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نودټولنوفدراسیونگاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

،اروپا بستھ در یگرایش دروازه ھاعمده شدن   
آینده سیستم  تھدیدرا پناھجوئی جھانی   !میکند    

 
عمده شدن ین گھوارٔه اعالمیٔھ جھانی حقوق بشربا امسال ما روز جھانی پناھنده را در حالی جشن می گیریم کھ اروپا ا

با مشکل از دست دادن ھویت تاریخی خویش بحیث یک تمدن انسان  ،پناھجویان ویگرایش بستن دروازه ھای اروپا بر
دست وپنجھ نرم میکند. این گرایش با جریان قوی خویش حلقات حاکمٔھ مخالف خویش را از جا برکنده و بجای آنھا گرا 

بقای ، پناھجوئی ستیز را بر اریکٔھ قدرت می نشاند. ھرگاه این گرایش اکثر دول عضو اتحادیٔھ اروپا را فرگیردحکام 
  ژنیو را بھ خطر جدی مواجھ میکند.١٩۵١گی مبتنی بر کنوانسیون سیستم پناھند

یکسو وجنگھای نیابتی در  مداخالت نظامی برای بر اندازی حکام کشور ھای حد اقل با ثبات قاره ھای آسیا و افریقا از
،سوریھ شد. دول  ٢٠١۵در سال روانٔھ اروپا موج بزرگ پناھجویان گر باعث ایجاد افغانستان، لیبیا و یمن از جانب دی 

احزاب راستگرا اما اروپائی در ایجاد این کانون ھای تشنج سھیم بودند. و  بخشی  ازمردم  روه با گمواجھ شدن اروپا با  
افٔھ مردمان شرق میانھ در راه ھا،پناھجویان با قی ھای دھات  و  شھر  ھای  شان  ترسدچار  دلھرهو  از  این  نشود شدند کھ  
با اضافھ  شدن  انسان ھزاران  بھ  نیازمند  کمک  و  دارندٔه فرھنگ دیگر،  

رفاه و  ثروت  شان  از  وھمگونی  یکسو  فرھنگ  و   ترکیب  شان  اجتماعی  جانب  از  دیگر،  ردد. انتشار گدچارمشکالت   
آزاد، بھ عده ئی از فرصت طلبان داخلی اروپا و بھ اصطالح سرحدات جانب ر مھاجرت گروھی بھ اخبا

پاکستانی، بنگلھ  دیشی  و  بطرف اروپای در صفوف پناھجویان اروپای شرقی نیز زمینھ داد تا در جلد پناھجو داخل شده و  
غرب، بخصوص  جرمنی  روانھ  .شوند  در اروپای غرب کھ برای تعداد معدود  تأسیسات سرپناه دھی و پذیرش پناھجویان 

بحران در  پاسخگو باشد. ٢٠١۶وتا حدی ھم  ٢٠١۵پناھجویان عیار شده بود نمیتوانست در برابر موج خروشان سالھای 
سیستم پناھنده پذیری اروپا باعث نا رضایتی بشتراز احزاب طرفدار پناھجویان گردید. عواقب این وضع نتایج انتخابات 

ی در اروپا را بھ نفع احزاب پناھجو ستیز تغیر داد.ھای پارلمان  
بشدت تعداد کرسی ھایش آن کشوردر انتخابات اخیر   بھ رھبری انگال مرکل آلمانبطور مثال حزب دموکرات مسیحی 

ر حکومت ائتالفی با احزاب دیگ ،شش ماه طول کشید ی کھرا در پارلمان از دست و بھ مشکل توانست در خالل  مذاکرات
یل بدھد. اکنون یکی از این احزاب میخواھد بھ ھیچ پناھجوئی اجازٔه ورود بھ آلمان داده نشود زیرا این پناھجویان تشک

 ِمرکلقبل از ورود بھ آلمان از حد اقل یک کشور امن دیگرمیگذرند و میتوانند در آنجا درخواست پناھندگی کنند. خانم 
نموده با این خواست موافقت کند و در نتیجھ حکومت ائتالفی اش در زیر پا  کامأل تعھدات جھانی اش را  نمیتواند

.قرار داردمعرض خطر از ھم پاشیدن  جون بھ پاریس سفر  ١٩نگال مرکل بتاریخ ا برای برون رفتن از این وضعیت 
حدودتر مشترکی را کھ حاوی م ، ایالیائی و اسړانوی خویش مذاکره نموده و اعالمیھٔ نموده و با ھمتا ھای فرانسوی

  ، انتشار دادند.ساختن زمینھ برای ورود پناھجویانی کھ بشکل غیر قانونی داخل اروپا میشوند است
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برندٔه انتخابات  ٢٠١٨سال   احزاب راست افراطی در کشور ایتالیا نیز با بلند کردن درفش پناھجو ستیزی در انتخابات
بھ کشور ایتالیا وارد میشوند،پناھجویانی کھ از طریق لیبیا  رسیدگی بھشدند زیرا فشار میان دول عضو اتحادیٔھ اروپا  

تقسیم نمیشود واین پناھجویان باردوش ایتالیا باقی میمانند.  نا رضایتی ناشی ازاین وضع عده ئی از مردم ایتالیا را بسوی 
ناھجوئی کھ توسط پ ۶٢٩جدید ایتالیا حاضر نشد بھ   احزاب پناھجو ستیز سوق داده است. اخیرأ حکومت دست راستی

سھ کشتی اروپائی اکواریوم از مرگ نجات یافتھ بودند، ھ از کھا اجازٔه ورود بدھد. سر نشینان خستھ ومریض این کشتی  
بی سرنوشت باقی مدیترانھ ین اند، بعد از اینکھ توسط مالتا ھم رد شدند در آب ھای گغرق شدن ھمسفران شان سخت غم

ؤقت و بررسی تقاضای پناھنگی شان ابراز آمادگی کرد. کشتی ھای عامل این ذیرائی ممانند تا اینکھ اسپانیا برای پ
با درد ھای جسمی و فشار ھای روحی دست وپنجھ  رسیدند. سر نشینان اسپانیابودند تا بھ یک ھفتھ در راه  پناھجویان 
د از بستھ شدن سرحدات یونان و بدین ترتیب بع  .جون در ساحل والنسیا پیاده شدند ١٧تا اینکھ بتاریخ  نرم کردند

برگرداندن ده ھا ھزار پناھجو از ترکیھ، انجام دادند،  لیبیا ھم  معاملٔھ پولیدر قدم بعدی کشورھای اروپایی با حاکمان    
در اواسط ، د. اینک با رویکار آمدن احزاب پناھنده ستیزدر ایتالیانتا مانع استفاده از سواحل لیبیا توسط پناھجویان شو

٢٠١٨ن جو سرحدات  ایتالیا  ھم  بھ  روی  پناھجویان  بستھ  شد.    

حکومت ائتالفی تحت رھبری چارلز میشل در بلژیک ، )کشوری کھ تا چندسال قبل یک کشورپناھنده پذیر دانستھ میشد( 
پناھجو  اکنون میکوشد درمسابقھٔ  ستیزی  قت را وبستن دروازه ھای اروپا در برابر پناھجویان دراتحادیٔھ اروپا گوی سب 

 وزیر دولت در امور مھاجرین) کھ NVAمتعلق بھ حزب راستگرا و پناھجوستیز (از حکومت ھالند ببرد. آقای فرانکن 
اکثرأ بھ خاطر طرح ھای غیرقانونی اش برای بستن ھمھ روزنھ ھا در سرحدات خارجی اروپا بھ روی  ، است

حوادث مشخص مربوط بھ این قضیھ کھ می گیرد. گزارشات پناھجویان مورد انتقاد بخش حقوق بشر اتحادیٔھ اروپا قرار 
 Federation of Afghan Refugee Organizations in(انتشار یافتھ درفیسبوک فارواز ورای رسانھ ھای بلژیکی 

Europe( ست رسی میباشد.قابل د    

بودن این کشور را برای  گزارش رسمی وزارت خارجٔھ ھالند نا امن بودن و نا مساعد ٢٠١٨جون  ١۵در ھالند بتاریخ 
تا چھ حد این گزارش  وربھئید نمود. گذشت زمان نشان خواھد داد کھ وزارت عدلیٔھ این کشواپس فرستادن پناھجویان تا

ترتیب اثرخواھد داد.  

موضع اروپای شرقی در مورد پناھجویان:  
دول اروپای شرقی طبق ارقام سروی  Gallup برون داده شده، از سقوط دیوار برلین بدینسو  ٢٠١٧در ماه می سال کھ  

مالی بھتر بھ  ر جستجوی درآمدزیرا متخصصین شان دمیلیون نفوس متخصص خود را از دست داده اند  ١۵بیش از 
غرب رفتھ اند. اما این دول در برابرورود پناھجویان بیشترین مخالفت را نشان دادند و ھنوزھم تعداد زیادی از باشندگان 

فیصد  ٧٠ری گعیت است کھ در ھنیاد شده بیانگر این واقاین کشور ھا بھ احزاب پناھجو ستیز رای میدھند. سروی 
سلواکیا، لتوانا، بلغاریا وجمھوری چک فیصدی کمی پائین تر جمعیت با پذیرش پناھجویان مخالف  نفوس ودر مقدونیا،

میباشند.  
علمی دیجیتال مجلھٔ    The Globalist بدین  نظر  است  کھ  کشور ھای اروپای شرقی از عقب مانی در مقایسھ با (( 

گردد، اما میدانند کھ پناھجویان ماھر در   اروپای غربی رنج میبرند. آنھا میخواھند این تفاوت ھرچھ زودتر رفع
بھ غرب خواھند رفت، از طرف دیگر پناھجویان غیر ماھر باعث عقب تعداد زیای از انھا نمانده و    ی شرقیاروپا

علت مخالفت ھر چھ باشد،  .))مانی بیشتر این کشور ھا خواھند گردید حکومت  امضای قرارداد میان   ھنگری قبل از 
پا و ترکیھ، اتحادیٔھ ارو سرحدات  را  خود  بروی  رھبرھنگری (مجارستان) با  و سیم خاردار کشید. پناھجویان بست  

شعار پناھنده ستیزی برای بار دوم بحیث رئیس جمھور انتخاب شد. ھنوز ھم عده ای از پناھجویان افغان در اروپای 
نھ انتخاب بازگشت دارند. شرقی در حالتی قرار دارند کھ نھ امکان پیشرفت برایشان میسر است و  

  
پالیسی جمعی اتحادیٔھ اروپا در چھ وضعی قرار دارد؟   
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روح  ادعا میکنند کھ بھ متن و ) ھنوزھماتحادیٔھ اروپاان اجرائی گ(اردر تبلیغات و  بیانیھ ھای مسؤلین امور کمسیون 
امات این اتحادیھ کھ بخشی از آنرا درذیل متھعد اند. ولی اقد ان و حقوق بشری پناھجویانکنوانسیون ژنیو برای پناھندگ

نام میبریم گواه نقض  متن و روح مواد کنوانسیون ژنیو اند:  

کیھ در بدل سد کردن راه آبی میان ترکیھ و یونان بر پناھجویان روانٔھ اروپا وتسلیم اعطاء امتیازات بزرگ مالی بھ تر ١-
بھ  راروندٔه اروپا ھزار افغان  ٨ترکیھ گیری پناھجویانی کھ درخواست پناھندگی شان رد میشود. بھ ھمین سلسلھ 

.برگرداندافغانستان   

٢ ال مراکزرسیدگی بھ درخواستھای پناھندگی بھ خارج بدینسوطرفدار انتق٢٠٠٣رھبران برخی دول اروپائی از سال  -
 ٢٠١٣از سال ترالیا در محافل اروپائی مطرح شد. از اروپا، احتماأل افریقای شمالی بوده اند، سپس پیروی از مثال اس

یر بھ سرحدات استرالیا میرسیدند، توسط پولیس ان کشوردستگ ھا توسط کشتی پناھجویانی را کھ بطورغیر قانونیبدینسو 
شده و بھ جزایر ناورو و گینٔھ جدید فرستاده میشدند تا درمراکزپناھندگی آنجا طی مراحل شوند ودر ھمانجا در مراکزی 
کھ بیشتر شباھت بھ زندان داشت، اقامت دایمی اختیار کنند. آنھا ھیچگاه نمیتوانند اقامت دایمی در استرالیا داشتھ باشند. 

ژنیو است کھ مجازات پناھجو بھ خاطر ورود غیر قانونی  ١٩۵١کنوانسیون  ٣١مادٔه  این پالیسی استرالیا در تعارض با
. خوشبختانھ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و فیصلھ ھای محکمٔھ اروپائی حقوق بشر در را بصراحت منع کرده است

مورد پناھجویان مانع از عملی شدن این طرح در اروپا گردیده است.   
ا انجام میدھد دور نگھداشتن پناھجویان در حاشیٔھ سرحدات خارجی اتحادیٔھ اروپا  و ایجاد مراکز اما آنچھ اکنون اروپ

. ایجاد مراکز و تشکیالت نگھداری پناھجویان در یونان و بلغاریا برای میباشد رسیدگی بھ درخواستھای پناھندگی آنھا
توسط فرونتکس عمأل جریان دارد.  ھدف این پالیسی  ثبت نام و انترویو با پناھجویان وبررسی دوسیھ ھای شان در آنجا

جلوگیری از دخول پناھجویان بھ عمق قلمرو اروپا میباشد. اساسأ توافق شده بود کھ پناھجویان تیر شده ازفلتر یونان و 
بلغاریا بر اساس یک جدول سھمیھ بندی میان دول عضو اتحادیٔھ اروپا برای بررسی مجدد درخواست پناھندگی شان 
تقسیم گردند. این توافق درعمل تطبیق نشد. یونان و بلغاریا ناگزیر بھ ادامٔھ میزبانی از پناھجویان تیر شده از فلتر گردیده 
اند. سازمان عفوه بین المللی و دیده بان حقوق بشر در حاشیھ نگھداشتن پناھجویان و سلب امکان باز سازی زندگی از 

ھجویان خوانده اند. انھا را در تعارض با حقوق بشری پنا  

٣ محافظت از سرحدات خارجی اتحادیٔھ اروپا وظیفٔھ دول عضو بود. البتھ اتحادیٔھ اروپا معیار  ٢٠١۵ سالتا قبل از -
. بطور مثال ندھائی برای کنترول شدید سرحدات خارجی وضع کرده بود کھ  دول عضو مکلف بھ تطبیق آن میگردید

دخول موج بزرگ پناھجویان بھ سواحل  ازبعد   .ود ساختن امکان صدور ویزهوضع معیار ھای سختگیرانھ برای محد
یونان در ھمان سال، اروپا تصمیم گرفت تا برای مسدود ساختن سرحدات خارجی وایجاد ھماھنگی میان نیروھای 
سرحدی دول عضو برای جلوگیری از ورود پناھجویان، دست بھ ایجاد پولیس سرحدی برای سرحدات داخلی 

)Frontex زدند. وظیفھ اساسی فرونتکس جلو گیری از ورود پناھجویان است. بھ ھمین جھت تشکیل این پولیس بخشی (
 ١٩۵١از فعالیتھای اتحادیٔھ اروپا برای بستن ھمھ دروازه ھا ورودی بروی پناھجویان است کھ نقض آشکار کنوانسیون 

ژنیو پنداشتھ میشود.   

۴ ) کھ تحت نام (راه مشترک مقابل ما Readmission agreementیان رد شده (امضای قرارداد واپس گیری پناھجو-
. صورت گرفت در مورد افغانستان در بروکسل ٢٠١۶در مسائل مھاجرین) با دولت افغانستان درجریان کنفرانس اکتبر 

امھ کھ برمبنای آن از نظر اخالق سیاسی مشروط ساختن کمکھای مالی ملکی و نظامی بھ افغانستان بھ امضای این توافقن
، برای ھر دو طرف عمل افغانستان مجبور بھ موافقت بھ پذیرش مجدد ھمھ پناھجویان رد شده در قلمرو اتحادیٔھ اروپا شد

.دانستھ نمیشودغیر قابل توجیھ   
 ۵ ایتالیا با  ٢٠٠٨موافقتنامٔھ میان ایتالیا و لیبیا. این یاد داشت تفاھم در واقع ٢٠١٧یاد داشت تفاھم فبروری تائید  -

بھ  ٢٠١١محدود ساختن و تحت کنترول در آوردن مھاجرت از سواحل لیبیا بھ ایتالیا را کھ در سال حکومت لیبیا برای 
 ٢۴٠یون دالر بھ میل ٣٠(از   را حالت تعلیق درآمده بود، دوباره فعال ساختھ وساحٔھ ھمکاری لیبیا ومبلغ تادیھ بھ لیبیا

برچیدن سازوبرگ قاچاقبران انسان ومبارزه با قاچاق انسان است. اھرأ ھدف این توافقنامھ داد. ظ میلیون دالر) افزایش
از سواحل لیبیا ووادارساختن ایشان بھ بازگشت بھ کشور دستگیر شده درعمل تٔاسیس مراکزتجمع بستھ برای پناھجویان 
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پناھجویان را شناسائی کرده و بھ ساحل لیبیا  بحری لیبیا بتواند قایق ھای حاملھای ھای مبدا میباشد. برای اینکھ قطعٔھ 
مذکوروسایل، تجھیزات و کورس ھای تعلیمی الزمھ را فراھم میکند. بااین توافقنامھ اروپا  یایتالیا بھ نیرؤ ، برگرداند

برده  عمأل کوشیدراه ِدگر ورود بھ اروپا از طریق مدیترانھ را بھ روی پناھجویان ببندد. عواقب این توافقنامھ تا سطح
.ندان محلی لیبیا رسانھ ای شده استساختن پناھجویان توسط زورم  

  
تصویری کھ اقدامات فوق الذکراتحادیٔھ اروپا از پالیسی عملی این اتحادیھ در برابرپناھجویان بدست میدھد، اینست کھ 

وفاصلھ گرفتن اروپا از متن و  اتحادیھ اروپا  میکوشد ھمھ دروازه ھا را بھ شیوه ھائی کھ در نظر اول قابل دیدن نباشد
ان را برجستھ نسازد، ببندد. ھر گاه پناھجوئی بازھم برای خود روزنھ ئی پیدا ژنیو برای پناھندگ ١٩۵١کنوانسیون روح 

نموده و از سرحدات خارجی اروپا داخل گردد، دستگیر شده و در یکی از پوستھ ھای امیگریشن درحاشیھ سرحدات 
ارزیابی و اکثرأ دوباره ردمرز میشوند. این پالیسی نھ تنھا از ورود  Frontexی اش توسط خارجی درخواست پناھندګ

دستھ جمعی پناھجویان جلو گیری نموده بلکھ تعداد درخواستھای پناھندگی در اروپا را شدیدأ کاھش داده است. اما ھنوز 
انند ودر خواست پناھندگی میکنند. بطور مثال ھم ھستند تعداد کمی از پناھجویانی کھ خود را تا عمق اروپای غربی میرس

بھ رقم ٢٠١۶بھ ھزاران میرسید. این تعداد در٢٠١۵در سال ھا در کشور ھالند تعداد درخواستھای پناھندگی افغان 
پذیرش  ، وضع معیار ھای سختگیرانھ برای تقلیل یافت. در پھلوی بستھ شدن راه ھای ورود ٩٠٠بھ  ٢٠١٧ودر  ١۴۴٧

ردرخواست ھای پناھندگی از طرف مقامات امیگریشن دول عضو در تقلیل درخواستھای پناھندگی در و رد شدن اکث
اروپا مؤثر بوده است.   

یری:گنتیجھ   
، اذیت یا تعلقات نژادی شان مورد آزار مذھبیباور ھای سیاسی، تا اواخرسدٔه بیستم میالدی اروپا آنانی را کھ بخاطر 

،  با آغوش باز می پذیرفت. این مطلب بطور در معرض تھدید قرار داشتا آزادی شان زندگی و ی  وشکنجھ قرار گرفتھ،
خاص در رابطھ با پناھجویان افغان نیز صدق میکرد. با زیاد شدن تعداد پناھجویان در اثر ایجاد کانونھای تشنج و جنگ 

ندگی در اروپا نیز رشد می در جھان، چھ در دوران جنگ سرد وچھ در جھان امروز، بایست ظرفیتھای سیستم پناھ
نمود. دول اروپای غرب در عوض، راه بستن تدریجی دروازه ھا را بروی پناھجویان انتخاب کردند. موج بزرگ 

ب راست حلقات محافظھ کارسیاسی و قشر ھای معینی از جامعھ را دچار دلھره ساخت.  احزا ٢٠١۵پناھجویان در سال 
از این وضع بھ تشدید اضطراب در اذھان قشر نا آگاه جامعھ پرداختند و در  یری سیاسیگوراست افراطی بخاطر بھره 

در اروپا  ٢٠٠٣انتخابات کشور ھای مختلف بھ موقعیت تاثیرگذار دست یافتند. پالیسی دروازه ھای بستھ کھ از سال 
اچاق انسان و مھاجرت بھ گرایش عمده مبدل شد. اروپا تحت پوشش مبارزه با ق ٢٠١٨مشھود بود، آھستھ آھستھ در سال 

ژنیو برای پناھندگان فاصلھ می گیرد. در سایر نقاط جھان حقوق وآزادی  ١٩۵١غیر قانونی، آھستھ آھستھ از کنوانسیون 
کشورھای بزرگ بستھ در  گرایش دروازه ھای  آنجائی کھیگردد. از مینان بخش رعایت نمھای فردی در سطح اط

بھ مشکل میتوان بحیث پناھجوئی کھ ، استرالیا و جاپان قبأل مسلط بود، ن، روسیھخارج از اروپا چون ایاالت متحده، چی
 ١٩۵١ضرورت دارد، راه حلی را سراغ نمود. دورنمای تطبیق کنوانسیون  یکواقعأ بھ چتر حمایتی یک کشور دموکرات

  ژنیو آلوده با شک و ابھام است.
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