مي» سازمانهاي امنيتي
ها بر اساس اطالعات ارگانهاي امنيتي   دادگاهاستنباط كرد كه احتماالً

يرشفاف و غبيني خطر بر پاية منابع   چنانچه پيش. نمايد مي گيري  تصميم
 اًتقريب  از مهاجرموئر و مفيد غيرعلني صورت گيرد، در اين حالت دفاع قانوني

  . شدممكن خواهديرغ
  

  » پراكن رينواعظان نف«
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صحه بگذارد يا براي «هر كس بصورت علني براي نمونه بر اعمال تروريستي 
» آن تبليغ كند به نحوي كه قادر باشد، امنيت يا نظم عمومي را برهم زند

به هر ميزان تصميم جدي كه براي . ممكن است در آينده اخراج گردد
شي شود، به همان از بينش فوق نا» پراكن واعظان نفرين«اخراج به اصطالح 

بدون اين هم . ميزان هم مرزگذاري بين افراد در عمل مشكل خواهد بود
قانون خارجيان در صورت ارتكاب جرم شديد برخورد سختي را ايجاب 

اما اينكه اظهارنظر صرف، با اخراج مجازات شود نقطه عزيمتي . كند مي
اند،   دست داشته اشخاصي كه در اعمال تروريستياًاتفاق. سهوآميز خواهد بود

واعظان «عنوان ء عام ب در مالاند كه قبالً القاعده كساني نبوده علي
  . اند ظاهرشده» پراكن نفرين

  

  استعالم مكرر از سازمان امنيت داخلي

در آينده ادارات خارجي و تابعيت بايد هنگام بررسي درخواستهاي صدور 
سازمان [»  قانون اساسيسازمان حفظ« از اًاجازة اقامت دائم و يا تابعيت حتم

گرفت   هر ايالتي به صالحديد خود تصميم مياستعالم كنند ـ قبالً] امنيت داخلي
  .كه آيا اينكار را بكند يا نه

 سپتامبر 11قبل از اين قانون نيز تمام اياالت آلمان در واكنش به 
 چنين كاوشهاي امنيتي را هنگام بررسي درخواست پناهندگي 2001

نتيجة چنين استعالمهايي عمالً . عده تبديل كرده بودندخارجيان به قا
. تر شدن بازهم بيشتر پروسة بررسي درخواستهاي تابعيت خواهد بود طوالني

.  فاقد محتوا هستنداًشوند غالب ايرادهايي كه از لحاظ امنيتي گرفته مي
بررسيهاي امنيتي قبل از هر چيز باعث ايجاد بدبيني در ميان مهاجرين خواهد 

كسب تابعيت براي بخشي از مهاجريني كه نسلهاست در آلمان زندگي : دش
  .دهد كنند جذابيت خود را باز هم بيشتر از دست مي مي

استعالمات اجباري از سازمان حفظ قانون اساسي قبل از اعطا يا 
شود مشخص  نتايجي كه گرفته مي. تمديد اقامت همين امروز هم ممكن است

تر شدن  اهميت ـ طوالني اندازة خيلي زيادي بيكسب اطالعات تا : هستند
  .پروسة بررسي تقاضاها ـ بدبين شدن مهاجرين

  

  ديگر جوانب تاريك قانون  
  

  پيوستن افراد خانواده

بخش  هايشان رضايت مقررات قانون مهاجرت براي پيوستن افراد به خانواده
 در منتفي بودن امكان پيوستن افراد خانواده در موارد مندرج. نيست

باشد، چون اقامتي كه   قانون اقامت غيرقابل قبول مي5 و 4 بند 25پاراگراف 
جدائي . الباً سالها بطول خواهد انجاميدغآنجا مدعي شده موقت خواهد بود، 

مداوم افراد خانواده از همديگر هم با كنوانسيون حقوق بشر اروپا در تضاد 
  .قرار دارد و هم با قانون اساسي آلمان

  

  يون حقوق كودكان سازمان مللكنوانس

الملل با كودكان  قانون مهاجرت در آلمان نيز به برخورد منافي حقوق بين
كنوانسيون حقوق كودكان سازمان ملل : بخشد پناهجو و پناهنده پايان نمي

در آلمان موازين قانون مربوط به خارجيان به . شود همچنان زيرپاگذاشته مي
  .ودش رفاه كودكان ارجح شمرده مي

  

  قانون اعطاي كمكهاي اجتماعي به پناهجويان

تازه محدودة . ملغي نگرديد» قانون كمكهاي اجتماعي دولتي به پناهجويان«
دارند  يافتة اجتماعي دريافت مي افرادي كه طبق اين قانون كمكهاي كاهش

گسترش نيز يافته است، به اين معني كه در آينده افرادي كه بر طبق 
گيرند نيز بر اساس قانون نامبرده كمكهاي   اقامت مي5 و 4 بند 25پاراگراف 

  .يافتة اجتماعي دريافت خواهند نمود كاهش

  »مراكز ترك خاك«

قانون مهاجرت در نظر گرفته كه ايالتها بتوانند اردوگاههايي را براي كساني 
» مراكز ترك خاك«اند تحت عنوان  كه ملزم به ترك خاك آلمان شده

بدين وسيله مدلهايي كه در . افراد را در آن اسكان دهندتأسيس كرده و اين 
مراكز . كنند اين ارتباط در حال حاضر وجود دارند مبناي قانوني پيدا مي

را به خارجي » داوطلبانه«ترك خاك در خدمت اين قرار دارد كه بازگشت 
براي دستيابي به اين هدف فشار اجتماعي بر خارجي آورده . تحميل كنند

درپي خود و   از طريق مكلف كردن خارجي به معرفي پيثالًشود، م مي
آن وقت همة اين تضييقات نه تاكتيكي براي . هاي مكرر با آن مصاحبه

شده  ناميده » رسيدگي رواني اجتماعي«فرسودن و خردكردن پناهجو، بلكه 
 چيزي نيست جز زندان اًاسكان دادن در مراكز ترك خاك اساس. است

اين قانون هيچ محدودة زماني براي . ت و آمد به بيرونتحميلي با امكان رف
درحاليكه براي بازداشت جهت (اسكان افراد در اين مراكز تعيين نكرده است 

همچون محدودة زماني وجود  (Abschiebehaft)بازگرداندن خارجيان 
هاي آزمايشي در  نتايج حاصله از همچون مراكزي كه بصورت پروژه). دارد

دهند كه اين گونه اسكان  فالتس وجود دارند نشان مي ينالندنيدرزاكسن و را
به كشورش » داوطلبانه«دادنها در اكثر موارد باعث اين نشده كه پناهجو 

اند زندگي  برعكس، بخش بزرگي از كساني كه روانة اين مراكز شده. برگردد
را به ترك خاك آلمان ترجيح ] قاچاقي و سياه[در وضعيت غير قانوني 

  .ندا داده
  

  ضرورت عمل عاجل

قانون مهاجرت مهمترين مسائل در زمينة مهاجرت و پناهندگي را الينحل 
 به اًهاي مربوطه را صرف نبايد موازين اجرايي و بخشنامه. گذاشته است

دولت فدرال و دولتهاي ايالتي بايد . ها واگذار نمود بروكراسي وزارتخانه
  . نشده پاسخ بيابند براي مسائل حل

 ما نياز به موازيني داريم كه دربرگيرندة حق :ط اعطاي اجازة اقامتضواب 
  .ماندن و اخذ اقامت براي اشخاصي باشد كه سالهاست دولدونگ دارند

اي كه در قانون مهاجرت براي  موارد ويژه :ضوابط مربوط به موارد ويژه 
  . به اجرا گذاشته شونداًاند، بايد فور اعطاي اقامت  قيد گرديده

 دستيابي به بازار كار از طريق بخشنامه مشخص :ترسي به بازار كاردس 
آميز  بندي را كه تبعيض تواند سياست اولويت دولت فدرال مي. گردد مي

، بزرگترين اتحادية شاغالن آلمان، .ب.گ.د. است از ميان بردارد
 به ) سال بوده6كه تاكنون (خواستار اين شده است كه بعد از سه سال اقامت 

ها هم بايد اشتغال  براي دولدونگي. جرين اجازة كار عادي داده شودمها
  .ممكن گردد

 سياست اجازه ندارد سرنوشت كساني را كه ):بدون اقامت(زندگي سياه  
. اعتنايي قرار دهد كنند مورد بي بدليل نداشتن اقامت قاچاقي زندگي مي

يير رويكرد كليساها و سازمانهاي مدافع حقوق بشر سالهاست خواستار تغ
كميسيون زوسموت هم توصيه كرده بود كه . سياست در اين مورد هستند
هاي اين گروه از خارجيان از طريق الغاي  حداقل مدرسه رفتن بچه

صريح اجبار معلمان به معرفي اين كودكان به ادارات مربوطه ممكن گردد 
  .كنندگان به آنها ملغي شود و جنايي قلمداد نمودن ياري

دمكرات آلمان و   شش سال قبل حزب سوسيال:اي بازگرداندنحبس بر 
حزب سبزها در قرارداد ائتالف خود نوشتند كه دست كم مدت حبس 

 را با توجه به اصل (Abschiebehaft)خارجي براي بازگرداندن وي 
انسانها را تا يك . دهند تناسب هدف و وسيله مورد بررسي مجدد قرار مي

داشتن، بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشند،  سال و نيم در زندان نگه
  .ناپذير است توجيه

 ضرورت يك قانون ضد تبعيض مدتهاست كه :ستيزي و نژادپرستي خارجي 
 پايان يافته 2003از اواخر » موازين كلي اروپا«مهلت اجراي . وجود دارد

ستيزي و  زدايي بخش مهمي از مبارزه بر عليه خارجي تبعيض. است
  .     باشد ينژادپرستي م
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