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 نکات مهم و توصیه های سالمت روحی و پروسه ی پناهندگی

که سالمت روحی پناهجویان رو تحت تاثیر میدهد را بررسی میکند. من   من بیشتر مسائلی مدرک دکترای 

ها درباره پروسه پناهندگی صحبت کنم.و من  این افتخار رو داشتم که با بسیاری از ایرانیان رو افغان  

بسیار خوشبختم برای داستان ها، دیدگاه ها و عقایدی که همه ی آن ها به من دادند. به همین خاطر من  

ران این همه محبت بزرگ، یک خالصه از نکات و توصیه ها در ارتباط مدرک تحصیلی خود  برای جب

 تهیه کردم. 

)به   مطالعه درباره ی سالمت روحی و شاخص های خطر در دوران پناهندگی   49(خالصه ای از  1

 عنوان مثال: محل اقامت نامناسب و آلوده، بیکاری و..( 

ر ارتباط با پروژه سالمت روح ، تالش برای پیدا کردن بهترین  (کاری با سه سازمان ایرانی و افغان د 2

 راه برای کار کردن با مهاجرین. 

(مصاحبه با افراد در رابطه با تجربیات و افکارشون در زمینه پناهندگی، من هم با پناهنجویان و هم  3

ا ایشان کار میکنند صحبت کردم و همچنین افراد جوامع ایرانی و افغان. افرادی که ب  

 

هدف من این است که همه تالشم را بکنم که عدالت را برای پناهندگان ایجاد کنم. من با سازمان های  

خیریه، روانشناسان، محققان مهاجرتی و گروه های ایرانی و افغان کار میکنم تا بتونم بهترین و  

خشی از این پروژه باشید.  . لطفا به من اطالع بدید اگر که میخواهید بتاثیرگذارترین تغییرات را ایجاد کنم 

 همکاری شما میتواند شامل موارد زیر باشد: 

در کانفرانس ها و رویدادهای مختلف. (صحبت کردن درباره پیدایش تحقیقات 1  

و قانون گذاران.   (کمک کردن در به نمایش گذاشتن یافته ها برای سازمان های مهاجرتی2  

.مفید (تبدیل نظرات و عقاید خود به توصیه های 3  

نابرابری و بی ارزش شمرده شدن  ویان سکوت میکنند دربرابر تبعیض، یافته اول: پناهج     

تجربیات پناهجویان در پروسه پناهندگی همواره با بی توجهی، محرومیت اجتماعی و تبعیض همراه بوده  

پناهجویان در این مسیر معموال  مت روحی پناهجویان داشته است.  است. و این متاسفنه تاثیر منفی در سال

نادیده گرفته میشوند و سختی ها و مشکالت انها رسیدگی و شناخته نمیشوند. و خیلی ها احساس میکنند  

که به عنوان یک انگل در جامعه و فضای مجازی شناخته میشوند، و رفتار های غیر انسانی را متحمل  

و احتیاط در ادامه ی بقا میباشد.  رت نگ علیه اداره ی مهاجمیشوند. زندگی در لندن یک ج  

 توصیه ها: 

به پناهجویان باید فرصت های زیادی توسط موسسه های خریه مهاجرتی و یا ادارات دولتی محلی داده 

، در جهت مقابله با ادراک منفی عمومی. خودآمادگی و موسسه های حمایتی خیریه برای مثال)نجات  شود 
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حبت میکنند( میتونه خیلی مفید باشد. همچنین صحنه های تئاتر برای  یافتگان با صدای بلند و آزادانه ص

 پناهجویان برای مثال )گروه های تئاتر در لذت های روحی و...( 

پناهجویان باید توسط سازمان های خریه ی مهاجرتی حمایت شوند برای دوباره شکل دادن به محیط  

.زندگی خود و بازتاب کردن هویت و داستان خود   

دوم: کوچک شمرده شدن و محرومیت در پروسه پناهندگی باعث نابود شدن  یافته ی

 هویت مردم میشود. 

، و  پناهجویان به محض رسیدن به انگلستان با موضوع کوچک و بی ارزش شمرده شدن مواجه هستند 

این موضوع تسریع داده شده است توسط محدودیت های سازمان های خانگی در دسترسی به شغل،  

تحصیالت و رفاه. پناهجویان به اندازه کافی پول برای نیاز های زندگی خود اعم از غذا نداشته اند. و ان  

. به علت محدودیت های اداره مهاجرت،  ها ناتوان در حل مشکالت خود به دلیل نداشتن حق کار بوده اند 

آنها در خطر از دست دادن   پناهجویان با سختی های زیادی در زمینه ی یادگیری و رشد مواجه هستند. و

. در نتیجه خیلی از افراد با  و یا فراموش کردن هویت اجتماعی و حرفه ای و انسانیت خود قرارگرفته اند 

سختی های زیادی برای حفظ این ارزش های خود مواجه هستند. خیلی از والدین اشاره کرده اند که انها  

ورش فرزندان خود هستند. افراد درباره ی گوشه گیری  پر  ناتوان در برآورده کردن نیاز های خانواده و

 و تفکیک آن ها در جامعه و حتی ناشناخته بودن وجود خود برای خودشان صحبت کرده اند. 

بعد از مصاحبه، احساس گیر افتادن در یک غم بی انتهای اداری و دولتی میکنند و اغلب شروع به کشتن  

  در حین انتظار پناهجویان متوجه میشوند که  دادن میکنند.  و از بین بردن انگیزه ی خود برای ادامه

برنامه های اینده انها در حال نابود شدن هست، انتظار، باعث از بین رفتن کرامت انسان و ترس از بی  

ثباتی و بال تکلیفی میشود. دولت گرایی و دخالت بیش از حد دولت در امور پناهندگی مردم را بین مرگ  

ه است، کمبود حمایت های پناهندگی معنای واقعی این موضوع را نشان میدهد. و زندگی نگه داشت  

 توصیه ها: 

، همچنین باید  اداره مهاجرت باید حق کار رو برای همه افرادی که اعالم پناهندگی میکنند ایجاد کند 

پوند در هفته افزایش دهد.   70پوند در هفته به حداقل حقوق  39.63حمایت های پناهندگی رو از   

اداره ی مهاجرت همچنین باید جلوی این همه انتظار غیرضروری را بگیرد و سریعا به پناهجویانی که  

ی هست که انتظار میکشند پاسخ دهد و آنها از وضعیت پناهندگی خود آگاه سازد. مدت زیاد   

داده اند   زمانی که پرونده ها قطعی به نظر میرسند، اداره مهاجرت میتواند به افرادی که مصاحبه اولیه 

. اسناد و مدارک پناهندگی ارائه دهد   

یافته ی سوم: اداره مهاجرت نسبت به پناهجویان مشکوک هست و از آنها توقع دارد که 

 به یک شکل همیشگی و خاص صحبت کنند 

افرادی که تهاجم، تهدید، ناباوری و وحشت رو در مصاحبه خود احساس و تجربه کرده اند درواقع به  

مانی که انتظار میرفت به آنها کمک کند، خیانت شده. پروسه پناهندگی، پناهجویان را تحت  سازآنها توسط 

 فشار قرار میدهد که در یک مسیر خاص و مشخص رفتار و عمل بکنند. 
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(  یخود به سازمان مهاجرت)پناهندگ  یمحض را درباره زندگ  قت یحق  ان ی که پناهجو رود ی اوال انتظار م 

  ات یدرباره تجرب توانند یم   انیوجود دارند که پناهجو  یمحدود و خاص ی مکان ها ی لیارائه دهند. دوم، خ

  یتعداد محدود  ت اماکن هست. و در آخر، اداره مهاجر ن یاز ا  ی کی  یخود صحبت کنند، مصاحبه پناهندگ

افتاده   شانیکه برا یو درست از اتفاق  ق یدق خی تار د یها با س یک  نی و ا رد،یپذ یرا م  انیپناهجو  ی از داستان ها

بدون کمک بوده اند   یقربان  کی که ثابت شود جانشان در خطر بود و  ی ارائه دهند به طور . 

 

ها و راه حل ها هیتوص : 

•   اقت یل ی پناهندگ سی بدهند کدام ک ص یرا دارند که تشخ ت یمسئول  نی اداره مهاجرت ا ی ورکر ها  سیک

که با اطالعات   ست ین  ان ی پناهجو  ی  فهیطبعا وظ نی ندارد، و ا ک یرا دارد و کدام   یپناهندگ افت یدر

 .گسترده تالش به قانع کردن آنها بکنند 

• از   شتریب  د یچند جلسه در طول چند هفته انجام شود، و هر جلسه از مصاحبه نبا  یط  د یها با   مصاحبه

در رفتار   د یورکرها با  س یباشد، و ک   ییبه بازجو  هیشب  د یدو ساعت طول بکشد، مصاحبه ها نبا ی ال کی

کنند یرا باور نم  نهارفتار کنند که انگار آ  ی طور نکه ی را باور دارند نه ا انیخود نشان دهند که پناهجو  . 

• داشته باشند، و  ورکر و مترجم خود را   سی با ک یی قبل از انجام مصاحبه فرصت آشنا  د یبا  ان ی پناهجو

از قبل داده شود، مخصوصا در   انیهست به پناهجو  اد ی که احتمال پرسش آنها ز یی از سوال ها  یموارد 

را پشت سر گذاشته اند  یسخت  ات یتجرب ان ی که پناهجو  یطیشرا . 

• و بعد از    نی قبل، در ح ان، یدر پناهجو  د یبا ل یقب ن ی ها از ا  ت یحما  گر یو د   یروح  ی سالمت ی ها  مراقبت 

 .مصاحبه درنظر گرفته شوند 

  یها یثبات یها و ب  یتیامن یب انیو ثبات در م تی به امن ازین انی چهارم:پناهجو ی افتهی

دارند یپروسه پناهندگ . 

  طی و بازگشتن به شرا  ت یاحساس امن  توانند ی م  انیاز مکان ها وجود دارند که پناهجو  یکم  اری بس تعداد 

اقامت نامرتب و آلوده و به دور از   ی را داشته باشند. محل ها ی تلخ پناهندگ ات یبعد از تجرب  ی زندگ ی عاد 

  شهیر ی و ب  یمثال، ناامن  نوان کرده است به ع یو دائم  جاد یا  انیپناهجو  ی را برا ی ثبات  یاجتماع، احساس ب 

، نداشتن   یبار اج ی پراکندگ  یها  است یاسکان ، در کنار س  ط یشرا ،یپناهندگ ان ی متقاض نی بودن در ب

که آنها در   یی فضاها  فی. هنگام توص ی بانی اشکال پشت ریو بهداشت روان و سا  ی به مشاوره حقوق  یدسترس

مراجعه کردند.    ه یر یاند ، فقط چند نفر به موسسات خ افته ی شده و بهبود  جاد یا ی پناهندگ ند ی اثر استرس فرآ

کنند ، سازمان ها   ی تالش م  داریپا ی حفظ فضا یبرا   هیر یباشد که موسسات خ ل یدل نی تواند به ا ی م ن یا

  یفضا  ن یتأم   یممکن است به جا  ن یشوند.  همچن  ی اماکن م  یی مجبور به جابجا ی مسائل مال ل یاغلب به دل

، رفاه و آموزش   یپناهندگ ی ها  سی )مرتبط با ک ی ها به سمت خدمات عمل هی ری، خ  ی ررسمیغ   یاجتماع 

 .زبان( متصل شوند 

و راه حل ها  هیتوص  
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•   یکه به دنبال شبکه ها  یی بخش داوطلبانه و پناهگاه ها  ،یدر مراکز شهر  د یبا ی پناهندگ  ان یمتقاض 

اسکان داده شوند  ز یتم  یو خانه ها  یبه امکانات رفاه  ک یهستند ، نزد   یاجتماع  . 

 

• توانند   ی م ه یر یکنند.  موسسات خ ی بانیو پشت   جاد یرا ا یمن یا  نی آنال یفضاها  د ی مهاجران با  ی ها سازمان 

و   ی احتمال تالیجید   ت یغلبه بر محروم  یبرا  هی اول  ی هوشمند و آموزش ها  ی با ارائه داده ها ، تلفن ها 

را پرورش دهند  ا کنند و آن ه ی بانیپشت   یی گروه ها  نی نظارت بر تاالر گفتمان ، از چن  ن یهمچن   

 یافته ی پنجم 

. داشتند یرابطه مثبت و منف پراکندگیبا جامعه   پناهندگی ان یمتقاض  

وجود    نی تازه وارد وجود دارد ، اما با ا ان یمستقر اماکن دور از مرکز و پناهجو ی اعضا ن یاگرچه تنش ب 

،   ت یمسئول رامون یمشترک پ  یبر اساس ارزشها   ت یحما  ن ی باشند.  ا  د یتوانند مف  ی اماکن دور از مرکز م

  یعمل  ی بانیپشت   ئهخارج از مرکز در ارا ی بود.  شبکه ها ی روابط شخص دار یمتقابل ، کار سخت و پا

که آنها   یمحل اقامت موثر تر بوده اند. در حال  یو حت  یی ، آشنا  یمانند اطالعات در مورد روند پناهندگ

کمتر موثر   یاهندگمراحل پن یسالمت روان در ط  ت یر یمد  ی برا از یمورد ن   یعاطف  یهمبستگ  ن ی در تأم

مردم   یفضا برا جاد ی، و ا  یو همدل  اد با اعتق  یو روان ی ، گوش دادن به مشکالت روح ژه یبودند.  به و

افغان ها و   انیضد مهاجر در م  یمهاجرت.  نگرشها  ی ها  ی عدالت ی صحبت کردن در مورد ب  یبرا

مصاحبه   یداده ها  لی و تحل  ه یجامعه مهاجران وجود داشته است.  تجز  یسازمانها ن یها و همچن  ی رانیا

  ی از مرکز و شهرها  رون یب  ی )زندگین ینش  ه یشدهد که ، در مواجهه با استقبال خاموش از حا ی نشان م

  ی م ی تی جوامع به طور معمول چند مل ن ی.  ا وستند ی پ  یی از افراد به جوامع پناهجو ی اریشهر(، بس  یاصل

رند یمشترک شکل بگ ی ر یمسائل فرهنگ پذ  رامون یتوانند پ  

ل ها و راه ح هیتوص  

 

•   ی را برا لیقب  ن یاز ا  یی از برنامه ها  ت یمشاوره و حما یبرنامه ها   د یمهاجرت با ه یریخ  موسسات 

کار کنند که    یو افغان  یران یا ی مستقر در گروه ها یبا اعضا  د یدهند.  آنها با  ج یترو   یپناهندگ  انیمتقاض 

. دارند  رینسبت به مهاجران اخ  ی مثبت تر  ی ها  دگاهید   

ششم  ی افتهی  

 اریبس  یمراحل پناهندگ یدر ط یکنترل مشکالت بهداشت روان یبرا یداخل یپناهجو قدرت

 .مهم بود

 

شد که    یباعث م  ن یمصمم برخوردار بودند.  ا  ی ، مدبر بودند و از قدرت و صبر یپناهندگ  انیمتقاض 

از   الت یو تحص   ی، اعتقادات معنو  یکنند.  عزت فرهنگ  یرا ط  ی پناهندگ ی مردم روند طاقت فرسا

  مردم تواند به  ی خود م ی فرهنگ ی ها  شه یر ی ادآوریعوامل محافظت کننده سالمت روان بودند.  حفظ و  
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اغلب شامل   ی هندگمراحل پنا یدر ط  ان ی پناهجو ی .  تاب آور ند ی ای کنار ب یکمک کند تا با روند پناهندگ

شده توسط شرکت کنندگان در   ف یتوص یآن است.  روند پناهندگ یعمل  ت یدرک و انطباق با واقع 

در تضاد   ی مللال نی ب  نی دولت وزارت امور داخله و قوان یها  ت یشده در وب سا  ف یمصاحبه با روال توص

  .است 

و راه حل ها  هیتوص  

 

• کنند.    یبانی شعر پشت  ی مانند کارگاه ها ی فرهنگ  راث یم  یها  ت یاز فعال د یمهاجرت با ه یریخ  موسسات 

صحبت در مورد بهداشت روان باشد  ی برا  د یروش مف ک یتواند   ی شعر م . 

 

اعتبار در مصاحبه ارائه   ت یو اهم  ت یاطالعات را بر اساس مل رش ینرخ پذ  د یمهاجرت با  هیر یخ  موسسات 

توسط    یدر مورد پناهندگ ی ریگ  می تصم ی اداره مهاجرت را که برا ی ها  ییراهنما د یبا  نی دهند.  آنها همچن 

   شود ، ترجمه کنند.   یمقامات استفاده م

   


