همهچیز درباره پناهندگی و سختیهایی که  260پناهجوی ایرانی را

مرجان دهقان | روزنامهنگار
ساالنه شمار زیادی از مردم دنیا از جمله ایرانیان به دالیل
پرونده
مختلف تصمیم به پناهندگی میگیرند .سازمان ملل متحد،
آمار پناهجویان را تا پایان سال  2017میالدی  68.5میلیون
نفر اعــام کــرد هاســت .دو سوم پنا هجویان از کشورهای
سوریه ،افغانستان ،سودان جنوبی ،میانمار و سومالی هستند که به علت جنگ،
خشونت و آزار و اذیت آواره شدند و ایران جزو  10کشور نخست درخواست
پناهندگی در جهان است .همچنین  52درصد پناهجویان را کودکان زیر 18
سال تشکیل میدهند .بر اساس قوانین حقوق بینالملل ،هر شخصی که به
دلیلدیدگاههایسیاسی،مذهبی،گرایشهایجنسی،تعلقبهگروههایخاص
اجتماعی ،نژادی یا ملیتی در وطن خود تحت تعقیب یا از نظر جانی مورد تهدید
باشد ،میتواند درخواست پناهندگی بدهد اما این همه ماجرای پناهندگی
نیست .اقــدام برای پناهندگی آغاز مسیری غیرقابل پیشبینی با مقصدی
نامشخص است که هزینههای مادی و غیرمادی بسیاری را به پناهجو ،کشور مبدا
و کشور مقصد تحمیل میکند .بسیاری از پناهجویان زیر فشار این سختیها تاب
نمیآورند و در میانه راه سرگردان و عاجز میشوند و گاهی دست به خودکشی
میزنند .روز گذشته سفیر جمهوری اسالمی ایران از بازگشت  260پناهجوی
ایرانی خبر داد که طی دو سال گذشته به صورت غیرقانونی در انگلیس اقامت
داشتند .حمید بعیدینژاد گفت" :قاچاقچیان بینالمللی برای منفعت خود،
مهاجرت غیرقانونی را تشویق میکنند و جان و مال افراد را به خطر میاندازند
اما برخی از مهاجران غیرقانونی که پس از گذشت مدت طوالنی با اقامت آنان
موافقت نمیشود ،تصمیم بهتری میگیرند و به کشور خود بازمیگردند".
کشورهای مقصد نیز به دلیل هزینههایی که متحمل میشوند هر روز پناهجویان
بیشتری را اخراج یا ترغیب به بازگشت به کشورهای خود میکنند .به طور مثال
با افزایش آمار پناهندگی ،در سال  2017میالدی دولت آلمان برای جلوگیری
از این روند ،در قوانین پناهندگی خود بازنگری کرد و با نصب بنرهای تبلیغاتی
در شهر و استفاده از مشوقهای مالی ،از پناهندگان خواست تا به کشورهای
خود بازگردند .در پرونده امروز زندگی سالم یک جامعهشناس در یادداشتی،
علتهایی که افراد را به فکر پناهندگی میاندازد و هزینههایی که این اقدام برای
کشورهایمبداومقصددارد،تبیینکردهاست.همچنینازتجربهیکپناهجوی
ایرانی در مسیر پناهندگی و زندگی در کمپهای پناهندگی گفتهایم.

که غیرقانونی به انگلیس رفته بودند ،مجبور به بازگشت به ایران کرد

کوچ پرمخاطره
ِ

دوشنبه
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آوارگی

هنگامیکه ترسهای ایــن افــراد به سطح تردید کاهش
مییابد (کاهش ترسها و نه رفع کاملشان) تصمیم به ترک
آن جامعه میگیرند و اگر با موانعی در راه مهاجرت روبهرو
شوند،پناهندگیرابهعنوانراهیجایگزینانتخابمیکنند
تا هزینه فرصت انتخاب خود را به حداقل برسانند .نظام
شخصیتی و عادتهای درونیشده در وجود برخی افراد
آنها را به سمت پناهندگی سوق میدهد اما ممکن است در
مورد عدهای دیگر که آنها نیز از جایگاه و شرایط خود راضی
نیستند ،صدق نکند .نبود بسترهای مناسب اقتصادی و
شغلیبرایافرادماهرومتخصص،جستوجویرفاهمادیو
کیفیتزندگیبهتردرمکانیدیگرودرزمانینزدیک،کسب
آزادیهایاجتماعیدرکشورمقصد،فرارازجنگیاسایهآن

نــاامــیــدی افــــراد را بــه سمت
پناهندگیسوقمیدهد

وقــتــی افــــراد از زنــدگــی خـــود در
عــرصـههــای مختلف جامعه مبدا
ناراضیهستندودرآیندهنزدیکنیز
امیدی به بهبود شرایط ،سرمایهها
و جایگاه اجتماعیشان نــدارنــد،
تغییر مکان را ترجیح میدهند.

پناهندگان گرفتار
ِ
در صربستان

دریافت پناهندگی به صربستان رفتند
امااینکشوربهفاصلهکوتاهی،قوانین
روادی ــد را به حالت قبل برگرداند.
هــجــوم پــنــاهجــویــان بــه ای ــن کشور،
وضعیت معیشتی بدی را برای آنان

پناهندگی چه برای آنان که به مطلوب خود میرسند و چه
کسانیکه سالها آواره این کشور و آن کشور میشوند،
خاطرهایبسیارسختودردناکاستکهمعموالپناهندگان
تمایلی به مرور و به زبان آوردنش ندارند .مثل چند پناهجویی
که از آنها خواستیم از تجربهشان در این زمینه و زندگی در
کمپهای پناهندگی بگویند تا کمی بیشتر شرایطشان را
درک کنیم اما همگی به دلیل سختیهایی که کشیدهبودند
حاضر به یادآوری دوباره و گفتن آن نشدند .به همین دلیل
از مستند رادیویی «جادههای پنهان» استفاده کردیم که
روایت چند پناهجوست از سختیها و شرایطی که در مسیر
پناهندگی از سر گذراندهاند.

حکومت در داخل کم میشود و نوعی تعادل ایدئولوژیک به
نفعساختاردولتیآندردرازمدتایجادمیشود.درنتیجه
این کشورها برای مقابله با این روند کار زیادی نمیکنند
زیرا آن را هم سو با منافع خویش میدانند .در کشور مقصد
نیز افزایش جمعیت مهاجران و پناهندگان ،تامین امنیت و
رفاه ،اسکان و مسائل بهداشتی آنان بار سنگینی را بر دولت
و شهروندان آن تحمیل میکند و به اختالفات فرهنگی،
قومی و نژادی نیز بیشتر دامن میزند و حتی ممکن است
آشکارا منجر به اعمال خشونت شود .احتمال دارد در پی
این جریانها حقوق و کرامت انسانی تضعیف شود و افراد
و گروههای مختلف را در مقابل یکدیگر قرار دهد .از سوی
دیگر کشور مقصد میتواند از نیروی ماهر و متخصص
کشورهای مبدا استفاده کند ،نیروی کار ارزان آنها را نیز
به خدمت بگیرد و در مواردی نیز از آنها بیگاری بکشد.

و جست وجوی امنیت ،انگیزههای اصلی پناهندگی است.
دیدگاههایایدهآلگرایانهیاواقعگرایانهایکهکشورمقصد
رادارایشرایطمطلوبتروباکیفیتتربرایزندگیمیبیند
درافرادآرزوییبزرگبرایدسترسیبهآنمتولدمیکند،در
نتیجهباعثمیشوداینافرادمحدودیتهاومشکالتدیگر
رانبینندیادرنظرشانکوچکوکماهمیتجلوهکند.بنابراین
بهدنبالآیندهایبهتروروشنتربهپناهندگیرویمیآورند.
گسترشبیاعتمادی بهکشورمبدادرنتیجهپناهندگی

پناهندگی باعث میشود کشور مبدا نیروی انسانی ماهر،
متخصص ،غیر ماهر و جوان خود را از دست بدهد و حتی راه
گفتوگو و تعامل با این افراد بسته شود .در سطح داخلی
و بینالمللی نیز بیاعتمادی نسبت
به کشور مبدا افزایش مییابد زیرا
این گمان را تقویت میکند که این
کشور واجــد شرایط مطلوب برای
ساکنانش نیست و حتی از فراهم
کردن امکانات حداقلی برای زندگی
آنهــا عاجز اســت .همچنین ممکن
است این کشور را ناامن جلوه دهد
و باعث افزایش فشارهای جهانی
روی آن شود .از سوی دیگر اگر کشور
مبدا دارای حکومتی تمامیتخواه یا
اقتدارگرا باشد ،از شمار ناراضیان آن

به وجود آورد .به گزارش ایسنا ،طبق
یک گــزارش تایید نشده تخمین زده
میشود از حدود  30هزار ایرانی که
طی یک ســال اخیر وارد صربستان
شدهاند ،حدود  10هزار نفر یعنی یک

پناهندگیبهویترینبرخیکشورهاتبدیلشدهاست

هجرت ،ذاتــا پدیدهای منفی نیست اما دنیای آشــوب زده
کنونی که باعث جنگها و درگیریهای مختلف شد هاست،
انسانهایرنجدیدهوسرگردانیرادرشرایطیخاصتولیدو
بهویترینبرخیکشورهاتبدیلکردهاست.آنهادرپیتغییر
شرایط خود دست به تغییر مکان میزنند و به قول «اولریش
بک»جامعهجهانیجامعهایخطرپذیراستوبهقول«گیدنز»
گردونه خردکننده مدرنیته نیز وجود دارد و به نظر میرسد
کسانیکهروزبهروزخردمیشوند،درحالافزایشهستند.

سومبرنگشتهاند.جمعیتیکهاحتماال
در اردوگا ههای پناهندگان مانده یا
از مسیرهایی غیر قانونی و خطرناک
به طرف شمال و غرب اروپــا حرکت
کرد هاند.
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افقی:  - 1کنایه از متملق و چاپلوس است  -ماده
شیمیاییكهنشاستهرابهقندتبدیلمیكند-مزه
خرمالو  - 2هورمونهای جنسی ماده را تولید
میکند  -چربترین میوه شناخته شده با کاربرد
بسیاردرمحصوالتبهداشتیوآرایشی-طبیعت
 - 3قسمت كوچكی از خمپاره كه براثر انفجار
جدا شده باشد  -رجولیت  -یدکی  -كف دست
 - 4شكستگی در سنگ  -بهشت  -بوی خوش -
پادشاهاساطیرییونانكهبهدستهركولكشته
شد - 5نت چهارم -برزگر  -چارچوب قالی بافی
 -جد مادری حضرت سلیمان (ع)  - 6در قدیم

میسوزاندند تا محیط خوشبو شود  -فیلمساز
سرشناسلهستانیوخالقفیلمهایمردآهنینو
کاتین-همدمومونس- 7انگشتاشاره-خواری
و ذلت  -نیكوكاران  -كجاست - 8آخرین دوره از
دوران مزوزوئیك  -بی حرکت  -معتقد  -كالبد
 - 9شهری در فارس  -عقب مانده ذهنی -دسته
هاون-همراه- 10ازپیامبرانبنیاسرائیل-چتر
نجات  -درخشان  - 11قیمت بازاری  -تحسین
كننده-ستارهشناسنامداردانماركی.
عمودی -1 :یك دور بازی تنیس -انجام کاری
بدون دقت و تنها برای از سر باز کردن - 2دریاچه
خشکشدهاستانفارس-روایتكننده- 3گروه،

شماره 19982

داستانیکپناهجویایرانیازمسیرسفر
تازندگیدرکمپهایپناهندگی

رویای ناکام آرامش

صربستان کشوری کوچک در شرق
اروپاست که در آگوست  2017به
امید توسعه گــردشــگــری ،مقررات
دریافت روادید برای ایرانیان را آسان
کــرد .در نتیجه هــزاران ایرانی برای
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ی و تبعات اجتماعی آن برای کشورهای مبدا و مقصد
یادداشت دکتر امیر محمدیانخراسانی ،جامعهشناس درباره علت روی آوردن افراد به پناهندگ 

افرادبسیاری دردنیایپرآشوب کنونی
بهدنبالآرامشوزندگیبهترمهاجرت
میکنند .در کنار این افراد ،عدهای نیز
چون صبر و حوصله طی کردن مراحل
قانونی و مرسوم مهاجرت را ندارند یا احتمال میدهند به
عنوانمهاجرپذیرفتهنشوند،پناهندگیرابرمیگزینند.این
افراد گمان میکنند فایده پناهندگی از هزینههایش بیشتر
است یا میگویند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و به
همیندلیلخودرادربرابرخطرهایآنقرارمیدهندوشروع
بهماجراجوییمیکنند.بعضیهادراینمسیربهمطلوبخود
میرسند اما تعداد بیشتری وضعیتی بد یا حتی بدتر از قبل
پیدامیکنند.عدهایدراینروندفریببازیگراناینعرصهرا
میخورندوقربانیقاچاقچیانانسان
میشوند .در ادامه ،علل و نتایج این
پدیدهرابررسیمیکنیم.

 19آذر 1397

یها
جزیره دوزخ 

مریم و همسرش تصمیم داشتند از راه قانونی به استرالیا
بروند و پناهندگی این کشور را دریافت کنند .او میگوید
دوستانی که قبال رفته بودند به من گفتند آنجا خیلی راحت
هستند و هیچ مشکلی ندارند .مریم هم به تصور اینکه
پناهندگی سریعترین راه رفتن است به همراه همسرش
بــرای جاکارتا بلیت تهیه کردند تا از آ نجــا با یک واسطه
به صورت قانونی به استرالیا بروند .او میگوید به محض
رسیدن به جاکارتا ایرانیها را از بقیه جدا کردند و از هر کدام
بسته به پولی که همراهشان بود نفری  300تا  1500دالر
گرفتند.مریمازبرخوردواسطههامتوجهمیشودقرارنیست
از راه قانونی به استرالیا فرستاده شوند و در دام قاچاقبرها
افتاد هاند در نتیجه به سفارت ایــران شکایت میکند و
پلیساندونزی وارد عمل میشود .آنها با این تصور که قرار
است به اداره پلیس منتقل شوند ،سوار ون پلیس میشوند
اما پس از چند ساعت متوجه میشوند که از شهر خارج
شدهاند و در نزدیکی دریا پیادهشان میکنند .پس از آن
با زور و تهدید به همراه  60نفر دیگر سوار قایق میشوند.
او میگوید هیچوقت در زندگیاش آن قدر نترسیده بود
اما روزهایی که با آن قایق چوبی روی آب سرگردان بودند
روزهای خوششانسیاش بودهاست زیرا بعد از آن به کمپی
در جزیره نائورو با دمای  48درجه و رطوبت  90درصد
منتقل میشوند که نه امکانات بهداشتی مناسبی داشت و
نه غذای کافی .او میگوید آنجا شبیه جزیره دوزخیها بود.
یکی از خانمها از شدت فشار ،خودش را با روسریاش دار
زد .یک پسر  13ساله و یک خانم دیگر هم رگ دست شان را
زدند .پس از این اتفاقات مریم دیگر نمیتواند به این وضع
ادامه دهد و با اینکه میداند راه بازگشت به ایران بسیار
سخت است ،پس از مکاتبات و هماهنگیهای بسیار به ایران
بازمیگردد .مریم میگوید ،اگر بداند کسی میخواهد برود
التماسش میکند که این راه را تجربه نکند چون هیچکس
نمیداند دارد به کجا میرود.

جدول متوسط [شماره ] 7278

جماعت  -بیماری كه نمیتواند حركت كند - 4
وسیله حمل بار که به پشت خودرو بسته میشود
 حاجت  -قلب قرآن  - 5قسمتی از پا  -ستونبندی سخت جانوران  - 6نوعی زیبایی پنهان
در برخی افراد -فیلمی از سینمای دفاع مقدس
ساختهزندهیادساموئلخاچیکیان- 7شهریدر
آذربایجان شرقی  -اشتباه غیر ارادی لفظی - 8
پشتمیزنشین-تروتازه- 9برنامهورزشیعادل
فردوسیپور -ارمغان  - 10پایتخت نامیبیا  -از
دل پرسوز برآید  - 11راندن مزاحم  -شیمیدان
مشهورفرانسویوکاشفئیدروژنوازت- 12رمز
عملیات کربالی پنج  -پس از ژوئیه  - 13دست
افزار  -نوعی انگور دانه ریز  - 14غذای مریض
 بدبختی - 15متناوب  -داخل - 16معجون -بها - 17شكل ظاهری -حالتی در نخستین
لق 
ماههایحاملگی-نقاشفرانسویقرنهجدهم
 - 18سهل انگاری  -بصیر - 19سقف نیمکره -
لجباز- 20ازسازهایبادی-تكرارحرفی.

طراح جدول :مجید شادروح

افقی
-1از مقاطــع تحصیلــی – زخم بنــدی – بایگانــی  -2دو یــار هم قد – دســته
– درج ـهای در ارتــش – جــوی – ازحــروف نــدا  -3تقویــت امــواج – ماشــین
جنگــی – ســخن زیــر لــب – معــدن – هــراس  -4تــوان – رونــق – پــول
خارجــی – نوعــی ادویــه  -5گــذرگاه  -انباراســلحه – مــاه  -6سســت
– بــدذات قصههــا – مــاه ســرد – صفحــات اینترنتــی  -علــت -انــدک
 -7دارایــی – اســقف  -نخســت  -8بالــغ  -پــل  -داخــل – آگاه  -9شــهر
بی قانــون  -نیــرو -کلمـهای بــرای بیــان آرزوهــا – زوال – مــاه پرتابــی -10
ســاز شــاکی  -عشــوه  -مرکــز -ســهل – تکــرار حــرف  -11قیــل –كاربــر
رایانــه  -ســماوی
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عمودی
-1بازیگـر مجموعـه در جسـتوجوی آرامـش  -2اوج  -ارجمنـد  -3از
اشـکال هندسـی – جسـد  -4تاخت – یاری – آخرین توان -5هنـر فرنگی
– جاده قطار – نحیف  -6بانـد – گردو  -7تاکنون – منها  -8عضو سـفارت
– ظرف سـرکه  -9شـالوده – سـتمکار  -پیشـه  -10عصب خارجـی – الهه
شـکار  -11منفذ – ضربـهای در فوتبال  -12قـوم باسـتانی – لوله گیاهی
– جدیـد  -13لحظـه – پیل الکتریکـی  -14بچه اسـب – مفصل  -15سـر
– سـازمان فضایی آمریکا  -16خشک کن آزمایشـگاه – لباس بلند مردانه
– نقـاره بـزرگ  -17رفـوزه – نقصـان – رطوبـت  -18سـگ بیمـار – بـت
بیسر وپا  -19سرگرد سـابق – از عناصر گازی  -20کاشف گردش خون
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