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 تا گرفته ااووليیه اانسانهایی اازز, کند می ززندگی خاکی یی کرهه اايین رروویی بر اانسانن که سالهاست
 يیادد ررسداانسانها می سالل هزاارراانن به که ددرراازز ساليیانن اايین طولل ددرر. اامرووززیی مدررنن اانسانهایی
 چگونه, بخوررند چگونه, کنند پيیداا غذاا چگونه, کنند ززندگی چگونه: که ااند آآموخته وو ااند گرفته
 يیادد وو ااند آآموخته رراا کرددنن ززندگی کل ددرر. … وو کنند برقراارر ااررتباطط هم با چگونه, بپوشند
 ررااحت بتواانند اانسانها اامدندتا ووجودد به جديید مقرررااتت وو قواانيین جمعيیت فزاايیش با. ااند گرفته
 قواانيین: ااززجمله, شد ووضع ززيیاددیی قواانيین. بشناسند رراا دديیگراانن وو خودد حدوودد وو حد وو کند ززندگی
 اازز االمللی بيین قواانيین بيین اايین ددرر که.… وو االمللی بيین قواانيین وو ااجتماعی, مدنی, جزاايیی, حقوقی
 وو شودد نمی خاصص کشورر يیک به مربوطط قواانيین اايین که چراا, ااست برخورردداارر خاصی ااهميیت
 ااند کرددهه قبولل که قانونی ددرر گفت وااننت می وو ااند کرددهه قبولل رراا آآنن که شودد می کشوررهايیی شامل

باشند می االمنافع مشترکک . 
 مختلف کشوررهایی ددرر ساله هر که هستند مهاجرتی قواانيین االمللی بيین قواانيین هایی شاخه اازز يیکی
 به ررووزز اامکاناتت وو منابع کمبودد وو جمعيیت اافزاايیش با معموًال که شوند می ددااددهه تغيیيیر وو ووضع
 اايین بگويیم خالصه کامًال وو کلی طورر به بخوااهم ااگر. شوند می تر سخت قواانيین اايین ررووزز
 يیک ااووليیه نيیاززهایی ددااددنن قراارر ااختيیارر ددرر يیا تأميین آآنن که ااند شدهه خالصه جمله يیک ددرر قواانيین

:اازز ااست عباررتت که باشد می اامکانن حد ددرر پناهجو 1  وو هواا وو آآبب تغيیيیر اازز سرپناهه يیک. 
 يیا کشورر هر وو نداارردد ووجودد رپناههس اايین اازز ددررستی تعريیف که, باشد اامانن ددرر طبيیعی حوااددثث
 که, باشد چگونه سرپناهه اايین که بگيیردد تصميیم خودد ددلخوااهه به توااند می کشورر يیک اازز منطقه هر

.نيیست برخورردداارر نيیز ددنيیا ررووزز ااستاندااررددهایی اازز سرپناهه اايین ااووقاتت گاهی 2  غذاایی تأميین. 
.ندهد جانن گرسنگی ااثر بر پناهجو شخص که اایی ااندااززهه به پناهجو 3  به ااووليیه پوشاکک نندداادد. 

 می خودد کيیفيیت حد تريین پايیيین ددرر اامکاناتت اايین گاهی.نباشد عريیانن پناهجو شخص اايینکه معنایی
 .باشند
 به رراا شما توجه خوااهم می, نيیست مواارردد اايین ددرر بحث مقاله قسمت اايین ددرر من هدفف فعًال ااما

2013 سالل ددرر که اایی تاززهه ااتفاقق  سويیيیس کشورر ددرر ااررااءوووو ااستانن ددرر ووااقع  برمگاررتن ناحيیه ددرر 
شودد نمی شدهه گفته مواارردد به مربوطط که کنم جلب اافتادد ااتفاقق ! 

کنم مطرحح خوددتانن اازز سؤاالی با رراا مسأله بگذاارريید ! 
دداارريید؟؟؟ ددووست رراا متعاررفف غيیر ااجبارریی محدوودديیت شما آآيیا  

متعاررفف غيیر ااجبارریی نوعع اازز هم آآنن نداارردد ددووست رراا محدوودديیت آآززاادد اانسانن يیک طبيیعتًا   ! 
 ززندگی شراايیط وو معتبر ااقامتی مدااررکک اايینکه بدليیل دداارريیم رراا حق اايین ما آآيیا ااست نچنيی که حالل
 با رراا ااوو وو کنيیم فشارر ااعمالل نداارردد رراا شراايیط اايین که کسی به وو شويیم قايیل تبعيیض دداارريیم بهتریی
؟!کنيیم کارریی اانجامم به مجبورر ااجبارر  



ااست اافتاددهه ااررااءوووو ااستانن تواابع اازز برمگاررتن منطقه ددرر سويیيیس کشورر ددرر ااتفاقق اايین ددقيیقًا . 
 ناحيیه اايین ددرر که کسانی که بوددند گرفته تصميیم منطقه اايین مسؤووليین که چراا!نکنيید تعجب بله

 سيینماها,  پاررکها مانند آآمد وو ررفت پر وو شلوغغ جاهایی ددرر تردددد وو وورروودد حق هستند مهاجر
 اايین وو ددندکر محدوودد رراا ها آآنن ااجبارریی صوررتت به عمًال يیعنی. ندااررند رراا...  وو شنا ااستخرهایی,

 قفسی ااند کرددهه قفس به تبديیل منطقه اايین مهاجريین براایی رراا ززيیبايیيیست بسيیارر منطقه  که رراا ناحيیه
نداارردد ووجودد طاليیی قفس اايین ددرر ررضايیتی ااما! طاليیی وو ززيیبا بسيیارر . 
 وورروودد ااجاززهه بروودد سيیِنما به خوااهد می که هنگامی که نداارردد ددووست ما اازز کداامم هيیچ ووااقع ددرر

 اازز حق اايین گرمم هواایی ددرر خصوصا بروويیم شنا ااستخر به خوااهيیم می که انیززم يیا باشد ندااشته
 باشند ندااشته ااجاززهه کنند باززیی پاررکک ددرر ددااررند ددووست ما کوددکانن که هنگامی يیا شودد گرفته ما
 تا اايینکه مانند شودد می ااعمالل بوددنن پناهجو ددليیل به فقط که دديیگر محدوودديیاتت اازز بسيیارریی وو

 تلفن کاررتت سيیم يیک توااند نمی حتی باشد ندااشته معتبریی متیااقا مدررکک پناهجو يیک که ززمانی
 گرفت خوااهد ااقامت ااجاززهه پناهجو شخص شودد معلومم که ززمانی تا. نمايید خريیداارریی خودد نامم به

گرفت خوااهد بر ددرر رراا ددررااززیی ساليیانن خيیر يیا !!!  
 ندااشتيیم رراانتظا آآيیا, نبودد ساخته ددستمانن اارر کارریی هيیچ وو بودديیم شراايیط اايین ددرر ما خودد ااگر حالل
 يیدکک به خودد با رراا اانسانن ووااژژهه وو ددااررند ما به نسبت بهتریی شراايیط وو تواانند می که کسانی
 طبيیعتا.برسانند نوعانمانن هم دديیگر گوشش به رراا صداايیمانن حدااقل وو کنند حمايیت ما اازز کشند می
باشد می دديیگر اانسانن اازز اانسانن يیک توقع کمتريین اايین  . 
 خودد حقوقق وو حق اازز حيیوااناتت آآنن ددرر که سويیيیس مانند ییاا جامعه ددرر ما اايینکه به توجه با حالل

 ددرر تواانند می ها آآنن وو کند محدوودد ااجبارر صوررتت به رراا ها آآنن توااند نمی کسی وو هستند برخورردداارر
 اايین وو بيیاوورريیم پايیيین رراا اانسانی منزلت تواانيیم می ما آآيیا, کنند آآمد ررفت عمومی مکانهایی ااکثر
؟!دداارريیم رروواا اانسانن يیک حق ددرر رراا ظلم  
 ااررمانهایی طبق بر)ست.ااسس.آآ( ززوورريیخ گردداانن خودد مدررسه ددرر ددووستانم سايیر وو من براايینبنا

 اايین به خودد همنوعانن اازز حمايیت براایی همه براایی ززندگی حق وو عداالت,  آآززااددیی يیعنی بشریی
 يیک به وو شرووعع منطقه اايین قطارر اايیستگاهه اازز که نمادديین ررااهپيیمايیی يیک ددرر وو ررفتيیم منطقه
 وو ددااددهه نشانن آآززاادد اانسانن يیک عنواانن به رراا خودد ااعترااضض شد مخت منطقه هميین ددرر شنا ااستخر

ررااهپيیمايیی ددرر ما شعاررهایی که دداادديیم نشانن ااسناددیی تبعيیض اايین اازز رراا خودد ناررضايیتی   
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