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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  يونگه ولت

   ھانس گئورگ ھرمان، چانيا:نوشته
  یئمير فخرا: برگردان

 ٢٠٢٢ اکتوبر ١١
  

 نپناھجويا  مديترانه گور دسته جمعیرۀحيب 
   کشته بر اثر غرق شدن کشتی در نزديکی لسبوس و کيتيرا۵٠بيش از : يونان

 

ًدو قايق که کامال .  اژه در نزديکی جزاير يونانی کيتيرا و لسبوس جان باختندحيرۀب نفر پنجشنبه شب در ۵٠بيش از 

يکی از کشتی ھا که يک قايق بادبانی .  خروشان غرق شدندحيرۀبمملو از پناھجويان بودند، در وزش بادھای پائيزی در 

 پناھجو سواحل ترکيه را ترک کرده ٩۵اين قايق دو روز قبل با .  متری کيتيرا برخورد کرد٢٠ ۀکوچک بود به صخر

  .بود و عازم ايتاليا بود

مرگ افراد پناھجويان که در . روز يکشنبه، خدمات امداد و نجات محلی و داوطلبان ھمچنان به دنبال اجساد می گشتند

 ۀ مھاجرت اتحاديۀاست جنايتکارانتوصيف شده است، بار ديگر سي» دی کيتيرايتراژ«رسانه ھای بورژوازی به عنوان 

  .اروپا و کشور ترانزيتی ترکيه را نشان می دھد

در حالی که امدادگران بندر کوچک دياکوفتی در کيتيرا در حال عمليات نجات چشمگير با استفاده از جرثقيل برای 

 اژه در نزديکی حيرۀبر در  نف۴٠بيرون کشيدن بازماندگان از موج سواری بر روی صخره بودند، يک قايق الستيکی با 

  .لسبوس در ھمان ساعت غرق شد
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 ۀ زن، يک مرد و يک کودک کوچک را از آب بيرون کشيد و به گفت١۶گارد ساحلی يونان روز جمعه و آخر ھفته جسد 

  .مقامات محلی، ده زن نيز زنده پيدا شدند

يکاليس پروتوپسالتيس از دياکوفتی در در آخر ھفته، رسانه ھای يونانی به نقل از مالک يک کسب و کار کوچک، م

کيتيرا نوشتند ، که او مجبور شده تا از جرثقيل کوچک خود برای بلند کردن اجساد بازماندگان از روی صخره ھای 

  .ندکشيب دار نزديک بندر استفاده 

موج ھای سنگين و سخت  ۀروی نوار باريکی در پای صخره ھای مرتفع جمع شده بودند و بارھا مورد حمل مردم نااميد

  .قرار گرفته بودند

 قايق بادبانی بآگفت که او و ھمسايگانش شاھد بودند که  ERT  خبریۀافستراتيوس چارچاالکيس، شھردار شھر به شبک

 .ًکوچک و محموله ھای انسانی آن را باال می برد، آن را بر فراز صخره ھا پرتاب می کرد و کامال در ھم می شکست

 پسر و يک دختر در ١٧ مرد، ھفت زن، ۵۵روز يکشنبه گزارش داد، تا آن زمان  Efsyn  آتنۀ روزنامھمانطور که

  .نزديکی کيتيرا نجات يافته بودند

 . پناھجو کشته شده اند و مقامات ھيچ شانسی برای احتمال زنده بودن دو نفر مفقودی ديگر نمی بينند١٣تاکنون 

ی ئگان و پناھجويان غرق شده در امواج در آخر ھفته خود را به برای شناساافتبه گزارش اين روزنامه، بستگان نجات ي

  .قربانيان به جزيره رساندند

مانند ھميشه پس از فاجعه ھای به اين بزرگی، مقامات يونان و ترکيه يکديگر را مقصر مرگ بسياری از زنان، مردان 

انفعال » «يک بار ديگر« و جزاير يونان اعالم کرد که حریبيانيس پالکيوتاکيس، وزير نيروی . و کودکان می دانند

  »رحم جان بسياری را به ھمراه داشت مقامات دولت ترکيه در قبال قاچاقچيان بی

مانند  – نمی فرستند، بلکه بآ اروپا قايق ھای کمکی را به ۀبا اين حال، برای نجات جان اين افراد، دولت آتن و اتحادي

  .يورو را صرف ساختن ديوارھا و حصارھای بلندتر در مرزھای خارجی خود می کنندميليون ھا  –ترکيه 

تعداد پناھندگان و . بود» موفقيت آميز«مبر اعالم کرد که اين سياست جرت و پناھندگی يونان در ماه سپتوزارت مھا

با اين حال، در .  است درصد کاھش يافته۵۶ اول نسبت به سال قبل ۀمھاجران ثبت شده در اين کشور در ھشت ماھ

مثال فرانسه نشان می دھد که .  درصد افزايش يافته است۶۴ نوریجھمان زمان، تعداد ورود به سواحل يونان از 

  .فريقا در مقايسه با پناھندگان اوکراينی متفاوت رفتار می شوداچگونه با پناھندگان از خاورميانه و 

وز بر سر کار بود، در آغاز جنگ اعالم کرده بود که کشورش به نخست وزير آن ژان کاستکس که در آن زمان ھن

ما دوست داريم، اما پذيرفتن آنھا غير ممکن «در مورد بقيه، . راحتی می تواند صد ھزار نفر را از اوکراين بپذيرد

 .»است

 

 


