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 در بنگالدش ییاینگیروه هایاردوگاهت ینده وضعیاز آ ییدورنما

 یائیبر ضکا یتر علکد

 ایدر جنوب شرق آس یالمللبینارشناس ارشد مسائل ک

 جهان اسالم ینده پژوهیموسسه آ

 مقدمه

و  کخانه و امال ازجملهو  ییاینگیاز مسلمانان روه یرایاز آنان اموال بس یافتهسازمان هایحمایتو  یبودائ گرایانافراطبا اقدامات 

 هاآن یه همه حقوق انسانک یت شده است. مردم مظلومیانمار سلب تابعینان مکآنان به غارت رفته و از آنان به عنوان سا یهایدارائ

ن یا کهازآنجایی. اندآوردهناه انمار پیم یگیمختلف در همسا یشورهاکش به یحفظ جان خو یبرا اجباربهده انگاشته شده است یناد

 جوارهمانتقال آنان به مناطق  یان برایجز اعتماد به قاچاقچ یراه باشندیمش یفرار از زادگاه خو یه برایله نقلیآوارگان فاقد وس

شف ک یو مالزلند یتا یشورهاکدر  ییاینگیصدها مسلمان روه یاز اعضا جمعیدستهاز قبور  یادیر تعداد زیاخ یندارند و در سالها

. بنگالدش اندشدهشته و معدوم کتمام  رحمیبیان توسط آنان با یقاچاقچ یمال یهاخواستهردن که به علت برآورده نکشده است 

ه خود از ک یشورکرده است. کرا امضا ن 1591 پروتکلو  1591سال  یون پناهندگینوانسکر یت فراوان و فقیبه علت دارا بودن جمع

ن تعداد انبوه یرش ایو در اثر پذ نمایدیمدا یپ یرا به سخت یائینگیرش صدها هزار مهاجر روهیپذ یتوانائ بردیم رنج یاریکفقر و ب

انمار یش میه به موطن خوک یائینگیروه جویانپناه. گرددیمروبرو  یو اقتصاد یتیمختلف امن هایچالشمهاجر ناخواسته با 

ه ک یتا زمان. شوندیم( غرق Nafق ناف )یرودخانه عم هایگردابا در یروبرو، و  یکشتارجمعبا خطر مرگ و  شوندیمبازگردانده 

 تنهاییبهن دولت یاز ا توانیمینم، هستت روبرو یمبود بودجه و درآمدها و انبوه جمعکجوانان و  یاریکل بکدولت بنگالدش با مش

 یبرا ییاینگیمهاجرت مسلمانان روه کهاین رغمیعلم. یداشته باش ییاینگیالت پناهندگان روهکحل مش یبرا یادیانتظار ز

ار به کن ظلم آشینسبت به ا المللبینجامعه  متأسفانهل گردد، اما یتبد یتیو امن یاسیمعضل س یکبه  تواندیمه یهمسا یشورهاک

 رسدیمه ننموده و به نظر ارائ یانسان ین بحرانیخروج از ا یارگشا براکو  یعمل حلیراهنون کرده و تاکار یوت اختکس یحقوق انسان

 د.یبه فرجام نخواهد رس زودیبهن مسلمانان یه محنت و رنج اک
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 در بنگالدش یائینگیروه هایاردوگاهت یوضع

مهاجر از  ییاینگیت آنان را مسلمانان روهیثرکه اکن اردوگاه ی(: اKutupalongوتوپالونگ )کدر  ییاینگیاردوگاه پناهندگان روه

منطقه  ترینیجنوب( در Cox's Bazarس بازار )کاک( واقع در استان Ukhiaا )یبه نام اوخ یامنطقهدر  دهدیمل کیانمار تشیم

مهاجر  00333ر نظر دولت بنگالدش در حدود یاپارا زین اردوگاه به همراه اردوگاه نایاست. ا قرارگرفتهانمار یبنگالدش در مرز با م

تعداد مهاجران  7311پناهندگان سازمان ملل در سپتامبر  یعال یایساریمک. اندداده یدر خود جا 7311 یثبت شده را تا ماه ژوال

از مهاجران در فهرست دولت  یمین یباًتقرعدم ثبت  ین به معنی، و ااندزدهن ینفر تخم 11333ن دو اردوگاه را تا ین در اکسا

در همان منطقه نموده است  "وتوپالونگکوگاه مهاجران ارد"تحت عنوان  یانک. دولت بنگالدش اقدام به ساخت مباشدیمبنگالدش 

ان دو اردوگاه وجود دارد. یم ینوع تشابه اسم یک صرفاًدر جنوب بنگالدش ندارد و  ییاینگیبه اردوگاه مهاجران روه یچ ربطیه هک

انمار به صورت یارتش م یست. وقتگذشته بوده ا یدر سالها یانماریاز پناهندگان م یادیزبان تعداد زیرباز میوتوپالونگ از دکمنطقه 

هزار  999ش از ینون بکتا  7311اوت  79خ یانمار انجام داد درست از تاریا در مینگیه مردم روهیرا عل ینظام یاقدامات یافتهسازمان

 یعنیاور آن وتوپالونگ و مناطق مجک هایاردوگاه. اندشدهدش پناهنده الانمار به بنگیم یو هندوئ ییاینگینفر از مسلمانان روه

گر جاها به سرعت توسط پناهندگان ی( و دThangkhali) ی(، ثانگخالBalukhali) ی(، بالوخالGhumdumغومدوم )

( وابسته IOMمهاجرت ) یالمللبینگر متصل شدند. سازمان یدیکن مناطق توسط مهاجران به یت شدند و ایپر از جمع ییاینگیروه

ه یژانو 10خ یتار یجاد نمود. سرشماریونت پناهندگان اکس یرا برا یاردوگاه یونگ و بالوخالتوپالکن یبه سازمان ملل در منطقه ماب

 فردمنحصربهخ معاصر ین تعداد پناهنده در طول تاری، و ااندیافتهان کن اردوگاه اسینفر در ا 901919ه تعداد ک دهدیمنشان  7312

 نفر تعلق دارد. 709179( به تعداد Dadaabدر دادآب ) 7311ل یا در آورینکپناهندگان در  یورد قبلک. رباشدیم

س کاک( واقع در استان Teknafناف )کبه نام ت یامنطقهن اردوگاه در ی(: اNayaparaاپارا )یدر نا ییاینگیاردوگاه پناهندگان روه

است و مسلمانان  رگرفتهقرا( Dhumdumiaا )یبه نام ذومدوم ییروستا کیاپارا در نزدیبازار در جنوب بنگالدش قرار دارد. ن

ه کاست  ین اردوگاهین منطقه دومی. ااندآوردهن منطقه پناه یبه ا یبودائ گرایانافراطانمار و یدولت م یا در اثر فشارهاینگیروه

پناهندگان سازمان ملل  یعال یایساریمکتحت نظارت خود قرار داده است.  یانماریان پناهندگان مکاس یدولت بنگالدش آن را برا

 رده است.کنفر برآورد  70399تعداد  7312ه یژانو 10خ ین اردوگاه را تا تاریدر ا ییاینگیتعداد پناهندگان روه
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ه هر ک شدیمن زده ینفر تخم 09333اپارا در حدود یوتوپالونگ و ناکدر هر دو اردوگاه  یانماریتعداد پناهندگان م 7319در سال 

تعداد  1557در سال  ی. وقتشدندیمندگان سازمان ملل با نظارت دولت بنگالدش اداره پناه یعال یایساریمکر نظر یدو اردوگاه ز

 ین دو اردوگاه برایردند اکانمار به بنگالدش فرار یاز م یو نژاد یشتار قومکحفظ جانشان از  یا براینگیاز مردم روه یادیز

 یزندگ یار دشواریط بسین اردوگاهها در شرایان پناهندگان در یه اکمحافظت از آنان ساخته شدند و حدود ربع قرن است 

ن دانسته است. یره زمک یملل بر رو ینترمظلومط و آن مردم را ین شرایا را بدترینگیت مسلمانان روهی. سازمان ملل وضعکنندیم

گر یخارج شده و به د هاآناز  توانندینم یرا به راحتیستند، زیبرخوردار ن یت خوبین اردوگاهها از وضعیدر ا ییاینگیمسلمانان روه

 یایساریمکز وجود دارد یت و آزار پناهندگان نیبا آنان و اذ یان برخورد مردم بومکگر امینند و از طرف دکشور مسافرت کنقاط 

 یبرا یو آموزش مقدمات یه بهداشتیاول یهاکمکه پناهندگان چون غذا و یاول یازهاین یپناهندگان سازمان ملل تا حدود یعال

ن یش را در ایاز جوانان حدود دو دهه از عمر خو یه برخکنیساخته است، اما با توجه به ا را برآورده ییاینگیو نوجوانان روهان کودک

پناهندگان سازمان  یعال یایساریمک. باشندیممحروم  یزندگ یمهارتها یریو فراگ یعال یاز آموزشها اندکرده یاردوگاهها سپر

هزار نفر از آنان  53ش از یه بک کنندیم یدر بنگالدش زندگ ییاینگینفر روه 733333ش از یه بکاعالم نمود  7319ملل در سال 

مسلمانان  هایاردوگاه. شوندیم یتلق یر قانونین افراد از نظر دولت بنگالدش پناهندگان غیو ا اندنشدهثبت و ضبط  یدر دفاتر رسم

س بازار واقع در جنوب کاکا در منطقه یوتوپالونگ و اوخکناف و کت( و Ledaلدا ) یبه نامها یا در آن سال مناطقینگیروه

بنگالدش  ید به دو اردوگاه رسمیدر ثبت نام آوارگان جد یعال یایساریمکه کاز آن است  کیمنابع حا یبنگالدش بوده است. برخ

 جویانپناه یو روان یروح یخود به فشارها یتها در جاین محدودی، و اباشدیمروبرو  یت قانونیارا با محدودیوتوپالونگ و ناپاک یعنی

ه در منطقه جنوب شرق ک( Nafاز رودخانه ناف ) ییاینگیاز پناهندگان روه یادیتعداد ز 7331افزوده است. در سال  ییاینگیروه

ونت کس اجباربهناف هجوم آوردند و در آن مناطق کا و تیلدا، ذومدام وتوپالونگ،کانمار واقع شده است به مناطق یبنگالدش و غرب م

از  ی. در اردوگاه لدا تعدادشدیمهزار نفر برآورد  03در اردوگاه لدا حدود  ییاینگیروه جویانپناهتعداد  7319افتند. در سال ی

 دیدهیبآسه را به مردم یاول یهاکمکافتند تا بتوانند ین انگلستان استقرار یو همچن یاسالم یشورهاکمتعلق به  یمردم یسازمانها

 یامداد ین سازمانهایا ینیدولت بنگالدش سبب عقب نش یه فشارهاکن است یاز ا کیاخبار حا ینند. برخکن اردوگاه ارائه در آ

در منطقه لدا  یالمللبین یین سازمانهایاز حضور چن یده و در حال حاضر اطالعاتیدر منطقه لدا گرد یاسالم یشورهاکوابسته به 

 Médecins Sansان بدون مرز )کوتوپالونگ سازمان پزشکفعال در اردوگاه  یالمللبین یاز سازمانها یکیست. یدر دست ن

Frontièresید و در حال حاضر دارایس به ثبت رسیدر فرانسه، پار 1511در سال  غیردولتیو  یر انتفاعین سازمان غی( است. ا 

ان بدون مرز شعبه هلند در کقع شده است. پزشس وایآن در ژنو سوئ یه مقر اصلک باشدیمانجمن وابسته  70و  یندگینما 71
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مستقر  ییاینگیروه جویانپناهر بنگالدش به یو فق یبه مردم بوم یفه امدادرسانیوتوپالونگ حضور فعال دارد و عالوه بر وظکاردوگاه 

ت و نداشتن یامن یبرقرار بنگالدش دارند عدم هایاردوگاهه مهاجران در ک یالتکاز مش یکی. نمایدیمز خدمت یور نکدر اردوگاه مذ

 یکو ارتباط نزد باشدیم هااردوگاهدر  یعموم یآب و فاضالبها چاه های ازحدبیش یکیع آب و نزدیجهت توز یبهداشت هاینظام

د یه آب بایته یرا فراهم آورده است. مهاجران برا ییاینگیمسلمانان روه یبرا کخطرنا یفاضالب خطر آلودگ یو آبها یدنیآب آشام

 باشندینمز برخوردار ین یاصول بهداشت ترینیهیبده از کنند کآب رودخانه رجوع  یچادرها و گاه یکیم عمق در نزدک ایچاهه به

و غارت  ییاینگیبه بانوان روه یبوم یگزارشها از تجاوز افراد یرا به ارمغان آورده است. برخ یو خون یعفون یهایماریاز ب یاریو بس

 هااردوگاه یتیت امنیومت بنگالدش بر وضعکق حیازمند نظارت دقین امر نیه اک کندیمت یاکح ین بومتوسط دزدا هاآناموال 

س یش ساخته خیاز پ یمناسب در چادرها و اتاقها یاز شدت باران و نداشتن سقفها یاز مهاجران در فصل بارندگ یاری. بسباشدیم

ر چادرها یو در فصل گرما آنان طاقت ماندن در ز برندیمرنج  هاآنمانند  ش و پتو ویمبود لوازم گرماکو در فصل سرما از  شوندیم

از  یشتریثبت نام تعداد ب یز برایپناهندگان سازمان ملل ن یعال یایساریمک یهاتالشد دما ندارند. یش شدیرا به علت افزا

مهم در  هایچالشاز  یکیبوده است.  روبرو اییدهعدالت کدولت بنگالدش با مش یبه علت دخالتها ییاینگیروه جویانپناه

الت یبسته گذارنده و از تحص هایاردوگاهن یش را در ایاز عمر خو یادیان مهاجر مدت زکودکه کن است یبنگالدش ا هایاردوگاه

 تواندیم ییاینگیان جوانان روهیدر م یرکن بحران فیو ا باشندیمن یش بدبینده خویبهره بوده و به آ یب یشغل یو مهارتها یعال

بهبود  یرا برا ییه دولت بنگالدش حداقل تالشهاک رودیمدر منطقه داشته باشد. گرچه انتظار  یو فرهنگ یاجتماع کعواقب خطرنا

د یبنگالدش با یالت داخلکه با توجه به مشکاست  یهید، اما بدیبنما اندشده یدچار افسردگ عموماًه ک ییاینگیت جوانان روهیوضع

ن موضوع توجه یش به ایش از پیب یر اسالمیو غ یاسالم یشورهاکوابسته به  یرسان کمک یسازمانها یارکبا هم المللبینجامعه 

 د.یدر بنگالدش تالش نما ییاینگیجامعه مسلمانان روه ینده و سازندگید به آیجاد امیا یالزم مبذول نموده و برا
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 بنگالدش هایاردوگاهباره در ینیش بیقابل پ یویسنار

و  یت جانیش فراهم سازد و امنیرا به وطن خو ییاینگینه بازگشت مهاجران روهیانمار زمیه دولت مکن است یو این سناریستنخ

ش بازگردند و ید و همه مهاجران بتوانند بدون ترس به وطن خوین نمایانمار تأمیم یکآنان را به عنوان شهروندان درجه  یاقتصاد

 نند.ک یبازساز یاگونهب شده خود را به یرتخ یزندگ المللبینجامعه  کمکبا 

 یبنگالدش در منطقه جنوب ازجملهانمار و یه میهمسا یشورهاکدر  ییاینگیمهاجران روه هایاردوگاهن است یو این سناریدوم

 ازحدبیش ان ملل تجمعکپناهندگان ساز یعال یایساریمکر یاخ یگر منتقل نشود، و با توجه به گزارشهایان دکند و به مکن یرییتغ

 یهایماریوع بیش ینه را برایزم تواندیم یبهداشت یت حداقلهایبدون رعا کبا فواصل اند یمنطقه مرطوب گل یکمهاجران در 

 یباندها یبرا یو محل یو بهداشت یاجتماع ین اردوگاهها به معضلیت ایدر منطقه فراهم سازد و در نها یو مسر یعفون کخطرنا

 شد.ل خواهد یت تبدیجرم و جنا

انتقال  یدرازمدت و نه موقت یزندگ یمطبوع برا یجاد فضائیا یمناسب برا یانکن اردوگاهها به میه اکن است یو این سناریسوم

 رنده مهاجران ارائه نشده است.یپذ یاز طرف دولتها ین طرحینون چنکموجود تا یهادادهابند، بر اساس ی

مهارجان  هایاردوگاهم گرفت تا ی. دولت بنگالدش تصمباشدیمت بدتر یضعبا و یانکو انتقال اردوگاهها به مین سناریچهارم

را  یمهارجان اردوگاه یه قصد دارند براک اندکردهاعالم  یند. مسئوالن بنگالدشکمنتقل  (Hatiya)ا یره هاتیرا به جز ییاینگیروه

دگاه متضاد یزند. دو دبنا سا (Noakhali) یا در استان نواخالی( واقع در منطقه هاتBhashan Charدر منطقه بهاشان چار )

، در گرددیم یانات زندگکت مهاجران از نظر امین انتقال سبب بهبود وضعیه اکاعتقاد دارند  یم وجود دارد، برخین تصمیدرباره ا

 یا اعضایو  ییایان دربه دزد ییاینگیه مسلمانان روهک شودیمدورافتاده سبب  اییرهجزگر اعتقاد دارند انتقال به ید یه برخک یحال

ره یان شده است خطر باال آمدن آب در جزیره بین جزیان مهاجران در اکه در باره اسک یگریته دکل شوند. نیتبد کخطرنا یباندها

ا در ساحل یره هاتیانتقال مهاجران به جز ی. از علل طراحباشدیمار محتمل یمنطقه بس ییط آب و هوایده در شراین پدیاست و ا

ره ین جزیان مهاجران در اکبنگالدش نسبت به اس یانمار به بنگالدش بوده است. مردم بومیم یش قاچاق انسان از مرزهایافزابنگال 

ان مهاجران یدر م یو عفون یمسر یهایماریوع بیاحتمال ش کهاین یکیاز سه موضوع است،  یناش ین نگرانیو ا باشندیمنگران 

 یدسترس کهاینو دوم  باشدیمفاضالب  یه آبهایو تخل یانات بهداشتکآنان فاقد ام یفعل هایهاردوگارا یوجود دارد، ز ییاینگیروه

زد و احتمال یانگ یرا برم یت مردم بومین موضوع حساسیو ا گرددیمبنگالدش بهتر از قبل  یزکو مر یمهاجران به مناطق شهر
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شور کن یل اشتغال در اکبنگالدش مش یجران در بدنه اصله با حضور مهاکنین خصوص وجود دارد و سوم ایدر ا یمردم ییتنشها

ه کون نفر است یلیم 190ون نفر از یلیم 9961ار در بنگالدش حدود ک یروین آمارها نیرا بر اساس آخری، زگرددیمشتر از قبل یب

جهان در حال  یصنعت یشورهاکبه  ین علت تعداد مهاجران بنگالدشیو به هم باشندیم یچ گونه شغلیت فاقد هیدرصد جمع 069

بنگالدش سبب  یو شهر یبه مناطق داخل یجنوب یهزار نفر از مرزها 933ش از یانتقال ب یطین شرای. در چنباشدیمش یافزا

ا واقع در یره هاتیشرق جز یلومترکی 79انتقال مهاجران به منطقه بهاسان چار در  ی. طرح احتمالگرددیم یاریکش بحران بیافزا

هزار  993ا یره هاتینان جزک. در حال حاضر تعداد ساباشدیمو اجرا  یبنگالدش در حال بررس ییایدر یرویسط نجنوب بنگالدش تو

منطقه  یو اجتماع یاسیو س یاضافه گردد معادالت فرهنگ هاآنبه  ییاینگیهزار نفر از مهاجران روه 193ه اگر تعداد ک باشدیمنفر 

 ییاینگیمهاجران روه یتهایه بر فعالکمنطقه قول داده است  یالدش به مردم بومشور بنگکر ی. وزگرددیم یدچار اختالل جد

ان مهاجران کاس یدر منطقه چار برا یمردم بوم یهایاز نگران یکیجاد نگردد. یمردم ا یبرا یلکق انجام دهد تا مشینظارت دق

ن یو اگر دولت بنگالدش نتواند ا شودیموبرو ر یل جدکره با مشیسم در جزیه با حضور مهاجران صنعت تورکن است یا ییاینگیروه

 یتیو امن یو اقتصاد یالت فرهنگکمختلف بنگالدش با مش ید در آن صورت شهرهاینترل نماکره یتعداد انبوه مهاجران را در جز

ش ین علت افزایم، به هگرددیمن یتأم ید ماهیق صیا از طریره هاتیدر جز یروزمره مردم بوم یگر زندگی. از طرف دگردندیمروبرو 

شتر یرا بیروبرو شود، ز یل جدکز با مشین یاتین صنعت حیه اک گرددیمره با انتقال مهاجران سبب ین جزیت در ایه جمعیرو یب

از مهاجران  یه تعدادکن است یره ایجز یمردم بوم یهایگر نگرانی. از دکنندیما امرار معاش یدر در یادیق صیا از طرینگیمردم روه

به  یمسر یمارین بیوع ایج و شین است سبب تروکره ممیو انتقال آنان به جز باشندیم یمبتل یو یاچ آ یماریبه ب ییاکینیروه

 ره گردد.یجز ینان اصلکسا

 


