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می کامل اخبار

دکی لیا شوسی ،استاد دانشگاه جامعهشنایس در سیت دانشگاه لندن است که بیشی دههی گذشته را در
افغانستان ،مشغول پژوهش و کار میدات بوده و این مدت در مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل
مستقر بوده است .وی با حمایت مایل بنیاد لورهولم ( )۲۰۱۳ – ۲۰۱۲تحقیق درباره ی پیامدهای اخراج
بر افغانها ،خانوادهها و جامعهی آنها انجام داد .آخرین کار او ،با حمایت مایل ) (ESRCشورای تحقیقات
اقتصادی و اجتمایع ( )۲۰۱۶-۲۰۱۸و با همکاری همکاران افغان در  ACKUدربارهی «بازنمات مهاجرت در
فرهنگ شفایه افغانستان»« ،امیدها ،برنامهها و نگراتهای خانوادههای افغان» و «تأثی اتحادیه اروپا در
توسعه سیاست مهاجرت افغانستان» بوده است .دکی شوسی همچنی گزارشهای تخصیص مربوط به
افغانستان را برای دادگاههای مهاجرت در انگلستان و رسارس اروپا تهیه یمکند و به بحث در مورد مهاجرت
در تعدادی از کشورها کمک یمکند.
اطالعات روز :این روزها در اروپا موضوع مهاجرت یگ از محورهای اصیل سیاستگذاری است .این امر
مخصوصا در زمانهای انتخابات ،همواره از محورهای اصیل گفتوگوها بوده است .لطفا کیم بیشی
دربارهی این سیاستگذاریها و جهتگییهای احزاب مختلف در بحبوحه انتخابات توضیح دهید تا با
بحثهای اصیل در این زمینه بیشی آشنا شویم.
پاسخ  ۳۰:سال پیش زمات که من در حال تحصیل در مقطع دکیا بودم و دربارهی سیاستهای پناهندگ
در اروپا تحقیق یمکردم به این نتیجهی ناخوشایند رسیدم که مشکل سد راه مهاجران در اروپا دموکرایس
است .چون هر  ۴سال ،یک انتخابات برگزار یمشد که تمام احزاب سیایس (راستها و محافظهکاران…)
لییال یا
سیع یمکردند رسمایهی سیایس از مهاجران برای خود بسازند و عموما وعده نیمدادند که بیشی ر
بخشنده باشند؛ بلکه بیشی بر محدودیتها و سختگییها بر مهاجران تأکید یمکردند .هرچند از یک
طرف این درست است که چپها سیع یمکردند خود را نمایندهی اقلیتها (مهاجران و فرزندان آنان)
معرف کنند و وعده یمدادند که حق بیشیی برای شهروندات که اصالتا مهاجر بودند قائل خواهند شد.
آنان وعده یمدادند که ما پروسه گرفی جواز سکونت یا جواز کار را سادهتر خواهیم کرد اما در مقابل تعداد
کمیی را بهعنوان مهاجر قبول یمکنیم .و هیچ کیس در سطح سیایس ،صحبت از ایدهی مرزهای باز
نیمکرد ،فقط فعاالن حقوق ر
بش بودند که دربارهی این ایده بحث یمکردند و از آن دفاع یمکردند .و هر
کیس که بهنظر یمرسد نسبت به مهاجران ،انعطاف بیشیی دارد (در انگلستان حزب کارگر) همواره از طرف
احزاب رقیب متهم یمشدند که مهاجران بیشیی را یمپذیرند .بنابراین موضوع مهاجرت برگ برندهای برای
احزاب محافظهکار قلمداد یمشد چون ادعا یمکردند که ما نسبت به مهاجران سیاستهای
سختگیانهتری را دنبال خواهیم کرد .مثال ویکتور اربان در مجارستان و همچنی لهستان ،چکاسلوایک و
بیشی کشورهای اروپای ررسف و مرکزی چنی رویهای قابل مشاهده است .در غرب اروپا مانند فرانسه،
ایتالیا و انگلستان داستان کیم متفاوت است .چون راستگراها خییل قدرتمند نیستند و مثال در انگلستان
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چون محافظه کارها ،مدت زیادی بر رس قدرت بودند و همواره سیاستهای سختگیانهتری نسبت به
مهاجرت داشتند و البته آن را سختتر هم کردند .آنها همواره ورود به انگلستان را برای مهاجران پرهزینهتر
و سختتر یمکردند.
ویل واقعیت این است که شما نیمتوانید مهاجرت را متوقف کنید .شما فقط یم توانید کاری کنید که
مهاجران رنج بیشیی بکشند .احزاب راستگرا مشهورند که احزاب تجارتاند .آنان از مالیات کمی صحبت
یمکنند و از منفعت برای تجارت صحبت یمکنند و تجارت هم نیازمند کارگران ارزان است .بنابراین احزاب
راستگرا این مشکل را دارند ،رایدهندگان از ازدیاد مهاجران یمترسند .آنان نگرانند که مهاجران شغلهایشان
را یمگیند ویل کسات که هزینهی کمپیهای انتخابات را یمپردازند ،تاجرات هستند که نیازمند کارگران
ارزاناند و این در واقع آن نقطهی تنش و تناقض است .و این تنش بیشی آشکار شده است .مثال در ۱۹۹۰
در انتخابات ایتالیا حزب راستگرا گفت که ما به هیچوجه مهاجر قبول نیمکنیم و انتخابات را هم برد ویل
بعدش بازرگانان گفتند چه کیس میوههای ما را یمچیند؟ چه کیس رویمهای ما را یمچیند؟ چه کسات قرار
است خیابانها و دفاتر ما را تمی کنند؟ ما نیازمند نیوی کار ارزان هستیم که چنی کارهات را انجام دهند.
در عرض سه هفته دولت اعالم کرد که ما فقط ۱۰هزار نیوی کار قبول یمکنیم و در عرض  ۲۴ساع ت
همهی ویزاها داده شد .بنابراین همواره تمایل برای کارگر ارزان در اروپا وجود داشته است.
اطالعات روز :نکته مهیم را بیان کردید .بنابراین اینطور که بهنظر یمرسد رابطهی دولتهای اروپات به
بحث مهاجرت ،رابطهی سلطه و استثمار است! به این معت که اروپاتها ،مهاجران و پناهندگان را بیشی
از این جهت که نیوی کار ارزان هستند ،یمپذیرند نه از این جهت که آنان نیازمند محافظت هستند .یعت
نگاه ،نگاه رسمایهای است نه نگاه حقوق ر
بشی.
از طرف نکتهای که همواره در ذهن من بهعنوان نقطه تناقضآمی دربارهی اروپا و مهاجرت به ذهنم یمآید
این است که اروپاتها ،اعتبار فراوات در جهان بهعنوان مدافعان حقوق ر
بش کسب کردهاند و همواره در
بش و حقوق زنان و اقلیتها ر
طرح کنوانسیونهای مربوط به حقوق ر
پیشو بودهاند .اما زمات که موضوع
مهاجرت به میان یمآید ،تمام آن اعالمیهها رنگ یمبازند .آیا واقعا چنی تناقیص (به معنای اجتمایع) هست
یا اینکه از این طرف مرز (جهان جنوب) و با نگاه من نویع چنی تناقیص بهنظر یمرسد؟
پاسخ :این تناقض درست است ،در واقع اروپا قاره تناقضها است و این چی جدیدی نیست .ویل آنچه
جالب بهنظر یم رسد این است که در اروپا همواره دیدگاههای متفاوت وجود داشته و کسات بودهاند که
برای حقوق انسان تالش کردهاند و گایه نی در این احقاق حق ،موفق بودهاند .ویل گایه شکست خوردند.
گایه میلگراها تالش کردهاند که پاسخگوت به نیازهای مردم خود را در اولویت قرار دهند .هرچند برخ از
آنها تمارض به این کار کردند تا قدرت را بهدست آورند .به عبارت دیگر از این ادبیات استفاده کردند تا به
قدرت برسند .ویل زمات که با واقعیتهای جامعه و سیاست عمیل برخوردند ،مجبور شدند که دست به
مصالحه بزنند .اما دربارهی سیاست های مهاجرت باید گفت که در اینجا اصویل دربارهی حقوق مهاجران
وجود دارد و البته تناقضهات هم وجود دارد و مصالحه هم وجود دارد .البته حجم عظییم از دوروت هم
وجود دارد .مردمات وجود دارد که به آن اصول باور دارند و همواره هزینههات پرداخت کردند .مردمات در
مرز ایتالیا و فرانسه هستند که همواره برای کمک به مهاجران و رسپناهدادن به مهاجران بدون مدرک به
زندان افتادهاند ویل از این اصول دستبردار نیستند و معتقدند این اصول ،ر
بخیس از هویت اروپات است.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان

http://www.morr.gov.af 6
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

اما پولیس این کار را جرم تلق یمکند .در سال  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶زمات که تعداد زیادی افغان به اروپا آمدند،
رهیی را برعهده گرفت و گفت ما یمتوانیم پذیرای
مردمان زیادی به کمک مهاجران شتافتند .انگال مرکل ،ر
مهاجران باشیم و اروپا توانات انجام این را دارد .ویل برای انجام آن ما نیازمند همبستگ هستیم.
رهیان اروپات که از
این موضوع ،فرصت بود برای سیاستمدارات مانند دیوید کامرون ،فرانسوا اوالند و همه ر
انکال مرکل پشتیبات کنند .ویل آنها قبول نکردند و گفتند که جمعیت ما زیاد خواهد شد ،ما نیمتوانیم این
حجم از جمعیت را مدیریت کنیم .و ر
بخیس از دالیل این بود که مهاجران از راه دوری یمآمدند .بعیص از
آنها عرب و غیمسلمان بودند .احزاب نژادپرست که مردم را یمترساندند و بر طبل دشمت یمکوبیدند چون
نژادپرست و ذهنیت استعماری و برتری نژاد سفید ،همواره مانند خاکسی زیر آتش وجود داشته است و
شما ممکن است آن را بهصورت ظاهری نبینید ویل همواره تبعات آن را حس یمکنید .درست است در اروپا
ذهنیت استعماری وجود دارد و البته ذهنیت ضد استعماری نی وجود دارد .بنابراین شما همیشه شاهد نزاع
بی این دو ذهنیت و دیدگاه هستید .همچنی دیدگاه میانهای نی وجود دارد که یمگویند این خوب است
که ما حقوق انسانها را رعایت کنیم .ویل ما نیمتوانیم .چون آنها به اندازه کاف شجاع نیستند و در میانهی
این نزاع ایستادهاند .آنها را یمشود ترغیب کرد .ویل زمات که نخبههای سیایس عالقهای به ترغیب آنان
ندارند ،کار مشکلتر خواهد شد.
اطالعات روز :بهنظر یمرسد که برای حل موضوع مهاجرت ما نیازمند پاسخ رادیکالتری هستیم .چون
پالییسها چندان جوابگو نیستند .هرچند اینطور بهنظر یمرسد که دیگر دوران سیاستهای رادیکال به رس
آمده است.
پاسخ :مهاجرت یک فاجعه نیست ،مهاجرت از زمات که ر
بش پا به عرصهی وجود گذاشته ،شکل گرفته
است .مهاجرت همواره بهعنوان یک اسیاتژی بقا مورد استفاده قرار گرفته است .وقت ما با تغییات آب و
هوات مواجه یمشویم ،شاهد مهاجرت بیشیی خواهیم بود .زمات که سیل در بنگالدش اتفاق افتاد،
مهاجرت وسییع در یت داشت .مهاجرت همواره منفعت به همراه داشته است .نهتنها از جهت نیوی کار
انسات ارزان ،بلکه از جهت غتشدن فرهنگها و ایدهها مهاجرت سودمند بوده است .تصور کنید زمات
خوت داشته باشید ویل تغیی و
که شما در یک دهکدهی زیبا و کوچک زندگ یمکنید ،ممکن است زندگ ر
توسعهی کمیی را شاهد خواهید بود .برای تغیی و توسعه شما باید مردمان دیگر را ببینید و با آنان مراوده
داشته باشید و از آنان یاد بگیید.
از جهت توجه به سیاست رادیکالتر درست است .ویل همواره این ایده وجود داشته است که هیچ دولت
حق ندارد که هیچ کیس را از حرکت بازدارد و مانع سفر او شود .هرچند تبدیل آن به واقعیت امری مشکل
بهنظر یمرسد .البته این تنها ایدهای است که دربارهی مهاجرت بهلحاظ اخالف و منطق قابل قبول است.
اگر شما به مردم اجازه دهید که انتخاب کنند ،ترک کنند ،آنان به جات نخواهند رفت .اگر آنها نتوانند
کاری پیدا کنند و یا نتوانند بقا یابند ،قطعا به جات دیگر خواهند رفت که بتوانند بقا یابند .کار پیدا کنند.
پول بهدست بیاورند و از خانوادهی خود مراقبت کنند .مردم به یونان یم آیند چون فرصتها کمی است.
برخ یممانند و عدهای بهسوی ایتالیا حرکت یمکنند .وقت به ایتالیا یمرسند ،مخصوصا افغانها ،یمتوانند
اسناد اقامت بگیند و به رسمیت شناخته شوند .این فقط سندی است که با آن کیس ،نیمتواند شما را
اخراج کند .این سند اقامت هیچ معت دیگری ندارد .با این سند شما یمتوانید کار کنید .البته اگر بتوانید
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کاری پیدا کنید .چون کاری نیست .بنابراین مردم چه یمکنند؟ آنان به سمت جنوب فرانسه یمروند .در
فرانسه اجازه کار ندارند .بنابراین بهسوی آلمان و سویدن یا انگلستان حرکت یمکنند .هر زمات که آنان
مهاجرت یمکنند ،ر
بخیس از آن بهعلت این است که معتقدند آنان یمتوانند آنجا کار پیدا کنند و خانهای
برای خود بسازند .بنابراین اگر مردم را اجازه دهید که برای خودشان تصمیم بگیند تا کجا بروند و کجا زندگ
کنند بهلحاظ اقتصادی قابل توجیه است .ویل مشکل ،ترس از چیی است که شما نیمدانید ،نیمشناسید.
ترس از اینکه دنیای شما تغیی خواهد کرد .من مطمئنم که در ایران و افغانستان هم ،همی مشکل وجود
دارد .مثال شما همواره در یک روستا زندگ کردید و ناگهان تعدادی وارد روستا یمشوند که با شما متفاوت
مذهت متفاوت دارند .ظاهرشان با شما فرق دارد.
هستند .زبانشان فرق یمکند .غذایشان فرق یمکند و
ر
ویل اگر شما مکانییم داشته باشید که بتواند این مردم را اسکان بدهد و مردم را باهم بنشانند ،موفق عمل
کردهاید .اما اگر برنامهای نداشته باشید و همه مشکالت را بر گردن تازهواردان بیندازید بعد مشکالت آغاز
خوت با تازه واردان نخواهید داشت و این را در اروپا یمبیند.
یمشود .شما رابطهی ر
در سال  ،۲۰۰۴زمات که ررسق اروپا به اتحادیه اروپا پیوست ،بیشی دولتهای اروپات گفتند که شما حق
ورود آزادانه به منطقهی اروپا را دارید .ویل در طول  ۷سال ،تا ببینیم پروسه اسکان چگونه پیش یمرود.
ویل انگلستان نیاز به نیوی کار ارزان داشت .ویل نه کارگر آسیات و نه کارگر سیاهپوست .انگستان گفت ما
به شما اجازه یمدهیم که بدون درنگ وارد کشور شوید .آنان فکر کردند که حدود  ۳۰هزار از مردمان اروپای
ررسف خواهند آمد .در عرض  ۴و  ۵سال  ۳۰۰هزار و سپس  ۶۰۰هزار آمدند (من یمدانم که در پاکستان و
ر
ایران مهاجران بیشیی وجود دارد) .اما اتفاف در انگلستان نیفتاد.
شوریس رخ نداد .حمله بزرگ اتفاق نیفتاد
و حادثه وحشتنایک روی نداد .وقت افغانها و یوگسالوها در  ۱۹۹۰به المان آمدند ،مردیم بویم ،اقامتگاهای
پناهجوها را آتش زدند و مردم کشته شدند .دلیلش این نبود که آنان از اروپای ررسف هستند .دلیلش این
بود که آنان سفید بودند و مسییح بودند و مردم ناراحت بودند که سوپر مارکت لهستات بازشده است .اما
ر
شوریس در کار نبود .چون آنها سفید و مسییح بودند .زمات که تازهواردان یمآیند ،مردم نگران
هیچ
رهیان سیایس
رهییت سیایس خوب داشته باشید ،یمتوانید ان را مدیریت کنید .مهم است که ر
یمشوند .اگر ر
مردم را ترغیب کنند تا آنها تالش کنند در مواجهه با تازهواردان تا جات که یمتوانند خوب باشند .ویل در
حال حاض سیاستمداران سیع یمکنند با توسل به نفرت و ترس رای بیشیی را از آن خود کنند و این مشکل
بزرگ است.
این مشکل بزرگ است نه فقط برای اروپا .چون کسات هستند که برای مهاجران و تازهواردان همدیل نشان
یمدهند و آنان را کمک یمکند .البته در عی حال اروپا مکان بدی است و یمتواند بدتر از این هم باشد .شما
یمتوانید مهاجرات را ببینید که در ررسایط بسیار بدی زندگ یمکنند و  ۷یا  ۸سال است که رسگردانند ،مریض
یمشوند و بهلحاظ روات نابود یمشوند .چرا که بسیاری آنان را بهعنوان یک مشکل یمبینند.
اطالعات روز :در ررسایط کنوت با توجه به تفکر دولت-ملت ،مرزهات تعیی شده و این مسأله به یک رویه
مسلط تبدیل شده است .به نویع که این موضوع امری نرمال و طبییع جلوه یمکند .بنابراین هر کیس که
دربارهی دنیای بدون مرز صحبت یمکند ،امری غریب یمنماید و خواستار دلیل یمشوند .درحایلکه آنچه
عجیب است این است که مرز بهعنوان یک امر دستساز ر
بشی ،بهعنوان امری طبییع جلوه یمکند .کیم
دربارهی دلیلتان برای دنیات بدون مرز صحبت کنید .مخصوصا ربط آن به مسأله نژادپرست.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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پاسخ :در طول تاری خ بعیص ایدهها ،شانیس برای ظهور و بقا و گسیش داشتهاند و برخ نه .ایدهی دنیای
بدون مرز دالییل متفاوت و ُصور متنویع دارد .ویل جای خوشبخت است که این ایده به مغاک فر ر
امویس
سیده نشده است و در زمان مناسب توسعه خواهد یافت و البته نیمدانیم گ؟
ی
خوت قادر است منفعت خود را تشخیص دهد.
دلیل من برای دنیای بدون مرز این است که انسان به ر
بنابراین زمات که سیاستمداران یمخواهند این تصمیم را بگیند و مانع مهاجرت افراد شوند ،باعث ایجاد
مشکل یمشوند .همانطور که استیون کاستلز گفته است «مشکل پالییسهای مهاجرت این است که
دربارهی مهاجرت است ».در واقع آنچه که باید درباره ی آن پالییس تألیف شود نابرابری است نه مهاجرت.
این درست است که مردم دالیل مختلق برای مهاجرت دارند .ویل دلیل عمدهی مهاجرتها بهدلیل نابرابری
است و مرزها برای این درست شده که این نابرابری را همچنان پابرجا نگهدارد .من فکر یمکنم که اگر ما
مرزهای باز داشته باشیم در این صورت به هر کس این شانس را یم دهیم تا برای بهبود وضعیتش تالش
کند و شانس بیشیی برای از بیبردن نابرابری داریم .اگر مرزهای باز داشته باشیم ،بسیار سختتر است
که مالیات و قیمت اجناس در یک کشور ارزانتر و در دیگری گرانتر باشد .اگر مرزهای باز داشته باشیم،
بسیار سختتر است که در یک کشور دستمزد باالتری داشته باشیم و در کشور دیگر دستمزد پاییتر .اگر
مرزها باز باشد بسیار مشکل است که نابرابری پابرجا بماند.
واقعیت این است که همه کسات که مهاجرت یمکنند ،ر
اکیشان نیمخواهند مهاجرت کنند .برخشان
یمخواهند مهاجرت کنند .اما برخشان یمخواهند در خانه بمانند .یا برخشان یمخواهند برای یک یا دو
سال مهاجرت کنند ،بعد برگردند .آنها یمخواهند دنیا را ببینند بعد دلتنگ خانه شوند و برگردند .اما تمام
این مرزها و موانع سد راه مهاجرت است .به این معت که وقت شما رسمایهگذاری کردید ،ریسک کردید،
رنج کشیدید ،پولتان را مرصف کردید ،نیمتوانید بعد از مدت بگویید من به خانه بریمگردم .ویل اگر شما
آزادی تحرک داشته باشید ،ممکن است بسیاری از مردم بعد از مدت به خانه برگردند .چون برای  ۴۰۰دالر
هزینه ،کیس چیی را از دست نیمدهد که مثال به انگلستان و یا خانهتان برگردید و مشکیل ایجاد نیمشود.
ویل زمات که به خاطر مهاجرت موانع و هزینههای زیادی گذاشته شود که مهاجران باید پرداخت کنند،
دیگر حتا اگر بخواهند نی نیمتوانند به آسات برگردند .چون همه چی را از دست یمدهند.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت هلمند با همکاری ادارههای همکارش ،بهروز سهشنبه ،دهم حمل
 122خانواده را که بهدلیل حمالت طالبان از ولسوایل ارغستان به ولسوایل سپی بولدک بیجاشده بودند،
تحت پوشش مساعدتهای ر
بشی قرار داد.

پس از رسوی به هر خانواده بستههای صیح و حفظ الصحه محییط از سوی موسسه184 ، DACARکیلو
آرد18 ،کیلوروغن ۲ ،کیلو نمک2 ،کیلو نمک ازطرف سازمان جهات خوراک یا  ، WFPیک باب خیمه،
آشیخانه و فامییل از سوی کمیشیی عایل ملل متحد
2تخته ترپال،یک عدد بالون گاز ،بسته های وسایل ی
در امور پناهندگان یا  UNHCRبا حضور نماینده این اداره و موسسات یادشده توزی ع شد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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نوتیس میتاراکیس ،وزیر امور مهاجرت یونان گفته است« :کنوانسیون ژنیو در زمینه پناهندگ در مورد آن
افرادی صدق یم کند که از خطر ها فرار یم کنند ،نه آنهای که برای عبور (از مرز ها) ،از سوی یک کشور
همسایه حمایت یم شوند».
به قول مقامات یونات کشت های گزمه ترگ در ررسق بحیه آژه به روز جمعه تالش کردند تا قایق های رابری
ً
حامل تقریبا  ۳۰۰مهاجر را به آب های متعلق به یونان هدایت کنند .به اساس اظهارات آتن ،این اقدام
توسط یک کشت متعلق به نیوی دریات ترکیه هماهنگ شده بود .پولیس یونان به قول خودش مانع وارد
شدن این قایق ها به آبهای یونان گردید و پس از آن نیوی ساحیل ترکیه مهاجران را دوباره به سواحل ترکیه
بازگرداند.

در آتن این گمانه زت وجود دارد که این اقدام (ترکیه) در پیوند با سفر برنامه ریزی شده مقامات ارشد
اتحادیه اروپا به ترکیه اتخاذ شده است .قرار است اورزوال فون دیر الین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و
چارلز میشل رئیس شورای این اتحادیه به روز سه شنبه برای یک دیدار رسیم به ترکیه سفر کنند.
به گفته مفشان سیایس یونان ،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یم خواهد نشان بدهد که اگر
اتحادیه اروپا به تقاضا های ترکیه لبیک نگوید ،چه اتفاف یم افتد.
در سال  ۲۰۱۵صد ها هزار مهاجر توانستند از ترکیه به یونان بروند .ر
اکییت این مهاجران از آنجا خود را به
اروپای وسیط رساندند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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انقره در توافقنامه منعقده سال  ۲۰۱۶با اتحادیه اروپا ،از جمله متعهد شد که در برابر مهاجرت غی قانوت
از ترکیه به اتحادیه اروپا اقدام یم کند .اتحادیه اروپا در بدل آن از حکومت ترکیه حمایت مایل یم کند.

بر اساس حکم مقام ریاست جمهوری ،شی علم امله وال امروز یکشنبه 14 ،حمل  1400خورشیدی،
رسما بهعنوان معی پالییس و تطبیق برنامههای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تقرر و بهکارمندان
این وزارت معرف گردید.

نورالرحمن اخالف_ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ،ویل هللا جالل_معی مایل و اداری وزارت ،شماری
از وکالی مردم در پارلمان ،رئیس شورای والیت والیت ننگرهار و شماری از رییسان و کارمندان وزارت در
محفل معرف معی پالییس و تطبیق برنامهها حضور داشتند.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن رتییگ مسند آقای املهوال ،بر کار متعهدانه تییم و دیدگاه واحد
برای تطبیق برنامههای وزارت و خدمترسات بهمردم تاکید کرد.
رهیی دولت ابراز قدردات و سپاسگزاری
در همی حال ،معی پالییس و تطبیق برنامههای وزارت از اعتماد ر
کرده ،تعهدش را برای خدمتگزاری موثر بهجامعه اعالم کرد.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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غرت این کشور شناسات و
یک گروه مهاجر غیقانوت شامل  ۱۳۸نفر توسط نیوی دریات ر
لیت در ساحل ر
به یک پایگاه دریات در طرابلس منتقل شدند.
به نقل از پایگاه اینینت الپرس؛ این گروه مهاجر غیقانوت قصد داشتند با استفاده از قایقهای بادی به
لیت آنها را در فاصله  ۹۰کیلومیی پایتخت این کشور رهگیی کردند.
اروپا بروند ،اما نیوهای دریات ر
لیت اعالم کرد ،نییم از مهاجران بازداشت شده اهل سودان و بقیه از کشورهای آفریقای سیاه
نیوی دریات ر
هستند؛ در میان آنها  ۹زن و  ۳کودک نی دیده یمشوند.

سازمان بی الملیل مهاجرت روز دوشنبه اعالم کرده بود یط تنها  ۴۸ساعت نزدیک به یکهزار مهاجر
غیقانوت که تالش یمکردند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند ،بازداشت شده اند.
لیت از مسیهای اصیل مهاجرت غیقانوت به اروپا محسوب یمشود و ا ر
کی اتباع کشورهای آفریقای سیاه
ر
تالش یمکنند از این طریق به اروپا بروند.

آژانسهای سازمان ملل متحد و سازمانهای غیدولت همواره از بازداشت مهاجران غیقانوت و انتقال آنها
لیت اسفبار یمدانند.
لیت انتقاد یمکنند و ررسایط نگهداری آنها را در اردوگاههای ر
به ر
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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گروههای دخیل در قاچاق انسان و مهاجرتهای غیقانوت در سالهای اخی از آشفتگ و هرج و ر
مرخ که
لیت در سیصد کیلومیی
لیت وجود دارد ،برای انتقال مهاجران غیقانوت به اروپا بهره برداری کرده اند .ر
در ر
سواحل ایتالیا قرار دارد.

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه با همکاری یک اداره همکارش ،بهروز سهشنبه ،دهم
حمل مساعدت غی خورایک را به  79خانواده که از ولسوایلهای دهگانه این والیت بیجاشده بودند ،توزی ع
کرد.

آشیخانه و
پس از رسوی با هماهنگ اداره مهاجرین این والیت به هرخانواده بسته های بهداشت ،وسایل ی
فامییل از سوی موسسه  ARAAبا حضور ریس شورای والیت ،نماینده اداره مهاجرین و نهاد یادشده در مرکز
کی توزی ع شد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین
وعودت کنندگان
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جنگ بخش زیادی از شهروندان افغانستان را درکشورهای مختلف مهاجر کرده است .گروههای مهاجر در
کشورهای مختلف شکل گرفته و هرازگایه این گروه مهاجران در هماهنگ با همدیگر اقدام به کنشهای
سیایس و اجتمایع یمکنند که به نویع در مناسبات سیایس و اجتمایع داخل افغانستان تأثیگذار بوده است .
اکنون که پروسه صلح افغانستان در جریان است و رسنوشت کشور به نتیجه مذاکرات صلح در دوحه
بستگ دارد ،این بخش از افغانهای که آسیبدیدگان اصیل جنگ افغانستان بودهاند و مهاجر شدهاند،
بهنظر یمرسد نادیده گرفته شده .در این گفتوگو عوامل عدم تأثیگذاری و نقش مهاجران در روند صلح و
نادیدهگرفی آنها در مناسبات سیایس افغانستان را برریس کردهایم.
سالها جنگ بخش زیادی جمعیت افغانستان را به کشورهای همسایه و جهان مهاجر کرده است.
بهنظر شما با این حجم مهاجران بهخصوص در کشورهای اروپای آیا ز
چیی بهعنوان دیاسپورای افغان
ی
در این کشورها شکل گرفته؟ و حاال که پروسه صلح افغانستان در جریان است ،مهاجران و دیاسپورای
افغان بهطور هماهنگ چقدر در قبال این روند فعال هستند؟
پاکزاد :این سوال مفاهیم مهم سیایس را در خود نهان دارد که اگر تک تک آنها را به شناسات نگییم
نیمتوانیم پاسخ کامل را که ارزش علیم داشته باشد افاده و بیان کنیم .پناهنده سیایس ،مهاجر ،دیاسپورا،
جنگ و صلح از زمره این مفاهیماند .از سوی دیگر موقعیت و نقش افغانهای مقیم در خارج از افغانستان
غرت زندگ
هم متفاوت است؛ میان آنهات که در ایران و پاکستان مقیماند با آنهات که در کشورهای ر
یمکنند تفاوت وجود دارد.
چنانکه فعالیت ر
اکییت مهاجران افغان در ایران و پاکستان در آغاز جنگ علیه رژیم خلق و پرچم و سپس
تجاوز نظایم اتحاد شوروی در رابطه و حتا در اختیار احزاب و تنظیمهای جهادی بود .اما آنچه به افغانهای
مقیم امریکا ،اروپا ،آسیالیا و کانادا بریمگردد ،مراحل مختلف فعالیت و اثرگذاری آنها را در رسنوشت
افغانستان شاهد هستیم .دوره اول ،زمان مخالفت با رژیم کودتای کمونیست و به ویژه تجاوز شوروی بود
که ر
اکییت آنها در برخ کشورها مانند فرانسه و یا کشورهای اروپای شمایل از چند ده نفر تجاوز نیمکرد،
پناهندگان و فعاالن سیایس بودند .اینها در بسیج افکار عمویم و جلب حمایت به جنبش مقاومت مردم
افغانستان و برخ احزاب جهادی نقش فعال و حتا سازنده بازی کردند .بهطور نمونه یک ماه بعد از دخول
رسبازان شوروی کنفرانس حمایت از مردم افغانستان در فرانسه دایر شد .بهزودی فعاالن افغان در رسارس
اروپا این حمایت را همگات کردند .در سالهای  ۱۹۸۲و ۱۹۸۳م ،دادگاه بیالملیل خلقها در سویدن و
پاریس جنایات روسها در افغانستان را محکوم کرد.
بعد از جنگهای داخیل ،سپس حاکمیت طالبان و رسانجام مداخله نظایم امریکا و جنگ مصیبتبار ۲۰
سال اخی تغییات زیادی در ترکیب و ماهیت مهاجرت به وجود آورد .دهها هزار افغانستات که بهسوی اروپا
رسازیر شدند ،فعاالن سیایس نبودند ،بلکه آنها از جنگ ،خشونت و فقر یا در جستوجوی زندگ بهی و
امنیت بیشی به مهاجرت روی آوردند .از لحاظ ترکیب هم این مهاجرت گایه شکل فامییل را یمگرفت.
مذهت را نی با خود به
بخش بزرگ این مهاجران فرهنگ ،عادات ،سی ،رسوم ،بهویژه تفاوتهای قویم و
ر
کشورهای مقصد آوردند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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غرت نی شبیه همان وضعیت که در کابل حاکم است ،به ندرت به آمیش
پس از مهاجرت در کشورهای ر
مذهت ایجاد شدند
قویم دست زدند ،به استثنای یک عده از تحصیلکردههای میلگرا .انجمنهای فرهنگ و
ر
که اعضای آن از یک قوم هستند .تالشهای کوچگ و حرکات فراقویم که روی مسائل حیات افغانستان
صورت گرفت ،در نهایت به شکست انجامید .بنابراین ،در چنی حالت از دیاسپورای افغات نیمتوانیم
صحبت کنیم .از نگاه تعریف سیایس و حقوف دیاسپورا که از لحاظ تارییح به یهودیها اطالق یمشد،
ُ
یمتواند در مورد برخ دیگری از اقوام یا ملل به کار برده شود .مانند دیاسپورای ارمت ،دیاسپورای کرد،
دیاسپورای فلسطیت یا حتا تا حدی دیاسپورای ایرات در امریکا .بدبختانه ما دیاسپورای افغات نداریم .در
خارج افغانستان عقیدهای که بر مبنای آن «ملت افغان »وجود ندارد و مناسبات سیایس و اجتمایع
افغانستان را از زاویه تعلق به قوم نگاه یمکنند ،قویتر از داخل افغانستان است .از این سبب است که ما
یک ابتکار بزرگ مهاجران یا «دیاسپورای افغان» را همانگونه که سه یا چهار دهه قبل برای دفاع از استقالل
عیت ندارد که از «دیاسپورای
و حاکمیت میل مشاهده یمکردیم ،امروز نیمبینیم .برای فهم موضوع ر
افغانستات» نام ربییم ،گر چه این اصطالح زیاد زیبنده نیست.
ز
اروپای و امریکا یمتوانند بهعنوان الیهای مؤثر عمل
افغانستای در کشورهای
آیا مهاجران و دیاسپورای
ی
ز
کنند و در حمایت از ارزشهای دموکرایس و دستاورهای مدی این دو دهه با کشورهای که جنگ و صلح
افغانستان را مدیریت یمکنند ،وارد گفتوگو شده و به مثابه زبان و ترجمان مردم افغانستان عمل کنند؟
پاکزاد :پاسخ به این سوال تا حدی با پاسخ سوال نخست رابطه یمگید .برای روشنشدن بهی موضوع باید
عالوه کنم که اگر سه یا چهار دهه قبل تعداد انگشتشمار افغانها در اروپا یا امریکا توانستند افکار عمویم
این کشورها را بسیج کنند و با دولتهای آنها با راحت دیدار و گفتوگو یمکردند به خاطری بود که از
امیاتوری شوروی مقاومت یمکرد،
یکطرف افکار عمویم این کشورها از مردم افغانستان که در برابر غول ی
ستایش و حمایت یمکردند .از طرف دیگر دولتهایشان به نویع درگی جنگ با شوروی ،رقیب بزرگشان،
بودند .در جریان جنگ رسد با حمایت نظایم و مایل از مجاهدین به نویع در کنار مجاهدین دخیل در جنگ
بودند.
حاال برعکس موضوع افغانستان تا حد زیادی از پرده حوادث روز غایب است .باید که حمله انتحاری
مرگآور صورت بگید تا رسانهها از افغانستان یاد کنند .امریکا ،قدرت اصیل غرب در جنگ با طالبان ،با
آنها توافقنامه صلح امضا کرده است .کارشناسان یمدانند که تا این روزهای اخی اتحادیه اروپا که با
ر
خارخ دونالد ترمپ مخالف بود؛ توافق پاریس روی اقلیم ،سیاست ترمپ در ررسق میانه ،خروج
سیاست
از توافقنامه اتیم با ایران (برجام) ،خروج از یونسکو و دیگر سازمانهای بیالملل ،تنش اقتصادی و … تا
حدی در مورد سیاستهای ترمپ در افغانستان از خود رزرف نشان یمدادند .با اینحال ممکن است با جو
بایدن بهی کنار بیایند .طوریکه یمدانید آنتوت بلینکن ،وزیر خارجه حکومت جو بایدن ،دو هفته قبل اعالم
کرد که حکومت بعدی امریکا سیاست کنوت امریکا را در افغانستان ادامه یمدهد .در این صورت احتمال
همرایه بیشی اروپا با امریکا وجود دارد.
مهاجرین افغان یا اروپاتهای افغاتاالصل اگر متحد و متشکل عمل یمکردند و واقعا یک گروه فشار را که
در دموکرایسها نقش مهم دارند ،تشکیل یمدادند ،ممکن بود که روی تصامیم این کشورها کیم تأثی
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بگذارند .ویل واقعیت این است که امریکا ،اروپا ،ایران یا پاکستان و … سیاستهایشان روی دفاع از منافع
خودشان استوار است ،نه روی دفاع از دموکرایس رتاعتبار افغانستات.
ز
اروپای و امریکا هیچ نوع حرکت معنادار و
چرا اکنون مهاجران و دیاسپورای افغانستای در کشورهای
ی
چشمگی در رابطه با پروسه صلح افغانستان نداشتهاند؟
پاکزاد :بگذارید یک واقعیت دردنایک را بیان کنم که به جواب به سوالتان کمک یمکند .در همی شهری که
من زندگ یمکنم در اعیاض به حمالت انتحاری بر بیمارستان ،مکانهای تدرییس ،مساجد … .یگدو بار در
حدود چند ده نفر در میدان مرکزی شهر اجتماع و شمع روشن کردند ،اما برای تجلیل روز عاشورا چندصد
نفر در محیل جمع یمشوند و سینه و زنجی یمزنند .در جوابهای قبیل هم اشاره کردم که ر
اکییت مهاجران
دو دهه اخی از آگایه سیایس الزم برخوردار نیستند و اگر هم چنی وانمود یمکنند ،مواضع قویم یمگیند.
دیاسپورای افغانستات متحد و متشکل وجود ندارد .هیچ امیدی وجود ندارد که فردا ما شاهد تظاهرات چند
هزار نفری شبیه ارمتها ،کردها یا فلسطیتها روی ادعاها و مطالبات میل و میهت افغانها باشیم.
با آنهم افغانهای مقیم اروپا و امریکا استادان ،پژوهشگران و شخصیتهای باتجربه به شکل انفرادی در
مسائل افغانستان از طریق رسانههای کشورهای محل اقامتشان ،رسانهها و محافل سیایس و مدت داخل
افغانستان تالش دارند تا در مورد پروسه صلح نظر بدهند و تأثیگذار باشند.
نست و عدم حساسیت مهاجران در رابطه به رسنوشت و آینده کشور نقش بازی
یگ از عوامیل که در دوری ر
کرده ،سیاست عمدی حکومتهای افغانستان است .برای بار اول مهاجران در ایران ،پاکستان ،اروپا و
امریکا نمایندگان خود را برای ررسکت در «لویه جرگه قانون اسایس» انتخاب کردند .چنی سیاست که در آن
وقت فراگیبودن اداره دولت موقت را نشان یمداد ،بهزودی کنار گذاشته شد .مهاجران که در حدود یک
چهارم و یا یک پنجم جمعیت افغانستان را تشکیل یم دهند ،از حق رای محروماند .درحایلکه در اغلب
کشورهای جهان ر
بخیس از کریسهای پارلمان به «دیاسپورا» تخصیص یافته ،اما در افغانستان در حدود ۶
میلیون جمعیت افغانستان در انتخاب ریاستجمهوری و پارلمات سهیم ندارند .درحایلکه همزمان ی
کوخها
که نظر به تعریف میان افغانستان و پاکستان در رفتوآمد هستند ،ده کریس در شورای میل نماینده دارند.
رابطه هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسالیم افغانستان و در ز
عیحال هیأت طالبان را با مهاجران چگونه
ارزیای یمکنید؟
پاکزاد :هیأت مذاکرهکننده حکومت افغانستان تا جاتکه من اطالع دارم ،رابطهای با مهاجران در اروپا
حزت یا قویم
نداشته است .منظور من رابطه به آن شکیل که برخ از اعضای هیأت با نزدیکان و هواداران ر
حزت
خود در کابل داشتند و در کنفرانسها و سیمنارها اشیاک نمودند ،است ،نه روابط شخیص ،قویم و ر
که ممکن میان برخها وجود داشته باشد .سوال شما از اهمیت زیادی برخوردار است .اگر نظام جمهوری
حق رای را از مهاجران سلب کرد ،مذاکرات صلح که رسنوشت و آینده مملکت به آن بستگ دارد ،فرصت
است که در نهایت مردم افغانستان در مورد صلح در کشور تصمیم خواهند گرفت .بنابراین حکومت
ر
اندییس و مشوره یمداد و حداقل
افغانستان باید به مهاجران و افغانهای مقیم خارج در این مورد فرصت هم
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دو یا سه نفر از اعضای هیأت مذاکرهکننده جلسات علت با افغانها در دو یا سه پایتخت اروپات برگزار
یمکردند ،نظرات و حمایت آنها را جلب یمکردند.
تا اکنون تنها رابطهای که وجود داشت تجلیل از سالگرد استقالل مملکت بود که سفارتهای افغانستان
یک تعداد محدود از افغانها را دعوت یمکردند .آنچه که وابسته به طالبان است ،در میان محافل سیایس
کوچک ،آنها هوادارات داشتهاند .در این دو سه سال اخی تعداد جوانان و حتا نوجوانات که از مناطق
مرزی پاکستان به اروپا یمآیند رو به افزایش است .در میان آنها عناضی که تحت تأثی مفکوره طالبان
قرار دارند ،کم نیستند .در ماههای اخی برخ از این جوانان که از گردن بریدن یک معلم در فرانسه به جرم
نشان دادن کاریکاتور حرصت محمد دفاع کرده بودند ،محاکمه شده و حتا یگ از آنها از فرانسه اخراج شد.
اما ورای این گروهها ،آنچه که به مذاکرات صلح ارتباط یمگید ،برخ نشانههای دیده یمشود که طالبان یا
عناض خییل نزدیک به آنها یمخواهند با شخصیت های ضدطالبان در خارج از کشور تماس بگیند .این
پیشید جنگ ،تمرین سیاست هم یمکنند.
یگ از نشانههای است که طالبان در کنار ر
ی
ز
ساخی زمینه
مباحث که در جریان مذاکرات هرازگایه مطرح یمشود ،بازگشت مهاجران و فراهم
ییک از
ی
ز
زندگ عادی و آرام برای آنها است ،آیا همچون چیی ممکن است؟ و اصال چرا این بحث را مطرح
یمکنند؟
پاکزاد :بسیاری از مسائیل که در جراین مذاکرات از هر دو طرف مطرح یمشود ،هیچ وقت بهطور جدی
مورد توافق قرار نیمگید و یک نوع پروپاگندای سیایس است .بازگشت مهاجران و فراهمساخی زمینه زندگ
عادی و آرام برای آنها یگ از این مسائل است .طرح این موضوع از یکطرف سیع در جلب حمایت
مهاجران دارد و از طرف دیگر برای رضایت کشورهای که مهاجران را جا دادهاند ،بهشمول کشورهای اروپات
و امریکا.
کشورهای اتحادیه اروپا که به بحران اقتصادی ،اجتمایع و سیایس گرفتارند و بحران سیایس که رشد فزاینده
احزاب راست افرایط نژادپرست تقریبا در تمام اروپا ،حتا در کشورهای که تصور یمشد از این آفت
مصوناند ،مانند فرانسه ،سویدن ،ناروی ،هالند و دانمارک ،در چند سال اخی تا حدی زیادی از بحران
ر
خارخ تغذیه یمشود .یگ از عوامل سختگیی دو سال اخی بعد از درهای
اقتصادی و حضور مهاجرین
باز سال ۲۰۱۸م ،علیه پناهندگان ،چه افغات و چه غیافغات در اروپا همی موضوع است .اداره ذیصالح
بعد از این بهسادگ ماهیت سیایس درخواستها را نیمپذیرد .حکومت کابل و پس از این طالبان تالش دارند
که کمکهای مایل و اقتصادی بیشیی را با شعار بازگشت مهاجران و فراهمساخی زمینه زندگ راحت برای
آنها ،دریافت کنند.
غرت بهطور داوطلبانه یک امر تقریبا ناممکن است .اول اینکه نسل
حاال بازگشت مهاجران از کشورهای ر
دوم و حتا سوم مهاجران در این کشورها تولد شدهاند و تابعیت اینجا را دارند .دوم اینکه در میان نسل
اول هم افرادی هستند که در این کشورها بزرگ شده اند و گایه به وزارت ،وکالت و پستهای مهم سیایس
و علیم رسیدهاند .بازگشت این دو گروه قابل بحث نیست .برخالف بازگشت رارسف غت و یاران او محصول
اراده امریکا بود که یمخواست گرویه وابسته به خود را در افغانستان ایجاد کند .در میان مهاجران دو دهه
اخی هم آنهاتکه بهطور قانوت در این کشورها زندگ یمکنند و حتا اگر با فرهنگ و رسوم این کشورها
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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مناست دارند ،برخ از آنها تابعیت این کشورها را
آمیش هم نیافتهاند ،حداقل از نگاه اقتصادی زندگ
ر
گرفتهاند ،بهویژه فرزندانشان پروسه «انتگراسیون» در کشور محل اقامت والدین خود را رسیعا یط
یمکنند.
رسانجام یمتوان گفت که رسنوشت و آینده «دیاسپورای افغانستات» با تمام تنوع و تضادهات که دارد و
محصول تضادهای داخل کشور است ،در ررسایط صلح و یک نظام قابل قبول ر
اکییت مردم ،ممکن است
به «دیاستورای افغان» مبدل شده و نقطه وصیل شود میان افغانستان وکشورهای دموکراتیک ،هم از نظر
فرهنگ و هم از نظر اقتصادی .اعیاف یمکنم که این بیشی یک آرزوست تا یک واقعیت.
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