
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
   
 یون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس   

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe          
_________________________________________________  

 2۲/11/2۱1۲                   فارو

 : «مهمانان ناخوانده» 
 مهاجرین افغان و حقوق پناهجویان تخلف ایران از

 
 ازکه  صفحۀ را به نشر سپرده است  121گزارش تحقیقی  ده بان حقوق بشریتحت عنوان فوق اخیرأ سازمان د

برای صورت میگیرد، به شیوۀ صحرائی که مهاجرین افغان  عملکرد غیرقانونی ایران در اخراج جمعی پناهجویان و
 تحقیقی پرده بر میدارد.  بصورت تفصیلی و ارنخستین ب

 2۱12ماه جون سال  چنین بر میشمارد:" در راایران علیه مهاجرین افغان  حقوق بشر گامهای اخیر نگزارش دیده با
یزۀ کوتاه مدت داد. در ماه نومبر  به ثبت شدگان و ایران ثبت نام برای قانونی ساختن اقامت افغانها را متوقف ساخت و

پناهجوی افغان را بگیرد  2۱۱.۱۱۱"داوطلبانۀ" مراجعٔه ظیفه داد تا ترتیبات  ینۀ ایران به وزارت داخله وهمانسال کاب
مهاجر افغان که  ۲۱۱.۱۱۱بیش از  عالوتأ ازپناهندۀ قبولشده را باطل سازد.  0۱۱.۱۱۱اقامت  اسناد پناهندگی و و

ویزۀ مؤقتی  (CRP)ر چوکات پالن قانونی سازی اقامتبه آنهائی که د اقامت مؤقتی داشتند حق اقامت شان گرفته شد و
 "ر داده شد تا ایران را ترک کنند.، دستو ۱6/۱0/2۱1۲به مجرد ختم ویزۀ شان بتاریخ  ، بودداده شده 
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راجستر شده اند نیز  2۱۱۲ال س قبولشده که در ا ًرسم هپناهند 0۱۱.۱۱۱دیده بان حقوق بشرمی افزاید: " در رابطه با 
حفظ یا فسخ موقف پناهندگی این  مورد مشکالت وجود دارد. کشور میزبان یک پروسۀ مغلق را برای تصمیمگیری در

در پناهندگان باید اینکار را  اشخاص آغاز کرده است.  این پروسه شامل ثبت نام مجدد در دوایردولتی مختلف میباشد و
رهنمائی از جانب دولت ایران انجام دهند. با کوچکترین اشتباه ادرای حتی در  مک وبدون هیچگونه کحال بیسوادی 

میشوند. فرستاده به افغانستان  فامیلش موقف پناهندگی خود را از دست میدهند و مراجع، پناهنده و در یکی از  ثبت نام 
 شدگان نیزصحبت کرده است. فرستاده ین ا دیده بان حقوق بشر با برخی از

بدون اینکه برایشان فرصت دهد تا حق سکونت  قوای امنیتی ایران هزاران افغان را جبرأ  و گزارش میخوانیم: "در 
 ." شده اند کشیدهایران  ین کشور را ثابت بسازند، یا برای آنها حق درخواست پناهندگی بدهد، جبرأ ازا خود در

پناهجویان  خروجبه زندانی ساختن ورا ران ایناقص  واین گزارش چگونگی  منتج شدن سیستم پناهجوئی نادرست 
 اعتراض حقوقی، مستند ساخته است.  فقدان امکانات پروسۀ قضائی شفاف و افغان و

اخراج معاون ریاست دیده بان حقوق بشر برای شرق میانه گفت: " ایران هزاران افغان را به کشوری  Joe Storkآقای 
ایران این مکلفیت را دارد که علل پناهجوئی این افغانها را در چوکات میکند که خطردرآن هم حقیقی است وهم جدی. 

 پرتاب کردن شان به داخل افغانستان."  پروسۀ رسمی بشنود بعوض جاروب کردن و
شرایط غیر  دیده بان حقوق بشر تخلفات گوناگون چون آزار جسمی، زندانی ساختن در جاهای فاقد نورمهای نظافتی و

اردوگاه ها، ین وباش در مصارف بود واخراج شده گان انتقال به اردوگاه های ول برای مصارف انسانی، اخذ اجباری پ
 جداسازی اجباری فامیلها را مستند ساخته است.  کار اجباری و

سیستم پناهندگی خود  نارسائی های موجود در نواقص و عدیده بان حقوق بشر از حکومت ایران میخواهد تا به رف 
 پناهندگان افغان پایان دهد. از حقوق مهاجرین وبه تخلفات موجوده  پرداخته و

این گزارش مهم  انتشار کمیتۀ حقوق بشر فارو ضمن تأیید محتوی این گزارش از دیده بان حقوق بشر بخاطرتدوین و
در مورد ضربه پذیرترین مهاجرین در سطح جهان ابراز امتنان میکند. امیدواری اینکه دولت ایران با مطالعۀ این 

بزرگ موجود در سیستم پناهندگی خود را اصالح کند، زیاد نیست. شاید این گزارش دولت ایران را  گزارش نواقص
 پناهندگان افغان را تا حدی تقلیل دهد.  خویش بر مهاجرین و  به این سازد تا مظالم مفرط گذشتهٔ  وادار
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