شنبه  8حوت 1394

2

February 27 ,2016

مفاد نشست چهارجانبه در بوته آزمون

ــــــــــسرمقاله

خشونت و قربانیان بیگناه
خشونت
حفیظ اهلل ذکی

ســال دو هزار پانزده خونین ترین و ناامن ترین سال برای مردم
افغانستان بود .دراین ســال حمالت انتحاری ونظامی شورشیان
افزایش یافت و تعدادی از ولســوالی ها سقوط کرد .در این میان
تلفات افراد ملکی هم بی ســابقه و قابل توجه بود .این نشان می
دهد که ماهیت جنگ نیز نســبت به سال های قبل متفاوت بود.
در سال های گذشته مخالفان مسلح این طور بی مهابا و بیرحمانه
اهداف غیر نظامی را هدف قرار نمی دادند و با این گســتردگی از
افراد ملکی سپر انسانی نمی ســاختند و با این وسعت مسافران
بی گناه را از مسیر راهها به گروگان گرفته تیر باران و یا سر نمی
بریدند.
عملکرد مخالفان در سال گذشته نمایانگر این موضوع بود که آنها
برای پیروزی و ضربه زدن به حکومت افغانستان از همه تاکتیک
ها و ابزارها بهره می برند و در این راه پروای هیچ چیزی را ندارند.
گروه هــای هراس افگن گرچند با مفهوم حقوق بشــر از اصل و
اساس بیگانه و حتا سر ستیز داشتند و قاموس مخالفان گنجایش
هضم چنین مفهومی را ندارد؛ با آنهم دامنه بی بندو باری ها و بی
باکی ها در حدی نبود که هیچ کســی در جغرافیای افغانستان از
دست آنها در امان نباشند.
سال گذشته نه تنها برای خبرنگاران ،کارمندان دولتی و نیروهای
امنیتی سال خونین و پرمخاطره بود که برای مردم عادی نیز خطر
آفرین محسوب می شد .بیشــترین تلفات مربوط به مردم عادی
بود که در خانه ها و در مسیر راهها بدون کمترین جرم و بهانه ای
به قتل رسیده بودند .عفو بین الملل در گزارش تازه ای خود ضمن
این که آمار تلفات غیر نظامیان را در ســال گذشته میالدی بی
ســابقه خوانده است ،نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورهای
در حال جنگ به شمول افغانســتان به شدت ابراز نگرانی کرده
است .نگرانی این ســازمان از آنجا ناشی می شود که با گسترش
ناامنــی و بی توجهی و بی مباالتی طرف های درگیر نســبت به
رعایت حقوق بشــر ،آینده غیر قابل پیش بینی در انتظار مردم
عادی می باشد.
بحث تلفات افراد ملکی در کشورهای درگیر جنگ یک امر قابل
پیش بینی و در عین حال اجتناب ناپذیر اســت .اما نگرانی زمانی
بیشــتر می شــود که طرفین جنگ در جریان نبرد کوچکترین
توجهی به حفاظت جان و مال مردم ندارند .در این نبردها معموال
اصل بر پیروزی و مغلوب ساختن دشمن است ،حتا اگر این پیروزی
به قیمت جان صدها فرد از مردم بیگناه گیرمانده در میدان جنگ،
تمام شود .در یک سال گذشته گروه های شورشی نه تنها به جان
مردمان ملکی احترام نگذاشــته و از وارد آوردن خسارات مالی
بر آنان ابا نورزیده که عامدانه از گروگانگیری و کشــتار بیرحمانه
افراد ملکی برای تفرقه افگنی و افزایش فشــار بر سران حکومت
سود برده است.
بنابر آمارهایی که از سوی سازمانهای معتبر بین المللی در ارتباط
با تلفات افراد ملکی در افغانستان انتشار یافته است ،عامل هفتاد
در صد تلفات افراد ملکی ،گروه های شورشی شناخته شده است.
این گروه ها به عناوین مختلف به کشــتار افراد عادی اقدام کرده
و بی پروایی مطلق خود را نســبت به حقوق بشر و رعایت قوانین
جنگ نشان داده اند.
افزایش بیرحمی ها و وحشیگری های دشمنان در حالی افزایش
می یابد که حکومت افغانســتان همچنان به پروســه صلح در
افغانستان امیدوار هستند .این امیدواری در حال حاضر از اعالم
همکاری کشور پاکستان و تالش های مشترک آمریکا و چین در
این راستا نشأت می گیرد .اگرچه تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم
نمایندگان حکومت با نمایندگان با صالحیت طالبان و سایر گروه
های شورشی ،یک گام مثبت در راستای صلح به حساب می آید؛
اما تاهنوز معلوم نیست که آیا گروه طالبان ،حزب اسالمی ،شبکه
حقانی و سایر گروه های هراس افگن به این فراخوان ،پاسخ مثبت
خواهند داد یا نه .با توجه به اختالفات و انشــعاباتی که در گروه
طالبان به وجود آمده آیا این گروه ها همگی ســر میز مذاکرات
صلح حاضر خواهند شــد؟ و اگر همگی بــه گفتگوهای صلح تن
ندهند ،پس گفتگو با شاخه های انشــعابی این گروه چه تأثیری
روی امنیت افغانستان خواهد گذاشت؟

سرانجام چهارمین نشست گروه هماهنگی
چهارجانبه افغانســتان ،پاکستان ،ایاالت
متحده امریــکا و چین پیرامون روند صلح
افغانستان که روز سه شنبه در کابل برگزار
شده بود ،با نشر اعالمیه ای مشترک پایان
یافت .در اعالمیه ای که از ســوی وزارت
خارجه کشور به نشر رسیده است گفته شده
است که کشــورهای عضو گروه هماهنگی
چهارجانبه،گــروه طالبان و همۀ گروههای
دیگر مثل حزب اسالمی حکمتیار را دعوت
میکنند تا از طریق نمایندههای باصالحیت
خویش در اولین دور گفتوگوهای مستقیم
و رودر روی صلح با دولت افغانستان شرکت
کنند .در این اعالمیه آمده است که انتظار
میرود ،این نشســت رودر روی طرف های
صلح در هفتۀ اول ماه مارچ ســال جاری
میالدی برگزار شــود .براســاس خبر این
اعالمیه محل نشســت رودر روی آینده در
پاکستان خواهد بود.
هــم چنیــن در آخرین نشســت گروه
هماهنگی چهارجانبه توافق شــده است
که تالشهای همه جانبه اعضای این گروه
بهمثابه بخشــی از تعهدات مشترکآنان
برای پیشرفت روند صلح افغانستان ادامه
یابد .در همینحال صالحالدین ربانی ،وزیر
امور خارجه کشور گفته است که حکومت،
بــه کار گروه چهارجانبه بــراى حمایت از
تالشهاى صلح اهمیت زیاد قایل اســت و
در ادامه این مســیر و پیشرفت کارهایى
که تاکنون انجام یافته ،منتظر برداشــتن
گامهــاى عملى ،قاطع ،روشــن و بهموقع
در جهت تأمین تحقق تعهدات مشــترک،
مطابق نقشۀ راه میباشد.
حقیقت امر آنست که در ادامه تالش هایی
که برای تامین صلــح و برقراری ثبات در
کشــور که از چند سال بدین سوی جریان
داشته است نشر چنین خبری یعنی تعیین
تاریخ دقیق گفتوگوهای مســتقیم صلح
میان دولت افغانستان با طالبان و مخالفین،
خبر خوشــایندی برای مــردم رنج دیده
افغانستان است .این که طرف های درگیر
پس از ســالها جنگ و بدبختی با پذیرش
و اعالم نشســت رودرروی صلح از سوی
چهار کشــور با هم درباره صلح به گفتگو
و مذاکره بپردازند یک اقدام بسیار مهم و
تعیین کننده تلقی می گردد .از آنجای که
مردم ما نه تنها در پانزده ســال اخیر بلکه
پیش از آن نیز در مدت بیش از ســی سال

شکور

مصیبت جنگ و بــی خانمانی و آوارگی را
در داخل و خارج کشور بدوش کشیده و از
بابت آن همواره عزادار عزیزان خود بوده و
لحظه ای آسایش نداشته اند ،نتیجه بخش
بودن تالش ها برای صلح پایدار و عادالنه و
ختم درگیرهای مسلحانه از آرزوی دیرین
مردم افغانستان بشمار می رود .بدین جهت
دولت به مثابه یک طرف قضیه هرچند بارها
از گروههای مخالف دعوت به مذاکره کرده
و خواهان پایان جنگ در کشور شده است
اما به دلیل موانــع و چالش های متعدد و
گوناگون داخلی وخارجــی این امر تحقق
نیافته اســت .به همین جهت بسیاری از
تالش ها بــرای گفتگو و مذاکره برای صلح
تاکنون موفقیت آمیز نبوده است .اما حاال
با مشخص شدن تاریخ گفتوگوهای صلح
این امیدواری بوجود آمده اســت که تالش
های صلح بخاطر اجماع کشور های مهم ذی
دخل در قضیه افغانستان به نتیجه برسد.
این خوش بینی را نه تنها در آرزوی مردم
می توان شــاهد بود بلکــه در اظهارات
مقام های رسمی کشــور از جمله وزارت
خارجه نیز می توان یافت .اما تجربه ســال
های گذشته نشــان داده است که چنین
امیدواری های با توجه به پیچیدگی قضیه
و تعدد عناصر ذی دخل می تواند شکننده
هم باشد .بدین جهت تردید های چندی در
این ارتباط مطرح می باشد .نخست این که

هرچند گروه هماهنگی چهارجانبه تاریخ
گفتوگوی هــای رودرروی صلح را اعالم
داشته اســت ،اما نباید فراموش کرد که
فقط تاریخ آن اعالم گردیده اســت ولی
باید پرسید که آیا در این مورد گروههای
طالبان و دیگر مخالفین مسلح هم چنین
اعالمی را پذیرفته اند و اساســا حاضر به
مذاکره و گفتگو خواهند شد؟ تا کنون هیچ
یــک از طرف های دیگر به جز از حکومت
افغانستان مواضع و دیدگاه خود را اعالم
نداشــته اند .هم چنین جزئیات نشست
آینده که قرار است میان طرف های قضیه
برگزار شــود هنوز اعالم نگردیده است.
زیرا جزئیات قضیه می تواند در چگونگی
شکل گیری گفتگوی آینده بسیار تعیین
کننده باشد .این تردیدها درحالی قوت می
ِ
نشست
گیرد که قرار بود تا در چهارمین
چهارجانبه نمایندگانــی از گروه طالبان
نیز حضور داشته باشند ،ولی این نشست
گان طالبان برگزار
بدون حضور نماینــد ِ
گردید .با وجود این که شــرکتکنندگان
ِ
نشســت چهارجانبه بدین باورهستند که
نقشــۀ راه گفتوگوهای صلح ،به عنوان
برآیندِ این نشستها ،بهدست آمده و یک
گام موثــر در برگزاری گفتوگوهای صلح
برداشته شده است اما بسیاری از آگاهان
سیاسی این نقشۀ راه گفتگوهای صلح را
فاقد اعتبا ِر حقوقی و سیاسی میدانند و

بدین باور هستند که تجربۀ گذشته نشان
داده اســت که توافقهای از این دســت
پیامدهای واقعی را به دنبال نداشتهاست.
مســئله دیگر همانطور که قبال گفته شد
نگرانی عمده دربــاره نتیجه بخش بودن
این گفتگو ها چگونگی موضع گیری گروه
های طالبان به عنــوان اصلیترین طرف
های دولت می باشــد .گروه های طالبان
گی خود را برای
تاکنون نه تنها ظاهرا ً آماد ِ
گفتوگوهای صلح نشان ندادهاند بلکه در
مواردی مخالفت خود را با چنین رویکرد
های بروز داده اند هنوز مدعی هستند که
تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان
حضور داشته باشــد آنان برای مذاکره و
گفتگو آمادگی ندارند .برخی از رسانه ها
و تحلیل گران کشــور مدعی هستند که
مستقیم
خواهان گفتوگوهای
طالبان حتا
ِ
ِ
صلح با نماینــدگان دولت افغانســتان
نیستند و میگویند در برخی مسایل مهم،
فقط با امریکا به عنوان شــریک و متحد
ِ
اســتراتژیک افغانســتان وارد گفتوگو
ِ
اطالعات درز
میشوند .بر اســاس برخی
خواهان
کرده به بیرون ،طالبان همچنین
ِ
واگذاری برخی والیتهای افغانســتان به
افراد این گروه شــدهاند .این موضوع اگر
واقع ًا صحت داشــته باشــد ،میتواند به
عنوان خط ِر جدی برای منافع و حاکمیت
ملی افغانســتان مطرح شود .نکته دیگر
ِ

که نشان از عدم موافقت گروه های طالبان
دارد ادامــه جنگ از ســوی این گروه در
ِ
دولت
بخشهای مهمی از کشور با نیروهای
و ناتو می باشــد و گمان نمیرود که در این
موضع ،تغییر جدی رونما شده باشد .مسئله
دیگر تعدد گروه های طالبان است .واقعیت
آنست که اکنون حکومت با یک گروه واحد
بنام طالبان روبرو نمی باشــد .بلکه طالبان
خود به چندین گروه خورد و بزرگ تبدیل
شــده اند که حتا در میان خود نیز توافق
نداشته و بلکه در جنگ و رویارویی کامل و
جدی قرار گرفته اند .حال حکومت با کدام
اعتماد و با کــدام یک از گروه های طالبان
باید مذاکره نماید؟ اعضای گروه چهارجانبه
آیا قادر خواهند شــد که همه گروه های
طالبان را بر سرمیز گفتگو حاضر نمایند؟ آیا
مذاکره نمودن با یکی از گروه های طالبان
مســئله ثبات و موفقیت آمیز بودن روند
گفتگو را در آینــده تضمین خواهد کرد؟
در ادامه وضعیت و موضع ســایر گروه های
مخالف چه خواهد شد؟ آیا تضمینی وجود
ندارد که حامیان بیرونی آنان در فردای پس
از توافق با طالبان  ،از آن دسته گروه های
مخالف مسلح که در مذاکره حضور نداشته
و یا موافقت نداشــته اند بر علیه حکومت
افغانستان استفاده ننمایند؟ و...
ســخن نهایی این که در مرحله اول صلح
یک ضرورت حیاتــی و تعیین کننده برای
افغانستان و مردم آن شمرده می شود که
با بعنوان یک خواست انسانی و ملی دنبال
شود .دوم این که باید تصریح کرد که دست
یابی به صلح نیز زمانی ارزش دارد که باعث
تقویت دســتاوردهای ســالهای گذشته
شود و نه اینکه دستاوردهای پانزده ساله
را به معامله گذاشته و نادیده گرفته شود.
مسئله ای که بنابه دالیلی مختلف تا هنوز
متأسفانه مشخص نیست که در گفتگو های
صــورت گرفته تا چه انــدازه برآن تاکید
گردیده و یا مصئونیت الزم و حساســیت
درخور توجه را نســبت به آن الزام داشته
اند .اما در نهایت انتظار برده می شــود که
دولت مردان افغانســتان این حق مسلم
و خواســت ملی را دســت کم نگیرند و با
قاطعیت در مســیر صلحی گام بگذارند که
تامین کننده و حفاظت کننده خواســت و
ارزش های اساسی و انسانی و ملی جامعه
ما باشد .و نیز موجب تقویت و تحکیم پایه
های نظام سیاسی کشور.

پایان امیدها برای پناهجویان در استرالیا
حسین بهمن

کشــور اســترالیا از دیر باز یک مقصد
دوســت داشــتنی برای پناهجویان بوده
اســت .پناهجویان از کشــورهای مختلف
نظیر افغانستان ،پاکستان ،ایران ،سریالنکا،
عراق ،ســوریه وسایرکشورها طی سالهای
گذشــته به خصوص طی پانزده سال اخیر
تالش کرده اند که با قبول مصارف هنگفت
وخطرات فروان خودشــانرا به اســترالیا
برسانند .هرچند رســیدن به استرالیا کار
ســاده ی نبوده اما طی این مدت هزاران
پناهجو از کشورهای مختلف وارد استرالیا
شده و تعداد زیاد از انان موفق شده اند که
تابعیت استرالیا را بدست اورند .درین میان
کســانی نیز بوده اندکه از سوی حکومت
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استرالیا واجد شرایط پناهنده گی شناخته
نشده و از کشــور استرالیا اخراج شده اند.
هرچند این تعداد در مقایسه با کسانی که
تابعیت اســترالیا را بدست اورده اند اندک
اســت اما روی هم رفته اصل مسئله این
است که حکومت اســترالیا از همان اغاز
سعی کرده است کســانی را حمایت کنند
که مســتحق حمایت بوده اند .به اســاس
قوانین بین المللی هرمهاجری که به دالیل
امنیتی ،سیاســی ،عقیده تــی  ،مذهبی،
نژادی و حقوق بشــری نتواند به کشــور
خود برگردد میتواند دریکی از کشــورهای
مهاجــر پذیر تقاضای پناهنــده گی دهد
و کشــور مهاجر پذیر نیز مکلف است که
به این گونه افراد کمــک کند .روی همین
اصل تعدادی از پناهجویانی که طی پانزده
گذشــته به اســترالیا رفته بودند ازسوی
این کشور پذیرفته شــدند اما رفته رفته
مســئله مهاجرت به استرالیا به یک شغل
پر در امد برای قاچاقبران انسان تبدیل شد.
رسیدن به استرالیا برای پناهجویان به دلیل
موقعیت جغرافیایی استرالیا دشوار است و
پناهجویان ناگزیرند که برای رسیدن به این
کشور از فراز ابهای طوفان خیز بگذرند که
این گذر بدون همکاری قاچاقبران انســان
نا ممکن اســت .قاچاقبران انسان نیز طی
سالهای گذشــته از مجبوریت پناهجویان
سوء استفاده کرده و گروه گروه از انان را با
استفاده از کشتیهای کهنه و فرسوده راهی
استرالیا کردند که در بسا موارد این کشتیها
قبل از رسیدن به مقصد در اب غرق و صدها
پناهجو را طعمه نهنگها کرده است  .تداووم
این ماجرا حکومت استرالیا را نا گزیر کرد
که بارها در پالیسی مهاجرتی خود تجدید
نظر کنند .پالیســی مهاجرتی استرالیا روز
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بروز سخت تر شــد تا اینکه با امدن تونی
ابوت نخست وزیر پیشــین استرالیا این
ســختگیریها به حد نهایی خود رســید
که تا اکنون نیز به قوت خود باقیســت.
به اساس این پالیســی هرپناهجویی که
تالش کند به صورت غیرقانونی وارد ابهای
استرالیا شود دســتگیر و دوباره به همان
کشــوری برگردانده خواهند شــد که از
انجا عازم اســترالیا شده بودند .به اساس
این پالیســی پناهجویان که در کمپهای
این کشور در انتظار پروسس در خواست
های پناهنده گی شان بودند نیز حتی اگر
مستحق پناهنده گی شناخته شوندبازهم
در استرالیا اســکان مجدد نخواهند بلکه
به کشوری سومی منتقل خواهند شد .هم
اکنون صدها پناهجو در کمپ های داخل
وخارج از اســترالیا در حال انتظار به سر
میبرند و سرنوشــت انان مشخص نیست
که به کدام کشــور فرستاده خواهند شد
در حالیکه انچه مشــخص است این است
که انان به کشور اســترالیا اسکان مجدد
نخواهند شد.
بســیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و
نهادهای مدافع حقوق پناهجویان حکومت
اســترالیا را به ســختگیریهای بی مورد
در قبال پناهجویان متهــم میکنند .این
نهادها گفته اند که حکومت اســترالیا با نا
دیده گرفتن حقوق بشری پناهجویان در
ســختگیریها علیه پناهجویان زیاده روی
کرده اســت .این نهادها همچنین وضعیت
کمپهای نگهداری پناهجویان را به باد انتقاد
کرده و استدالل کرده ند که پناهجویان در
کمپهای که ازســوی حکومت استرالیا در
داخل و خارج ازین کشور ساخته شده از
مشکالت فراوان رنج میبرند.

با این همه حکومت اســترالیا میگوید که
تمامی ایــن تدابیر به خاطــر حفظ جان
پناهجویان بوده اســت .حکومت استرالیا
مدعی اســت که اتخاذ این پالیسی باعث
حفظ جان صدها پناهجو شده است .پیتر
داتن وزیر مهاجرت وســرحدات استرالیا
دریک مصاحبــه ی رادیویــی در دفاع
ازپالیسی مهاجرتی این کشور گفته است
که مردم اســترالیا به ســرحدات امن و
مصئون نیاز دارد و این کشور نمیخواهد که
انچه در مرزهــای اروپا همه روزه به وقوع
میپیوندد در مرزهای اســترالیا نیز تکرار
شود .پیر داتن گفته است که استرالیا برای
مهاجران که واقعا مستحق حمایت باشند
برنامه های مشخص روی دست دارد البته
نه برای مهاجرانی که به دلیل مشــکالت
اقتصادی کشورهای شــانرا ترک و یاهم
پناهجویان که بخاطر زنده گی بهتر دست
به مهاجر میزنند.
هرچند درین اواخر شایعاتی عمدتا ازسوی
قاچاقبران انسان به راه افتاده بود که گویا
حکومت اســترالیا در نظر دارد ر پالیسی
مهاجرتی خود انعطاف پذیری نشان دهد.
این شایعات ازیک سو و فشارهای نهادهای
مدنی و حقوق بشــری در سطح ملی وبین
المللی امیدواریهــای را برای پناهجویان
که در کمپ های اســترالیا به سر میبرند
و پناهجویــان کــه در اندونیزیا و مالیزیا
تجمع کــرده و منتظر ورود به اســترالیا
بودند به وجود اورده بود که شاید بتوانند
روزی وارد استرالیا شوند .اما تصمیم اخیر
دادگاه عالی استرالیا تمامی این امیدواریها
را نقــش بر اب کرد .دریــک اعالمیه ی
رسمی حکومت اســترالیا امده است که
فیصله مورخ  3فبروری  2016دادگاه عالی

آسترالیا بدین معناست که پروسه رسیدگی
منطقوی همچنــان ادامــه خواهد یافت
این یک رکن اساســی پالیسی سرحدات
مستقل می باشــد .در اعالمیه گفته شده
که با این تصمیم دادگاه دیگر هیچ تغییری
در راســتای پالیسی آســترالیا مبنی بر
بازگرداندن آنعده کشتی های قاچاق انسانها
که بطور غیرقانونی وارد آبهای آســترالیا
می گردند ،وارد نشــده است .در اعالمیه
تاکید شــده که این قانون شامل حال همه
اشخاص می شود  ،خانواده ها ،اطفال بدون
سرپرست ،اشــخاص تحصیل کرده و ماهر
هیچکس از این قانون مستثنی نیست .در
اعالمیه از پناهجویان خواســته شده که به
دروغ های قاچاقبران انســان گوش ندهند
زیرا کسانی که سعی کند بطور غیرقانونی
بدون ویزه به آســترالیا سفر کند هرگز در
استرالیا بطور دایم مســتقر نخواهد شد.
درین اعالمیه همچینان گفته شــده انعده
پناهجویان که از تاریخ  1جوالی  2014به بعد
به اندونیزیا سفر کرده و نزد کمیشنری عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام شده
اند نیز مســتحق اسکان مجدد در استرالیا
نیســتند .با این حساب دیگر هیچ شانسی
برای پناهجویانی که طی دو ســال گذشته
به صورت غیرقانونی به اســترالیا رفته و یا
در اندونیزیا تجمع کرده اند وجود ندارد .از
ســویی هم حکومت استرالیا سخت تالش
میکند که کشــورهای دیگری را در منطقه
متقاعد کنــد انعــده پناهجویانی را برای
اسکان مجدد بپذیرند که در حال حاضر در
کمپهای استرالیا نگهداری میشوند .رسانه
های استرالیا گزارش کرده ند که حکومت
این کشور مذاکرات خود با  6کشور از جمله
مالزی و اندونزی را برای انتقال پناهجویان
به این کشورها از سر گرفته است .روزنامه
ســیدنی مورنینگ هرالد چاپ اســترالیا
نوشــت که دولت این کشور مذاکرات خود
با شش کشــور از جمله مالزی ،اندونزی و
فیلیپین را برای اسکان مجدد پناهجویان
بازداشتی در بازداشتگاههای اداره مهاجرت
استرالیا در پاپوا گینه نو و جزیره نائورو از
سر گرفته است .روزنامه سیدنی مورنینگ
هرالد عنوان کرده اســت کــه مذاکرات
مسئوالن استرالیایی با مسئوالن کشورهای
مالزی ،اندونزی و فیلیپین بر اسکان مجدد
 1459پناهجــو تمرکز دارد که بســیاری
از آنها در زمان دولتهــای قبلی به خاک
استرالیا وارد شدهاند .این روزنامه تصریح
کرد که مذاکره با سه کشور دیگر نیز توسط
مسئوالن استرالیایی آغاز شده است اما از
بیان نام این کشورها خودداری کرد.
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