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 اخبار کامل  می   

، استاد دانشگاه جامعه ا شوسی   لی  
ی گذشته را در ه بیشی  دههک  شنایس در سیت  دانشگاه لندن استدکی 

این مدت در مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل  افغانستان، مشغول پژوهش و کار میدات  بوده و 
 ی پیامدهای اخراجهتحقیق  دربار ( ۲۰۱۳ – ۲۰۱۲حمایت مایل بنیاد لورهولم ) مستقر بوده است. وی با 

شورای تحقیقات  (ESRC) حمایت مایل ها انجام داد. آخرین کار او، با ی آنها و جامعهها، خانوادهبر افغان
بازنمات  مهاجرت در »ی درباره ACKU همکاری همکاران افغان در و با ( ۲۰۱۸-۲۰۱۶تمایع )اقتصادی و اج
 اتحادیه اروپا در  تأثی  »و « های افغانهای خانوادهها و نگرات  امیدها، برنامه»، «افغانستان فرهنگ شفایه

مربوط به  های تخصیصهمچنی   گزارش بوده است. دکی  شوسی  « توسعه سیاست مهاجرت افغانستان
اجرت بحث در مورد مهکند و به انگلستان و رسارس اروپا تهیه یم های مهاجرت در افغانستان را برای دادگاه

 .کندکشورها کمک یم  در تعدادی از 

اروپا موضوع مهاجرت یگ از محورهای اصیل سیاستگذاری است. این امر  این روزها در  :اطالعات روز
، همواره از محورهای اصیل گفتهای انتخابازمان مخصوصا در  بیشی   وگوها بوده است. لطفا کیمت 

یها و جهتی این سیاستگذاریدرباره انتخابات توضیح دهید تا با  حبوحههای احزاب مختلف در بگی 
 .های اصیل در این زمینه بیشی  آشنا شویمبحث

ا بودم  ۳۰ :پاسخ  سیاست یو دربارهسال پیش زمات  که من در حال تحصیل در مقطع دکی 
 

های پناهندگ
رسیدم که مشکل سد راه مهاجران در اروپا دموکرایس  ناخوشایند  یکردم به این نتیجهدر اروپا تحقیق یم
…( کارانها و محافظهشد که تمام احزاب سیایس )راستانتخابات برگزار یم سال، یک ۴است. چون هر 

ال یا نیم برای خود بسازند و عموما وعدهی سیایس از مهاجران کردند رسمایهیم سیع  لییر
دادند که بیشی 

یسخت ها و بخشنده باشند؛ بلکه بیشی  بر محدودیت کردند. هرچند از یک ها بر مهاجران تأکید یمگی 
 ها )مهاجران و فرزندان آنان(ی اقلیتکردند خود را نمایندهها سیع یمچپ طرف این درست است که

ی برای شهروندات  که اصالتا مهاجر ه یممعرف  کنند و وعد بودند قائل خواهند شد.  دادند که حق بیشی 
تر خواهیم کرد اما در مقابل تعداد جواز کار را ساده دادند که ما پروسه گرفی   جواز سکونت یا آنان وعده یم
ی را به  رزهای باز ی مکنیم. و هیچ کیس در سطح سیایس، صحبت از ایدهمهاجر قبول یم عنوانکمی 

کردند. و هر از آن دفاع یم کردند و ی این ایده بحث یمکرد، فقط فعاالن حقوق بشر بودند که دربارهنیم
ی دارد )در انگلستان حزب کارگر( همواره از طرف  رسد نسبت به مهاجران، انعطافنظر یمکیس که به بیشی 

ی را یمیم احزاب رقیب متهم ای برای برنده د. بنابراین موضوع مهاجرت برگپذیرنشدند که مهاجران بیشی 
های به مهاجران سیاست کردند که ما نسبتشد چون ادعا یمکار قلمداد یماحزاب محافظه

انهسخت اسلوایک و اربان در مجارستان و همچنی   لهستان، چک تری را دنبال خواهیم کرد. مثال ویکتور گی 
 و مرکزی چنی    بیشی  کشورهای اروپای

ف   ای قابل مشاهده است. در غرب اروپا مانند فرانسه، رویهرسر
نیستند و مثال در انگلستان  ایتالیا و انگلستان داستان کیم متفاوت است. چون راستگراها خییل قدرتمند 
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انههای سختهمواره سیاست کارها، مدت زیادی بر رس قدرت بودند و چون محافظه تری نسبت به گی 
تر پرهزینه ها همواره ورود به انگلستان را برای مهاجرانکردند. آنتر هم سخت ه آن را مهاجرت داشتند و البت

 .کردندتر یمو سخت

توانید کاری کنید که مهاجرت را متوقف کنید. شما فقط یم توانید ویل واقعیت این است که شما نیم
ی صحبت  اند. آنان از مالیات کمی  بکشند. احزاب راستگرا مشهورند که احزاب تجارت   مهاجران رنج بیشی 

کارگران ارزان است. بنابراین احزاب   کنند و تجارت هم نیازمند کنند و از منفعت برای تجارت صحبت یمیم
شان هایترسند. آنان نگرانند که مهاجران شغلاز ازدیاد مهاجران یم دهندگانراستگرا این مشکل را دارند، رای

ند ویل کسات  که هزینهیم را  هستند که نیازمند کارگران  پردازند، تاجرات  های انتخابات را یمی کمپی   گی 
 ۱۹۹۰ست. و این تنش بیشی  آشکار شده است. مثال در ا ی تنش و تناقضاند و این در واقع آن نقطهارزان

ویل  کنیم و انتخابات را هم برد نیموجه مهاجر قبول راستگرا گفت که ما به هیچ در انتخابات ایتالیا حزب
چیند؟ چه کسات  قرار ما را یم هایچیند؟ چه کیس رویمهای ما را یمبعدش بازرگانان گفتند چه کیس میوه

وی کار ارزان هس ها و دفاتر ما را تمی   کنند؟ ما است خیابان  کارهات  را انجام دهند. نیازمند نی 
تیم که چنی  

وی کار قبول یم۱۰الم کرد که ما فقط هفته دولت اع در عرض سه ت ساع ۲۴کنیم و در عرض هزار نی 
 .اروپا وجود داشته است مایل برای کارگر ارزان در ی ویزاها داده شد. بنابراین همواره تهمه

به  های اروپات  ی دولترسد رابطهنظر یمطور که بهبیان کردید. بنابراین این نکته مهیم را  :اطالعات روز
مهاجران و پناهندگان را بیشی   ها، که اروپات  ی سلطه و استثمار است! به این معت  هاجرت، رابطهبحث م

وی کار ارزان هستند، پذیرند نه از این جهت که آنان نیازمند محافظت هستند. یعت  یم از این جهت که نی 
یرسمایه نگاه، نگاه  .ای است نه نگاه حقوق بشر

آید ی اروپا و مهاجرت به ذهنم یمآمی   دربارهعنوان نقطه تناقضمن به در ذهن ای که هموارهاز طرف  نکته
اند و همواره در کسب کرده  عنوان مدافعان حقوق بشر به ها، اعتبار فراوات  در جهاناست که اروپات   این

و بودهو اقلیت های مربوط به حقوق بشر و حقوق زنانطرح کنوانسیون ات  که موضوع اند. اما زمها پیشر
اجتمایع( هست  به معنایبازند. آیا واقعا چنی   تناقیص  )ها رنگ یمتمام آن اعالمیه آید،مهاجرت به میان یم

 رسد؟نظر یمچنی   تناقیص  به نویع که از این طرف مرز )جهان جنوب( و با نگاه من  یا این

این چی   جدیدی نیست. ویل آنچه  ها است و است، در واقع اروپا قاره تناقض این تناقض درست :پاسخ
اند که کسات  بوده  های متفاوت  وجود داشته و رسد این است که در اروپا همواره دیدگاهنظر یمبه جالب

اند. ویل گایه شکست خوردند. حق، موفق بوده اند و گایه نی   در این احقاقبرای حقوق انسان تالش کرده
 خگوت  به نیازهای مردم خود را در اولویت قرار دهند. هرچند برخ  از که پاس  اند گراها تالش کردهگایه میل

این ادبیات استفاده کردند تا به  دست آورند. به عبارت دیگر از ها تمارض به این کار کردند تا قدرت را بهآن
جامعه و سیاست عمیل برخوردند، مجبور شدند که دست به  هایقدرت برسند. ویل زمات  که با واقعیت

مهاجران  ی حقوقهای مهاجرت باید گفت که در اینجا اصویل دربارهی سیاستدرباره مصالحه بزنند. اما 
روت  هم البته حجم عظییم از دو  .هات  هم وجود دارد و مصالحه هم وجود داردوجود دارد و البته تناقض

هات  پرداخت کردند. مردمات  در ینهاصول باور دارند و همواره هز  وجود دارد. مردمات  وجود دارد که به آن
بدون مدرک به  دادن به مهاجرانو فرانسه هستند که همواره برای کمک به مهاجران و رسپناه مرز ایتالیا 

این اصول، بخیسر از هویت اروپات  است.  بردار نیستند و معتقدند اند ویل از این اصول دستزندان افتاده
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 زمات  که تعداد زیادی افغان به اروپا آمدند، ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵کند. در سال یم اما پولیس این کار را جرم تلق  
ی را برعهده گرفت و  توانیم پذیرای گفت ما یم  مردمان زیادی به کمک مهاجران شتافتند. انگال مرکل، رهیر

 هستیم .مهاجران باشیم و اروپا توانات  انجام این را دارد
 

 .ویل برای انجام آن ما نیازمند همبستگ

ان این موضوع، فرصت  بود   مانند دیوید کامرون، فرانسوا اوالند و همه رهیر
ز اروپات  که ا برای سیاستمدارات 

توانیم این اهد شد، ما نیمکه جمعیت ما زیاد خو   ها قبول نکردند و گفتند انکال مرکل پشتیبات  کنند. ویل آن
 آمدند. بعیص  از د که مهاجران از راه دوری یمکنیم. و بخیسر از دالیل این بو   حجم از جمعیت را مدیریت

مسلمان بودند. احآن کوبیدند چون بر طبل دشمت  یم ترساندند و زاب نژادپرست  که مردم را یمها عرب و غی 
سفید، همواره مانند خاکسی  زیر آتش وجود داشته است و  نژادپرست  و ذهنیت استعماری و برتری نژاد 

اروپا  کنید. درست است در بینید ویل همواره تبعات آن را حس یمصورت ظاهری نبه شما ممکن است آن را 
بنابراین شما همیشه شاهد نزاع  .ذهنیت استعماری وجود دارد و البته ذهنیت ضد استعماری نی   وجود دارد

وب است  گویند این خای نی   وجود دارد که یمدیدگاه میانه بی   این دو ذهنیت و دیدگاه هستید. همچنی   
ی شجاع نیستند و در میانه ها به اندازه کاف  توانیم. چون آنیل ما نیمها را رعایت کنیم. وانسان که ما حقوق

ای به ترغیب آنان های سیایس عالقهکرد. ویل زمات  که نخبه  شود ترغیبها را یماند. آناین نزاع ایستاده
 .تر خواهد شدمشکل ندارند، کار 

تری هستیم. چون برای حل موضوع مهاجرت ما نیازمند پاسخ رادیکال رسد کهنظر یمبه :اطالعات روز
رس رادیکال به هایرسد که دیگر دوران سیاستنظر یمطور بهچندان جوابگو نیستند. هرچند این ها پالییس

 .آمده است

شته، شکل گرفته ی وجود گذانیست، مهاجرت از زمات  که بشر پا به عرصه مهاجرت یک فاجعه :پاسخ
اتژی بقا مهاجرت همواره به .است ات آب و  مورد استفاده قرار گرفته است. وقت   عنوان یک اسی  ما با تغیی 

ی خواهیم بودهوات  مواجه یم در بنگالدش اتفاق افتاد،  زمات  که سیل .شویم، شاهد مهاجرت بیشی 
وی کار اشته است. نههمواره منفعت به همراه د مهاجرت وسییع در تی داشت. مهاجرت تنها از جهت نی 

زمات    ور کنید ها مهاجرت سودمند بوده است. تصها و ایدهشدن فرهنگبلکه از جهت غت   انسات  ارزان،
 یمکه شما در یک دهکده

 
 ی زیبا و کوچک زندگ

 
خوتر داشته باشید ویل تغیی  و  کنید، ممکن است زندگ

ی را شاهد خواهید بود. بر توسعه دیگر را ببینید و با آنان مراوده  تغیی  و توسعه شما باید مردمان ایی کمی 
ید داشته  .باشید و از آنان یاد بگی 

است. ویل همواره این ایده وجود داشته است که هیچ دولت   تر درستاز جهت  توجه به سیاست رادیکال
مشکل  دیل آن به واقعیت امریرا از حرکت بازدارد و مانع سفر او شود. هرچند تب حق ندارد که هیچ کیس

لحاظ اخالف  و منطق  قابل قبول است. به ی مهاجرتای است که دربارهرسد. البته این تنها ایدهنظر یمبه
ها نتوانند انتخاب کنند، ترک کنند، آنان به جات  نخواهند رفت. اگر آن اگر شما به مردم اجازه دهید که

بتوانند بقا یابند. کار پیدا کنند.  یابند، قطعا به جات  دیگر خواهند رفت که پیدا کنند و یا نتوانند بقا  کاری
ها کمی  است. آیند چون فرصتمراقبت کنند. مردم به یونان یم ی خود دست بیاورند و از خانوادهپول به
توانند ها، یمانافغ رسند، مخصوصا کنند. وقت  به ایتالیا یمسوی ایتالیا حرکت یمای بهعده مانند و برخ  یم

ند و به رسمیت شناخته شوند. این فقط تواند شما را سندی است که با آن کیس، نیم اسناد اقامت  بگی 
 توانید کار کنید. البته اگر بتوانید معت  دیگری ندارد. با این سند شما یم اخراج کند. این سند اقامت هیچ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

روند. در جنوب فرانسه یم کنند؟ آنان به سمتیم کاری پیدا کنید. چون کاری نیست. بنابراین مردم چه
کنند. هر زمات  که آنان سویدن یا انگلستان حرکت یم سوی آلمان و فرانسه اجازه کار ندارند. بنابراین به

ای خانه جا کار پیدا کنند و توانند آنعلت این است که معتقدند آنان یماز آن به کنند، بخیسر مهاجرت یم
  د. بنابراین اگر مردم را اجازه دهید که برای خودشانبرای خود بسازن

 
ند تا کجا بروند و کجا زندگ تصمیم بگی 

ی است که شما نیم لحاظ اقتصادی قابل توجیهکنند به شناسید. دانید، نیماست. ویل مشکل، ترس از چی  
همی   مشکل وجود  هم،که دنیای شما تغیی  خواهد کرد. من مطمئنم که در ایران و افغانستان این ترس از 

 کردید و ناگهان
 

شوند که با شما متفاوت تعدادی وارد روستا یم دارد. مثال شما همواره در یک روستا زندگ
کند و مذهتر متفاوت دارند. ظاهرشان با شما فرق دارد. شان فرق یمغذای .کندشان فرق یمهستند. زبان

یم داشته باشید که بتواند ا ویل باهم بنشانند، موفق عمل  ین مردم را اسکان بدهد و مردم را اگر شما مکانی  
واردان بیندازید بعد مشکالت آغاز مشکالت را بر گردن تازه ای نداشته باشید و همهاید. اما اگر برنامهکرده
 .بیندواردان نخواهید داشت و این را در اروپا یمی خوتر با تازهرابطه شود. شما یم

ق اروپا به اتحادیه اروپا پیوست، بیشی  دولت، زمات   ۲۰۰۴سال  در  اروپات  گفتند که شما حق  هایکه رسر
رود. سکان چگونه پیش یماسال، تا ببینیم پروسه  ۷طول  ی اروپا را دارید. ویل در ورود آزادانه به منطقه
وی کار ارزان داشت. ویل نه کارگر آسیات  و نه کارگر سیاه ویل انگلستان نیاز به گفت ما   پوست. انگستاننی 

هزار از مردمان اروپای  ۳۰که حدود   نان فکر کردند آدهیم که بدون درنگ وارد کشور شوید. به شما اجازه یم
ف  خواهند آمد. در عرض   در پاکستان و دانم که هزار آمدند )من یم ۶۰۰هزار و سپس  ۳۰۰سال  ۵و  ۴رسر

ی وجود دارد(. اما اتفاف  در انگلستان نیفتاد. شوریسر رخ نداد. حمله ایران مهاجران  اتفاق نی بیشی 
 

فتاد بزرگ
به المان آمدند، مردیم بویم، اقامتگاهای  ۱۹۹۰در  ا ها و یوگسالوهنداد. وقت  افغان و حادثه وحشتنایک روی
ف  هستند. دلیلش اینمردم کشته شدند.  پناهجوها را آتش زدند و   دلیلش این نبود که آنان از اروپای رسر

لهستات  بازشده است. اما  بود که آنان سفید بودند و مسییح بودند و مردم ناراحت بودند که سوپر مارکت  
آیند، مردم نگران واردان یمبودند. زمات  که تازه ها سفید و مسییحهیچ شوریسر در کار نبود. چون آن

یتشوند. یم انسیایس خوب داشته باشید، یم اگر رهیر سیایس  توانید ان را مدیریت کنید. مهم است که رهیر
توانند خوب باشند. ویل در جات  که یم واردان تا ها تالش کنند در مواجهه با تازهمردم را ترغیب کنند تا آن

ی  کنند با حال حاض  سیاستمداران سیع یم شکل را از آن خود کنند و این متوسل به نفرت و ترس رای بیشی 
 است

 
 .بزرگ

 است نه فقط برای اروپا. چون کسات  هستند که برای مهاجران و  این
 

واردان همدیل نشان تازه مشکل بزرگ
تواند بدتر از این هم باشد. شما اروپا مکان بدی است و یم کند. البته در عی   حالدهند و آنان را کمک یمیم
 یممهاجرات   توانید یم

 
ایط بسیار بدی زندگ گردانند، مریض که رس   سال است ۸یا  ۷کنند و را ببینید که در رسر

 .بینندعنوان یک مشکل یمآنان را به شوند. چرا که بسیاریلحاظ روات  نابود یمشوند و بهیم

ایط کنوت  با توجه به تفکر دولت در  :اطالعات روز یک رویه  بهو این مسأله  لت، مرزهات  تعیی   شدهم-رسر
کند. بنابراین هر کیس که جلوه یم مسلط تبدیل شده است. به نویع که این موضوع امری نرمال و طبییع

که آنچه شوند. درحایلنماید و خواستار دلیل یمامری غریب یم کند،ی دنیای بدون مرز صحبت یمدرباره
ی، بهعنوان یک امر دستاست که مرز به عجیب است این کند. کیم یم عنوان امری طبییع جلوهساز بشر

 .ربط آن به مسأله نژادپرست   تان برای دنیات  بدون مرز صحبت کنید. مخصوصا ی دلیلدرباره
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ش داشتهبعیص  ایده در طول تاری    خ :پاسخ دنیای  یاند و برخ  نه. ایدهها، شانیس برای ظهور و بقا و گسی 
این ایده به مغاک فرامویسر  رد. ویل جای خوشبخت  است کهبدون مرز دالییل متفاوت و ُصور متنویع دا

ده نشده است و در زمان مناسب توسعه خواهد یافت  دانیم گ؟و البته نیم سیی

خوتر قادر است منفعت خود را تشخیص دهد. انسان به دلیل من برای دنیای بدون مرز این است که
ند خواهند این تصممداران یمسیاست بنابراین زمات  که باعث ایجاد  و مانع مهاجرت افراد شوند، یم را بگی 

های مهاجرت این است که پالییس مشکل»طور که استیون کاستلز گفته است شوند. همانمشکل یم
 .ی آن پالییس تألیف شود نابرابری است نه مهاجرتدرباره در واقع آنچه که باید « ی مهاجرت است. درباره

دلیل نابرابری به ها ی مهاجرتیل مختلق  برای مهاجرت دارند. ویل دلیل عمدهاست که مردم دال  این درست
کنم که اگر ما پابرجا نگهدارد. من فکر یم است و مرزها برای این درست شده که این نابرابری را همچنان

ش  دهیم تا برای بهبود وضعیتش تال صورت به هر کس این شانس را یم مرزهای باز داشته باشیم در این
ی برای از بی    کند و شانس

تر است  بسیار سخت از داشته باشیم،باگر مرزهای  بردن نابرابری داریم. بیشی 
تر باشد. اگر مرزهای باز داشته باشیم، گران  تر و در دیگریکه مالیات و قیمت اجناس در یک کشور ارزان

تر. اگر د پایی   ر کشور دیگر دستمز دستمزد باالتری داشته باشیم و د تر است که در یک کشور بسیار سخت
 .باز باشد بسیار مشکل است که نابرابری پابرجا بماند مرزها 

شان نیمکه همه کسات  که مهاجرت یم  واقعیت این است  شانخواهند مهاجرت کنند. برخ  کنند، اکیر
خواهند برای یک یا دو شان یمبرخ   خواهند در خانه بمانند. یا شان یمخواهند مهاجرت کنند. اما برخ  یم

خواهند دنیا را ببینند بعد دلتنگ خانه شوند و برگردند. اما تمام یم ها سال مهاجرت کنند، بعد برگردند. آن
کردید، ریسک کردید،   گذاریمرزها و موانع سد راه مهاجرت است. به این معت  که وقت  شما رسمایه این

گردم. ویل اگر شما نه بریممدت  بگویید من به خا توانید بعد از کردید، نیمتان را مرصف  رنج کشیدید، پول
 دالر  ۴۰۰ممکن است بسیاری از مردم بعد از مدت  به خانه برگردند. چون برای  آزادی تحرک داشته باشید،

ی را از دست نیم شود. نیمبرگردید و مشکیل ایجاد  تاننهدهد که مثال به انگلستان و یا خاهزینه، کیس چی  
ان باید پرداخت کنند، شود که مهاجر های زیادی گذاشته هزینه ویل زمات  که به خاطر مهاجرت موانع و 

 .دهندبرگردند. چون همه چی   را از دست یم توانند به آسات  بخواهند نی   نیم دیگر حتا اگر 
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 وعودت کنندگان

 لشنبه، دهم حمروز سههای همکارش، بهامور مهاجرین و عودت کنندگان والیت هلمند با همکاری اداره
بولدک بیجاشده بودند، وایل ارغستان به ولسوایل سپی   دلیل حمالت طالبان از ولسخانواده را که به 122

ی قرار داد تحت پوشش مساعدت  . های بشر

 

و کیلDACAR ، 184هاز سوی موسس محییط ههای صیح و حفظ الصحپس از رسوی به هر خانواده بسته
یک باب خیمه،  ، WFP اطرف سازمان جهات  خوراک یزکیلو نمک ا2  کیلو نمک،  ۲کیلوروغن، 18آرد، 

خانه و فامییل تخته ترپال،یک عدد بالون گاز،2 ی عایل ملل متحد  بسته های وسایل آشیی  از سوی کمیشی 
 . حضور نماینده این اداره و موسسات یادشده توزی    ع شد  با UNHCR  در امور پناهندگان یا 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در مورد آن  کنوانسیون ژنیو در »نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت یونان گفته است: 
 

زمینه پناهندگ
نه آنهای که برای عبور )از مرز ها(، از سوی یک کشور  کنند،افرادی صدق یم کند که از خطر ها فرار یم  

 .«همسایه حمایت یم شوند

ه آژه به روز جمعه ق بحی  تالش کردند تا قایق های رابری  به قول مقامات یونات  کشت  های گزمه ترگ در رسر
 
ً
به یونان هدایت کنند. به اساس اظهارات آتن، این اقدام  مهاجر را به آب های متعلق ۳۰۰حامل تقریبا

وی دریات  ترکیه هماهنگ شده بود. پولیس یونان به قول خودش مانع وارد  توسط یک کشت  متعلق  به نی 
وی ساحیل ترکیه  مهاجران را دوباره به سواحل ترکیه شدن این قایق ها به آبهای یونان گردید و پس از آن نی 

 .بازگرداند

 

ارشد  وجود دارد که این اقدام )ترکیه( در پیوند با سفر برنامه ریزی شده مقامات آتن این گمانه زت  در 
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و  اتحادیه اروپا به ترکیه اتخاذ شده است. قرار است اورزوال فون دیر الین

 . به ترکیه سفر کنندسه شنبه برای یک دیدار رسیم چارلز میشل رئیس شورای این اتحادیه به روز 

بدهد که اگر  گفته مفشان سیایس یونان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یم خواهد نشان  به
 .افتد ه اروپا به تقاضا های ترکیه لبیک نگوید، چه اتفاف  یماتحادی

یت این مهاجران از آنجا خود را ب ۲۰۱۵در سال  ه صد ها هزار مهاجر توانستند از ترکیه به یونان بروند. اکیر
 .اروپای وسیط رساندند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 رابر مهاجرت غی  قانوت  ب با اتحادیه اروپا، از جمله متعهد شد که در  ۲۰۱۶در توافقنامه منعقده سال  انقره
 .اروپا در بدل آن از حکومت ترکیه حمایت مایل یم کند از ترکیه به اتحادیه اروپا اقدام یم کند. اتحادیه

خورشیدی،  1400حمل  14شنبه، روز یکبر اساس حکم مقام ریاست جمهوری، شی  علم امله وال ام

کارمندان های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تقرر و بهعنوان معی   پالییس و تطبیق برنامهرسما به

 گردید
 
 .این وزارت معرف

 

_ وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، ویل هللا جالل_معی   مایل و اداری وزارت، شماری  نورالرحمن اخالف 

از وکالی مردم در پارلمان، رئیس شورای والیت  والیت ننگرهار و شماری از رییسان و کارمندان وزارت در 

 معی   پالییس و تطبیق برنامه
 .ها حضور داشتندمحفل معرف 

یگ مسند آقای امله وزیر امور  وال، بر کار متعهدانه تییم و دیدگاه واحد مهاجرین و عودت کنندگان ضمن تیر

 .مردم تاکید کردرسات  بههای وزارت و خدمتبرای تطبیق برنامه

ی دولت ابراز قدردات  و سپاسگزاری در همی   حال، معی   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت از اعتماد رهیر

 .جامعه اعالم کردگزاری موثر بهدش را برای خدمتکرده، تعه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانوت  شامل  وی دریات  لیتر در ساحل غرتر  ۱۳۸یک گروه مهاجر غی  این کشور شناسات  و  نفر توسط نی 

 .طرابلس منتقل شدند به یک پایگاه دریات  در 

قانوت  قصد داشتند با استفاده از قایق نت  الپرس؛ این گروه مهاجر غی 
های بادی به به نقل از پایگاه اینی 

و  ی کردند.   ۹۰ها را در فاصله های دریات  لیتر آناروپا بروند، اما نی  ی پایتخت این کشور رهگی   کیلومی 

وی دریات   های آفریقای سیاه نییم از مهاجران بازداشت شده اهل سودان و بقیه از کشور  لیتر اعالم کرد،نی 

 شوند. کودک نی   دیده یم  ۳زن و  ۹ها هستند؛ در میان آن

 

ساعت نزدیک به یکهزار مهاجر  ۴۸سازمان بی   الملیل مهاجرت روز دوشنبه اعالم کرده بود یط تنها 

قانوت  که تالش یم  ز طریق دریا خود را به اروپا برسانند، بازداشت شده اند. کردند اغی 

قانوت  به اروپا لیتر از مسی    های آفریقای سیاهشور کیر اتباع کشود و ا محسوب یم های اصیل مهاجرت غی 

 کنند از این طریق به اروپا بروند. تالش یم

 

دولت  همواره از بازداشتهای سازمان ملل متحد و سازمانآژانس قانوت  و انتقال آن های غی  ها مهاجران غی 

ایط نگهداری آنبه لیتر انتقاد یم  دانند. های لیتر اسفبار یمها را در اردوگاهکنند و رسر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

قانوت  در سالهای دخیل در قاچاق انسان و مهاجرتگروه  و هرج و مرخر که های غی 
 

های اخی  از آشفتگ

ق  به اروپا بهره برداری کرده اند. لیتر در سیصد کیلومدر لیتر وجود دارد، برای انتقال مهاجران غی 
ی انوت  ی 

 سواحل ایتالیا قرار دارد. 

شنبه، دهم روز سهآمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت فراه با همکاری یک اداره همکارش، به
شده بودند، توزی    ع  گانه این والیت بیجاهای دهخانواده که از ولسوایل 79حمل مساعدت غی  خورایک را به 

 . کرد 

 

 اداره مهاجرین این والیت به
 

خانه و  ده هرخانواپس از رسوی با هماهنگ ، وسایل آشیی  بسته های بهداشت 
، نماینده اداره مهاجرین و نهاد یادشده در مرکز   ARAA فامییل از سوی موسسه با حضور ریس شورای والیت 

 . کی  توزی    ع شد 



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

14 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  پته: د
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های مهاجر در  است. گروه جنگ بخش زیادی از شهروندان افغانستان را در کشورهای مختلف مهاجر کرده
 با همدیگر اقدام به کنش کشورهای مختلف شکل گرفته و هرازگایه این گروه

 
های مهاجران در هماهنگ

گذار بوده کنند کهسیایس و اجتمایع یم  .است به نویع در مناسبات سیایس و اجتمایع داخل افغانستان تأثی 
صلح در دوحه  اکنون که پروسه صلح افغانستان در جریان است و رسنوشت کشور به نتیجه مذاکرات

 دارد، این بخش از افغان
 

اند، اند و مهاجر شدهافغانستان بوده دیدگان اصیل جنگهای که آسیببستگ
گذاری و نقش مهاجران در روند صلح و این گفت رسد نادیده گرفته شده. در نظر یمبه  وگو عوامل عدم تأثی 

 .ایمها در مناسبات سیایس افغانستان را برریس کردهگرفی   آننادیده

است.  انستان را به کشورهای همسایه و جهان مهاجر کردهجنگ بخش زیادی جمعیت افغ ها سال
یهنظر شما با این حجم مهاجران ببه ز عنوان دیاسپورای افغان به خصوص در کشورهای اروپایی آیا چی 

افغانستان در جریان است، مهاجران و دیاسپورای  در این کشورها شکل گرفته؟ و حاال که پروسه صلح
 قبال این روند فعال هستند؟ در  طور هماهنگ چقدر افغان به

یم شناسات  نگی   ها را بهسوال مفاهیم مهم سیایس را در خود نهان دارد که اگر تک تک آن این :پاکزاد
بیان کنیم. پناهنده سیایس، مهاجر، دیاسپورا،  افاده و  توانیم پاسخ کامل را که ارزش علیم داشته باشد نیم

 های مقیم در خارج از افغانستاناز سوی دیگر موقعیت و نقش افغان اند. مفاهیم جنگ و صلح از زمره این
   هات  اند با آنکه در ایران و پاکستان مقیمهات  هم متفاوت است؛ میان آن

 
 که در کشورهای غرتر زندگ

 .کنند تفاوت وجود داردیم

یت مهاجران افغان در ایران و پاکستان در آغاز جنگ علیه ر  که فعالیتچنان پس سو  ژیم خلق و پرچماکیر
های های جهادی بود. اما آنچه به افغانتنظیم تجاوز نظایم اتحاد شوروی در رابطه و حتا در اختیار احزاب و 

الیا و   ها را در رسنوشتگردد، مراحل مختلف فعالیت و اثرگذاری آنکانادا بریم  مقیم امریکا، اروپا، آسی 
ویژه تجاوز شوروی بود   به مخالفت با رژیم کودتای کمونیست  و افغانستان شاهد هستیم. دوره اول، زمان 

یت  کرد، یا کشورهای اروپای شمایل از چند ده نفر تجاوز نیم مانند فرانسه و  ها در برخ  کشورها آنکه اکیر
 ها در بسیج افکار عمویم و جلب حمایت به جنبش مقاومت مردمسیایس بودند. این پناهندگان و فعاالن

 نمونه یک ماه بعد از دخول طور ان و برخ  احزاب جهادی نقش فعال و حتا سازنده بازی کردند. بهافغانست
زودی فعاالن افغان در رسارس در فرانسه دایر شد. به رسبازان شوروی کنفرانس حمایت از مردم افغانستان

و  ها در سویدنلیل خلقالمم، دادگاه بی   ۱۹۸۳و  ۱۹۸۲های همگات  کردند. در سال اروپا این حمایت را 
 .ها در افغانستان را محکوم کردپاریس جنایات روس

 ۲۰ بار داخیل، سپس حاکمیت طالبان و رسانجام مداخله نظایم امریکا و جنگ مصیبت هایبعد از جنگ
ات زیادی در ترکیب و ماهیت مهاجرت به وجود آورد. ده  سوی اروپا هزار افغانستات  که به ها سال اخی  تغیی 

 بهی  و ها از جنگ، خشونت و فقر یا در جستآن رسازیر شدند، فعاالن سیایس نبودند، بلکه
 

وجوی زندگ
گرفت. یم مهاجرت روی آوردند. از لحاظ ترکیب هم این مهاجرت گایه شکل فامییل را  امنیت بیشی  به

، رسوم، به قویم و مذهتر را نی   با خود به  هایویژه تفاوتبخش بزرگ این مهاجران فرهنگ، عادات، سی  
 .کشورهای مقصد آوردند
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ش  در کشورهای غرتر نی   شبیه همان وضعیت که در کابل حاکم است، به ندرت به پس از مهاجرت آمی  
 و مذهتر ایجاد شدند انجمن .گراهای میلقویم دست زدند، به استثنای یک عده از تحصیلکرده

 
های فرهنگ

های کوچگ و حرکات فراقویم که روی مسائل حیات  افغانستان تالش .ستندکه اعضای آن از یک قوم ه
توانیم نیم در نهایت به شکست انجامید. بنابراین، در چنی   حالت  از دیاسپورای افغات   صورت گرفت،

 دیاسپورا که از لحاظ
 
شد، ها اطالق یمتارییح  به یهودی صحبت کنیم. از نگاه تعریف سیایس و حقوف

رد،  د در مورد برخ  دیگری از اقوام یا توانیم
ُ
، دیاسپورای ک ملل به کار برده شود. مانند دیاسپورای ارمت 

افغات  نداریم. در  فلسطیت  یا حتا تا حدی دیاسپورای ایرات  در امریکا. بدبختانه ما دیاسپورای دیاسپورای
مناسبات سیایس و اجتمایع  وجود ندارد و  «ملت افغان»ای که بر مبنای آن خارج افغانستان عقیده

تر از داخل افغانستان است. از این سبب است که ما کنند، قوینگاه یم افغانستان را از زاویه تعلق به قوم
قبل برای دفاع از استقالل  گونه که سه یا چهار دههرا همان« دیاسپورای افغان»ابتکار بزرگ مهاجران یا  یک

دیاسپورای »برای فهم موضوع عیتر ندارد که از  .بینیمروز نیمکردیم، امو حاکمیت میل مشاهده یم
یم، گر چه« افغانستات    .این اصطالح زیاد زیبنده نیست نام بیر

 در کشورهای اروپایی و امریکا یم آیا مهاجران و دیاسپورای
عمل  های مؤثر عنوان الی  توانند بهافغانستایز

کشورهای که جنگ و صلح   دستاورهای مدیز این دو دهه با های دموکرایس و کنند و در حمایت از ارزش
 مثابه زبان و ترجمان مردم افغانستان عمل کنند؟ وگو شده و بهکنند، وارد گفتافغانستان را مدیریت یم

د. برای روشنبه این سوال تا حدی با پاسخ سوال نخست رابطه یم پاسخ :پاکزاد موضوع باید  شدن بهی  گی 
در اروپا یا امریکا توانستند افکار عمویم  ها شمار افغانر سه یا چهار دهه قبل تعداد انگشتعالوه کنم که اگ

 کردند به خاطری بود که از وگو یمها با راحت  دیدار و گفتهای آندولت این کشورها را بسیج کنند و با 
اتور  طرف افکار عمویم این کشورها از مردم افغانستان که در برابر غولیک کرد، ی شوروی مقاومت یمامیی

شان، شان به نویع درگی  جنگ با شوروی، رقیب بزرگهایدولت کردند. از طرف دیگر ستایش و حمایت یم
در جنگ  جنگ رسد با حمایت نظایم و مایل از مجاهدین به نویع در کنار مجاهدین دخیل بودند. در جریان

 .بودند

روز غایب است. باید که حمله انتحاری  ز پرده حوادثحاال برعکس موضوع افغانستان تا حد زیادی ا
د تا رسانهمرگ افغانستان یاد کنند. امریکا، قدرت اصیل غرب در جنگ با طالبان، با  ها از آور صورت بگی 
اتحادیه اروپا که با  دانند که تا این روزهای اخی  توافقنامه صلح امضا کرده است. کارشناسان یم ها آن

ق میانه، خروج  الد ترمپ مخالف بود؛ توافق پاریس رویسیاست خارخر دون اقلیم، سیاست ترمپ در رسر
تا … الملل، تنش اقتصادی و های بی   خروج از یونسکو و دیگر سازمان از توافقنامه اتیم با ایران )برجام(،

ست با جو ممکن ا حالدادند. با اینهای ترمپ در افغانستان از خود رزرف نشان یممورد سیاست حدی در 
وزیر خارجه حکومت جو بایدن، دو هفته قبل اعالم  دانید آنتوت  بلینکن،که یمبایدن بهی  کنار بیایند. طوری
 دهد. در این صورت احتمالسیاست کنوت  امریکا را در افغانستان ادامه یم کرد که حکومت بعدی امریکا 

 .همرایه بیشی  اروپا با امریکا وجود دارد

فشار را که  کردند و واقعا یک گروهاالصل اگر متحد و متشکل عمل یمهای افغات  اروپات   یا  مهاجرین افغان
تصامیم این کشورها کیم تأثی   دادند، ممکن بود که رویها نقش مهم دارند، تشکیل یمدر دموکرایس
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روی دفاع از منافع  شانهایسیاست… اروپا، ایران یا پاکستان و  بگذارند. ویل واقعیت این است که امریکا،
 .اعتبار افغانستات  استوار است، نه روی دفاع از دموکرایس تر  خودشان

 در کشورهای اروپایی و امریکا هیچ چرا 
ز
نوع حرکت معنادار و  اکنون مهاجران و دیاسپورای افغانستای

 اند؟گی  در رابطه با پروسه صلح افغانستان نداشتهچشم

همی   شهری که  کند. در تان کمک یمیک واقعیت دردنایک را بیان کنم که به جواب به سوال بگذارید  :پاکزاد
 یم

 
اض به حمالت انتحاری بر بیمارستان،من زندگ دو بار در یگ…. های تدرییس، مساجد مکان کنم در اعی 

عاشورا چندصد  شهر اجتماع و شمع روشن کردند، اما برای تجلیل روز  حدود چند ده نفر در میدان مرکزی
یت مهاجران  های قبیل هم اشاره کردم کهزنند. در جوابشوند و سینه و زنجی  یمجمع یم نفر در محیل اکیر

ند. کنند، مواضع قویم یمچنی   وانمود یم دو دهه اخی  از آگایه سیایس الزم برخوردار نیستند و اگر هم گی 
هیچ امیدی وجود ندارد که فردا ما شاهد تظاهرات چند متشکل وجود ندارد.  دیاسپورای افغانستات  متحد و 

 .ها باشیمافغان ها روی ادعاها و مطالبات میل و میهت  ها، کردها یا فلسطیت  نفری شبیه ارمت   هزار 

شکل انفرادی در های باتجربه بهپژوهشگران و شخصیت های مقیم اروپا و امریکا استادان،هم افغانبا آن
 ها و محافل سیایس و مدت  داخلشان، رسانههای کشورهای محل اقامترسانه ز طریقمسائل افغانستان ا

گذار باشند  .افغانستان تالش دارند تا در مورد پروسه صلح نظر بدهند و تأثی 

آینده کشور نقش بازی  از عوامیل که در دوری نستر و عدم حساسیت مهاجران در رابطه به رسنوشت و  یگ
اول مهاجران در ایران، پاکستان، اروپا و  های افغانستان است. برای بار کومتکرده، سیاست عمدی ح

کت انتخاب کردند. چنی   سیاست  که در آن « لویه جرگه قانون اسایس»در  امریکا نمایندگان خود را برای رسر
بودن اداره دولت موقت را نشان یم وقت د یک مهاجران که در حدو  .زودی کنار گذاشته شدداد، بهفراگی 

که در اغلب اند. درحایلدهند، از حق رای محرومیم چهارم و یا یک پنجم جمعیت افغانستان را تشکیل
 ۶تخصیص یافته، اما در افغانستان در حدود « دیاسپورا»های پارلمان به کریس  کشورهای جهان بخیسر از 

ها که همزمان کوخی درحایل .دجمهوری و پارلمات  سهیم ندارنمیلیون جمعیت افغانستان در انتخاب ریاست
 .وآمد هستند، ده کریس در شورای میل نماینده دارندرفت که نظر به تعریف میان افغانستان و پاکستان در 

ز رابطه هیأت مذاکره مهاجران چگونه  حال هیأت طالبان را با کننده جمهوری اسالیم افغانستان و در عی 
 کنید؟ارزیای  یم

مهاجران در اروپا  ای با که من اطالع دارم، رابطهنده حکومت افغانستان تا جات  کنمذاکره هیأت :پاکزاد
هیأت با نزدیکان و هواداران حزتر یا قویم  نداشته است. منظور من رابطه به آن شکیل که برخ  از اعضای

اک نمودند، است، نه روابط شخیص، قویم کنفرانس  خود در کابل داشتند و در  و حزتر ها و سیمنارها اشی 
اگر نظام جمهوری  .ها وجود داشته باشد. سوال شما از اهمیت زیادی برخوردار استممکن میان برخ   که

 دارد، فرصت   حق رای را از مهاجران سلب کرد، مذاکرات صلح که رسنوشت و 
 

آینده مملکت به آن بستگ
ت. بنابراین حکومت مورد صلح در کشور تصمیم خواهند گرف است که در نهایت مردم افغانستان در 

حداقل  داد و اندییسر و مشوره یمهای مقیم خارج در این مورد فرصت هممهاجران و افغان افغانستان باید به
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در دو یا سه پایتخت اروپات  برگزار  ها کننده جلسات علت  با افغاندو یا سه نفر از اعضای هیأت مذاکره
 .دندکر یم ها را جلبکردند، نظرات و حمایت آنیم

های افغانستان استقالل مملکت بود که سفارت ای که وجود داشت تجلیل از سالگرد تا اکنون تنها رابطه
کردند. آنچه که وابسته به طالبان است، در میان محافل سیایس دعوت یم ها را یک تعداد محدود از افغان

نوجوانات  که از مناطق  انان و حتا اند. در این دو سه سال اخی  تعداد جو ها هوادارات  داشتهآن کوچک،
ها عناضی که تحت تأثی  مفکوره طالبان میان آن آیند رو به افزایش است. در مرزی پاکستان به اروپا یم
جرم  های اخی  برخ  از این جوانان که از گردن بریدن یک معلم در فرانسه بهماه قرار دارند، کم نیستند. در 

ت مح ها از فرانسه اخراج شد. از آن مد دفاع کرده بودند، محاکمه شده و حتا یگنشان دادن کاریکاتور حرص 
د، برخ  نشانهصلح ارتباط یم ها، آنچه که به مذاکراتاما ورای این گروه شود که طالبان یا های دیده یمگی 

ند. این  های ضدطالبان در خارج از کشور تماسخواهند با شخصیتها یمنزدیک به آن عناض خییل بگی 
د جنگ، تمرینیگ از نشانه  .کنندسیاست هم یم های است که طالبان در کنار پیشیر

ز زمینه هرازگایه مطرح یم ییک از مباحثی که در جریان مذاکرات شود، بازگشت مهاجران و فراهم ساخی 
 عادی و 

ی
ی ممکن است؟ و اصال چرا این بحث آرام برای آن زندگ ز  را مطرحها است، آیا همچون چی 
 کنند؟یم

طور جدی وقت به شود، هیچجراین مذاکرات از هر دو طرف مطرح یم بسیاری از مسائیل که در  :پاکزاد
د و یک نوع پروپاگندای سیایس است. بازگشت مهاجران و قرار نیم مورد توافق  فراهم گی 

 
ساخی   زمینه زندگ

طرف سیع در جلب حمایت ین موضوع از یکا ها یگ از این مسائل است. طرحعادی و آرام برای آن
شمول کشورهای اروپات  اند، بهرضایت کشورهای که مهاجران را جا داده مهاجران دارد و از طرف دیگر برای

 .امریکا و 

گرفتارند و بحران سیایس که رشد فزاینده   کشورهای اتحادیه اروپا که به بحران اقتصادی، اجتمایع و سیایس
شد از این آفت در تمام اروپا، حتا در کشورهای که تصور یم  نژادپرست تقریبا احزاب راست افرایط

بحران  فرانسه، سویدن، ناروی، هالند و دانمارک، در چند سال اخی  تا حدی زیادی از  اند، مانند مصون
یشود. یگ از عوامل سختاقتصادی و حضور مهاجرین خارخر تغذیه یم دو سال اخی  بعد از درهای  گی 

 در اروپا همی   موضوع است. اداره ذی م، علیه پناهندگان، چه افغات  و چه۲۰۱۸باز سال 
افغات  صالح غی 

 بعد از این به
 

دارند  پذیرد. حکومت کابل و پس از این طالبان تالشها را نیمماهیت سیایس درخواست سادگ
ی را با شعار بازگشت مهاجران و که کمک  راحت برای اهمفر  های مایل و اقتصادی بیشی 

 
ساخی   زمینه زندگ

 .ها، دریافت کنندآن

که نسل این طور داوطلبانه یک امر تقریبا ناممکن است. اولمهاجران از کشورهای غرتر به حاال بازگشت
که در میان نسل جا را دارند. دوم ایناین اند و تابعیتدوم و حتا سوم مهاجران در این کشورها تولد شده

های مهم سیایس اند و گایه به وزارت، وکالت و پستکشورها بزرگ شده  دی هستند که در ایناول هم افرا
ف غت  و رسیده و علیم یاران او محصول  اند. بازگشت این دو گروه قابل بحث نیست. برخالف بازگشت ارسر

ن مهاجران دو دهه افغانستان ایجاد کند. در میا خواست گرویه وابسته به خود را در اراده امریکا بود که یم
 یم طور که بههات  اخی  هم آن

 
 کنند و حتا اگر با فرهنگ و رسوم این کشورها قانوت  در این کشورها زندگ



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

18 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ش هم نیافته  مناستر دارند، برخ  از آمی  
 

ها تابعیت این کشورها را آن اند، حداقل از نگاه اقتصادی زندگ
در کشور محل اقامت والدین خود را رسیعا یط « راسیونانتگ» شان پروسهویژه فرزنداناند، بهگرفته

 .کنندیم

تضادهات  که دارد و  با تمام تنوع و « دیاسپورای افغانستات  »توان گفت که رسنوشت و آینده یم رسانجام
ایط صلح و یک نظام یت مردم، ممکن است  محصول تضادهای داخل کشور است، در رسر قابل قبول اکیر

وصیل شود میان افغانستان و کشورهای دموکراتیک، هم از نظر  مبدل شده و نقطه« دیاستورای افغان»به 
 و هم از 

 
اف یم فرهنگ  .کنم که این بیشی  یک آرزوست تا یک واقعیتنظر اقتصادی. اعی 

 


