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  کشور های ميزبان  ليل از روزجهانی پناهنده درشرايط بحران سيستم پناهندگی درتج

  ٢٠٢٢جون  ٢٠

ماه جون صورت ميگيرد، هدف آن تأ کيد بر اين اصل است که پناهندگی   ٢٠بزرگداشت از روز جهانی پناهنده که همه ساله بتاريخ  

ژنيو در مورد پناهندگی    ١٩۵١کنوانسيون    ١ميشود که تعريف پناهنده، مندرجه در مادٔه  يک حق است و کسی مستحق پناهندگی  

سال از مصوبٔه مجمع عمومی ملل متحد برای تصويب اين کنوانسيون ، تعداد   ٧٠بااليش قابل انطباق باشد. اما با گذشت بيش از  

رسيده    صد ميليونه ساخته است، برای نخستين بار به باالتر ازانسانهائی که جنگ، اختناق سياسی، ستم نژادی يا مذهبی آنها را آوار 

است. البته دو ثلث اين رقم را بيجا شدگان داخلی تشکيل ميدهد که به اثر جنگ ها و يا آفات طبعی نا گزير به ترک خانه و کاشانٔه  

پناهجوي  و  پناهندگان  همه  بقيه  اند.  شده  شان  کشور  از  ديگری  بخش  به  بردن   پناه  و  برخی  خود  پناهنده  جهانی  روز  از  اند.  ان 

تظاهرات   و  سپورتی  های  تورنمنت  پناهندگی،  مشکالت  مورد  در  مستند  های  فلم  نمايش  کنفرانسها،  با  فارو  عضو  سازمانهای 

گان  خيابانی تجليل کردند. در شهر هوفد دورپ هالند برنامه های متنوع به ابتکار نهاد پامير و همکاری فدراسيون انجمنهای پناهند

به اشتراک هموطنان ما برگزار شد. برنامٔه بزرگداشت عمومی پناهنده ها در شهر    Kans4U) و نهاد  FAVONافغان در هالند (

  ليدن به اشتراک فعال انجمن افغانهای مقيم هالند (هما) نيز با مؤفقيت همراه بود.  

با کانون های تشنج در جهان دارد که در آن حقوق بشر و حقوق بسن المللی بشر  البته صحبت در مورد پناهندگی ارتباط مستقيم 

دوستانه بشدت نقض ميگردد. اگر چه دول قدرتمند جهان و منطقه برای گرم ساختن بازار فروش اسلحه از طريق تشديد اختالفات  

خود در ايجاد جنگها و افزايش تعداد پناهجويان شريک و گاهی هم بانی آن اند، اما روز تا    سياسی، ايدئولوژيک قومی و مذهبی،

ژنيو و پروتوکول های آن افزوده ميشود و موارد نقض مواد    ١٩۵١روز بر مسؤليت گريزی شان در برابر کنوانسيون پناهندگان  

يابد می  ازدياد  دوستانه  بشر  جهانی  اسناد  ساير  و  مذکور  ايران کنوانسيون  دول  افغانها،  پناهندگی  مشکل  وسعت  با  ارتباط  در   .

  ١٠٠٠وپاکستان مقصرين عمده اند. اما بيشتر از هر کشور ديگری به اخراج پناهجويان افغان شدت ميبخشند. ايران روزانه حد اقل  

دريافت کمک م با وصف  پاکستان  ميکند.  ديپورت  افغانستان  به  نيمروز  از مرز  افغان را صرف  الی از ملل متحد و دول  مهاجر 

غربی برای عدم توصل به اخراج افغانها،  گاه گاه به خاطر اهداف سياسی به اخراج کتلوی افغانها ميپ. دازد. به مثالهای ذيل که  

  تخلفات اتحادئه اروپا و دول عضو آنرا احتوا ميکند توجه کنيد:  

  مديترانه در سواحل ايتاليا از يک قسمت اين بحيره و يونان در    آبهای  واپس فرستادن پناهجويان از مرز های خارجی اتحادئه اروپا:
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  ٢١۵٧۶اء بيش از با تحويل لوح امض ٢٠٢١سپتمبر ١۴لند بتاريخ ااعتراض جوانان افغان در مقابل پارلمان ه

  

به بازگشت به کشور آنطرف آبها   پناهجويان  قايق های  (ليبيا/ترکيه) ميباشند. اين حرکت غير  قسمت ديگرآن شاهد مجبور ساختن 

پناهجو  به مرگ هزاران  اخير  نميشود. ضمناً طی چند سال  داده  پناهندگی  پناهجويان مذکور حق درخواست  به  است زيرا  قانونی 

  منجر شده است. در بين اين قايق ها عدٔه زيادی افراد مستحق پناهندگی و يا در حال فرار ازجنگ موجود ميباشند. 

   :در مسير بالکان  کوب، شکنجه، کشتزارماين ها و انتظار طوالنیلت و  
سفر به اتحادئه اروپا از طريق ترکيه، صربستان، بوسنيا، کرواسی بسيار خطرناک است. در نزديکی شهر بيهاج بوسنيا يک کمپ  
دادن   قرار  شامل  اما  اروپاست  اتحادئه  نزديک سرحد کرواسی (کشوری که عضو  اين کمپ  دارد.  ليپا وجود  بنام  نفری  چند صد 

پوليس سرحد  نيست) واقع ميباشد.  ميشوند، روش ظالمانه  شنگن  بوسنيا داخل سرحدات کرواسی  از  پناهجويانی که  با  ی کرواسی 
دارند، آنها را لت و کوب نموده و بخصوص جوانان را بصورت وحشتناک شکنجه ميکنند. در زمستانهای سخت و پُر برف مدتها  

ميکنند.   ديپورت  بوسنيا  به  دوباره  بعد  و  نگهميدارند  برف  زير  سال  در  حمالت    ٢٠٢١در  خبرنگاران  از  تحقيقاتی  تيم  يک  نيز 
، و برای اعتراض به  سازی کردند  مستند    Shadow Game   مبناو زخم های پناهجويان را در فيلمی    اخشونت بار پوليس کرواسي 

آوری   جمع  با  ستيزی  پناهجو  از    ٣١۶٣۶سياست  مدنی  جامعه  و  هنرمندان  از  جمعی  و  پناهجو  کودکان  حضور  با  و  امضاء 
حرکت اعتراضی خوبی را براه انداختند.  سال قبل نيز جمعی از    ٢٠٢٢- ۶- ١۴الند و جوانان از کشورهای مختلف بتاريخ  کشوره

بتارخ   آزادی  بنام جنبش  افغان  برسميت   ٢١٧٧۶با جمع آوری    ٢٠٢١- ٩- ١۵جوانان  پناهندگان و  بهبودی وضعيت  برای  امضاء 
و شناسائی رسمی  نيز تا کنون تغييری در وضعيت مرزها    حرکات اعتراضیاين    اماشناختن نا امن بودن افغانستان تحويل دادند،  

آشکارشد.   ٢٠١۶و    ٢٠١۵بحران سيستم پناهندگی در اروپا با موج بزرگ پناهجويان    .نياورده استافغانستان بحيث کشور نا امن  
بر ازخشونت  استفاده  به  سيستم،  اين  اصالح  به عوض  آن  دول عضو  و  اروپا  مقامات  توصل  اما  موج  اين  نگهداشتن  ای کوچک 

 ٢٠٢٠و بوسنيا در سال    اهزار عقب راندن غيرقانونی پناهجويان در مرز ميان کرواسي   ١۶سازمان های حقوق بشری از    جستند.  
هزار ماين از    ٢٠٠مرز چندين کيلومتر جنگل های انبوه وجود دارد که در بخشی از آن هنوز هم حدود    هميندر  ..  سخن گفته اند

    .به جای مانده است بالکان١٩٩٠دهٔه ران جنگ دو

  

  
  ٢٠٢٢- ۶- ١۴به عدم حمايت اتحاديه اروپا از کودکان پناهجو بروکسل در پارلمان اروپا نان پناهجو ااعتراض و سخنرانی جو

  

  توقف اجراآت برپروسٔه پناهندگی افغانهائی که قبل از سقوط جمهوری اسالمی به اروپا آمده اند: 
پروسٔه پناهندگی ده ها هزار پناهجو که قبل از افتادن قدرت بدست طالبان در اروپا درخواست پناهندگی داده بودند، بعد از رويداد  

متوقف شد. البته اجراات در مورد اخراج پناهجويان رد شده نيز متوقف است. قرار معلوم دول    ٢٠٢١اگست    ١۵سقوط کابل در  
لبان يک مقدار نرمش بخرچ دهند وافکار عامه در اروپا تا حدی برای اخراج افغانها مساعد گردد، و  اروپا منتظر اند تا نخست طا

بعد از آن آغاز به تعين سرنوشت شان کنند. اين افغانها سالهای طوالنی را در کمپها گذرانده اند، ومشکالت اکثريت آنها با طالبان 
  مديد مکرر آن غير عادالنه و مخالف روحئه کنوانسيون ژنيو است.  بوده است. پس توقف تصميم گيری در مورد آنها و ت 

 هموطنانی که در چوکات برنامه تخليه از افغانستان خارج شدند نيز مشکالت خود را دارند: 
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وضع هموطنان تخليه شده از افغانستان نيزدر مجموع  تعريف زيادی ندارد. در برخی کشور ها به ايشان اجازهٔ اقامت مؤقتی داده  

شده است. در يکعده کشور های ديگراروپائی اجازهٔ اقامت که ميتواد به دايمی تبديل شود. اما مشکالت اسکان ايشان يک مشکل  

از آنها هنوز هم در کشور های شرق ميانه در کمپ ها اند و به دولت غربی که آنها را انتقال داده،  تقريباً عمومی ميباشد. بخشی  

ندارند.   مدت  اقامت طوالنی  نامٔه  اجازه  های  کار  و  ميبرند  بسر  ها  هوتل  در  هنوز  زيادی  انگلستان عدهٔ  در  اند.  نشده  فرستاده 

  اجراآت يا تعين پرواز خود اند.   هزاران هموطن ما نيز در پاکستان و ايران منتظر تکميل

  احداث مراکز پذيرش پناهجويان در يکی از دول فقير:  پاليسی 

در سال    اروپا  اتحاديهٔ  پاليسی در  اين  اتحاديه مطرح شد.    ١٩٩٩کاربرد  برخی دول عضواين  توسط وزارای داخلهٔ 

ا به دول همجوارکشور های جنگزده انتقال نخستين شکار اين پاليسی متنازع فيه که مشکل را حل نميکند بلکه از اروپ

ميدهد،  پناهجويان افغان در هالند بودند. دولت پاکستان در برابر پول حاضر شده بود تأمين مرکز بود وباش مؤقت  

برای هزاران پناهجوی افغان که از طريق پاکستان عازم اروپا شده بودند، بپذيرد. فدراسيون انجمنهای پناهندگان افغان 

نفری  و اقامه دعوی قضائی عليه وزير عدليهٔ هالند از تطبيق    ۵٠٠٠الند (فافون) توانست با برگزاری تظاهرات  در ه

پالن اخراج جمعی جلوگيری کند. اما اين پاليسی کماکان درصدر اجندای  اتحادئه اروپا ميباشد. انگلستان که فعالعضو 

ن وضع کرده که بسيار سختگيرانه است. توافقنامه با دولت روندا برای اتحاديهٔ اروپا نيست، قانون جديدی برای پناهندگا

و   نگهداری  پاليسی  همان  افراطی  است، شکل  شده  رد  يکبار  شان  پناهندگی  درخواست  بريتانيا  در  که  کسانی  اسکان 

عدالت اسکان منطقوی پناهجويان است. دولت انگلستان با وصف اعتراضات داخلی و جهانی بشمول محکمهٔ اروپائی  

  براين پاليسی غير قانونی، بر تطبيق آن پا فشاری ميکند. 

  چه بايد کرد؟ 

برای آوردن فشار سياسی معنی دار بر اتحادئه اروپا و دول عضو آن بايد افغانها و تشکل های شان در دول ميزبان در  - 
 چوکات اهداف معين متحد شوند.  

 ری غير قانونی که در فوق از آن تذکار رفت.  اعتراض های دسته جمعی  بر پاليسی ها و شيوه های کا - 

برای   -  به زبان کشور ميزبان در رابطه با مشکالت کشورهای منبع و عدم آمادگی حکام دولت ميزبان  تبليغ و نشرات 
 کمک به تغير اذعان عامه. 

های   -  نيرو  همه  اشتراک مساعی  ازطريق  وسيع  خيابانی  پناهندگالناعتراضات  کنوانسيون    طرفدار  از  انحرافات  عليه 
 پناهندگان. 

 عقب نگهداشته شده. مبارزه عليه جنگ و جنگ افروزی در کشور های  - 

 «هيأت مديرهٔ فارو»  


