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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

 
  ايت گزارشگرانسارسالی 

  زلمی نامور: گزارش از
  ٢٠٢٠ اکتوبر ٢٣

 
  :بھروز سورن

  معامالت سياسی و اقتصادی سيزده ھزار پناھجو ابزار فشار و قربانی
 دان و اروپای متحخميان اردو

  

  
 و اند رفته ميان از بود شده برقرار جديد محل در سوزی آتش از پس که یئھا يمهخ از بسياری اخير سيل وقوع با

 گيرد برمی در را يمهخ ھزار چندين شود می گفته که جديد مقر تمام در اند شده سرپناه بی و آواره پناھجويان از بسياری

 سردی .شويند می را خود دريا آب در پناھجويان از بسياری ،پيش در و موجود سرمای در و نيست موجود حمام دوش

 در جديدی دلخراش دیيتراژ .کند می بدرقه را درمانده و آواره ھزاران یئاروپا دول سرد نگاه و است پيش در زمستان

 بيدريغ ھای کمک رغم علی.گرفت جلو آن از گسترده اعتراضات با توان می اما ماست چشمان برابر در مھاجران جھنم

 موفقيت راستا اين در اما "ريامو" در پناھجويان زيستی شرايط بھبود برای المللی بين و مردمی نھادھای و سازمانھا

  دان داشته کمی

***  
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 اقتصاد با ھمراه را جھان دول از بسياری و است کرده مشغول خود هب را دنيا که یئکرونا احوال و اوضاع و شرايط در

 نه سالخورده و کودک از پناھجو ھزار سيزده "موريا" ناکجاآباد در ،است داده قرار فروپاشی ۀآستان در کشورھا اين

 در شان قبلی اجباری سرپناه خاکستر ھنوز .بارد می آنان بر ھوا و زمين از که درگيرند کرونا گير ھمه ويروس با اتنھ

 که است نخفته فرو ،افتاد اتفاق پيش چندی که شان ناسکا اماکن ۀگسترد سوزی آتش از ناشی دود و است باقی "موريا"

 باقی ھای يمهخ کف که است بوده قدری هب سيل اين شدت .تاس برده سيل جديد مکان در را شان اضطراری ھای هيمخ

  .خوابيد نه و نشست ميتوان نه ھا يمهخ اين در و است گرفته آب نيز مانده

 ،سوزی آتش ،کرونا .است بزرگ ای فاجعه آبستن "موريا" .کند نمی رھا را آنھا بيماری و نيستی و مرک اختاپوس 

 ھای درگيری ،آشاميدنی آب و بھداشتی کمبودھای از ناشی واگير ريھایبيما و سيل و باران ،پيش در زمستانی سرمای

 انسانی ضد قوانين ،محلی فاشيستی طيفھای و ھا دسته ۀخرناس و گسترده روحی ھای بيماری ،آنھا ميان در مليتی

 می تھديد را دهندرما پناھجوی ھزار سيزده جان  ھمه و ھمه ،موجود شرايط در اروپا ۀاتحادي سوی از گیپناھند پذيرش

 زير بود خواھد انتظارمان در چه دانستيم می اگر اند گفته "موريا" در زيستی شرايط ۀمشاھد با پناھجويان از برخی .کند

  .مانديم می ھا خمپاره انفجار و بمبارانھا

 برد سيل ،بود شده ايجاد سوزی آتش از پس  المللی بين و بشری حقوق نھادھای توسط که را آنھا اضطراری ھای يمهخ

 اخبار صدر به ،است شده ايجاد اروپا ۀاتحادي و يونان در ھمتاھايش و انخاردو سوی از که را کوری گره ديگر بار و

  .کرد مبدل ھا رسانه

 ۀنقش و اروپائيان بشری وجدان بر ننگی ۀلک ھمانند متمدن اروپای شکم در پناھجو ھزاران اردوگاه عنوان هب "موريا"

 حفظ برای را خود ۀکاشان و خانه که مھاجرانی سيل با و امروزه پناھندگی قوانين .است مدهدرآ سبز ۀقار اين یئجغرافيا

 افروزانه جنگ سياستھای و خود حکومتھای از ناشی تحجر و تباھی و جنک از که ھا ھمان و اند کرده ترک خود جان

  .ستا ستيزانه انسان و انسانی غير بشدت اند گريخته امپرياليستی دول ۀسودجويان و

 یئاروپا دولتھای و فشرد می را انسانی ھر قلب وحشتناک اردوگاه اين از شده منتشر ھای ويدئو و تصاوير ۀمشاھد

 ھای دولت به حال هب تا که تانکی و جنگنده فروند ھر ۀانداز هب دول اين چنانچه .ھستند انسانی ۀفاجع اين گر نظاره

 موجود پناھندگی اردوگاه اين امروزه پذيرفتند می "موريا" از پناھنده يک ،اند فروخته ،آفريقا قاره و منطفه ساز پناھنده

  .نبود

 بسياری و اند رفته ميان از بود شده برقرار جديد محل در آتشسوزی از پس که یئھا يمهخ از بسياری اخير سيل وقوع با

 دوش گيرد برمی در را يمهخ ھزار چندين شود می گفته که جديد مقر تمام در اند شده سرپناه بی و آواره پناھجويان از

 سردی .شويند می را خود دريا آب در پناھجويان از بسياری ،پيش در و موجود سرمای در و نيست موجود حمام

 در جديدی دلخراش دیيتراژ .کند می درقهب را درمانده و آواره ھزاران یئاروپا دول سرد نگاه و است پيش در زمستان

  .گرفت جلو آن از گسترده اعتراضات با توان می اما ماست چشمان برابر در مھاجران جھنم

 "موريا" در پناھجويان زيستی شرايط بھبود برای المللی بين و مردمی نھادھای و سازمانھا بيدريغ ھای کمک رغم علی

 که ديد خواھيم فکنيمبي نظری پناھنگی معضل اين به عميقتر کمی چنانچه و اند داشته کمی موفقيت راستا اين در اما

 اين توان می که است امپرياليستی کشورھای سوی از افروزی جنگ و تشنج ايجاد و سودجوئی از پيشگيری با  تنھا

 و زائی جتشن برابر در بايست می را یئزدا تشنج ديگر عبارت هب .داد معقولی چھره را یئپناھجو و مھاجرت ۀدديپ

  .دايستا آن برابر در و گذاشت جھانيان عمومی افکار برابر در افروزی جنگ

 ٢٠/١٠/٢٠٢٠  
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  .گوياست بسيار پناھندگان جھنم در ھولناک وقايع اين عينی شاھد نامور زلمی گزارش

 

  

 لسبوس ۀزلمی نامور از جزير  گزارش- ٢ شماره "موريای" يا "کاراتپه"

 ”مبارزه برای جھانی بدون مرز“برای 

  
مراقبت از کودکان ، نوزادی تازه متولد شده  زنی ھنگام. فش يا با دمپايی پالستيکی در آب راه می روندکودکان بدون ک 

به نظر نمی رسد درديگر صحنه ھای جزيره . است ، در دست دارد  صورتی ضخيم پيچيده شدهیرا که در يک پتو

  .اينھا باشد لسبوس وضعيت بھتر از

ساکنان . لسبوس به وجود آمده اند  در"کارا تپه"ھای اردوگاه پناھندگان در گودال ھای عظيم الجثه در مقابل صحنه 

  .فايده است  اما اغلب بی–سعی می کنند آب گل آلود را پاک کنند 

با کارا تپه ، که يک ماه پيش در آتش  بعد از اردوگاه جنجالی و شلوغ پناھجويان در موريا ، فقط چند دقيقه رانندگی

  . باشدتفاوت ، منظم و امن ترسوخت ، ھمه چيز بايد م

صحنه ھا می دھند اين است که پس از  لم ھا و عکس ھا در توييتر و ساير رسانه ھای اجتماعی تنھا تصوری که از اينف

اما اردوگاه جديد در کارا تپه حتی قبل از وقوع سيل . وجود آمده باشده ب باران ھای سيل آسا و سيل اخير بايد اين شرايط

 يمهخ١١٠٠ از يمهخ ٨٠اکنون آب حدود . خوانده بودند” غيرانسانی“منتقدان آن را .  نيز ناميده می شد٢ موريای شماره

طور کل بيش از پيش مختل کرده ه بقيه پناھجويان ب  ھا و برایيمهخرا کال از بين برده است و زندگی را در بسياری از 

  . کارا تپه زندگی می کنند ھزار نفر امروز در١٠ً  دولت يونان ، تقريباۀطبق گفت. است

له أاما در واقع به توجيه مس. کردند برای حل مشکالت اقدام” بالفاصله“براساس وزارت مھاجرت يونان ، مقامات 

  . را کم کنندپرداختند، تا فشار افکار بين المللی بر روی خود

د روز برای مواجھه با مشکل چن له با توجه به ساخت مسکن موقتی که ظرفأوزارت صالح ادعا می کند که اين مس

  .ايجاد شده امری است طبيعی

قرار گرفت و برخی از پناھندگان به  مقامات افزودند ، عالوه بر اين ، تنھا بخش کوچکی از اردوگاه تحت تأثير سيل

  .طور موقت منتقل شدند
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، در مورد وضعيت رفته بود  لسبوسۀماريون مک گرگور از طرف اينفو مايگرنت که در روزھای اخير به جزير

او . ثيرات روانی آن بسيار زياد استأ، به خصوص تساکنان خوب نيستند” .ًواقعا افتضاح است“: اردوگاه می گويد

  ”.خواھند در اين شرايط جان خود را از دست بدھند آنھا نمی“: ھمچنين اضافه می کند که

اما واقعيت برای بسياری اين است که با . دھند نند ادامهآنھا فقط می خواھند درخواست پناھندگی آنھا بررسی شود تا بتوا

ی که داده ئغذا. گرفتن و بدون غذای کافی بايد در ارودگاه در انتظار بمانند وجود زمستان پيش رو و بدون امکان دوش

دليل برخی از  ی می دھند، به ھمينئ غذاۀروزی يک بار به پناھجويان يک بست فقط.  کافی نيستًاصال می شود

اشياء خرد مثل دستمال و يا بطری آب  ی سعی می کنند که دوره گردی و فروشئپناھجويان برای خريد مواد غذا

  .بپردازند

خالف زجر و فشارھای بی مورد که  آنچه که بيش از ھمه پناھجويان را رنج می دھد اين است که در کنار اين ھمه

ضعيت شان روشن نيست و در حالت بال تکليفی قرار دارند و و حقوق انسانی است، وقت شان و عمرشان تلف می شود،

  .طور جدی در خطر استه  آنھا بۀمدرسه بروند و يا تحصيل کنند و آيند بچه ھايشان نمی توانند به

ً فعال.  دائمی باشدلۀأرسد که اين مس خشونت ھا و جنگ ھای ميان باندھا و يا مليت ھا کمتر شده است اما به نظر نمی 

وجود آيد ه اردوگاه وجود دارند، که باعث شده اين اختالفات کمتر ب ل پناھجويان در جلووليس برای کنتروتعداد زيادی پ

  . کندپناھجويان تغيير نيابد شرايط زندگی در آنجا پتانسيل درگيری ھای بعدی را فراھم می اما اگر اوضاع

شرايط اردوگاه جديد يادآور اردوگاه “ : بدون مرز نيز حرف ھای زيادی برای گفتن دارداکتراندمارکو سندرونه از 

قبل از باران آنھا روی سنگ و خاک می ” گونه کف پوشی ندارند ھا ھيچيمه خساکنان می گويند برخی از . مورياست

آنھا در . کنند  ديگری تقسيمۀا با خانواد خود ريمۀخبسياری از خانواده ھا مجبورند . ِ گل استيمهخ خوابيدند ، اکنون کف

  .حدود ھفت متر مربع به ھمين ترتيب می پزند ، می خورند و می خوابند

مورياست، غذای کمتر و نا  که در مجموع شرايط زندگی در کمپ جديد کاراتپه به مراتب وخيمتر از خالصه اين

ی بدتر، مسکن ئ بسيار نامناسب تر، اوضاع گرماو و مراقبت ھا پزشکی فوق العاده کم مناسبت تر، موقعيت بھداشت

اين موقعيت وخيم را اکثر سازمان ھای حقوق بشری . و الی برای بچه ھا کوچکتر و نا مناسبتر، و زندگی در گل

پناھجويان ابراز  و بر سر آن توافق دارند و نگرانی خود را در مورد زندگی روحی روانی و جسمی گزارش کرده اند

اما دولت . مناسب در اين اردوگاه تھيه کرده اند مچنين خبرنگاران نيز گزارشھای دردناکی از زندگی ناھ. داشته اند

قرار  تنبيه پناھجويان ھيچ اقدام مناسبی انجام نمی دھند و پناھجويان را در فشار بيشتری  اروپا به خاطرۀيونان و اتحادي

  .می دھند

در پيش است زندگی به مراتب بسيار  ی کهئرمای طوالنی و برف و بارانھابا فصل س. اين شرايط نمی تواند ادامه يابد

کسانی که از وضع جسمانی نا مناسب برخوردارند به طور  خصوص کودکان وه وخيمتر خواھد شد و زندگی بسياری ب

  .واقعی در خطر خواھد بود

  ) ايران–افغانستان (بدون مرز  مبارزه برای جھانی

  ٢٠٢٠بر و اکت١٩

   


