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رسانه های جریان اصلی در آملان، هامن رسانه هایی که 
با هیاهوی بسیار هم از »بحران پناهجویی« نوشتند 
زیادی  تعداد  که  کردند  تشکر  آملان  دولت  از  هم  و 
از پناهجویان را پذیرفته است، به همراه خیل عظیم 
»شخصیت«های سیاسی و هرنی و فرهنگی که برای 
تشکر از آنجال مرکل ردیف شدند هرگز به رسگذشت 
و رسنوشت پناهجویانی که در آملان »پذیرفته« شدند 
نپرداختند و هیچ گاه از این حرفی نزدند که آمارهای 
آنها تنها مربوط به پناهجویانی بود که وارد مرزهای 
داخل  در  نتوانستند  آنها  از  بسیاری  اما  شدند  آملان 

این مرزها مبانند.
کشورهای  اهل  پناهجویان  مورد  در  جمله  از  آنها 
اروپای رشقی که وارد آملان و تقرینب بالفاصله از این 
مورد  در  و  نزدند  حرفی  هیچ  شدند،  اخراج  کشور 
رسنوشت پناهجویانی که به کشورهایشان بازگردانده 

شدند نیز سکوت کردند.
پناهجویان  رسنوشت  به  عالقه ای  تنها  نه  آنها 
شدند،  دیپورت  کشور  این  به  که  افغانستانی ای 
تناقض  این  مورد  در  بلکه هرگز چیزی  ندادند  نشان 
از یک  که  نگفتند  آملان هم  اساسی سیاست خارجی 
سو به بهانه ی »عدم امنیت در افغانستان و فعالیت 
نیروهای  کردن  خارج  از  تروریستی«  گروه های 
اشغالگر ارتشی اش از خاک این کشور خودداری و از 
سوی دیگر به بهانه ی »وجود امنیت در افغانستان« 

پناهجویان را به این کشور دیپورت می کند.
در چند ماه گذشته دو گزارش در مورد به قتل رسیدن 
دو پناهجوی افغانستانِی دیپورت شده منترش شد. این 
بازتابی در رسانه های بزرگ و  تقرینب هیچ  گزارش ها 
سوی  از  تنها  و  نداشتند  آملان  تلویزیونی  شبکه های 
برخی  و  پناهجویان  حقوق  حامی  کوچک  گروه های 

نرشیات محلی منترش شدند.
پناهجوی  یک  است  حاکی  منترششده  گزارِش  اولین 
29 ساله ی افغانستانی به نام »فرهاد رسولی« که در 

آنها را دیپورت کردند تا کشته شوند

دیپورت ممنوع
حق کار و تحصیل!
مسافرت!برداشتن ممنوعیت 

هیات تحریریه ی بخش فارسی مقاومت روزانه

بعد از حمله ی انتحاری در 31 می 2017 که در مقابل 
در ورودی سفارت آملان در کابل اتفاق افتاد و نزدیک 
به 100 کشته بر جای گذاشت، دولت آملان اعالم کرد 
این  به  را  افغانستانی  پناهجویان  دیپورت  موقنت  که 
بود.  البته خرب خوبی  این خرب  کشور متوقف می کند. 
توقف  این  دلیل  که  می شد  آغاز  جایی  از  اما  مشکل 
مردم  برای  افغانستان  بودن  ناامن  اثبات  نه  موقتی 
این کشور بلکه آسیب های وارد شده به سفارت آملان 
سفارت  موقت  تعطیلی  انتحاری،  حمله ی  جریان  در 
آملان در کابل برای بازسازی و مشغول بودن کارمندان 
جان  آملان  دولت  برای  گویا  شد.  عنوان  سفارت  این 
مردم افغانستان و جان پناهجویانی که به افغانستان 
آملانی  شهروندان  جان  به  نسبت  می شوند  دیپورت 
و  ساده تر  بیان  به  است.  برخوردار  کمرتی  ارزش  از 
رصیح تر مشکل خطری است که جان کارمندان سفارت 
آملان در کابل را تهدید می کند و افغانستان هم چنان 
برای مردم افغانستان امن است، آنها می توانند با خیال 

راحت کشته شوند.
برای  را  خودش  مرزهای  آملان  که  هم  ابتدا  هامن  از 
از  رسانه ها  و  کرد  باز  پناهجویان  روی  به  هفته  چند 
دولت  و  آملان  صدراعظم  مرکل،  آنجال  نیکوکاری های 
»نیکوکاری«  این  که  بود  آشکار  نوشتند،  کشور  این 
دستگاه  خشن  چهره ی  زودی  به  و  است  موقتی 
پناهنده پذیری آشکار خواهد شد. وقتی بعد از توافق 
اروپا،  اتحادیه ی  عضو  دولت های  با  افغانستان  دولت 
پناهجویان  اخراج  و  دیپورت  زمزمه ی  آملان،  جمله  از 
افغانستانی که به گوش رسید، به رغم متام هشدارها و 
اعالم خطرها بسیاری از اعضای سازمان های غیردولتی، 
فعاالن خیریه ها و روزنامه نگاران اعالم کردند که منابع 
آنها اطالع داده اند هیچ دیپورتی  به  موثقی دارند که 
نیست.  نگرانی  جای  بنابراین  و  بود  نخواهد  کار  در 
اقدامات  به  یا گروهی نسبت  آنها هر زمان که کسی 
تدارکاتی دولت آملان برای آغاز دیپورت هشدار دادند 
را  پناهجویان  نباید  که  گفتند  و  رسیدند  بالفاصله رس 
از  وحشت  و  رعب  فضای  به  بیهوده  نباید  و  ترساند 
دیپورت دامن زد چرا که دیپورت انجام نخواهد گرفت.
رسانجام اما وقتی اولین گروه از پناهجویان افغانستانی 
ناپدید  آنها  همه ی  کردند  دیپورت  کشور  این  به  را 
گوشخراش  فریادهای  و  بی توجهی  سایه ی  در  شدند. 
نزنید«،  حرف  دیپورت  »از  می گفتند:  که  افراد  این 
تبلیغات  با  شدند  موفق  آملان  دولتی  دستگاه های 
وسیع در مورد مزایایی که در افغانستان به آنها تعلق 
کنند  راضی  را  جوان  پناهجویان  برخی  گرفت  خواهد 
کنند.  افغانستان  به  دیپورت  داوطلبانه درخواست  که 
که  پناهجویانی  از  زیادی  تعداد  افراد  این  میان  در 
هم  کنند  امضا  را  درخواست  این  بودند  نشده  حارض 
به افغانستان دیپورت شدند یا در فهرست انتظار برای 

دیپورت قرار گرفتند.
دولت آملان برای تضعیف مقاومت در برابر دیپورت و 
برای این که این مقاومت به یک جنبش همگانی تبدیل 
خانواده های  دیپورت  از  »فعلن«  کرد  اعالم  نشود، 
به  ساملند  افراد  و  تنها  کودکان  و  زنان  و  افغانستانی 
افغانستان خودداری خواهد کرد و این دیپورت ها تنها 
اندازه ی  به  تاکنون  شد.  خواهد  جوان  مردان  شامل 
کافی روشن شده است که دولت آملان دروغ می گوید 
و فقط بنا دارد که دیپورت را در مراحل مختلف اجرا 
در  که  کسانی  می شود  و  می شد  ادعا  که  چنان  کند. 
آموزش  یا  )آوس بیلدونگ(  فنی  آموزش  کالس های 
منونه ی  یک  شد.  نخواهند  دیپورت  کنند  رشکت  زبان 
پلیس  اقدام  شایعات  این  بودن  دروغ  از  آشکارشده 
20ساله ی  پناهجوی  یک  دیپورت  و  بازداشت  برای 
افغانستانی در نورنربگ است. در 31 ماه می نیروهای 
از  یکی  کردند  تالش  و  شدند  مدرسه  یک  وارد  پلیس 
هرچند  کنند.  بازداشت  را  مدرسه  این  دانش آموزان 
از  بعد  و  دانش آموز  این  هم کالسی های  مقاومت  با 
چند روز درگیری با پلیس و جلب توجه رسانه ها این 
دیپورت نیز به طور موقت متوقف شد اما باید دانست 
که قطعن نه این تنها منونه از چنین اتفاقاتی است و 

نه آخرین آنها خواهد بود.
در هامن روزهایی که متام دستگاه های تبلیغاتی دولت 
آملان و رسانه ها اعالم کردند که بعد از حمالت انتحاری 
صورت  به  افغانستانی  پناهجویان  دیپورت  کابل  در 
کرد  تالش  آملان  دولت  است،  شده  متوقف  »موقت« 
تعدادی از پناهجویان که بنا به ادعای مقامات دولتی 
افغانستان  به  را  بودند  مرتکب »جرائم سنگین« شده 
کار  این  انجام  از  اعرتاضات  دلیل  به  که  کند  دیپورت 
است.  شده  شناخته  روشی  البته  این  کرد.  رصف نظر 
یکی کردن پناهجویان با افرادی مجرم و گناهکار که از 
نظر افکار عمومی شایسته ی مجازاتی هستند که برای 
آنها در نظر گرفته شده است. افکار عمومی اما هرگز 
در معرض این پرسش قرار منی گیرد که چرا مجازات در 
نظر گرفته شده برای یک فرد متولد آملان برای ارتکاب 
و  است  آملان  خاک  در  شدن  زندانی  مشابه  جرامئی 
دلیل هامن جرائم  به  آملان متولد نشده  کسی که در 
باید از خاک آملان اخراج و به کشوری فرستاده شود که 
جان او در خطر قرار بگیرد؟ هم چنین عبارت »جرائم 
نیست  مشخص  و  است  تفسیر  قابل  عبارتی  سنگین« 
با  و  می شود  سنگین«  »جرائم  شامل  جرامئی  چه  که 
ادامه ی سیاست دیپورت چه جرائم دیگری به فهرست 

»جرائم سنگین« اضافه خواهند شد؟
چند سال پیش یکی از احزب نژادپرست هلند طرحی 
آن  اساس  بر  که  کرد  ارائه  کشور  این  پارملان  به  را 

هوشیار باشیم!

توقف دیپورت موقتی است

نقاطی  به  کسانی که مرتکب جرائم سنگین می شوند 
بیرون از مناطق زندگی مردم تبعید و وادار به زندگی 
خوانده  زباله ها«  »روستای  که  شوند  روستاهایی  در 
بر  که  داشتند  دیگری  طرح  هم چنین  آنها  می شد. 
اساس آن پناهجویانی که هنوز پاسخی به درخواست 
پناهندگی  درخواست  یا  نشده  داده  آنها  پناهندگی 
کشورهای  از  یکی  در  مراکزی  به  است  شده  رد  آنها 
تکان دهنده  موضوع  شوند.  فرستاده  رشقی  اروپای 
این طرح  با  و دولت هلند  احزاب  اغلب  که  بود  این 
جایگاه  به  توجه  با  داشتند  اعتقاد  اما  بودند  موافق 
کشور  این  باید  ابتدا  اروپا  اتحادیه ی  در  آملان  دولت 
این  کند.  اعالم  طرحی  چنین  با  را  خودش  موافقت 
اتفاق تاکنون نیفتاده است اما اگر مقاومتی در برابر 
اراده ی دولتی شکل نگیرد بعید نیست که انجام شود. 
غربی  دولت های  که  می دهد  نشان  اسرتالیا  تجربه ی 
وقتی مقاومتی در مقابل آنها انجام نشود دست به هر 
کاری خواهند زد. در اسرتالیا پناهجویان را به جزایری 
در  آنها  اداره ی  که  می فرستند  اندونزی  نزدیکی  در 
دست دولت اسرتالیا نیست و پلیس محلی این جزایر 
همه ی اختیار را در دست دارد. هرچند موارد متعددی 
توسط  تجاوز  و  بدرفتاری  شکنجه،  خشونت،  قتل،  از 
واگیردار  بیامری های  و  سوءتغذیه  هم چنین  و  پلیس، 
گزارش  پناهجویان  اقامت گاه های  در  و  این جزایر  در 
شده اما دولت اسرتالیا همواره با این بهانه که اداره ی 
این جزایر بر عهده ی پلیس محلی آنها است و دولت 
پاسخ  از  ندارد،  مراکز  این  قبال  در  اسرتالیا مسئولیتی 
دادن به فجایع اتفاق افتاده در آنها رس باز زده است.

در  دیپورتی  می گفتند  که  کسانی  هامن  روزها  این 
بناست  امید بسته اند که  به گزارشی  بود  کار نخواهد 
در  »امنیت«  مورد  در  آملان  خارجه ی  امور  وزارت 
افغانستان تهیه کند. آنها می گویند ممکن است وزارت 
امور خارجه اعالم کند که افغانستان دیگر امن نیست 
و البته این را قطعن نخواهد گفت که هرگز امن نبوده 
در  است  ممکن  اندازه  هامن  به  وجود  این  با  است. 
گزارش وزارت امور خارجه ی آملان وسعت مناطق امن 
بیشرت  دیپورت  معنی  به  این  و  بیشرت شود  افغانستان 
این در هامن روزهایی که  و رسیع تر است. عالوه بر 
پناهجویان  دیپورت  »موقنت«  کرد  اعالم  آملان  دولت 
و  تجاری  رشکای  است  کرده  متوقف  را  افغانستانی 
سیاسی این دولت در اتحادیه ی اروپا سیاست دیپورت 
سال  از  که  فرانسه  دولت  جمله  از  دادند.  ادامه  را 
تالش  بود  کرده  متوقف  »موقنت«  را  دیپورت   2009
با  که  کند  دیپورت  را  افغانستانی  پناهجوی   6 کرد 
این کار نشد. همین  انجام  مقاومت جمعی موفق به 
لحظه تعداد زیادی پناهجوی افغانستانی در یونان و 
دیپورت  خطر  در  لحظه  هر  و  شده اند  گرفتار  ترکیه 
قرار دارند. هم چنین دولت های همسایه ی افغانستان، 
و  افغانستانی  مهاجران  اخراج  ایران  دولت  ویژه  به 
کار  دستور  در  را  آنها  علیه  نژادپرستانه  و  زیاد  فشار 
خود گذاشته اند. چنین است که افغانستانی بودن در 
تالش  کشورها  همه ی  و  است  »جرم«  جهان  رستارس 
بازگردانند،  کشورشان  به  را  افغانستانی ها  می کنند 
کشوری که در آن با خطر مرگ و فقر و فالکت روبه رو 

می شوند.
دیپورت  نهایی  و  واقعی  توقف  باشیم.  هوشیار  باید 
بدانیم  که  می آید  دست  به  زمانی  تنها  پناهجویان 
با  مهاجرها،  و  پناهنده ها  و  پناهجوها  ما  خودمان، 
همبستگی دوستان و حامیامنان در این کشورها، باید 
می توانیم  که  آنجا  تا  باید  بزنیم.  مقاومت  به  دست 
علیه  باید  کنیم،  اطالع رسانی  دیپورت  خطر  مورد  در 
کنیم.  اعتصاب  کنیم،  تحصن  کنیم،  تظاهرات  دیپورت 
باید هر زمان که شنیدیم کسی، اهل هر کشوری که 
باشد در خطر دیپورت قرار دارد به یاری او بشتابیم. 
قرار  دیپورت  خطر  در  که  کسانی  شدن  مخفی  به 
برسانیم  فرودگاه ها  به  را  خودمان  کنیم،  کمک  دارند 
و از پرواز هواپیامهای حامل پناهجویان دیپورت شده 
و  هایم ها  در  و  خودمان  بین  باید  کنیم.  جلوگیری 
درست  اطالع رسانی  شبکه ی  پناهندگی  کمپ های 
کنیم و مواردی را که در خطر دیپورت قرار دارند به 
همدیگر اطالع دهیم. باید رسانه ها را از خطر دیپورت 
برابر  در  امروز  اگر  که  نکنیم  فراموش  کنیم.  آگاه 
دیپورت کسی سکوت کنیم، ممکن است خیلی زودتر 
از آن چیزی که فکرش را هم می کنیم ماموران دیپورت 
رساغ خود ما بیایند. هوشیار باشیم! به مقامات دولتی 
دیپورت موقتی  توقف  نکنیم!  اعتامد  و دروغ هایشان 

است و دوباره آغاز خواهد شد.

بازگردانده  افغانستان  به   2017 فوریه ی   14 تاریخ 
به  سال  هامن  می   10 در  بعد  ماه  چند  بود،  شده 
کشته  طالبان  نیروهای  توسط  پرسعمویش  همراه 
شده است. هرچند دالیل قتل او هنوز ناروشن است 
اما دست کم این اطالعات وجود دارد که پدر فرهاد 
مواضعی  و  بوده  افغانستان  ارتش  افرسان  از  رسولی 
و  طالبان  مانند  اسالمی  بنیادگرای  گروه های  علیه 
به  فرهاد  برادر  هم چنین  است.  داشته  جهادگرایان 
از  بسیاری  می کند.  زندگی  آملان  در  پناهنده  عنوان 
پناهجویان افغانستانی که در خطر اخراج قرار دارند 
اروپایی  کشور  یک  به  آنها  فرار  که  گفته اند  را  این 
یا  بنیادگرای اسالمی مانند طالبان  از سوی گروه های 
داعش به منزله ی خروج از دین و پناه بردن به کفار 
از  است.  مرگ  مجازات  مستوجب  و  شده  محسوب 
اتفاق  هرات  والیت  در  قتل  این  این که  مهم تر  همه 
افتاده که از سوی مقامات اتحادیه ی اروپا، از جمله 

آملان، به عنوان منطقه ی امن شناخته شده است.
در دومین گزارش خرب مرگ یک پناهجوی 23 ساله ی 
افغانستانی به نام »عبدالرزاق صابر« منترش شده که 
کابل،  در   2017 می   31 انتحاری  انفجار  جریان  در 
که به کشته شدن نزدیک به صد نفر انجامید، کشته 
او به شکل عجیبی  شده است. محل به قتل رسیدن 
در نزدیکی سفارت آملان، یعنی سفارت هامن کشوری 
اخراج قرار داده است.  را در مخمصه ی  او  بوده که 
که  پناهندگی،  کمپ  در  صابر  هم اتاقی  گفته ی  به 
خودش هم به تازگی حکم اخراج از آملان را دریافت 
کرده است، صابر چهار هفته بعد از این که درخواست 
پناهندگی اش رد شد و حکم دیپورت گرفت، داوطلبانه 

دیپورت را پذیرفت و به افغانستان بازگشت.
حمله های  اخبار  احمدزی  عبدالواحد  گفته ی  به 
متعدد نژادپرستان به کمپ های پناهندگی و دریافت 
از  خانواده  اعضای  فشار  اضافه ی  به  دیپورت  حکم 
افغانستان موجب شد رسانجام عبدالرزاق صابر حکم 

به  مارس  ماه  در  ترتیب  این  به  و  بپذیرد  را  دیپورت 
افغانستان بازگشت. تنها دو ماه بعد صابر که در یک 
مکانیکی در نزدیکی سفارت آملان در کابل کار می کرد 
نیز  کابل  رسید.  قتل  به  انتحاری  حمله ی  جریان  در 
یکی از شهرهایی است که توسط اتحادیه ی اروپا، از 
جمله آملان، به عنوان منطقه ی امن شناخته می شود.

کشته شدن  و  قتل  از  دیگری  موارد  می رسد  نظر  به 
پناهجویان دیپورت شده به افغانستان می تواند وجود 
داشته باشد که در سایه ی بی توجهی رسانه های بزرگ 
نشده  منترش  آنها  از  نهادهای حقوق برشی خربی  و 
است. دولت آملان و نهادهای حقوقی و سیاسی آن، 
سیاست  هم  با  همگی  که  کشور  این  پلیس  نیز  و 
دیپورت پناهجویان را اجرا می کنند، در قبال قتل این 
افراد مسئولیت دارند. افرادی که کسی در آملان حرف 
آنها را باور نکرد و با رد درخواست پناهندگی متهم به 
بازگردانده شدند  به هامن جایی  دروغ گویی شدند و 
امنیت ندارند، هامن جایی که  که گفته بودند در آن 

در آن کشته شدند چون واقعن امنیت نداشتند.

Novine pred vama pišu i objav-
ljuju različite grupe takozva-
nih “izbeglica” koje ne prihvata-
ju stanje obespravljenosti koje im 
nemačka država nameće. Zajedno 
sa podrškom ljudi iz našeg nepo-
srednog okruženja, želimo da vas 
informišemo i pozovemo da u veli-
kom broju uspostavite sa nama 
kontakt i razbijete izolaciju kojoj 
smo izloženi.

This paper is published and written 
by a diverse group of so-called refu-
gees who choose not to accept their 
disfranchisement by the German 
state. Together with local supporters 
we look to inform and invite as many 
people as possible to break the isola-
tion and to get in contact with us.

قبل  من  كتبت  و  نرشت  الصحيفة  هذه 
»الجئني«  يدعى  ما  من  متعددة  مجموعة 
الحكومة  من  الحرمان  يقبلو  مل  الذين 
نبحث  محليني  داعمني  مع  معا  االملانية، 
لنخرب و ندعو اكرب عدد ممكن من االشخاص 

لنكرس العزلة و يتواصلو معنا.

این کاغذ توسط گروه متنوعی از افراد -به 
میشود  منترش  و  نوشته  پناهنده  اصطالح- 
که سیاست ضد انسانی دولت آملان را قبول 
نداریم. با همکاری گروهی از  افراد محلی 
کردن  دعوت  و  رسانی  اطالع  دنبال  به  ما 
در کمپ  را  انزوای خود  تا  از شام هستیم 

بشکنید و به ما بپیوندید.

Ce dossier est publié et rédigé par 
un groupe hé té ro gène de soi-disant 
“réfugiés” qui n’accep tent pas la pri-
vation et l’ interdiction des droits ci-
vique par l’État allemand. Avec des 
sympathi sants locaux, nous voulons 
informer et inviter autant de per-
sonnes que possible pour briser l’iso-
le ment et creer un contact avec nous.

 DAILY     
RESISTANCE

oplatz.net

مقاومت روزانه
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افغانستان به  منی توانم  اما  گرفتم  دیپورت   نامه ی 
در آنجا،  کنم.  زندگی  منی توانم  آنجا  چون   برگردم 
زندگی ما  که  جایی  نیست.  امنیت  ما،   منطقه ی 
و طالب ها  اختیار  در  بیشرت  »پروان«  یعنی   می کنیم 
آنجا زندگی به همین دلیل منی توانم   داعش است و 
این که خاطر  به  آمدم،  اینجا  همین  خاطر  به   کنم. 

!بدون ترس زندگی کنیم. خالص
گرفتم. دیپورت  نامه ی  که  است  روز  شانزده   حاال 
 همه ی شب ها بیدارم، روزها هم بیدارم. خیلی کم و
 با ترس می خوابم چون ممکن است هر لحظه پلیس
 بیاید. اگر پلیس بیاید با دستبند به زندان می برند و
 بعد از چندوقت به افغانستان دیپورت می کنند. من
 خودم صد بار رفته ام لب ریل قطار که خودکشی کنم
 اما بچه ها جلوی من را گرفته اند. کسی را می شناسم
 که از هامبورگ دیپورت شده، در افغانستان است و
 االن می گوید می ترسم از خانه بیرون بروم چون روی
بودم. گذاشته  آملان  در  خودم  از  عکسی   فیس بوکم 
از بیشرت  می کنند.  را هم چک  فیس بوک ها   طالب ها 
 مردم عادی داعش و طالب ها اینرتنت دارند و همه را

 می خواستیم بدون ترس زندگی کنیم

.چک می کنند که ببینند مردم چه کار می کنند
در را  دخرتم  مانده اند.  یونان  در  من   خانواده ی 
 مقدونیه از دست دادم. مریض شد و کسی نبود به او
 رسیدگی کند و از دستم رفت. خامنم هنوز در یونان
همه ی من  شدم.  رد  دفعه  دو  اینجا  خودم   مانده. 
 مشکالتم را توی اینرتویو )مصاحبه ی پناهندگی( گفتم

.ولی فایده ندارد
 االن دو سال است که اینجا هستم، یک ماه و خرده ای
دو از  بعد  نداشتم  انتظار  اصلن  بودم.  راه  توی   هم 
اینرتویو هم گفتم به من دیپورتی بدهند. توی   سال 
منطقه ی گفتم  برگردم.  افغانستان  به  منی توانم   من 
و است  طالبان  و  داعش  اختیار  در  است،  ناامن   ما 
 چون شیعه هستیم از ما رس می برند. وقتی می بینند
منی دانند مسلامن  را  ما  می برند.  رس  هستیم   هزاره 
 و می گویند هزاره کافر است. منطقه ی ما این طوری
 است. همه هم می دانند. من از روستای لقامن آمدم
اصلن اینها  ولی  است  پروان  جای  بدترین  که   اینجا 

.رشایط را درک منی کنند

علی، پناهجویی از افغانستان

پیش  »هلمن«  می رفتم  پاکستان  از  داشتم  بار  یک 
فقط  و  کردند  پیاده  راه  توی  را  ما  طالبان  دوستانم. 
و فقط به جرم این که اسم کسانی که شامره ی تلفن 
نوشته  انگلیسی  الفبای  با  را  بود  موبایلم  توی  آنها 
بودم، کم مانده بود جانم را از دست بدهم. طالب ها 
ماشین ما را ایست دادند و داخل ماشین را بازرسی 
از آنها موبایل من را چک کرد و داخل  کردند. یکی 
رفقایم  از  دیگر  یکی  و  من  بعد  دید،  را  من  موبایل 
لباس  و  بود  بلند  موهایم  هم  خرده  یک  گرفتند.  را 
سفید پوشیده بودیم. گفتند که اینها نوکرهای آمریکا 
هستند. یعنی کافر و مزدورند. این حرف ها را زد که 
این نوکر آمریکاست، ترجامن آمریکایی هاست، برای 
از  گرفتند  را  ما  که  آنجایی  می کند.  کار  آمریکایی ها 
بود،  آنجا  و مقرشان  پایگاه  که  پایین  آمدند  تپه  یک 
هامن لحظه می خواست ما را بربد آنجا و گردمنان را 
بزند، هامن لحظه! خیلی هم خشن بودند. دو سه تا 
پیرزن آمدند پایین و گریه کردند، دامنشان را جلوی 
آنجا  آمده اند،  پاکستان  از  اینها  که  گرفتند  طالب ها 
آمریکایی ها  به  ربطی  هیچ  اینها  می خوانند،  درس 
ندارند، اصلن چند وقتی افغانستان نبوده اند، االن هم 
آمریکایی ها  به  ربطی  پیش دوست هایشان،  می روند 
برای  اصلن  اینها  ولی  ندارند.  خارجی ها  بقیه ی  یا 
طالب ها مهم نبود و می خواستند ما را بربند و هامن 
لحظه گردمنان را بزنند. من هم خودم را باخته بودم. 
نه می توانستم گریه کنم، نه می توانستم حرف بزنم. 
بودم،  ترسیده  خب  بود.  شده  خشک  اشک هابم 
ترسیده بودم و آنها هم همه مسلح و دست به ماشه.
آنها  به خانه ی  ما  بود  قرار  که  آن کسی  خوشبختانه 
برویم با مولوی طالب ها آشنا بود و توی آن منطقه 
نفوذ زیادی داشت. راننده ی ما زنگ زده بود به این 
آقا، چون قبلش با ما صحبت کرده بود و پرسیده بود: 
خانه ی  می رویم  بودیم:  گفته  هم  ما  می روید؟  کجا 
فالنی. گفت: آره او را می شناسم. خالصه راننده زنگ 
زده بود که مهامن های تو که دارند می آیند را توی راه 
طالب ها گرفته اند و می خواهند گردنشان را بزنند. آن 
بنده خدا فوری زنگ زده بود به مولوی طالب ها و او 

هم فکر کنم بی سیم زده بود.
طالب ها ما را بردند، تا پای تپه ما را بردند. ما گفتیم 
دیگه هیچی، خالص شدیم دیگر. اما ما را ول کردند. 
آشنا  اینها  که  بود  گرفته  متاس  آنها  مولوی  این که  با 
ول  را  ما  یکی شان  هم  باز  کنید،  ولشان  و  هستند 
باالخره  بزنیم.  باید گردن  را  اینها  منی کرد و می گفت 
آن سه تای دیگر گفتند فالنی صاحب گفته باید ولشان 
کنیم و ما را ول کردند اما با این که ما را ول کرد چند 
تا لگد هم به ما زد که بروید گم شوید شام کافرید. 
پایین کشیدند،  را  ما  که  افتاده  زیاد  اتفاق ها  این  از 
را  موهایامن  زدند،  سیلی  گشتند،  را  جیب هایامن 
قیچی زده اند. ولی خطرناک ترینش همین آخری بود 
را  ما  بزند. حاال می گویم کاش  که می خواست گردن 
انرژی  با چه  این روزها را منی دیدم.  گردن می زد که 
و امیدی آمدیم اینجا اما االن دیگر ناامید شدیم، به 

بن بست خوردیم.
بعد از این اتفاق بود که تصمیم گرفتم به ایران بروم. 
اتفاق های  دیدم.  شدیدی  آسیب  من  هم  ایران  توی 
داربست  از  کار  موقع  بار  یک  افتاد.  برایم  عجیبی 
نفر  چهار  زدند.  را  من  هم  بار  یک  پایین.  افتادم 
ماجرا  شکستند.  را  کتفم  و  دماغم  و  رسم  ریختند 
این بود که یکی از رفقایم می خواست برود سوریه. 
بفرستند  را  این  می خواستند  که  دفرتی  آن  رفتم  من 
سوریه. منی دانم دفرت بسیج بود، دفرت سپاه بود. من 
آوردم.  و  بیرون  کشیدم  دفرت  توی  از  را  این  و  رفتم 
بروی؟  برای چه می خواهی  بروی!  گفتم: منی خواهد 
خالصه این را آوردم بیرون. هامن حاج آقایی که آنجا 
راننده بود پشت رس ما با چند نفر آمدند بیرون و با 
هم حرف می زدند، این صدا توی ذهن من ماند. بعد 

از چند روز ریختند رسم و کتکم زدند و فقط موبایلم 
را بردند، در حالی که توی جیبم چهارصد_پانصد هزار 
تومان پول بود ولی پول را نربدند. دو نفر دست من را 
گرفته بودند و یک نفر با چوبی که خیلی خار داشت 
من را می زد که از روی صدا فکر می کنم هامن حاجی 
آقا بود. یک تکه چوب هم کف دستم را سوراخ کرد 
و از پشت دستم زد بیرون که باعث شد من اینجا ]در 

آملان[ توی بیامرستان بسرتی شوم.
پنج  از  ماندم.  زنده  که  شد  معجزه  هم  بار  یک 
من  از  بیامرستان  رفتم  وقتی  پایین.  افتادم  طبقه 
عکس گرفتند و گفتند هیچ شکستگی بزرگی نداری. 
صاحب کارم باورش منی شد. دندان هایم شکسته بود و 
لبم پاره شده بود، اینقدر که تا یک ماه منی توانستم 

هیچی بخورم و با رِسُم زنده ماندم.
من از ایران خاطرات بدی دارم. توی ایران برای یک 
معتربی  آدم  منطقه  آن  در  که  می کردم  کار  معامری 
که  بود  نزدیک هامن ساختامنی  و خانه اش هم  بود 
ما توی آن کار می کردیم. این البته چندمین باری بود 
کار  مختلف  ساختامن های  در  حاجی  این  برای  که 
می کردم. کار متام شده بود و بچه ها رفته بودند ولی 
را  بودم. پشت همین ساختامن من  مانده  من هنوز 
از  رساندم  نگهبانی  به  که  را  خودم  من  زدند.  کتک 
حاجی،  به  زد  زنگ  نگهبان  کرد.  وحشت  من  دیدن 
انداخته اند.  روز  این  به  و  زده اند  را  اسد  گفت 
حاجی گفت به من چه؟ اون کارش متام شده و باید 
می رفته. اصال چرا آنجا مانده؟ از آن ور صدای خامنش 
بنده  خربه.  چه  ببین  برو  حاال  می گفت  که  می آمد 
این  به  حاجی  یعنی  انسانه.  باالخره  داره  گناه  خدا 
از  آمد.  پلیس  بعد  منی آمد.  اصلن  وگرنه  آمد  خاطر 
کارگر  نه!  گفت  شامست  کارگر  این  پرسیدند  حاجی 
من  آمبوالنس.  زدند  زنگ  حال  هر  به  نیست.  من 
گوسفند  انگار  که  طوری  آمبوالنس  توی  انداختند  را 
از  هم  من  هیچی.  مسکنی،  نه  نه رسمی،  انداختند. 

درد ناله می کردم. من را بردند بیامرستان فیروزگر.
آملان.  آمدم  تلخ  تجربه های  این  متام  از  بعد 
می خواستم آن اتفاق های بدی که برایم افتاده بود را 
یک طوری فراموش کنم. از زندگی عادی خیلی فاصله 
گرفته بودم، می خواستم اینجا دوباره زندگی عادی را 
رشوع کنم. ولی خب متاسفانه اینجا همه چیز نقش 
بر آب شد. آن چیزهایی که فکر می کردم نبود. فقط 
البته  نابود می شوم.  باید بگویم من را دریابید، دارم 
وقتی یک جایی دیوار می سازند حتمن برای آن دری 
هم می سازند. ولی اگر قرار بود مشکالمتان فردی حل 
باید همه  پاسپورت داشتیم.  ما  تا حاال همه ی  بشود 
دست به دست هم بدهیم و نگوییم این افغان است 
که رد شده پس به من چه یا او آفریقایی است که رد 
شده پس به من چه. چرا که اگر امروز او را رد کردند 
به  دست  باید  همین  خاطر  به  نوبت شامست.  فردا 
دست هم بدهیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم و 
که  هستند  کسانی  خیلی  بگیریم.  را  دیپورت  جلوی 
از  صدایی  دلیلی  هر  به  ولی  دارند  را  من  مشکالت 
آنها درمنی آید. یا می ترسند، یا اطالعات کافی ندارند، 
تا  نزنند  به دالیل مختلفی تصمیم می گیرند حرف  و 
یک روزی پلیس برود جلوی در خانه شان و دستشان 

را بگیرد و بفرستد افغانستان.

 کاش طالبان گردمنان را زده بود
اسد، پناهجویی از افغانستان

تنها چند هفته است که وارد برلین شده اند. خودش، 
پرس چهار ساله اش، دخرت یک ساله اش و شوهرش، یک 
حرکت  ویلچر  روی  طاهره  شوهر  کامل.  خانواده ی 
می کند یا در واقع باید حرکت کند، چون هم ویلچری 
داده اند شکسته  آنها  به  آملان  به  ورود  به محض  که 
دل ودماغ  طاهره  شوهر  هم  و  است  دردنخور  به  و 
نشسته  تا شب  »صبح  ندارد.  را  اتاق  از  رفنت  بیرون 
بهانه ای.  هر  به  می زنه.  غر  ما  جان  به  و  اتاق  توی 
چرا صدای تلویزیون بلنده، چرا منی خوابین، چرا حرف 

می زنین.«
از  مستقیم  یا  نیامده اند  افغانستان  از  اما  آنها 
افغانستان نیامده اند. چند ماه پیش وقتی بعد از دو 
سال اقامت در نروژ، درخواست پناهندگی آنها رد شد 
فهمیدند که جهان برای آنها به پایان رسیده است و 
به زودی باید به افغانستان برگردند. آنها می دانستند 
رسعت  به  که  است  کشورهایی  از  یکی  نروژ  که 

دیپورت پناهجویان را عملی می کند.
طاهره می گوید: »به من گفت می خواد چی کار کنه. 
خیلی باهاش حرف زدم، داد زدم، گریه کردم، التامس 

رحم  من  به  منی کنی،  رحم  خودت  به  گفتم  کردم، 
منی کنی، به این دو تا بچه رحم کن. اما الیاس گفت 
اگه  این کارو بکنم. گفت:  باید  این بچه ها  به خاطر 

من نباشم شام رو دیپورت منی کنن.«
این که  از  قبل  صبح،  روز  یک  الیاس  که  بود  چنین 
از  را  بیدار شوند خودش  از خواب  بچه ها  و  طاهره 
پنجره ی اطاقشان در طبقه ی سوم به بیرون پرت کرد. 
ماند  زنده  می خواست  که  آنچه  برخالف  البته  الیاس 
که  شکست  و  شد  خرد  چنان  او  لگن  استخوان  اما 
پزشک های نروژی گفتند دیگر هرگز به صورت کامل 
بهبود نخواهد یافت و الیاس از این پس باید به کمک 

ویلچر حرکت کند.
با  حتی  فهمیدند  طاهره  و  الیاس  پیش  هفته  چند 
را  آنها  دارد  قصد  نروژ  دولت  هم  وضعیت  همین 
وسایل  که  بود  همین  کند،  دیپورت  افغانستان  به 
آنها  گریختند.  نروژ  از  و  کردند  جمع  را  اندکشان 
از  کرده اند.  زندگی  گریز  در  را  گذشته  سال  متام سه 
به  ترکیه  از  ترکیه،  به  ایران  از  ایران،  به  افغانستان 
یونان و همین طور کشور به کشور تا به نروژ رسیدند. 

حاال از نروژ هم گریخته اند و در آملان با خطر اجرای 
باید  آن  اساس  بر  که  شده اند  روبه رو  دوبلین  قانون 
به نروژ بازگردانده شوند و از آنجا هم بدون شک به 

افغانستان دیپورت خواهند شد.
طاهره می گوید: »منی خواستیم مجبور شویم این طور 
اینجا مبانیم اما با یک وکیل صحبت کرده ایم و گفته 
برای  زیادی  شانس  الیاس  وضعیت  خاطر  به  است 
ماندن در آملان داریم. او گفته می تواند تالش کند که 
دولت آملان به خاطر وضعیت شوهرم از بازگرداندن 

ما به نروژ رصف نظر کند.«
هرچه  رفت.  بین  از  ما  چیز  »همه  می گوید:  طاهره 
که داشتیم رصف رسیدن به اروپا شد، همه ی زندگی 
ما بر باد رفت. این هم آخری. پاهای شوهرم را هم 
دادیم. زندگی در اروپا به قیمت همه چیز ما متام شد 
زندگی  برای  چیزی  دیگر  هم  افغانستان  در  هرچند 

نداشتیم. ما متام شده بودیم.«

 پاهای شوهرم جا ماند تا بتوانیم مبانیم
روایت طاهره، پناهجویی از افغانستان

از  اسعد بیست و هفت ساله است و دو سال پیش 
کرده.  مهاجرت  آملان  به  افغاستان  »رسپل«  والیت 
از اداره ی مهاجرت آملان جواب رد  او چند ماه پیش 

دریافت کرده است.
شامل  در  هولشتاین«  »شلزویگ  ایالت  در  اسعد 
قبال  در  آملان  دولت  این که  از  و  است  ساکن  آملان 
بسیار  می شود  قائل  تبعیض  افغانستانی  پناهجویان 

ابراز نگرانی و تاسف می کند.
کرده  فرار  جنایت  با  شدن  هم دست  از  می گوید  او 
هرچند این مهاجرت به قیمت تنها شدنش متام شده 
و  خانواده  با  نه  ارتباطی  هیچ  دیگر  که  چرا  است، 
ولی  ندارد  افعانستان  در  دوستانش  دیگر  با  نه 
خوشحال است از این که در آملان با آدم های مختلف 
از کشورهای مختلف اشنا شده و می گوید زندگی در 
می گوید:  او  داده،  تغییر  زندگی  به  را  نگاهش  آملان 
ندارم  نوشنت  و  خواندن  سواد  که  وجود  این  »با 
از  خودم  کشور  که  چیزی  به  تا  کرده ام  رشوع  ولی 
با زبان  بنویسم و  بتوانم بخوانم،  من گرفته برسم و 
آملانی گپ بزنم.« او به دلیل ملیت افغانستانی اش از 
ولی  شده  بی بهره  انتگراسیون  زبان آموزی  دوره های 
از هر کالسی که امکان رشکت در آن برای او فراهم 
باشد امتناع منی کند و بدون اتالف زمان در آن حضور 
می یابد. همچنین اسعد نزدیک هشت ماه است که 
با  می کند  کار  زندگی اش  محل  سوسیال  اداره ی  در 
این که به ازای هر ساعت کار به او کمرت از یک یورو 
منی تواند  چیز  هیچ  می گوید  او  می دهند.  دستمزد 

مانع باشد تا من تالش بکنم حتی جواب ردی.

اسعد جان به چه دلیلی تن به مهاجرت دادی؟
بود.  رسیده  پایان  به  افغانستان  در  زندگی  من  برای 
من از خانواده ای بودم که قربانی دست طالبان شده 
و  یتیم  را  ما  آنها  کشتند.  طالب ها  را  من  پدر  بود. 
قربانی  من  گفتم  که  هامن جور  کردند.  بی رسپرست 

هستم چرا که حتی خواندن و نوشنت را هم بلد نیستم، 
انعکاس آن جامعه هستم. در  این یعنی فاجعه و من 
از  خوش  آب  تا  باشی  جنایت  رشیک  باید  افغانستان 
گلویت پایین برود و زندگی کنی. من از وقتی بالغ شدم 
احساس  دوشم  بر  را  مسئولیت  این  دیگران  چشم  از 
کردم و تصمیم به فرار از جامعه گرفتم. در افغانستان 
خودش  منی تواند  انسان  که  طوری ست  جامعه  جو 
بزرگرتها  از  تقلید  و  را عرف  بگیرد و همه چیز  تصمیم 
مجبور  من  می گذارد.  اختیارت  در  و  می کند  تعریف 
این آخرین راه  بپیوندم و  یا طالبان  می شدم به دولت 
بود. اگر با طالبان همراه می شدی دولت تورا می کشت 
و اگر با دولت همراه می شدی طالبان تو را می کشت. 
مرگ،  از  ترس  و  نداشتم  قبول  را  هیچ کدامشان  من 
کرد،  انتخاب  برایم  را  همسایه  کشورهای  به  مهاجرت 
گرچه مرگ ها فرق دارند و در کشورهای همسایه جور 
دیگری می مردم. افغانستان برای من و امثال من که با 
صدای تانک و تفنگ و هلیکوپرت بزرگ شده اند جهنم 
است و دولت آملان خداگونه می خواهد ما را به جهنم 
و  افغانستانی هستیم  ما  که  گناه  این  به  بفرستد.  پس 

آنجا متولد شده ایم.

آن  به  دوباره  که  زمانی  را  جهنم  این  می توانی  شام 
برگردی تصور کنی؟ چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی یک 

پناهنده دیپورت می شود؟
جامعه ی  اروپایی  حاکامن  و  سیاستمدارها  متاسفانه 
عرف ها  آن  با  که  چرا  منی شناسند  خوب  را  افغانستان 
نکرده اند.  زندگی  و...  تابوها  و  فرهنگ ها  سنت ها،  و 
بخش بزرگ مردم در افغانستان تا حدی مذهبی و بسته 
هستند که منی توانند چیزهای نو و بیگانه را به راحتی 
بپذیرند. من از هم محلی های خودم که تجربه ی زندگی 
با آنها را دارم صحبت می کنم که می گفتند هر کس به 
اروپا برود کافر می شود و یا نجس است. منظورم این 
است که اگر کسی به آن جهنم دیپورت شود بالاستثناء 

طعمه و قربانی افراطی ها می شود و نه تنها از دست 
این بار  بلکه  نیست  امان  دولت، طالبان و داعش در 
باید جوابگوی جامعه و اطرافیانش هم باشد و اغلب 
با خشونت مواجه خواهد شد. این یعنی جهنم برای 
کشور  در  کنید  تصور  شام  دیپورت شده!  پناهجوی 
من به جرم نگاه کردن فیلم های هندی هشتاد رضبه 
شالق زده اند و هتک حرمت کرده اند و االن هم در 
برخی جاها می زنند و وجود دارد. موزیک حرام است 
و خیلی چیزهای کوچک و بی اهمیت می تواند تو را 
با مرگ روبه رو کند. من دقیقا از این رشایط آمده ام.

چه کسی از نظر شام در افغانستان تحت ستم است؟
ده ها  همه  است.  مشخص  تکلیفش  که  پولدار  قرش 
با  و  هستند  مسلح  دارند،  بادیگارد  و  زیردست  نفر 
ماشین های زرهی به خیابان ها می روند. قرش متوسط 
از  جامعه هم که متام بدبختی ها را متحمل می شود 
روشنگری و ریسک و مقابله با بحران ها و حاکمیت و 
ابتذال بگیر تا حق خواهی و اعرتاض به بی عدالتی ها. 
تنها قرش فرودست جامعه ی افغانستان هستند که از 
می شوند،  کشته  فشار هستند،  تحت  جوانب  همه ی 
و  آواره  یا  و  می شوند  معامله  می شوند،  برده 
خانه خراب. تقصیر ما چیست؟ آیا ما که هیچ قدرتی 
دولت چی؟  کنیم؟ پس  تامین  را  امنیت  باید  نداریم 
برای  کردیم!  فرار  از مرگ  ما  نکردیم  فرار  فقر  از  ما 
مشکل  افغانستانی  پناهجویان  می گویند  که  آنهایی 
که  بگویم  باید  مهمرتی  دلیل  نه  و  دارند  اقتصادی 
مگر مهم است که انسان از مرگ با گلوله فرار کرده 
نداریم  امنیت  ما  گرسنگی؟  اثر  بر  مرگ  از  یا  باشد 
وگرنه اهل کار هستیم. سال ها در کشورهای همسایه 
زندگی مان را چرخاندیم و پیرشفت کردیم. ما امنیت 
نداریم به همین دلیل است که فرار می کنیم و امید 
به زندگی در آن جامعه را از دست داده ایم! همین 

و متام...

ما از مرگ فرار کرده ایم
یادگارگفت وگو با اسعد، پناهجوی افغانستانی

هرچند علیرضا از ایران به آملان آمده است اما پدر و 
مهاجرت  ایران  به  افغانستان  از  پیش  سال ها  مادرش 
کرده اند. او در کرج متولد و بزرگ شده، در سن 16 
سالگی ایران را ترک کرده و اکنون در 21 سالگی در 
آملان در کمپ  بایرن  ایالت  »اینگول اشتات« در  شهر 
پناهندگی زندگی می کند و پنج سال است که به دنبال 

کشوری است که درخواست پناهندگی او را بپذیرد.

اگر می شود در مورد رشایط زندگی ات در ایران بگو.
فشار  زیر  کامال  و  بود  دشواری  بسیار  رشایط  آنجا 
حقوق  هرگونه  از  ما  داشتیم.  قرار  اسالمی  جمهوری 
برابری  رشایط  هیچ گونه  بودیم.  محروم  شهروندی 
کامال  رشایط  در  و  نداشتیم  ایرانی  شهروندان  با 
تبعیض آمیزی بزرگ شدیم. من از ده سالگی مشغول 
بدی  اقتصادی  وضعیت  چون  بودم  ساختامنی  کار 
به  نتوانستم  الزم  مدارک  نداشنت  دلیل  به  داشتیم. 

مدرسه بروم.
پس ازمهاجرت از ایران رشایط تغییر کرد؟

هم چنان رشایط بسیار دشواری بود. در یونان مدتی 
زندگی کردم. در آنجا هم رشایط به مراتب سخت تر 
شد و اصال امن نبود. در یونان همواره از کسانی که 
که  می شنیدیم  چون  داشتیم  ترس  بودند  ضدمهاجر 
به پناهجوها حمله می شود. از یونان به اتریش فرار 
کردم. بعد از مدتی توانستم با کامیونی که بار پرتقال 
حمل می کرد از یونان بیرون بیایم و به اتریش برسم 

که پلیس بازداشتم کرد و سه سال و نیم در آنجا بودم. 
زندگی  در  بود.  دشواری  بسیار  رشایط  هم  آنجا  در 
اصال آسودگی ندیده ام. فکر می کردم اروپا بهرت باشد 
ولی زندگی سخت تر شده است. در اتریش سه مرتبه 
مهاجرت  اداره ی  از طرف  پناهندگی ام  درخواست  به 

جواب منفی داده شد. از اتریش به آملان فرار کردم.
چند مدت است در آملانی و چه وضعیتی داری؟

آملان هستم.و  نیم است در کشور  و  تقریبا دو سال 
پناهجویانی  است.  سخت  دیگری  شیوه ی  به  رشایط 
که به اینجا آمده اند بسیار زیاد هستند. البته برای من 
فرقی منی کند که پناهجو از کدام کشور و چه رشایطی 
انسان هایی  همگی  است،  کرده  مهاجرت  اینجا  به 
هستیم که داریم رشایط سخت و فشار بسیار زیادی 

را تحمل می کنیم.
کجا  به  پناهندگی ات  درخواست  به  رسیدگی  روند 

رسیده؟
]ترک  دولدونگ  حکم  مهاجرت  اداره ی  بار  یک 
منفی  جواب  مدتی  از  بعد  و  فرستاد  برایم  خاک[ 
به من  آن  استناد  به  که  از دالیلی  دریافت کردم.  را 
جواب منفی داده اند این است که از من درخواست 
در  من  ولی  می کنند  افغانستان  شناسایی  مدارک 
ایرانی  مدرک  نه  خانوادگی  و  آمده ام  دنیا  به  ایران 
هستم  پیگیر  خیلی  افغانستانی.  مدرک  نه  و  داریم 
افغانستان در مونیخ مدرک بگیرم.  از کنسولگری  که 
جوابی  هیچ  ولی  کرده ام  مراجعه  آنجا  به  چندین بار 

کاری  ما منی توانیم هیچ  نکرده ام. می گویند  دریافت 
ندارید.  افغانستان  از  مدرکی  هیچ  شام  چون  بکنیم 
کرده ام  دریافت  افغانستان  کنسولگری  از  برگه  یک 
از  افغانستان نیستم.  اینکه من شهروند  تحت عنوان 
آن طرف، از ایران هم هیچ مدرک شناسایی ای ندارم. 
رسیدگی  آمد. رشایط  خواهد  پیش  چه  االن  منی دانم 
برای  پناهجویان بسیار سخت است و  به درخواست 
بسیار  دارند  افغانستان  تابعیت  که  پناهجویانی 
و  امکان دیپورت کردن  بدتر شده چون مدتی است 
بازگردانده شدن به افغانستان وجود دارد. هر شب از 
ترس منی توانم بخوابم ،همیشه ترس دارم. همیشه در 
فکر این رشایط بد هستم. برگرداندن به افغانستان یا 
ایران می تواند زندگی و رشایط ناامن و وحشتناکی را 
بیاورد. خواب های وحشتناک می بینم. مثال  به وجود 
روزنامه  در  را  عکسم  دیدم  خواب  پیش  شب  چند 
چاپ کرده اند و تحت تعقیب هستم. خیلی ترسیده 

بودم.
رشایط محل اقامتت در حال حارض چطور است؟

متشنج  همیشه  خراب.  خیلی  خیلی  خراب.  خیلی 
خواب  و  نیست  زندگی  جای  اصال  است.  ناآرام  و 
نفره  سه  کوچک  اتاق  یک  در  نداریم.  خوراک  و 
و  کثیف  می کنیم  زندگی  آنجا  در  که  جایی  هستیم. 
می کنیم  سعی  خودمان  بیشرت  و  است  غیربهداشتی 
منفی  پاسخ  از  بعد  ویژه  به  بیاییم.  کنار  رشایط  با 
هایم سخت تر  در  زندگی  پناهندگی ام  درخواست  به 
و غیرقابل تحمل تر شده است. شهری که من در آن 
مونیخ  از شهر  و  است  زندگی می کنم، شهر کوچکی 
از  پس  می رود.  رس  حوصله ام  خیلی  دارد.  فاصله 
نه  بخوانم  درس  دارم  اجازه  نه  دیگر  منفی  جواب 

اجازه ی کار کردن دارم. مانده ام چه کار بکنم.

کابوس دیپورت
دانا شاکریگفت وگو با علیرضا، پناهجویی از افغانستان

یادگار

Stop Deportations!
Right to Work and Study!  

Abolish ʹResidenzp
flichtʹ!
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محمد بیست و هفت ساله و متولد مشهد است. به 
لهجه ی کامال مشهدی صحبت می کند. حدود دو ماه 
هیچ کسی  کابل  در  شده.  دیپورت  آملان  از  که  است 
زندگی  ایران  در  خانواده اش  اعضای  متام  و  ندارد  را 
می کنند. او را در خانه ای در غرب کابل که با تعدادی 
کردم.  مالقات  می کند  زندگی  آن  در  مجرد  جوان 
قبل  شد.  اروپا  عازم  مشهد  از   1394 سال  در  محمد 
از آن هیچ وقت افغانستان را ندیده بود. تنها از زبان 
اطرافیانش خربهای جنگ و حمالت انتحاری را شنیده 
بود. همین باعث شده بود که بازگشت به افغانستان 
و زندگی در آن را تصور نکند. زندگی در ایران هم برای 
او دشوار بود. برای محمد که در ایران به دنیا آمده، 
هزاران  همچون  است،  کرده  تحصیل  و  شده  بزرگ 
آنجا  در  تصور منی شد.  روشنی  آینده ی  دیگر،  مهاجر 
او از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بود. اجازه ی 
اجازه ی  نداشت.  را  زندگی  محل  انتخاب  و  مسافرت 
تحصیل و کار به او داده منی شد و حتی منی توانست 
وضعیت  رشایط  این  کند.  رانندگی  قانونی  طور  به 
بود  شده  باعث  و  بود  آورده  وجود  به  را  دشواری 
با  عادی  زندگی  یک  از  چشم اندازی  هیچ  محمد  که 
برخورداری از حداقل حقوق اجتامعی و اقتصادی برای 

خود و همنسالنش نتواند تصور کند.
و  ندارند  جانی  امنیت  افغانستان  در  مردم  می گوید 
از  گسرتده  محدودیت های  با  نیز  ایران  در  مهاجرین 
وضعیت  همین  مواجه اند.  کشور  این  دولت  جانب 
اروپا  راهی  و  بپذیرد  را  خطر  او  که  می گردد  باعث 

شود.
در  کرد،  حرکت  ایران  از  وقتی  می پرسم  محمد  از 
مواجه  مشکالتی  و  موانع  چه  با  اروپا  به  رفنت  راه 
در  را  رشایط  بدترین  که  می دهد  پاسخ  است؟  شده 
سی  گروه  از  است.  کرده  تجربه  ترکیه  و  ایران  مرز 
نفری شان، فقط چهار نفر توانستند از مرز عبور کنند. 
سمت  به  ایران  مرزی  ماموران  تیراندازی  شاهد  او 
پناهجویان بوده است. می گوید ماموران ایرانی هیچ 
ابایی از شلیک کردن به پناهجویان ندارند و به قصد 
گفته ی  به  می کرده اند.  شلیک  طرف شان  به  کشنت 
وارد  و  مباند  زنده  که  شد  باعث  شانس  تنها  خودش 
خاک ترکیه شود. در آنجا هم در فاصله ی رسیدن به 
و گروه های  ترک  میان رسبازان  در درگیری  وان  شهر 
مسلح مخالف گیر می افتد و تا پایان درگیری ها رشایط 

سختی را پشت رس می گذارد. عبور از مرز آبی ترکیه 
و یونان نیز برای محمد عاری از ترس و خطر نبوده 
از  بعد  توانستند  سختی  به  همراهانش  و  او  است. 
بیست و سه روز انتظار وارد یونان شوند. پس از آن 
از  اما مواردی  تا رسیدن به آملان وضعیت آسانرت شد 
تجربه کرده است.  را  توهین و رضب و شتم  تحقیر، 
اروپایی  کشورهای  مرزهای  از  عبور  مورد  در  محمد 
خشنی  رفتار  مجارستان  مرزی  ماموران  که  گوید  می 
در  ایستادن  به  وادار  را  پناهجویان  داشته اند.  آنها  با 
تکان  صورت  در  و  می کردند  نفری  چند  ردیف های 
جان شان  به  باتوم  با  خط  از  شدن  خارج  یا  خوردن 

می افتادند و کتک شان می زدند.
مسافرتش  آغاز  از  روز   45 از  بعد  نهایت  در  محمد 
پناهندگی می دهد. به  به آملان می رسد و درخواست 
گفته ی او، در آملان رسیدگی به پرونده ها بسیار زمان 
نوبت  تا  می کشد  انتظار  سال  دو  حدود  او  می برد. 
اولین مصاحبه اش در اداره ی مهاجرت فرا برسد. او در 
این مدت زبان آملانی می آموزد و مدرک B2 را دریافت 
می کند اما اجازه ی کار کردن به او داده منی شود و این 
امر به داشنت کارت اقامت در آملان مرشوط می گردد. 
افرسدگی  باعث  زیاد  انتظار  و  معطلی  مدت  این  در 
تقاضای  مصاحبه،  اولین  از  بعد  ماه  دو  می شود.  او 
باعث  موضوع  این  و  می شود  رد  محمد  پناهندگی 
وضعیت  می گردد.  افرسدگی اش  و  اضطراب  افزایش 
غیرقابل  برایش  را  وضعیت  روانی  فشار  و  بالتکلیفی 
در خود منی یابد،  توانی  دیگر  که  او  می سازد.  تحمل 
خودش  و  منی ماند  بعدی  نتیجه ی  و  دادگاه  منتظر 
تقاضای دیپورت شدن می کند. در نهایت او در اواخر 
فروردین 1396 به همراه 25 پناهجوی دیگر به کابل 

دیپورت می شود.
رفتارهای  با  سال  دو  در طی  آیا  که  پرسم  می  او  از 
است؟  بوده  مواجه  هم  تحقیرآمیز  و  ستیزه جویانه 
می گوید از جانب پلیس یا اداره ی مهاجرت آملان رفتار 
خشن یا تحقیرآمیزی را مشاهده نکرده اما در بعضی 
مناطق از سوی گروه های فاشیست و مهاجرستیز مورد 
اذیت و آزار قرار گرفته است. همیشه دچار نگرانی و 
هراس بوده که مبادا به او آسیبی برسد. مخصوصا از 
خاطره ی  »مونشن گالدباخ«  در  فاشیست ها  رفتارهای 
که  منی کرده  جرات  آنجا  در  می گوید  و  ندارد  خوبی 

مخصوصا در شب تنهایی به خیابان برود.
است.  ناراضی  نیز  کمپ ها  برخی  وضعیت  از  محمد 

 اداره ی مهاجرِت آملان دروغ می گوید
روایت محمد، پناهجوی دیپورت شده به افغانستان

به دلیل رشایط زندگی سخت و نبود حداقل امکانات، 
سه بار از کمپ گریخته است. او می گوید نود درصد 
افراد پناهجویی که می شناخته، درخواست شان رد شد. 
معدود کسانی هم که پذیرفته می شدند، دارای کیس 

و پرونده ی سیاسی بودند.
 25 همراه  به   1396 فروردین  اواخر  در  محمد 
شکایت  می شوند.  دیپورت  کابل  به  دیگر  پناهجوی 
یا  پلیس  از  نهادی  یا  فرد  هیچ  کابل  در  که  می کند 
حتی  نیامده اند.  رساغش  به  مهاجرین  امور  وزارت 
یا شهرداری  اداره ی مهاجرت  وعده های مشاورین در 
در آملان در مورد اینکه دیپورت شدگان پس از بازگشت 
به کشورشان از حامیت سازمان بین املللی مهاجرت و 

دولت شان برخوردار می شوند، دروغ بوده است.
از  خیابان  در  محمد  کابل،  به  ورود  از  پس  ماه  یک 
کسانی  چه  منی داند  او  که  افرادی  یا  فرد  جانب 
قرار  گلوله  اصابت  مورد  زانو  ناحیه ی  از  بوده اند، 
که  شد  شلیک  او  به  حالی  در  می گوید  او  می گیرد. 
پلیس در هامن نزدیکی حضور داشت و پلیس ترافیک 
در چند قدمی اش ایستاده بود. اما هیچ کس به رساغش 
نیامد و کمکش نکرد. او در حالی که دچار خونریزی 
تقاضای  و  می گیرد  متاس  دوستش  با  می شود  شدید 
کمک می کند. در این فاصله، پلیس حتی نیامد که یک 
برساند.  بیامرستان  به  را  او  و  کند  متوقف  را  تاکسی 
مراجعه  بیامرستان  چند  به  دوستش  کمک  با  بعدا 
گلوله  اینکه  دلیل  به  او  پذیرش  از  همه  اما  می کند 
خورده است، خودداری می کنند. در نهایت، بیامرستان 

ایمرجنسی دولتی، حارض به پذیرش محمد می شود.
اکنون که یک ماه از زمان زخمی شدنش می گذرد، او 
هنوز پایش درد می کند و با عصا راه می رود. می گوید 
که گلوله هنوز در پایش است و چون پزشکان گفتند 
که گلوله در نزدیکی عصب قرار دارد، او نپذیرفته که 
به  و  برگردد  ایران  به  تا  است  منتظر  کنند.  خارجش 
کمک خانواده اش در بیامرستان مناسبی بسرتی گردد 

و گلوله از پایش خارج شود.
از زمان دیپورت شدنش به کابل، محمد شاهد چندین 
انفجار و حمله ی انتحاری مرگبار نیز بوده است. این 
من  به  زده.  شدیدی  آسیب  او  روحیه ی  به  اتفاق ها 
می گوید فکر می کردم می توانم در وطنم زندگی را از 
اوضاع  بهبود  به  امیدی  هیچ  حاال  اما  کنم.  آغاز  رس 
امنیت  و  منی شود  درست  هیچ وقت  اینجا  ندارم. 

بازمنی گردد.

علی واعظی

یادداشت نویسی های روزانه را با درگیر شدن با فضا-مکانی به نام "کمپ" تازه رشوع کرده بودم. فضا–مکانی 
که به صورت همزمان اسرتاحت گاه و بیقرارگاه بود. جایی شبیه زهدان، دنیایی میانی، موقت، برزخی دلهره آور!
همسایه ی اطاق سمت راست من زن و شوهر عرب سوریه ای بودند، رس شام صدای قرآن خواندن مرد به گوش 

می رسید و نیمه های شب ضجه های خفیف زن و نفس های تنداش و کلامت بریده ی عربی که مفهوم نبود.
هم اطاقی من جوان 25 ساله ای از نقاط مرکزی افغانستان بود. طی دو سال به اکرث کشورهای اروپایی رفته و 
درخواست پناهنده گی داده بود و همه رداش کرده بودند. مجبور شده بود از کمپ فرار کرده و شانس اش را 
در کشوری دیگر بیازماید. حاال در شهری در شاملی ترین نقطه ی آملان، با حکم اخراج در دست، درون برزخ 
کمپ به مقصد بعدی و کمپ بعدی فکر می کرد.می خواست یک بار دیگر به امید اینکه نشان انگشتانش بعد 

از هشت ماه در فرانسه بخشیده شده باشد، به فرانسه برود.
رس نان چاشت در غذاخورِی کمپ، زن و شوهر سوریه ای همسایه ی من آرام و متین و جدی، انگار که با هم 
قهرند، غذا می گرفتند و پشت میز می نشستند. تقرینب با هیچ کس تالقی نداشتند. من معمولن رسمیز گروهی 
چندملیتی می نشستم که همه گی حکم اخراج دریافت کرده بودند اما بی رسنوشت و نامعلوم و به دلیل اینکه 
این ایالت گویا پروسه ی اخراج را متوقف کرده، در منت برزخ کمپ، به برزخی دیگر هم سپرده شده بودند. 
برزخ بی رسنوشتی و بی هویتی، زیرا بر اساس تعریف های رسمی، شام از زمانی که موطن تان را ترک کرده و 
وارد اروپا می شوید و به عنوان پناهجو درخواست می دهید، تا آنگاه که در یکی از دو وضعیت تعریف شده 
)وضعیت انتظار برای مصاحبه و بررسی پرونده یا وضعیت پذیرفته شدن درخواست پناهنده گی( قرار دارید، 
هویتی به نام پناهجو را با خود حمل می کنید، اما کسی که حکم اخراج دریافت کرده است، زایده ای بیش 

نیست و به محکوم به اعدامی می ماند که تاریخ اجرای حکمش را منی داند.
اسحاق )هم اطاقی من( بعد از دو سال آواره گی و از این کمپ به آن کمپ پرتاب شدن و از همه جا رانده 
شدن، حاال از روزی که حکم اخراج دریافت کرده بود، در یکی از دو حالت برس می برد، یا ساکت و بهت زده 
می منود، یا وقتی رشوع می کرد به حرف زدن، جمالتش بین واگویه و خطابه سیالن داشت، هم زمان که با من 

حرف می زد، مخاطب خیلی از جمالتش خودش بود.
من هرچند بی خیال تر بودم، اما یک هفته بعد از انتقامل به کمپ، هراسی مرموز و پنهان مرا هم فرا گرفت، 
و کمی بعدتر متوجه شدم که ابری از هراس از اخراج باالی کمپ ایستاده است. هراسی که در روزهای بعد، 
خواب  از  اسحاق  صدای  با  نیمه شب  گاهی  بود.  شده  همه  ذهن  دغدغه ی  تعیین کننده ترین  و  اصلی ترین 
می پریدم، تقال می کرد و کلامتی نامفهوم می گفت انگار تالش می کرد خودش را رها کند. چند روز بعد شنیدیم 
که اخراجی ها را ناگهان و غافلگیرانه به شهرهایی انتقال می دهند که تا هنوز به پیامن منع اخراج نپیوسته اند 

و بعد آن ها را از آنجا دیپورت می کنند.
همچنان که هوای زمستانی تیره و تارتر می شد، گویی آن ابر هراس نیز به ساختامن کمپ نزدیک تر و نزدیک تر 
می گردید. زنجیره ای از خواب و بیقراری و خواب و بیقراری و خواب، اسحاق و شامر زیادی را فرا گرفته بود. 
اخراجی ها را کمرت در غذاخوری می دیدم، اسحاق گاهی تا شانزده ساعت می خوابید، من به این می اندیشیدم 
که اگر صبحگاهی آن دو مامور چاق در بزنند و مرا سوار موتر "ون" سفید کرده و یک رسه به میدان هوایی 

برده و تا چشم باز کنم در میدان هوایی کابل پیاده ام کنند، چه خواهد شد؟
نوشته می شدند، یک  یادداشت هایی که تحت تاثیر همین ترس  دادم،  ادامه  یادداشت های روزانه  به نوشنت 
هفته بعد اسحاق ناپدید شد، گفتند رفته است مرز فرانسه، زن و مرد عرب سوریه ای در دمدمای سال نو 
ناپدید شدند، اطاق شان را به یک مادر آلبانیایی دادند که سه طفل قد و نیم قد داشت. دو روز بعد، صبح دم، 
کسی پشت دروازه تق تق کرد، خواب آلود به سمت در رفتم، اسحاق بود، کالفه و چرک، داخل شد و افتاد روی 
تخت، و رشوع کرد به صحبت کردن به شیوه ی همیشه، چیزهایی بین مونولوگ و خطابه، نامعلوم و پریشان، 
می گفت که در مرز آملان و فرانسه دستگیر شده و او را بازگشتانده اند، می گفت تصمیم اش را گرفته است، 

می گفت برمی گردد کابل و کارگری می کند.

 شبح اخراج بر فراز کمپ
مسعود حسن زاده

 ،Asylum Seekers’ Movement منت پیش رو توسط
پناه جویی نوشته شده است. آنچه  یک گروه سیاسی 
در این مقاله می خوانید حاصل تجربه ی بیش از ۳ سال 
از  است. هدف  گروه  این  پناه جویی-سیاسی  فعالیت 
نگارش این منت بیش از آنکه انتقادی به رشایط سیاسی 
و اجتامعی پناه جویان باشد، به بحث و اشرتاک گذاشنت 
تعبیر این گروه از Bleiberecht یا هامن حق ماندن 
است. البته جایگاه ویژه و به تبع آن تجربه ی متفاوت 
سیاسی گروه باعث شده که منت، متنی بی طرف نباشد 

و تفکر گروه در آن به شدت قابل مشاهده  است.

دیدگاهی دیگر در مورد حق ماندن
کمپ اعرتاضی

گرفنت  قدرت  با  همزمان   ۲۰۱۵ سال  فوریه ی   ۲۸ در 
نخست  گام  هامن  در  که  پگیدا  فاشیستی  جنبش 
پای مذاکره  به  ایالتی  به کشاندن رسان دولت  موفق 
در  دیگری  متفاوت  اعرتاضی  حرکت  بودند،  شده 
 ۵۰ کوتاه  فعالیت  علی رغم  که  داد  رخ  درسدن  شهر 
هست.  و  بوده  بسیاری  نکات  حاوی  خود،  ساعته ی 
سیستم  علیه  ناشهروندان  سوی  از  که  اعرتاضی 
ناعادالنه ی پناه جویی پایه ریزی و اجرا شده بود. آنان 
با  »همبستگی  تحت نام  تظاهراتی  برگزاری  از  پس 
که  تظاهراتی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  پناهجویان« 
ازدست رفته ی  به مرشوعیت  سازماندهی کردند رصفا 
شهر و سیستم پناه جویی می انجامد، بی آنکه کسی از 
مشکل و خواست اصلی آنان باخرب شود. آنان تصمیم 

به عدم ترک خیابان و برپایی کمپ اعرتاضی گرفتند.
حرکتی که در نهایت توسط دولت رسکوب شد. طبق 
شنیده های ما از منابع موثق، مارکوس اولبیش -وزیر 
از  را  خود  مخالفت  شخصا  زاکسن-  ایالت  داخله ی 
چادر  با  زاکسن  ایالت  پارملان  غیررسمی  تریبون های 
اعرتاضی پناه جویان ابراز کرد. البته واکنش رسکوبگرانه 
 CDU حاکم  حزب  سیاست مداران  سمت  از  رصفا 
نبود  )سوسیال دموکرات(   SPD و )دموکرات مسیحی( 
تظاهرکنندگان  از  نفر  مارس، ۳۰۰  در دوشنبه دوم  و 

پگیدا به چادر اعرتاضی پناه جویان حمله کردند.
در  پناه جویان  اعرتاضی  چادر  برپایی  با  همزمان 
و  رسانه ها  سوی  از  موضوعاتی  و  مشکالت  درسدن 
مردم برجسته شد و به تبع آن بحث و گفتگویی در 
فضای سیاسی آن روزها شکل گرفت. موضوعاتی مانند 
حق  آملانی،  زبان  یادگیری  حق  کمپ ها،  بد  رشایط 
داشنت شغل، روند طوالنی بررسی درخواست پناهندگی 

و غیره. اما موردی که به صورت هدفمند توسط دولت 
و احتامال ناخواسته توسط مردم و حامیان پناهندگان، 
نیز شد، خواسته ی  بلکه رسکوب  نشد  شنیده  تنها  نه 
هامن  که  می شد  محسوب  معرتض  پناه جویان  اصلی 
پناهندگی  درخواست  با  قیدورشط  بدون  موافقت 

متامی اعضای چادر اعرتاضی درسدن بود.
درسدن  اعرتاضی  کمپ  پناه جویان  اصلی  خواست 
خواسته ای جدا از خواسته ی  دیگر معرتضین پناه جویی 
ساده  بسیار  مسئله  نبود.  دیگر  مشابه  اعرتاضات  در 
حق  شده  سلب  پناه جویان  از  که  چیزی  آن  است، 
معرتضان  اساس  همین  بر  و  است  آنان  شهروندی 
به  قرار  اگر  سیاسی  نگرش  هر  از  فارغ  پناه جویی 
تصمیم گیری توسط خودشان باشد برای حق شهروندی  
در  پناه جویی  جنبش های  رشوع  از  می کنند.  مبارزه 
حق  پناه جویی  معرتضین  اصلی  خواست   ۲۰۱۲ سال 
از سمت  آن  از  متفاوتی  تعابیر  بوده. حقی که  برابر 
وجود  سیاسی  فعالین  و  شهروندان  سایر  و  حاکمیت 

دارد.
درسدن  اعرتاضی  کمپ  مورد  در  تامل  قابل  نکته ی 
فاصله ی زمانی و جغرافیایی متفاوت نسبت به آنچه 
در گذشته شاهدش بودیم بوده. فاصله ای از بین ژوئن 
۲۰۱۳ که آخرین چادر اعرتاضی با رویکردی سیاسی در 
فوریه ی ۲۰۱۵  تا  برپا شد  مونیخ  ریندامارکت  میدان 
یعنی زمان کمپ اعرتاضی درسدن، در رشایط و قوانین 
قانون  لغو  بود.  داده  بسیاری رخ  تغییرات  پناهندگی 
پاکت غذایی)سپتامرب ۲۰۱۴( و لغو قانون محدودیت 
تردد)ژانویه ی ۲۰۱۵( که در متامی مبارزات پناه جویی 
از اصلی ترین نکات بودند، مدتی قبل از چادر اعرتاضی 
درسدن به وقوع پیوست. تغییری که اتفاق بزرگی در 
زندگی پناه جویان محسوب می شد و آزادی های نسبی 
بیشرتی به آنان تعلق می گرفت. برپایی چادر اعرتاضی 
کوتاه  فاصله ای  در  پناه جویی  سیستم  به  اعرتاض  در 
پس از آزادی نسبی آن روزها نشان از تعبیری متفاوت 

از Bleiberecht یا هامن “حق ماندن“ دارد.
اعرتاضی  چادر  معرتضین  دیدگاه  از   Bleiberecht
درسدن، حق شهروندی به مانند آنچه دیگر شهروندان 
در  درواقع حضور  بود.  برخوردار هستند  آن  از  آملان 
یک جغرافیا، بدون حق مشارکت در متامی پروسه های 

تاثیرگذار بر زندگی افراد را Bleiberecht منی نامند.
درسدن  اعرتاضی  کمپ  پناه جویان  خواست  این 
دیگر  از  متفاوت  خواسته ای  شد  گفته  که  هامن طور 
باعث  آنچه  اما  نبود  سیاسی  پناه جویان  خواسته های 

رسکوب همه جانبه ی این خواسته توسط دولت، پگیدا 
حقوق  اکتیویست های  حتی  و  فاشیست ها  دیگر  و 
مورد  در  پناه جویان  دیدگاه  تقابل  شد  پناهندگی 
بود  آملانی  شهروندان  دیدگاه  برابر  در   Bleiberecht
که پس از لغو قانون محدودیت تردد و پاکت غذایی، 
دیگر حقی برای پناه جویان قائل منی شدند و یا بر این 
باور بودند که آنچه اتفاق افتاده، یعنی لغو یک رسی 

قوانین هامن Bleiberecht است.

سیستم  در  پناهجویان  آنچه  از  مخترصی 
پناهنده پذیری آملان تجربه می کنند

از  جدا   Bleiberecht برابر  در  دیدگاه  تفاوت 
زیستی  تجربه ی  تفاوت  در  ریشه  نژادپرستی، 

شهروندان و ناشهروندان دارد.
اما آنچه پناه جویان را به خیابان و تحصن می کشاند 
آملان است  نژادپرستی در جامعه ی  فعال  پتانسیل  نه 
فشار،  هدفمند  اعامل  زیستی.  تجربه ی  تفاوت  نه  و 
پناه جویی  سیاست  واسطه ی  به  که  تحقیر  و  رسکوب 
موقعیتی  در  را  پناه جو  می شود  انجام  آملان  دولت 
قرار می دهد که برای مقابله با خواست دولت، برای 

کرامت انسانی خود بجنگد.
کرامتی که به واسطه ی اجبار به زندگی در کمپ ها، 

هزارتوی بروکراتیک اداری و تضییع سیستامتیک
حقوق اولیه، از پناه جویان سلب شده است.

چند  در  می شود  را  پناهندگی  سیاست   این  قربانیان 
دسته طبقه بندی کرد:

اعالم  امن  که  کشورهایی  از  پناهندگان   -
شده و دیپورت می شوند.

به  دوبلین  قانون  تحت  که  پناهندگانی   -
کشور ثالث دیپورت می شوند.

وارده  فشارهای  تحت  که  پناهندگانی   -
تصمیم به بازگشت داوطلبانه می گیرند.

تحملی  اقامت  شامل  که  پناهندگانی   -
مرور  به  بدون هیچ گونه حقی  و  می شوند 

زمان حذف می شوند.
پناهندگی  درخواست  با  که  پناهندگانی   -
یا دادگاه  آنان توسط بامف ) BAMF ( و 

موافقت می شود.

۱.دیپورت:
در سال های اخیر دیپورت به صورت جدی تری دنبال 
سال  و  نفر   ۲۳۸۸۶ تعداد    ۲۰۱۶ سال  در  می شود. 

۲۰۱۵ حدود ۲۱۰۰۰ نفر از آملان به صورت اجباری به 
کشورهای دیگر بازگردانده شدند. آماری که همزمان 
داشته  رشد  آملان  به  پناه جویان  ورود  آمار  افزایش  با 
اما در مورد آن صحبت منی شود. دیپورت ها بر اساس 
ملیت انجام می شود که باعث می شود حلقه ی فشار 
بزرگرت و توسط متام شهروندان کشوری که امن اعالم 

شده حس شود.
از  و  شده  محسوب  دیپورت  پتانسل  که  افرادی 
حقوق  از  عمال  می آیند  اعالم شده  امن  کشورهای 
امکان  پناه جویان برخوردارند.  به سایر  کمرتی نسبت 
در  زندگی  و  آملانی  زبان  یادگیری  و  تحصیل  ادامه ی 
سوژه ی  نیست.  میرس  برایشان  کمپ  از  غیر  مکانی 
رسانه های جریان اصلی قرار می گیرند و جرائم مستقل 
به ملیت “مجرمان” تعمیم داده می شود تا دیپورت را 
تروریستی  حمله ی  مثال  بعنوان  ببخشند.  مرشوعیت 
یک عضو داعش در بازار کریسمس برلین از آنجا که 
حمله ی  بود،  تونس  از  پناه جویی  حمله ی  این  عامل 
درخواست  با  که  شد  معرفی  تونسی  یک  تروریستی 
از  امر جدا  این  نیز مخالفت شده بود.  پناهندگی اش 
تقلیل پتانسیل گروه تروریستی داعش به یک شخص 
نژادپرستانه ی  از سویه ی  فارغ  و  ملیت خاص  یک  از 
قرار  اتهام  مظان  در  را  تونسی  پناه جویان  متامی  آن، 
می دهد و در نهایت این روزها حتی خود تونسی ها 
مستحق  و  مشکل آفرین  قرشی  که  پذیرفته اند  هم 

دیپورت شدن هستند.

۲.بازگشت داوطلبانه
به  “داوطلبانه”  نفر   ۵۱۲۴۳ تعداد   ۲۰۱۶ سال  در 
افغانستان بازگشتند. این تعداد در سال ۲۰۱۵ حدود 
داوطلبانه  بازگشت های  اغلب  بود.  نفر  هزار   ۳۵
در  آنان  حضور  مدت  که  پناه جویانی ست  سوی  از 
میزان  اخیر  سال های  در  است.  سال   ۲ از  کمرت  آملان 
بازگشت های داوطلبانه همواره بیشرت از بازگشت های 
اجباری بوده است. بازگشت داوطلبانه غالبا از سوی 
حداقل  که  می شود  انجام  پناه جویانی  از  دسته  آن 
سلب  آنان  از  هدفمند  صورت  به  انسانی  حقوق  
با  همزمان   ۲۰۱۶ سال  در  مثال  بعنوان  است.  شده 
تغییر سیاست دولت آملان در قبال پناه جویان افغان، 
شکایات بسیاری از عدم دسرتسی کودکان افغانستانی 
از  همچنین  افغانستانی ها  شد.  دریافت  مدرسه  به 
شانس کمرتی نسبت به سایر پناه جویان برای سکونت 

در یک آپارمتان یا محلی خارج از کمپ ها برای زندگی 
برخوردار بودند. دلیل عدم انتقال آنان از کمپ ها به 
منازل مسکونی از سوی کارکنان اداره ی خارجی ها و 
سوسیال آمت این طور اعالم می شد: “ما هنوز مطمنئ 
دیپورت  یا  ماند  خواهید  آملان  در  شام  که  نیستیم 
خواهید شد، بعد از رای بامف-دادگاه به درخواست 
که  حالی ست  در  این  کرد.”  خواهیم  رسیدگی  شام 
روند بررسی پرونده ی پناه جویان افغانستانی ممکن 
افغان  پناه جوی  به درازا بکشد.  تا ۴ سال هم  است 
افق  آملان  در  مشابه  با وضعیتی  پناه جویان  دیگر  و 
ناروشنی را در مقابل خود می بیند. بدون هیچ گونه 
متام  که  جغرافیایی  در  سیاسی  و  شهروندی  حق 
این  که  است  ذکر  به  الزم  آنهاست.  علیه  قوانین 
تغییر رویکرد دولت آملان در مقابل افغانستانی ها به 
بازگشت داوطلبانه ی ۳۳۱۹ نفر از پناه جویان افغان 
انجامید. در حالی که در هامن سال تنها ۶۷ نفر به 

افغانستان دیپورت شدند.
این اعطا یا سلب حقوق انسانی بر اساس ملیت در 
سیستم پناهندگی جدا از تقویت نژادپرستی موجود 
به  که  پناه جویانی  از  دسته  آن  پناه جویان،  میان  در 
وارد  را  گرفته اند  قرار  ستم  تحت  هدفمند  صورت 
یک بحران هویتی می کند. کشوری که در آن زندگی 
می کردند و ملیتی که خود را با آن تعریف می کردند 
اولیه ی  حقوق  از  آنان  بهرمندی  عدم  عامل  حال 
می تواند  داوطلبانه  بازگشت  است.  شده  انسانی 
پایانی باشد بر این تحقیر هویتی. آنچه در کشورهایی 
چون عراق و افغانستان بر رس مردم می آید درست 
اما  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  جانشان  که  است 
هویت و کرامت انسانی شان را از آنان منی گیرد. آنان 
با بازگشت به کشورهایشان متامی آنچه در آملان از 

دست داده بودند را دوباره به دست می آورند.

۳.پناهجویان تحمل شده
مخالفت  آنان  پناهندگی  درخواست  با  که  افرادی 
دالئلی  به  بنا  اما  شده  بسته  آنان  پرونده ی  و  شده 
 Duldung اقامت  شامل  نشده اند  دیپورت  هنوز 
می شوند. معنای لغوی Duldung یعنی تحمل شده. 
این نام خود به تنهایی بازگو کننده ی جایگاه سیاسی 
دیگر  عبارت  به  است.  جامعه   در  فرد  اجتامعی  و 
تعلیق  نامعلومی  مدت زمان  تا  شخص  این  دیپورت 
فراهمرظ  دیپورت  رشایط  که  لحظه  هر  و  شده 
در  شد.  خواهد  دیپورت  تحمل شده  شخص  شود 

در مورد حق ماندن

ادامه در صفحه 5



more info / اطالعات بیشتر در وبسایت / plus d’informations / više informacija: oplatz.net facebook.com/solidarity.asylumseekers.berlin #refugeestrike @oplatz twitter.com/oplatz :للمزيد من المعلومات 42016 / 5 / #2 / 

از  شنبه، 10 ژوئن تشکل »الشاپل دوبو«، تشکلی متشکل 
پناهجویان، پناهنده گان، مهاجرین و نیروهای مبارز حامی 
حقوق پناهجویان با صدور بیانیه ای با عنوان »هیچ یک از 
آنها نباید برود!« نسبت به دور تازه ای از تالش دولت فرانسه 
برای دیپورت پناهجویان هشدار داد و از همه دعوت کرد 
در این مبارزه علیه دیپورت رشکت کنند. آنها اطالع دادند 
که دولت فرانسه قصد دارد از 9 تا 24 ژوئن شش مهاجر 
افغانستانی را به کابل دیپورت کند و از همه گان خواستند 
برای مقابله با این دیپورت ها به فرودگاه شارل دوگل پاریس 

بروند. منت اولین بیانیه ی آنها چنین است:
هیچ یک از آنها نباید برود!

را  افغانی  مهاجر   6 فرانسه  ژوئن دولت  تا 24   9 تاریخ  از 
توافق  با  را  خطوط  این  ما  کرد.  خواهد  دیپورت  کابل  به 
ایشان و به امید آنکه بتوانند در اینجا مبانند، می نویسیم. 
این اخراج ها نخستین اخراج های مستقیم از کشور فرانسه 
به افغانستان پس از سال 2009 هستند و در حالی صورت 
می گیرند که از سال 2009 تا به امروز نوعی توافق اخالقی 

رسمی در عدم اسرتداد به افغانستان وجود داشت.
بدین سبب امروز نه تنها می بایست به انتشار اطالعات غلط 
مقامات  سکوت  پژواک  که  داد  پاسخ  رسانه هایی  سوی  از 
دولتی فرانسه هستند، بلکه باید کاری کرد که این مقامات 
سیاست های  باید  باشند.  پاسخگو  خویش  اعامل  برابر  در 
مرگباری را آشکار کرد که تناقضات در گفتارشان از آنها پرده 

بر می دارند.
رخ  کابل  در  تروریستی  ان امین حمله ی  می 2017   31 در 
بدان  حیرت انگیز  گونه ای  به  تحریریه ها  که  حمله ای  داد. 
این  علت  حمله  این  قربانی   150 آنکه  از  بیش  پرداختند. 
چنین  هجوم  مورد  افراد  و  مکان  باشند،  استثنایی  توجه 
و  دیپلامتیک  محله ای  می دهند:  رشح  را  ویژه ای  التفات 
بالتبع قربانیان بالقوه ی غربی. در حالی که تعداد خاصی از 
مردگان نام و چهره دارند، دیگران تا ابد اعدادی گمنام باقی 

می مانند، آن هم به رشطی که در شامرش آیند.
امری  افغانستان  در  تروریستی  حمالت  که  این  وجود  با 
روزانه هستند، حمالت اخیر تبعات ویژه ای در بر داشت 
میزان  به  را  فرانسوی  الاقل  یا  غربی  رسانه های  گویی  که 
خرابی های سفارتخانه هایشان مجذوب نکرد: پس از حمالت 
در  که  شد  برگزار  شهر  این  در  وسیعی  تظاهرات  کابل 
دست  به  تظاهرکنندگان  از  نفر  ده  کم  دست  آن  نتیجه ی 
در  خیمه ای  معرتضان،  تاریخ  آن  از  و  شدند  کشته  پلیس 

نزدیکی ارگ ریاست جمهوری برپا کردند.
فارغ از آن، پوشش خربی این واقعه در فرانسه در آنچه به 
»ما« -مای غربی- ربط پیدا می کند، ادامه یافت و چندین 
مقاله درباره ی اخراج مهاجران افغانی به افغانستان منترش 
شد. مجموع مطبوعات فرانسوی سیاست آملان را مبتنی بر 
پرکردن چارترها از پناهجویان، همچون یک استثنا در اروپا 
کشور  که  است  حالی  در  درست  این  و  می کنند.  معرفی 
کابل،  در  سفارتخانه اش  به  وارده  صدمات  پی  در  آملان 
دیپورت های جمعی را به مقصد افغانستان معلق و اعالن 
سفارت  کارمندان  تروریستی  حمله ی  از  »پس  که  می کند 
امور مهمرتی از رسیدگی به تدارکات الزم و امور لجیستیکی 

]جهت اخراج ها[ دارند«.
×××

اما آیا تعلیق دیپورت ها از سوی آملان و آغازشان از سوی 
کشور فرانسه، بدین معناست که کشور فرانسه از فرصت 
تا  می گیرد  دست  در  را  کار  رشته ی  و  می کند  استفاده 

الزامات سهمیه بندی را رعایت کند؟
جز  نیست  چیزی  مهاجران«  سهمیه بندی  »سیاست  خیر. 
بهانه ی کوتاه  به  نام دیگر سیاست مهلکی که مطابق آن، 
کردن صف های انتظار درخواست پناهندگی، مردان و زنان 
تبعیدی را به زادگاهشان دیپورت می کنند، جایی که در آن 
سطح  در  سیاست  این  می کشد.  را  انتظارشان  مرگ  خطر 
قاره ی اروپا اجرا می شود و کشور فرانسه برای مشارکت در 

آن منتظر »زنگ تفریح« آملان منانده است.
فرانسه به مدد قانون دوبلین و از طریق کشورهای ثالثی 
چون نروژ یا سوئد، همین »دموکراسی«های مثال زدنی، که 
در آنها دیپورت کردن به گونه ای صنعتی صورت می گیرد، 
و  کرده  اخراج  افغانستان  مقصد  به  را  افغانی  مهاجران 

می کند.
در سال 2016 چندین گزارش درباره ی وضعیت افغانستان 
از سوی شورای اتحادیه ی اروپا تهیه شده است. یکی از این 
گزارش ها به ما می گوید که »کشورهای عضو از وخیم شدن 
وضعیت امنیتی در افغانستان و خطراتی که افراد را تهدید 
می کنند، آگاه هستند«، اما با این وجود، با توجه به افزایش 
خواهد  »نیاز  پناهندگی،  درخواست  به  مثبت  پاسخ های 
بود که در آینده ای نزدیک به طور بالقوه بیش از 80000 
نفر ]به افغانستان[ بازگردانده شوند«. »بازگردانده شدن«، 
ترجمه ی عبارت انگلیسی »to be returned«، حسن تعبیر 
اجباری  اخراج های  از  گفنت  سخن  از  پرهیز  برای  ظریفی 
که  نشانگری  بدانیم  که  است  توجه  قابل  همچنین  است. 
درجه ی خطر را در کشوری مشخص می کند، مطابق با نرخ 
پاسخ های »دولت های پناه دهنده« به متقاضیان پناهندگی 
آشکار  را  تقابلی  گزارش  این  آخر  دست  می شود.  تنظیم 
اتحادیه ی اروپا، میان »واجدین  می کند، تقابلی برساخته ی 
رشایط مدرک پناهندگی چرا که از مناطق خاصی می آیند« 
دیپورت  رشایط  واجد  طبیعتاً  که  اقتصادی«  »مهاجران  و 

شدن هستند، حتی اگر از هامن نواحی بیایند.
منطق حذف، منود اعالیش را در توافقی که در پاییز اخیر 
در  می یابد:  شد،  امضا  افغانستان  و  اروپا  اتحادیه ی  میان 
کشور  توسعه،  برای  اروپا  اتحادیه ی  مالی  کمک های  ازای 
از  را  نامحدودی  تعداد  که  می شود  متعهد  افغانستان 
اخراجی  هر  اینکه  کالم  جان  بپذیرد.  اخراجی  تبعیدیان 
افغانستان  دولت  برای  کمک هزینه  یا  بورس  یک  معادل 
تبعیدیان   2016 اکترب  در  که  بود  توافق  این  علیه  است. 

افغانی ژورس به تظاهرات برخاستند و در اعالمیه ی 5 اکترب 
این  به  تا  افغانستان  اگر  کردند:  طرح  را  پرسش  این  خود 
حد کشوری امن و آرام است، چرا رئیس جمهور، وزیران و 
دیگر قدرمتندان خانواده هایشان را برای تحصیل و زندگی به 

خارج از کشور می فرستند؟
زندگان اهل افغانستان همچون مردگانشان مستحق تصویر 
و کالم نیستند مگر در زمره ی »قدرمتندان« محسوب شوند. 
کسی  بر  نه  و  تابو  نه  جان ها  بر  ارزش گذاری  در  تفاوت 
پوشیده است: یک کشته در کابل با یک کشته در لندن برابر 
فرانسوی،  یا  اریرته ای  است،  سیاه  یا  سفید  مرده،  نیست؛ 
ار. اف. ای  بریتانیایی است. عبارت ساده سایت  یا  عراقی 
درباره ی سیاست مهاجرتی آملان، بسیار گویاست: عدد 100 

اخراج در 6 ماه همچون یک »سمبل« ثبت می ماند.
به  بلکه  چارتر،  با  و  گروهی  صورت  به  نه  فرانسه  دولت 
مانند یک جراحی و با دقت و مترکز بسیار دیپورت می کند. 
ویژه ی  قضایی  دستگاه های  به  توسل  با  فرانسه  دولت 
مامنعت  قانون،  وظیفه ی  که  جایی  –آن  استثنایی  رشایط 
در  می کند.  بند  در  را  افراد  است-  حقوق  به  دسرتسی  از 
پلیس تخصیص  به  راهروها  از  تعدادی  میدان های هوایی، 
این  است.  ممنوع  آنها  به  عموم  ورود  و  شده اند  داده 
آن  در  پلیس  مأموران  که  هستند  فضاهایی  راهروها 
اخراج  وظیفه ی  اجرای  برای  نامحدود  و  تام  صاحب اختیار 
هستند و هامن گونه که روایت های عینی بسیاری شهادت 
می دهند، در آنها از روش های گوناگون از جمله از داروهای 
بیهوشی برای تسلیم کسانی استفاده می شود که نارضایتی 
خود را از بازگشت به کشوری که در آن سخت در خطرند، 
فرمانداری ها  ساختامن  در  فرانسه  دولت  می کنند.  ابراز 
)پرفکتورها( و یا مراکز اسکان، مهاجران را بازداشت می کند، 
و  ورود  »قانون  اصالح  الیحه ی  تصویب  از  پس  که  امری 
در   »)Ceseda( پناهندگی  حقوق  و  خارجی ها  اقامت 
ژوئیه ی 2016 مجاز است. و پلیس فرانسه برای سوار شدن 
»مسافران  منی فرستد:  »دعوتنامه«  کسی  برای  هواپیام  بر 
مخفی و غیرمجاز« را کتک می زند و دست و دهان می بندد 
در اختیار پلیس های کشورهای خارجی ای  قرار  و مستقیامً 

می دهد که فرمانرب نظام های استبدادی هستند.
چنانچه در 20 آوریل 2017، آقای م. م خود را در مقابل 
ترجیح  که  می پرسند  او  از  که  می یابد  پلیسی  کارمندان 
می دهد که قرص خواب آور را در لیوان قهوه ی او حل کنند 

یا اینکه آن را به زور به او تزریق کنند.
به خانم ک. گفته شد که کتک  اخراج  در 31 می، هنگام 

می خورد اگر فریاد کند.
دیپورت  خارطوم  به  الف  م.  آقای   2017 مارس   16 در  و 
می شود و مستقیامً به مقامات سودانی تحویل داده و سپس 

به دست آنها شکنجه می شود.
×××

روزنامه ی  گامن  به  که  را  جدلی  تنها  نه  که  امیدواریم  ما 
لوموند در »فرانسه وجود ندارد«، راه بیندازیم بلکه آن را 

به رسانجام نیز برسانیم.
بدین سبب عزم آن کردیم که پیش از هر چیز از افغانی های 
جو  که  را  خشونت آمیزی  سکوت  و  بگوییم  سخن  دربند 

اخراج آنان را احاطه کرده، بشکنیم.
از سیاست های جنایتکارانه ی دولت  که  ما مصمم هستیم 
در  خودخوانده  »روشنایی های«  -کشور  بگوییم  فرانسه 
ظلامتی خودساخته-، کشوری که خود را با »اعالمیه ی جهانی 
حقوق برش« بزک می کند تا بهرت بتواند سیاست وقیحانه ی 
که  سیاستی  کند.  برقرار  را  مهاجرت  لجیستیکی  مدیریت 
زنان و مردان مهاجری را که نامطلوبشان می شامرد به موج 
و جریان فرومی کاهد در حالی که سفیدان »قانونی« تنها 

مالکان حق زندگی هستند.
امضا شده  توافقنامه های  از  پیش  از  بیش  که  کردیم  قصد 
بر  که  توافقاتی  بگوییم.  سخن  اروپا  اتحادیه ی  سوی  از 
روا  بر  و  دارند  با مستبدترین حکومت ها داللت  همکاری 
و  جنگ  از  که  آنانی  به  نسبت  تحقیرها  بدترین  داشنت 

رسکوب و فالکت اقتصادی گریخته اند.
می خواهیم بیشرت و بیشرت از قربانیان مبب، پلیس و مدیرتانه 
طور  به  شدن  شمرده  از  پس  حتی  که  مردگانی  بگوییم، 
گمنام، کسی به خود زحمت ثبتشان را در آمار منی دهد. از 
همه ی آنهایی که نامشان، تصویرشان و کلامتشان هیچ گاه 

تیرت اول روزنامه هایامن منی شود.
×××

از امروز ماراتنی برای مقابله با تک تک دیپورت ها و پیش 
از همه دیپورت 6 تبعیدی افغانی دربند آغاز شده است. 
شارل  فرودگاه  در  پرتعداد  حضور  به  را  شام  سبب  بدین 
دوگل، از تاریخ 9 تا 24 ژوئن، فرامی خوانیم تا به هنگام هر 
پرواز، مسافران و خدمه ی پرواز را از حضور مسافر اجباری 
در پرواز و تبعاتی که اخراجش در بر خواهد داشت آگاه 
کنیم، تا با او ابراز همبستگی کنیم و از اخراجش جلوگیری 
برابر حصارهایی  در  مقاومت  در  گامی  بدین گونه  و  کنیم 
که در اروپا بر آزادی جابجایی و اسکان کشیده شده است، 

برداریم.
فیسبوک  صفحه ی  در  زودی  به  پروازها  ساعت  و  تاریخ 

تشکل الشاپل دوبو منترش خواهد شد.
×××
×××

تاریخ  تشکل »الشاپل دوبو« در گزارش بعدی خود که در 
22 ژوئن منترش شد گزارشی از اقدامات موفقیت آمیزی داد 
که موجب شدند دیپورت مهاجران افغانستانی با شکست 
مواجه شود. مقاومتی جمعی و همگانی برای جلوگیری از 
اخراج متامی پناهجویان و به ویژه 6 پناهجوی افغانستانی. 
آنها در این گزارش که با عنوان » چند قدم به سوی آزادی« 

منترش شد، نوشتند:

چند قدم به سوی آزادی
درصدد  فرانسه  دولت  بودیم  گفته  پیشرت  که  هامن گونه 
افغانستان  به کشور  افغانی را مستقیامً  است که مهاجران 
ده ها  پاریس  دیپورت سنرتهای  در  هم اکنون  کند.  دیپورت 
 9 روزهای  فاصله ی   در  و  هستند  بند  در  افغانی  تبعیدی 
افغانی  از تبعیدیان  و 24 ژوئن دولت فرانسه برای 6 نفر 
زندانی در بازداشتگاه »منیل آملو« تاریخ پرواز معین کرده  
نباید  آنها  از  »هیچ یک  بودیم  کرده  مقرر  پیش تر  است. 
برود« و عهد کردیم کاری کنیم که چنین شود؛ آنها تا امروز 

موفق نشده اند هیچ یک از این 6 نفر را اخراج کنند.
سه شنبه 20 ژوئن:

گل  دو  شارل  فرودگاه  در  نفر   20 بعدازظهر   2 ساعت  از 
پاریس جمع شده بودیم تا از دیپورت شدن هادی به کابل 
جلوگیری کنیم. کمپانی های »ترکیش ایرالین« و »ایرفرانس« 
هم دست دولت و پلیس فرانسه در این اخراج بودند. پس 
شدیم  موفق  پرواز  مسافران  با  گفتگو  و  اعالمیه  پخش  از 
هادی  بدین گونه  و  کنیم  همراه  خود  با  را  مسافر  چندین 
از  نفر  چند  سوی  از  هواپیام  به  مسافران  ورود  ابتدای  از 
آنها حامیت شد. او همراه با دو مأمور پلیس در راست و 
چپش و دست بسته در صندلی هواپیام نشانده شده بود. 
با  ارتباطی  هرگونه  او  که  می شدند  مانع  پلیس  مأموران 
مسافران برقرار کند. با این وجود، هادی سعی می کرد که 
او می رود آگاه  از ستمی که به  به زبان ترکی مسافران را 
کند. چند نفر از مسافران برای همبستگی با او به سمتش 
آمدند و برخی درخواست کردند تا با خلبان هواپیام گفتگو 
راهروی  از هامن  افغانستان،  اهل  مسافران  از  یکی  کنند. 
به  او  قاطعیت  برآورد.  اعرتاض  به  فریاد  به هواپیام،  ورود 
دیگران جرأت بخشید تا با هیاهوی بسیار خواستار بیرون 
بردن هادی از هواپیام شوند. آنان می گفتند که »جانش در 
افغانستان در خطرست و ظلم است که او را از همرس و 

نوزاد 8 ماهه اش جداکنند.«
پس از کشمکشی طوالنی در داخل هواپیام مسافران موفق 
شدند فرمانده ی پرواز را متقاعد کنند که تا زمانی که هادی 
در هواپیامست، پرواز نکند. رسانجام مأموران پلیس مجبور 
شدند هادی را از هواپیام خارج کنند و هواپیام با حدود 3 
اولین  بدون  البته  و  هادی  بدون  کرد،  پرواز  تأخیر  ساعت 
مسافر معرتض که پلیس او را نیز از هواپیام به پایین کشیده 
بود اما هیچ تعقیب قضایی در مورد او صورت نگرفت و او 

دیروز به کابل پرواز کرد.
هادی در حالی به بازداشتگاه بازگردانده شد که تنها چهار 
که  مهلتی  است،  باقی  او  بازداشت  قانونی  مهلت  به  روز 
باید در طی آن هوشیار باشیم تا این پیروزی و مقاومت او 

و مسافران تکمیل شود.
چهارشنبه 21 ژوئن، دیپورت سنرت ونسن:

ساعت 3 و 51 دقیقه صبح شهاب از دیپورت سنرت »ونسن« 
در حومه ی جنوبی پاریس اس ام اس می دهد: »من را دارند 
مسیر  در  او  است.  بلغارستان  دوبلینی  شهاب  می برند«. 
مهاجرت خود به مدت یک هفته در بلغارستان در سلولی 
تنگ حبس شده بود و در آنجا او را با رضب و شتم وادار 
از آزادی و دادن  اثر انگشت خود را بدهد. پس  تا  کردند 
اداری  روند  از طی  پس  اما  می آید.  فرانسه  به  اثرانگشت 
درخواست پناهندگی، مشمول قانون دوبلین می شود و در 
نهم ماه می به شیوه ای غیرمعمول و در پی یک احضاریه 
در  تاریخ  آن  از  و  می شود  دستگیر  بوبینی  پرفکتور  در 
هیچ  بدون  صبح   4 حدود  چهارشنبه  است.  دیپورت سنرت 
اطالع قبلی مأموران رساغ او می آیند تا او را به بلغارستان 
دیپورت کنند، کشوری که همچون آملان، نروژ و سوئد به 
اما شهاب، شجاعانه  افغانستان دیپورت می کند.  راحتی به 
برای  مأموران  سعی  مقابل  در  تنها  و  تک  هوشمندانه،  و 
کردن  دیپورت  طرح  تنه  یک  و  می کند  مقاومت  اخراجش 
بازداشت  خود را خنثی می کند. شهاب آخرین ساعت های 
او امروز در متاسی تلفنی مقاومت  خود را سپری می کند. 
خود را در برابر پلیس روایت کرد و از بی عدالتی های دولت 
صورت  برش«  حقوق  »تابلوی  زیر  او  قول  به  که  فرانسه 
بیاورد  دوام  امشب  اگر  که  گفت  و  کرد  شکایت  می گیرد، 

فردا آزاد خواهد بود.
چهارشنبه 21 ژوئن، فرودگاه شارل دوگل:

از  این زنجیره  از مقاومت در مقابل  پیاپی  در دومین روز 
اخراج ها دوباره در فرودگاه شارل دوگل جمع شدیم. حدوداً 
15 نفر بودیم و آمده بودیم که سناریوی روز قبل را تکرار 
کنیم. این بار نوبت نارص بود. نارص دهم می 2017 و در 
هنگام تهاجم پلیس به صف توزیع غذای یکی از انجمن ها 
در کاله دستگیر شده است. او از آن تاریخ در بازداشتگاه 
منیل آملو در حومه ی پاریس زندانی است. این دیپورت سنرت 
آن  و در  واقع است  در 10 دقیقه ای فرودگاه شارل دوگل 
را  پرواز یک هواپیام  یا  فرود  بار صدای  یک  دقیقه   3 هر 
نوبت  روزها  این  از  یکی  که  نکنی  فراموش  تا  می شنوی 

توست.
میدان  به  بازداشتگاه  از  را  نارص  که  آن  از  پیش  ساعت   2
هوایی منتقل کنند او در یک متاس تلفنی به ما گفت که به 
هیچ قیمتی زیر بار اخراج به افغانستان نخواهد رفت. بنا 
بود نارص را از پاریس از طریق پرواز رشکت ترکیش ایرالین 
به ترکیه و پس از توقفی در استانبول به کابل روان کنند. 
تعداد کم مسافران ترکیش ایرالین ما را نگران کرده بود که 
نکند نیروی کافی در هواپیام برای حامیت از نارص وجود 
نداشته باشد. به هرحال سعی کردیم با متام مسافران گفتگو 
کنیم و به همه اطالعیه بدهیم و با تعدادی از آنها شامره 
تلفن رد و بدل کنیم و از چند نفر از مسافران قول همکاری 
بگیریم. پس از پایان مسافرگیری، دو نفر از مسافران مرتباً 
آگاه می کردند و یکی دو  از وضعیت داخل هواپیام  را  ما 
نیز اعرتاض سختی به مسئولین پرواز می کردند:  نفر دیگر 
»اخراج یک فرد به کابل مخالف میلش ناقض حقوق برش 
است«. این را مسافری می گفت که تا آخرین لحظه حارض 

به نشسنت نشد تا خلبان از کابین خود بیرون بیاید و دستور 
دهد که نارص را از هواپیام خارج کنند. رسانجام، پس از یک 
ساعت و نیم جدال، یکی از مسافران به ما زنگ زد، تربیک 
گفت و گفت که نارص را از هواپیام پیاده کردند. هواپیام با 
یک ساعت و نیم تأخیر پرواز کرد و نارص در فرانسه ماند تا 

نشان دهد که مقاومت ممکن و مؤثر است.
کمک  به  و  ثالث  کشورهای  طریق  از  چه  فرانسه  دولت 
قانون دوبلین و چه به طور مستقیم به افغانستان دیپورت 
اخراج  برای  فرانسوی  مقامات  اخیر،  موارد  در  می کند. 
مهاجران به افغانستان از کنسولگری افغانستان درخواست 
اروپا  اتحادیه ی  مجوز نکرده اند، بلکه تنها به کمک مجوز 
یا »لسه پسه« ی اروپایی –امری که پس از تواقنامه ی میان 
اتحادیه ی اروپا و افغانستان در ماه اکترب ممکن شده است- 
و  شهاب  هادی،  می کنند.  روانه  کشور  آن  به  را  مهاجران 
و  می کنند  سپری  را  خود  بازداشت  روزهای  آخرین  نارص 
مطابق قانون، پس از 45 روز بازداشت باید از دیپورت سنرت 
اخیر  ماه های  در  می دانیم  که  هامن گونه  اما،  شوند.  آزاد 
رومان، محمد موسی و ده ها تبعیدی دیگر را در روزهای 
بیهوشی  داروی  رضب  به  و  اطالع  بدون  بازداشت،  آخر 
تا  باشیم  تا آخرین لحظه هشیار  باید  دیپورت کردند. پس 

موفقیت های کوچک را به پیروزی های بزرگرت تبدیل کنیم.
در  زندانی  تبعیدی  ف  ع.  بناست  ژوئن   23 جمعه  روز 
دیپورت سنرت منیل آملو مستقیامً به افغانستان دیپورت شود. 
شام را بار دیگر به حضور در فرودگاه شارل دوگل )ساعت 2 
بعد از ظهر، ترمینال 1( فرامی خوانیم تا از یک اخراج دیگر 
به مقصد افغانستان جلوگیری کنیم و حرفامن را به کرسی 
و  از هر کشور  برود«،  نباید  آنها  از  بنشانیم که »هیچ یک 

قومی که باشد.
مبارزه ادامه دارد....

×××
×××

رسانجام تشکل »الشاپل دوبو« در بیانیه ای که در روز 26 
ژوئن منترش کرد خرب داد که موفق شده است از دیپورت 
بیانیه  این  در  آنها  کند.  جلوگیری  افغانستانی  تبعیدی   6
نوشتند که در این مبارزه تنها به این سبب پیروز شده اند 
در  توان  متام  با  دیپورت شوند  بود  بنا  که  پناهجویانی  که 
مسافران  میان  در  و  کردند  مقاومت  اخراج  فرمان  مقابل 
با  هم بسته  که  شدند  پیدا  بیداری  وجدان های  هواپیامها 
و درجه داران  یونیفرم پوش ها  برابر  در  مبارزان ضددیپورت 
که  بیانیه  این  در  آنها هم چنین  ایستادند.  فرمان  به  گوش 
با عنوان »هیچ یک از آنها نرفت!« منترش شد، تاکید کردند 
که این پیروزی موقتی است و دستگاه دولتی فرانسه بدون 
شک در صدد اخراج پناهجویان دیگری در زمان های بعدی 
و  مبارزه  مقاومت،  تنها  که  کردند  اعالم  آنها  بود.  خواهد 
را سد  اقدامات ضدانسانی  این  همبستگی می تواند مسیر 

کند. منت کامل بیانیه ی آنها چنین است:
هیچ یک از آنها نرفت!

حمالت  و  هستند  همه  و  هیچ  که  آنهایی  مقاومت 
هیسرتیک دولت فرانسه و رشکایش

سوی  از  که  افغان  تبعیدیان  توافق  با  را  خطوط  این  ما 
دولت فرانسه به اخراج به مقصد افغانستان تهدید شده اند 
این  مبانند.  اینجا  در  بتوانند  آنکه  امید  به  و  می نویسیم 
به  از کشور فرانسه  اخراج های مستقیم  اخراج ها نخستین 
صورت  حالی  در  و  هستند   2009 سال  از  پس  افغانستان 
می گیرند که از سال 2009 تا به امروز نوعی توافق اخالقی 

رسمی در عدم اسرتداد به افغانستان وجود داشت.
در تاریخ دهم ژوئن در متنی از زنجیره ای از اخراج ها به 
کابل -در فاصله ی روزهای 9 و 24 ژوئن – از سوی دولت 
خرب  پا-دو-کاله  منطقه ی  فرمانداری  دستور  به  و  فرانسه 
دادیم و نیز تصمیم خود را برای متوقف کردن این اخراج ها 
از  نرفته است و همه  آنها  از  امروز هیچ یک  اعالم کردیم. 
نشانه ی  به  فریادی  سبب  بدین  شده اند.  آزاد  بازداشتگاه 
پیروزی رس می دهیم و با علم به اینکه این آزادی ها  مقید 
و شکننده اند و اینکه چشم اندازها در این زمانه تنها تار و 

قهوه ای رنگ هستند، به ادامه ی مبارزه می اندیشیم.
آن گاه که دولت تازه بر تخت نشسته در پرده ای از منایش های 
پلیسی  فرمانداری  دستورات  اجرای  به  بناپارتی  دموکراسی 
می شتابد که کارش صید انسان در جنگل های کاله است، بار 
دیگر خطابه های »برشدوستانه« و ضدیت های انتخاباتی با 
»نژادپرستی در راه« فرومی ریزند. بار دیگر آشکار می شود 
با مهاجران  که تنها گروه سازمان یافته که در میدان جنگ 
است و تبعیض و تحقیر و رسکوب هر کسی را که »غیر« 
محسوب می شود، رهربی می کند، دولتی است که به بهانه 
دولت  است،  آمده  کار  روی  افراطی  راست  راه  کردن  سد 

بانکداران و الیگارش هاست.
بر حقایقی  تنها شواهدی هستند  گذشته  اتفاقات هفته ی 
می دانیم.  و  می دانستیم  که  رشکایش  و  دولت  درباره ی 
هیچ  به  را  دادگاه  احکام  پا-دو-کاله  فرمانداری  که  دیدیم 
لغو  را  خاکی  ترک  حکم  قاضی،  یک  هرگاه  و  می انگارد 
بدون  می کند-  صادر  دیگر  حکمی  بالفاصله  می کند، 
که  دیدیم  بگذارد.  باقی  فرجام خواهی  برای  مجالی   آنکه 
دولت  و  اروپا  اتحادیه ی  میان  توافقنامه ی  دولتمردان 
افغانستان را در اکترب 2016 مبنی بر ارجاع اجباری تعداد 
نامحدودی مهاجر در قبال »کمک های مالی برای توسعه« ی 
پروازهای  که  دیدیم  گذاشته اند.  اجرا  به  این کشور رسیعاً 
مستقیم به افغانستان و صدور مدرک هویت جدیدی به نام 
»مجوز عبور اروپایی )لسه پسه ی اروپایی(« ظرف دو روز، 
به دولت فرانسه امکان می دهد که دیگر نگران آهستگی 
پروسه های اداری در »کشور مرجع« و اعامل حق حاکمیت 
اراده ی  هیچ کس  گویی  که  دیدیم  نیز  و  نباشد.  کشور  آن 
بازایستاندن این ماشین اداری را که هر روز بیش از پیش 
خود را از قید و بندهای حقوقی می رهاند، ندارد و مشاهده 
کردیم مهاجران زندانی را در دیپورت سنرتها که هر روز در 

انتظار عزیمتی دردناک از سوی پلیس شکنجه می شوند.
هامن گونه که س. -در انتظار دیپورت- عذاب خود را چنین 
و  می آید  من  رساغ  به  پلیس  روز  »هر  می کند:  توصیف 
اینجا  وقتی  از  روز  هر  شد."  خواهی  "دیپورت  می گوید: 
دلیل  همین  به  پس فردا.  فردا،  پس فردا؛  فردا،  رسیدم: 
خوشحال می شوم وقتی می شنوم که کسی آزاد می شود.«

و دیدیم که همکاری تنگاتنگ رشکت های هواپیامیی )اینجا 
ترکیش ایرالین و ایرفرانس( با دولت فرانسه بدون نقص به 
اجرا درمی آید. در هفته ی اخیر دولت و همدستانش در 
رشکت های هواپیامیی هر زمان که خواستند، جای افراد و 
پروازشان را تغییر دادند گویی که تنها آنچه اهمیت دارد 
اخراج  باید  کسی  مشخص  ساعت  و  روز  در  که  اینست 

شود، هر که می خواهد باشد:
20 ژوئن: در 20 ژوئن دولت فرانسه به محض اینکه آگاه 
شد منی تواند فردی را که برایش پرواز معین کرده بودند 
دیپورت کند -چرا که مدارک اقامت ایتالیا را دارد-، تصمیم 
ژوئن   24 پرواز  با  بود  بنا  پیش تر  که  را  هادی  که  گرفت 
اخراج شود، در هواپیام بنشاند. مقاومت هادی و آکسیون 
برانگیخت سبب  که  میدان هوایی و حامیت هایی  در  ما 
شدند که او را از هواپیام خارج کنند )به بیانیه ی 22 ژوئن 
نزدیک  ژوئن   23 روز  وجود،  این  با  بیندازید(.  نگاهی 
از مدتی بسرتی شدن  را پس  که هادی  آگاه شدیم  ظهر 
در درمانگاه دوباره به میدان هوایی خواهند برد. به مدد 
بسیج فوری افراد تشکلامن و گروه آکسیون ضددیپورت در 
مدت کمرت از یک ساعت 10 نفر رس ساعت در فرودگاه 
حارض بودند. هادی در هواپیام مقاومت کرد و مسافران 
اعرتاض کردند؛ رسانجام از هواپیام پایین آمد و فردای آن 

روز آزاد شد.
تأیید شد  کابل  برای  نارص  پرواز  ژوئن   21 روز  ژوئن:   21
شد.  نشانده  هواپیام  در  دست بسته  و  پلیس  اجبار  به  و 
اعضای تشکل به همراه گروه آکسیون ضددیپورت در یک 
گروه 20 نفری در میدان هوایی حارض شدند و رسانجام با 

کوشش جمعی، نارص از هواپیام بیرون آمد.
24 ژوئن: از آنجا که تنها دو روز برای دریافت لسه پسه ی 
اروپایی وقت نیاز است، نارص جای هادی را در پرواز 24 
ژوئن می گیرد. هادی ما را از این پرواز آگاه می کند. پلیس 
هرگونه تالشی می کند تا زمان پرواز را مخفی کند و ساعت 
پرواز را از 16:20 دقیقه -که ساعتی نحس برای پلیس بود- 
به 12:25 دقیقه تغییر می دهد. اما در آخرین لحظات یک 

حربه ی حقوقی سنجیده سبب لغو پرواز نارص می شود.
در سه آکسیون اخیر در فرودگاه در روزهای 20، 21 و 23 
پرواز  خدمه ی  و  زمینی  پرسنل  که  کردیم  مشاهده  ژوئن 
رشکت هواپیامیی هر بار انعطاف کمرتی از بار پیش نشان 
می دادند. در 23 ژوئن اعضای تشکلامن توانستند خلبان ها 
از آن که  آنها پیش  پرواز را خطاب قرار دهند.  و کارکنان 
بی تفاوت راهشان را بکشند و بروند دستورالعمل کمپانی 
را مسلسل وار تکرار می کردند: »مدرک کتبی رسمی وجود 
کاری  ما  و  کرده  توافق  اخراج  اجرای  با  کمپانی  و  دارد 

منی توانیم بکنیم.«
عزم  تا  کردیم  مضاعف  را  مترکزمان  و  نیرو  جهت  بدین 
قاطعامن را در مقاومت به بیشرتین تعداد مسافران نشان 
آنچه  برای  بخوانیم  کمک  به  را  عادی  مردمان  و  دهیم 
درجه داران و یونیفرم پوش ها منی خواهند بکنند: »به روبرو 
نگاه کن، به پرسش و جدل بکش و خلبان را وادار کن که 

رسانجام در برابر دستورات از باال مقاومت کند.«
این ماراتن،  امروز متام آنهایی که دوشادوش هم در طی 
ضداخراج ها نربد کردیم از دیپورت سنرت آزاد شدند. تداوم 
آزادی  این  که  است  پرسش  این  گروی طرح  در  مقاومت 

موقت به قیمت پرداخنت چه بهایی حاصل شده است؟
می کنند؟  من  با  رفتاری  چنین  که  کردم  چه  من  »خدایا! 
آیا  کردم؟  دزدی  خانه ای  از  آیا  دزدیدم؟  ماشین  من  آیا 
فرد بیگناهی را اذیت و آزار دادم؟ چرا من را یک ماه و 
نیم زندانی کردند؟ چه می خواهند؟ می خواهند من را به 
افغانستان بفرستند جایی که جنگ است؟ آنها دارند من 
را می کشند.« این حرف ها را هادی شب قبل از آزادی و 
کمی پس از مقاومت در برابر آخرین پرواز و خارج شدن 

از هواپیام  به زبان می آورد.
باید بدانیم که آنچه آنها پرداختند حقوق پایامل شده شان 
است، خشونت و آزار و اذیت فیزیکی و روحی است که 
متحمل شدند، خشونتی که حتی دادگاه حقوق برش اروپا 
تعبیر  حسن  با  و  مباند  ساکت  آن  برابر  در  منی تواند  نیز 
نام  تا  می کند  یاد  آن  از  تحقیرآمیز«  و  غیرانسانی  »رفتار 
کشیدند  آنها  آنچه  بدانیم  اما  نیاورد.  میان  به  را  شکنجه 
تا  که  است  دیگرانی  رخوت   و  همچنین محصول سکوت 

زمان نزول بدترین ها تنها انتظار می کشند.
وقت  در  که  را  کسانی  همه ی  تالش  بشناسیم  قدر  باید 
آنهایی که خربرسانی کردند.  عمل حارض بودند و همه ی 
از  مستقیم  دیپورت  برای  تالش ها  نخستین  اخراج ها  این 
امر  بدین  که  است  بودند. رضوری  افغانستان  به  فرانسه 
برای  جا  همه  در  را  خود  و  باشیم  هشیار  و  باشیم  آگاه 
متوقف کردن دیپورت مهاجران، فارغ از قومیت و ملیتشان 
تنها  گزیدن  اقامت  و  شدن  جابجا  آزادی  دهیم.  سازمان 

بدین قیمت به دست خواهد آمد.
با فرستادن یک اس.  تا  باز هم دعوت می کنیم  و شام را 
ام. اس به شامره تلفن تشکل الشاپل دوبو نام خود را در 
لیست آکسیون ضددیپورت و سایر آکسیون ها ثبت کنید 

تا شام را از اتفاقات بعدی مطلع کنیم.
به حضور تک تک شام نیاز داریم!

پیروزی  می گویند،  اخیر  مقاومت های  که  هامن گونه 
وابسته به همت ماست!

 مقاومت در برابر دیپورت در پاریس
تشکل الشاپل دوبو
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ادامه از صفحه 3
تحت  همچنان  تحمل شده ها  ایالت ها  از  بعضی 
برای خروج  و  به رس می برند  تردد  قانون محدودیت 
اخذ  به  برایشان، موظف  تعریف شده  از محدوده ی 
نیاز  به  بنا  اداره ی خارجی ها هستند.  از سوی  مجوز 
به نیروی کار در ایالت های مختلف نیز، تحمل شدگان 
آن  طبع  به  و  فنی وحرفه ای  دوره های  به  رفنت  مجوز 
اقامتی  وضعیت  می کنند.  دریافت  را  ساله   ۳ اقامت 
تحمل شدگان آنان را دچار رشایطی ناپایدار می کند. با 
هر تغییر جزئی در قوانین پناه جویی، رشایط آنان نیز 

دچار تغییر می شود.

۴. دارای اقامت
باور اغلب پناه جویان اینگونه است که دارا بودن حق 
پناهندگی پایانی است بر متام فشارها و تبعیض هایی 
اما  مواجه اند.  آن  با  اقامت  بدون حق  دوران  در  که 
آنچه پس از دریافت حق اقامت توسط پناه جو اتفاق 
می افتد هدایت هدفمند پناهنده به جایگاهی است 
به  اجبار  است.  گرفته  نظر  در  وی  برای  دولت  که 
یادگیری زبان تنها تا سطحی که قادر به انجام کارهایی 
که  است  تعریفی  پایین  سطح  باشند.  پایین”  “سطح 
و  می برد  بکار  کارها  برخی  به  اشاره  برای  جامعه 
ارزش گذاری  و  دسته بندی  را  جامعه  افراد  و  کارگران 
که  می شوند  گرفته  کارهایی  به  پناهندگان  می کند. 
پایین ترین  در  و  می خواهد  کمی  زبانی  دانش  غالبا 
اقشار  که  سطحی  دارد.  قرار  دسته بندی  این  سطح 
حارض در آن، صدای ضعیف تری نسبت به سایرین در 
روند سیاسی آملان دارند. هرچند که پناهندگان در هر 
طبقه ی اجتامعی ای که باشند قانونا از حق مشارکت 

سیاسی منع شده اند.

یا  برای داشنت شغل  این سیستم شانسی  پناهنده در 
انجام فعالیتی که خود می پسندد ندارد. حق شهروندی 
دانش  از  وی  که  می گیرد  تعلق  پناهنده  به  زمانی 
واسطه ی  به  و  باشد  برخوردار  آملانی  زبان  حداقلی 
چندین  مدت  به  کاری   سابقه ی  زبان  حداقلی  دانش 
سال داشته و مالیات پرداخت کرده باشد. عدم پیروی 
از این ساختار تعریف شده توسط دولت می تواند به 

حذف کمک های مالی دولتی ختم شود.

چرا به خیابان می آییم
با  مواقع  اکرث  در  که  پناه جویان  خیابانی  اعرتاضات 
رادیکال محسوب  اقدامی  اعتصاب غذا همراه است، 
شده و تبعات خطرناکی از نظر جسمی و روحی برای 
شخص اعتصاب کننده در پی دارد. اما عدم بهره مندی 
پناه جویان از حقوق سیاسی و شهروندی آنان را عمال 
در موقعیتی قرار می دهد که جایگزینی جز به خطر 
نداشته  اهدافشان  به  رسیدن  برای  جانشان  انداخنت 
باشند. از سوی دیگر با توجه به سخت تر شدن قوانین 
فاز  وارد  نیز  پناه جویان  مقاومت  جنبش  پناه جویی، 
رادیکال تری خواهد شد. »رادیکال« تعبیری است که 
رسانه های جریان اصلی آملان در واکنش به اعرتاضات 
لیربال  جوامع  در  برده اند.  بکار  پناه جویی  گذشته ی 
منفی  معنایی  بار  با  واژه ای  رادیکال  “اعتدال گرا”،  و 
است و عامدانه آن را با افراط گرایی اشتباه می گیرند. 
رادیکال به اقشاری اطالق می شود که از نظر سیاسی 
علیه وضع موجودند. این عدم سنجیده گویی سیاسی 
معرتض،  پناه جویان  سیاسی  اعرتاضات  با  مواجهه  در 
آنان را در مقابل بخش عمده ای از جامعه که خواهان 
ثبات سیستم حاکم هستند نیز قرار می دهد، در حالی 
فعالین  آنچه  علی رغم  معرتض،  پناه جویان  اکرث  که 

چپ گرا متصورند، برای اینکه جزوی از سیستم باشند 
تالش می کنند و هرگز قصد مبارزه با آن را ندارند.

برای  شهروندان  در  اراده ای  و  عزم  دیگر  سویی  از 
منی شود.  دیده  پناه جویی  سیستم  و  رشایط  تغییر 
پناه جویی  حوزه ی  در  شهروندان  فعالیت های  عمده 
کمی  بسیار  تعداد  که  است  خیرخواهانه  ای  اقدامات 
پناه جویی  مشکل  می دهد.  پوشش  را  پناه جویان  از 
شیوه ی  به  آن  با  مقابله  و  است  سیاسی  مشکلی 
فعالیت های خیرخواهانه جدا از انجام وظایف دولت 
توسط شهروندان، تقلیل وظایف شهروندی و انسانی 
اما  است.  ستم  تحت  افراد  و  پناه جویان  مقابل  در 
گرفته  نادیده  همواره  که  مهمی  نکته ی  بین  این  در 
خود  وظایف  انجام  از  دولت  امتناع  دلیل  می شود 
است. به عنوان مثال محرومیت پناه جویان از یادگیری 
به “بازگشت  آنان  انزوا و اجبار  با هدف  زبان آملانی 
کالس های  است.  مبداء شان  کشورهای  “به  داوطلبانه 
یادگیری  به  کمکی  هیچ  تنها  نه  خیریه  آملانی  زبان 
زبان منی کنند٬ بلکه نشان از خوانش اشتباه از رشایط 
این گونه  دارند.  جامعه  اعضای  دیگر  نیاز  و  سیاسی 
»داوطلبانه«  اصطالح  به  بازگشت های  آمار  که  است 
در حال افزایش است درحالی که پتانسیل اکتیویستی 
جامعه مشغول برگزاری کالس های زبان آموزی، رایگان 
کردن ورودی کنرست ها برای پناه جویان و فعالیت   در 

راستای سیاست های ادغامی دولت است.
نیز  امن  فضایی  به  سیاسی  فعالیت  برای  پناه جویان 
دسرتسی ندارند. فضایی که آزادانه آنچه فکر می کنند 
سیاسی  گروه های  دیگر  با  و  بیاورند  زبان  به  را 
فعالیت  حداقل های  که  آنجایی  از  کنند.  همکاری 
سیاسی )آشنایی با قوانین و ساختار سیاسی، ارتباطات، 
جلسات  برگزاری  محل  و  تجهیزات  مالی،  امکانات 

از  دسته  آن  است،  بومی  گروه های  انحصار  در  و...( 
پناه جویان اکتیویست که استقالل فکری شان را حفظ 
می کنند حامیت گروه های بومی را از دست می دهند 
سیاسی  استقالل  که  پناه جویانی  می شوند.  حذف  و 
عمال  نیز،  است  برخوردار  برایشان  کمرتی  اهمیت  از 
تبدیل  شهروندان  سیاسی  گروه های  آلت دست  به 
اعرتاضی  کمپ  قسمت  در  که  هامن طور  می شوند. 
توسط  ماندن  حق  از  متفاوت  تعبیر  شد  داده  رشح 
می دهد  قرار  موقعیتی  در  را  پناه جویان  شهروندان، 
از حق  تعریف شهروندان چپ گرا  که  آنچه  برای  که 
ماندن است، بجنگند. دیگر پیامد منفی اتکای سیاسی 
به گروه ها و حامیان بومی، مواجهه با اکتیویست های 
از  آن دسته  به  پاره وقت  اکتیویست  است.  پاره وقت 
اکتیویست هایی گفته می شود که در زمان تحصیل در 
تجربه  را  سیاسی  فعالیت  می گیرند  تصمیم  دانشگاه 
کنند و از خالء پناه جویان اکتیویست که به واسطه ی 
سلب حق سیاسی شان اتفاق افتاده استفاده و جایگاه 
پناه جویان را اشغال می کنند. عمر سیاسی این دسته 
از اکتیویست ها به کوتاهی دوران تحصیالتشان است 
و به واسطه ی عمر کوتاه سیاسی شان، فعالیت هایشان 
کوتاه مدت  دستاوردهای  به  رسیدن  راستای  در  را 
درسدن،  اعرتاضی  کمپ  در  می کنند.  برنامه ریزی 
موافقت  هامنا  که  پناه جویان  خواست  اعالم  از  پس 
اعضای  متامی  پناهندگی  درخواست  با  بی قیدورشط 
به  انتقاد  در  پاره وقت  اکتیویست های  بود،  کمپ 
خواسته ی پناه جویان اعالم کردند که حق پناهندگی با 
یک مبارزه دست یافتنی نیست و بهرت است خواسته ی 
نزدیکی  در  فروشگاه  »احداث  دهند.  تغییر  را  خود 
هر کمپ پناه جویی« خواسته ی پیشنهادی شهروندان 
واقع  در  بود.  درسدن  اعرتاضی  چادر  ناشهروندان  به 

این دخالت پایانی بود بر حرکت اعرتاضی پناه جویان 
بودند که  آنها فراموش کرده  اعرتاضی درسدن.  کمپ 
تنها دلیل همراهی شان با معرتضین پناه جو، جایگاهی 
در  پناه جویان  بود.  شده  تحمیل  آنان  به  که  است 
جایگاه اجتامعی ای قرار دارند که صدایشان را کسی 
گروه های  و  حامیان  بود  این  بر  قرار  و  منی شنود 
بومی کمک کنند به واسطه ی چادر اعرتاضی درسدن 

صدایشان شنیده شود. امری که اتفاق نیفتاد.
شاید دلیل اینکه چرا به خیابان می آییم را بشود خیلی 
نگرش  بدلیل  نه  ما  خیابانی  فعالیت  کرد.  بیان  ساده 
نه “مبارز” بودمنان. حضور  خاص سیاسی ما است و 
ما پناه جویان در خیابان حاصل استیصال ماست. نیاز 
واقعی پناه جویان را کسی منی داند و منی خواهد بداند. 
می شود.  گرفته  نادیده  پناه جویان  سیاسی  اندیشه ی 
پناه جو ابزار رویارویی احزاب سیاسی با یکدیگر است. 
روند  است.  گسرتش  حال  در  نژادپرستی  و  فاشیسم 
دیپورت پناه جویان رسعت بیشرتی گرفته و آن دسته از 
پناه جویان که به تعبیر دولت و دیگر شهروندان دارای 
“حق ماندن” شدند، رصفا حضوری فیزیکی در جامعه 
دارند که در نهایت به “بازگشت داوطلبانه” یا ایزوله 

شدن آنان در کمپ های پناهندگی ختم می شود.
موجود  رشایط  از  برون رفت  برای  راه کاری  بی شک 
با همبستگی  این مهم  پناه جویان وجود دارد و  برای 
غیرشعاری شهروندان با پناه جویان و شناخت آنان از 
رشایط گذشته و حال پناه جویان دست یافتنی ست. نیاز 
ترم های مختلف سیاسی  به حضور فعالینی است که 
برتر  جایگاه  دخالت  بدون  و  بین املللی  نگاهی  با  را 
خود تعریف کنند. حق ماندن، بدون حق سیاسی و حق 
دخالت در متامی پروسه های تاثیرگذار بر زندگی فرد را 

حق ماندن منی نامند.

در  عرص  شش  حدود  مه،   31 چهارشنبه  تظاهرات 
رشوع  آملان،  فرانکفورت  )فرودگاه(  هوایی  میدان 
شهرهای  از  راهپیامیی  این  رشکت کنندگان  گردید. 
بنزهایم،  دارمشتات،  ماینز،  ویس بادن،  فرانکفورت، 
به  تظاهرات  این  بودند.  آمده  گرد  و…  هپین هایم 
آملان،  از  افغانی  پناهجویان  اجباری  اخراج  مناسبت 
برگزار می گردید و قرار بود در یازده شهر دیگر آملان 

هم زمان، برگزار گردد.
بود  شده  اعالم  پناهنده گان  سازمان  توسط  تظاهرات 
و سازمان ها ونهادهای مختلف مدافع حقوق برش و 
حقوق پناهجویان در آن اشرتاک منوده بودند. حضور 
اعضاء وهواداران سازمان ما »پناهجویان و مهاجرین 
برای جهانی بدون مرز« در این تظاهرات پررنگ بود.

انفجار مبب قوی ای که در هامن روز در مرکز شهرکابل 
به وقوع پیوست اخراج اجباری امروزی افغانستانی ها 
را به تعویق انداخت. این خرب از طریق بلندگو توسط 

یکی از رشکت کنندگان اعالم شد.
کابل  شهر  مرکز  در  انفجاری  مواد  از  پر  تانکر  یک 
کشته  منجربه  که  شد  منفجر  افغانستان  پایتخت 
که  انفجار  این  گردید.  نفر  صدها  شدن  مجروح  و 
به  منجر  پیوست  وقوع  به  آملان  سفارت  نزدیک  در 
گردید.  آملان  سفارتخانه ی  ورودی  از  قسمتی  تخریب 
دولت آملان علت به تعویق افتادن اخراج پناهجویان 
در  سفارتخانه اش  کارمندان  را مرصوفیت  افغانستانی 
واقع  در  گفته  این  با  آملان  دولت  منود.  اعالم  کابل 

می خواهد از اشاره به ناامنی اوضاع افغانستان طفره 
رود و بی تفاوتی خود را نسبت به اوضاعی که مردم 
هرچند  دارد.  ابراز  شده اند،  روبرو  آن  با  افغانستان 
افغانستانی ها  که مجبور است به طور موقت اخراج 
برای  که  نابسامانی  اوضاع  این  اما  کند.  متوقف  را 
مردم افغانستان به بار آمده در نتیجه ی دخالت های 
امپریالیست ها، از جمله امپریالیسم آملان، ناشی شده 
است. دولتی که در به وجود آمدن این رشایط و اوضاع 
می رود  آن طفره  مسئولیت  قبول  از  اما  داشته  نقش 
که  عنوان  این  تحت  دسته  دسته  را  افغانستانی ها  و 
اوضاع افغانستان امن است، اخراج می کند. این توقف 
موقت اخراج افغانستانی ها به معنی آن است که در 
آینده ی نزدیک ازرسگیری اخراج رشوع خواهد کرد. در 
عین حال تحت فشار رشایط و اوضاع و همچنین در 
ونیروهای  پناهجویان  مبارزات  و  اعرتاضات  نتیجه ی 
مدافع حقوق پناهجویان عده ای از پناهجویان زندانی 

را، از زندان رها ساخت.
صفوف  در  تظاهرات  دراین  رشکت کننده  نیروهای 
به  را  پالکارت های شان  و  برنها  و  گرفته  قرار  فرشده، 
دوش می کشیدند. آنها با توان و نیرو، شعار می دادند. 
پرچم سازمان ما ”پناهجویان و مهاجرین برای جهانی 
طور  به  و  اهتزاز  در  مبارزه  این  در  نیز  مرز”  بدون 
که  زن  موزیک نواز  گروه  یک  بود.  منایان  برجسته ای 
نواخنت  با  بودند،  رسخ  کاله  و  سفید  لباس  به  ملبس 
بر  طبل های شان توجه مسافران را جلب می کردند و 

اعظمت راهپیامیی می افزودند.
میدان  که  دوم  ترمینال  راهروهای  از  راهپیامیان 
بین املللی شهر فرانکفورت در آن قرار دارد و روزانه 
ده ها پرواز از آن صورت می گیرد، گذشته و در هر یک 
از میدان های ترمینال توقف منوده و دایره ای را تشکیل 
سازمان ها  مناینده های  میدان ها  این  در  می دادند. 
سخرنانی می منودند. بیانیه ها پرشور و شعارها کوینده 
بودند. بیانیه ها به زبان های آملانی، انگلیسی و فارسی 
زبان  به  فارسی  بیانیه های  و  ایراد می گردید. شعارها 
آملانی وانگلیسی ترجمه و تکرار می شد. محور اصلی 
بیانیه ها و شعارها بر توقف اخراج اجباری قرار داشت 
سیاست های  سخرنانی ها  در  می کرد.  تاکید  آن  بر  و 
شعارها  داشت.  پررنگ  تبارز  آملان  دولت  فاشیستی 

حکم توقف فوری اخراج را ابرازمی کرد.
راهپیامیی حوالی ساعت هشت شام در قسمت درب 
از  برنامه  پایان  از  یافت. قبل  ورودی فرودگاه، خامته 
رشکت کنندگان، درخواست گردید تا در قسمت بیرونی 
درب میدان توقف منوده و به خاطر حادثه ی غمناک 
به  عده ای  منایند.  سکوت  دقیقه  یک  کابل  امروزی 
روشن منودن شمع مشغول شدند. آنها اسم افغانستان 
را با شمع ها نوشتند. بعد از یک دقیقه سکوت برنامه 

خامته یافت.
راهپیامیی  جریان  در  که  است  یادآوری  به  الزم 
حضار  بین  در  گسرتده  شکل  به  سازمان  اعالمیه های 

و مسافران، پخش ومحتوی آن به بحث گذاشته شد.
 

 گزارشی از اعرتاض علیه اخراج پناهجویان افغانستانی در فرودگاه فرانکفورت
پناهجویان و مهاجرین برای جهانی بدون مرز )افغانستان_ایران(

اینجا خوابگاه پناهجویان در نورنربگ است، از روز اول 
رشایط  بود  معلوم  شدیم  منتقل  خوابگاه  این  به  که 
سختی در انتظارمان است، همه چیز در این اقامتگاه 
خراب، فرسوده و غیرقابل استفاده است. در حالی که 
طبق قوانین بین املللی و قوانین خود آملان در خصوص 
حقوق پناهندگی اقامتگاهی که در اختیار پناهجویان 
یعنی  جهانی  استانداردهای  طبق  باید  می گیرد  قرار 
رشایط  باشد،اما  متیز  و  دست نخورده  نو،  کامال 
اقامت  آن  در  پناهجوها  که  خانه هایی  و  خوابگاه ها 
دارند کامال فرسوده و غیرقابل زندگی است. آن طور که 
شنیده ایم در ایاالت جنوبی آملان و آن طور که تجربه ی 
از  بحرانی تر  وضعیت  باواریا،  ایالت  در  می گوید  ما 
ایاالت دیگر است، چه در کمپ ها و چه در هایم ها و 
حتی خانه ها و این در حالی است که بیشرتین میزان 

پناهجویان در ایالت باواریا اسکان داده شده اند.
ما علی رغم گفتگوهای زیادی که با سوسیال داشته ایم 
ما  به  دائم  و  نرسیدیم  مثبتی  نتیجه ی  هیچ  به 
امروز و فردا می کنند.  بیهوده می دهند و  وعده های 
بین  ندارد  آملانی  اصلیت  خود  که  ما  هایم  مسئول 
پناهجوها با ملیت های متفاوت تبعیض قائل می شود. 
این سیاست در بیشرت خوابگاه ها به همین شکل وجود 
دارد و باعث بوجود آمدن جو راسیستی در خوابگاه ها 
قرار  با  می کنند  سعی  خوابگاه ها  مسئولین  می شود، 
دادن منافع پناهجوها با ملیت های متفاوت در مقابل 

هم از اتحاد آنها جلوگیری کنند.
دوم،  طبقه ی  کل  برای  هستیم  ما  که  اقامتگاهی  در 
توالت  تنها یک  داده شده ام،  اسکان  آنجا  در  که من 
و حامم وجود دارد. در هر اتاق 4 تا 6 نفر جا داده 
شده اند در حالی که ظرفیت هر اتاق برای نهایتاً دو 
برای  خصوصی  محیط  هیچگونه  و  است  کافی  نفر 
پناهجوها وجود ندارد. سیم کشی برق کامال قدیمی و 
فرسوده و روکار است و هر لحظه احتامل بروز حادثه 
و فاجعه می رود. جالب اینجاست که از ما توقع دارند 
ناچیز را سامل و متیز نگه  امکانات فرسوده و  این  که 
به  را  آن  بیاید  پیش  که مشکلی  در صورتی  و  داریم 
سوسیال گزارش می دهند، در حالی که کالً این وسایل 
خراب هستند. بله اینجا اروپایی است که همه جا آن 
را تبلیغ می کنند و به عنوان معیار زندگی استاندارد به 

حساب می آید.
با  جلسه  یک  که  بود  این  بر  قرار  قبل  هفته ی  در 
بود  آمده  ما  هایم  به  از سوسیال  که  بازرسی  حضور 
برگزار شود تا در مورد مسایل و مشکالمتان در اینجا 
درون  اینقدر  را  او  خوابگاه  رییس  اما  کنیم،  صحبت 
اتاق نگه داشت و براش چایی و شیرینی و... برد که 
مانده  منتظر  ساعت   ۲ در  پشت  که  افرادی  اکرثیت 
بودند ناامید شده و آنجا را ترک کردند. البته بعضی 
از پناهجوها رشوع به اعرتاض کردند که "درو باز کنید 
داده  قول  ما  به  تو  داریم،  کار  بازرس سوسیال  با  ما 

بودی" که بعد از این با تهدید رییس خوابگاه مواجه 
شدند که می گفت: "یتس ایش ویل آنروفن پولیتسای" 
)االن به پلیس زنگ می زنم(، و بعد از این خیلی ها به 
اتاق هاشون رفتند و تعداد کمی از ما باقی ماندیم که 
در نهایت موفق نشدیم بازرس را ببینیم. آنها عمال در 
وعده ی  ما  به  کردند.  ما ساخت وپاخت  جلوی چشم 
بازسازی خوابگاه را می دهند و با اینکار اعرتاض ها را 

می خوابانند اما هیچ کاری منی کنند.
اداری  و کل سیستم  آملان  برای دولت  دیگر  از سوی 
آنها و همه و همه اصال مهم نیست که چه بالیی رس 
پناهجوها میاد و این دقیقا عکس گفته های خودشان 
در رسانه هاست که هی تبلیغات می کنن و تو بوق و 
امکانات  آنها  به  و  می رسیم  مهاجرین  به  ما  که  کرنا 
سیاستشان  و  نیست  این طور  اصال  ولی  و...  می دیم 
به رصفه ترین  و  کمرتین  با  که  است  این  حقیقت  در 
هزینه ها پناهجویان را در هایم ها و خانه های درجه 
بتوانند  هم  راه  این  از  تا  دارند  نگه  پایین  به  صفر 
و  آملان  دولت  کنند.  کسب  بیشرتی  بازدهی  و  سود 
حامیان و متحدین آن در رسارس جهان، در هر جا و 
به هر شکلی به دنبال چپاول و غارت و استثامر اندک 
جان مانده برای پناهجویانی هستند که بخاطر فقر، 
بیکاری، جنگ، تبعیض، بحران های اقتصادی، استبداد 
از  خودکامه  حکومت های  و  دولت ها  دیکتاتوری  و 
به  آرزو  و  امید  هزار  با  و  گریخته اند  کشورهایشان 

اینجا آمده اند!

گزارشی از اقامتگاه های پناهندگی در نورنربگ
مهدی حسینی



more info / اطالعات بیشتر در وبسایت / plus d’informations / više informacija: oplatz.net facebook.com/solidarity.asylumseekers.berlin #refugeestrike @oplatz twitter.com/oplatz :للمزيد من المعلومات 62016 / 5 / #2 / 

»زنان در تبعید و یارانشان« در سال 2011 به وسیله ی 
که  آنان  با  هم بسته ی  کنشگران  و  تبعید  در  زنان 
سابقه ی پناهندگی نداشتند، شکل گرفت. ما با کمک 
همه ی  زنان!  برای  کمپ  به  "نه  نام  به  کارزاری  هم 

کمپ ها باید از بین بروند!" را پیش می بریم.
این شبکه اولین شنبه ی هر ماه، در ساعت یک عرص 
در برلین یا در پُتسدام گرد هم می آید تا اسرتاتژی های 
اگر  کنیم.  اجرا  را  آنها  و  بگذاریم  بحث  به  را  کارزار 
مایلید از این کارزار حامیت کنید، ما از حضور شام در 

این جلسات استقبال می کنیم.
این آدرس ما است در اینرتنت: 

 www.women-in-exile.net
توانید                                                                می  هم  فیسبوک  در  و 
را  ما  و  جستجو  را   Women in Exile & Friends

پیدا کنید.
کلن  در  اتفاقاتی  درباره ی  دوباره  تازگی  به  رسانه ها 
با  مرتبط  گزارش ها  دوباره  باز  و  کرده اند  گزارش 
خشونت جنسی است. در این مورد اخیر زنان پناهنده 
هستند که مورد آزار واقع شده اند. حاال در رسانه ها 
زیر  باشند،  واقعی  حتی  اتهاماتی  چنین  این که  خود 

سؤال برده می شود.
یک  در  کلن  در  پناهندگان  خانه ی  یک  ساکنان 
و خشونت  تعرض  جزئیات  درباره ی  نامه ی رسگشاده 
اِعامل می شود،  امنیتی  نیروهای  توسط  که  جنسی ای 
تعداد  تنها  که  واقعیت  این  کرده اند.  اطالع رسانی 
به  کرده اند  مطرح  را  خود  شکایت  زنان  از  معدودی 
عنوان مدرک بی اعتبار بودن ادعای آنان شناخته شده 

است. درباره ی کارهای پلیس در این روند پنهان کاری 
شده است: بعد از این که این اتهامات مطرح شد یک 
گروه پلیس با لباس های متحدالشکل در داخل کمپ 
پرس وجوکردند. این حضور و فشار از سمت پلیس برای 
ارائه ی اظهارات رسمی، خود به تنهایی به ایجاد هراس 
انجامید. این وضعیت باعث شد زنان احساس کنند که 
به جرمی متهم می شوند.  ارتکاب  به  دارند  آنها  خوِد 
این روند زنانی را که تازه درگیر یک وحشت بوده اند 
را دوباره درگیر وحشتی دیگر می کند، می ترساندشان 
درباره ی  دیگر  که  منجر شود  این  به  است  ممکن  و 

آنچه اتفاق افتاده حرف نزنند.
آموزشی  دوره هایی  اولین بار  برای  گذشته  سال  چند 
هدف  این  با  دقیقاً  شد  گذاشته  زن  پلیس های  برای 
برده  رنج  از خشونت جنسی  که  زنانی  با  بتوانند  که 
آملانی  زنان  برای  فقط  این  آیا  کنند.  مصاحبه  بودند، 

صادق است؟
براندنبورگ  در  پناهندگان  گروه  یک  تبعید  در  زنان 
ما  گذشته  سال  سیزده  طی  است.   )Brandenburg(
کمپ ها  در  شکایات  و  نارضایتی ها  به  را  توجهات 
فضای  نوع  هیچ  سکونت گاه ها  این  کرده ایم.  جلب 
مخصوص  محوطه های  در  حتی  ندارند،  خصوصی ای 
کرد.  قفل  منی توان  را  در  دستشویی ها  و  شستشو 
زنانی  روزمره ی  زندگی  از  بخشی  جنسی  خشونت 
از  خشونت  این  و  می کنند  زندگی  آنجا  که  است 
طرف کارمندان کمپ هم اِعامل می شود. در ماه های 
اخیر، بعضی موارد، از جمله مورد خشونت از طرف 
آیزن هوتن اشتات  در  آملان  رسخ  صلیب  کارکنان 

)Eisenhüttenstadt(، علنی شده است.
سازمان هایی  نیستند.  یگانه  اتفاقاتی  آملان  در  اینها، 
مانند زنان در تبعید اطالعات مرتبط با چنین اَعاملی 
از  بریده ای  ادامه  در  می کنند.  دریافت  روزه  هر  را 
 2015 تابستان  در  تبعید  در  زنان  که  را  پرونده ای 

جمع آوری کردند، می آوریم:
»ما هر روز در کمپ مورد اذیت و آزار جنسی قرار 
می گیریم، حتی یک زن هم وجود ندارد که داستانی 
متلک های  تهاجمی،  و  هیز  نگاه های  به  مربوط 
و  خودش  رضایت  بدون  شدن  ملس  نفرت انگیز، 
تالش های آشکار و مستقیم برای تجاوز، نداشته باشد.« 
آنها اذیت و آزار جنسی را به ما اطالع می دهند، بیش 
از همه این که مردان شب ها در اتاق آنها را می زنند، و 
وقتی زنان موضوع را به ماموران انتظامات می گویند 
منی  کاری  "ما  است:  قدیمی  داستان  هامن  همیشه 
بیایید  دوباره  شد،  تکرار  باز  اگر  ولی  بکنیم  توانیم 
شده  داده  موقعیت  از  درک  این  زنان  به  ما".  پیش 
اتفاق  و  باشد  نگذشته  کار  از  کار  که  موقعی  تا  که 
وحشتناکی نیفتاده باشد، هیچ اقدامی صورت نخواهد 

گرفت.
 ،)Eisenhüttenstadt( تنها در مورد آیزن هوتن اشتات
آملان  رسخ  صلیب  از   )Heimleitung( هایم  رییس 
متام  با  و  کامل  توضیحی  واقعه  در خصوص  خواسته 
هایم  رییس  کار  این  که  البته  بدهد.  ارائه  جزئیات 
)Heimleitung( مطلوب است. این هم خوب خواهد 
و  دهد  انجام  را  خود  مسئولیت  نهاد  این  اگر  بود 
وظیفه ی "حامیت مؤثر از زنان در مقابل خشونت های 

جنسیتی، که از آن خواسته شده، را به درستی اجرایی 
کند. این مسئله در سپتامرب 2015 مورد تأکید مجدد 
وزیر خانواده خانم شوزیگ )Schwesig( قرار گرفت 
که فضایی امن را برای زنان و کودکان درخواست کرده 

بود.
برای زنانی که تحت خشونت قرار گرفته اند عمومی و 
علنی کردن تجربه شان دشوار است. آنها گامن می کنند 
که مردان حرف آنها را باور نخواهند کرد یا خودشان 
گرفت.  خواهند  قرار  رسزنش  مورد  حمله ها  برای 
تصدیِق این مسئله که حق دارند از ابراز مشکل چنین 
درون  وضعیت  است.  روشن  باشند،  داشته  هراسی 

جامعه در این زمینه در حال بدتر شدن است.
چنین  مسببان  می خواهند  یارانشان  و  پناهجویان 
اتفاقات و خشونت هایی مالمت شوند. در کالوسنیتز 
)Clausnitz(، پناهجویان به خاطر دفاع از خود مقابل 
به نشانه ی توهین  را  اشاره شان  انگشت  جمعیتی که 
به آنها نشان می دادند، مورد بازجویی قرار می گیرند. 
خشونت فیزیکی پلیس توسط مسئوالن خفیف دانسته 
دنیای  می شود.  تلقی  مرشوع  آن  از  استفاده  و  شده 
وارونه: خشونت توسط کسانی اِعامل می شود که قرار 
است برای حفاظت از مردم در مقابل خشونت، آنجا 
خاطر  به  پلیس  و  امنیتی  نیروهای  مهاجامن،  باشند. 
کابوسی  مسئله،  این  منی شوند.  مجازات  اَعاملشان 
از خشونت  آنها  دیده اند،  که صدمه  آنان  برای  است 
گریخته اند و بعد، در جایی که در آن به دنبال امنیت 

بوده اند، هراس تازه ای را تجربه می کنند.
زنان در تبعید خواستار تعطیلی فوری کمپ ها هستند. 

رشایط زندگی در سکونت گاه جمعی، غیرقابل تحمل، 
و حفاظت از زنان و کودکان )اما نه فقط از آنها( در 

مقابل خشونت، رضوری است.
و  زنان  از  حفاظت  برای  وسیعی  سیاسی  مداخالت 
کودکان در مقابل خشونت رضوری است- در کمپ ها 

آنها تحت خشونت نهادی شده نیز هستند.
بافتار  از  خارج  نباید  پناهنده  زنان  علیه  خشونت 
)context( خود درک شود تا تبعیض و نژادپرستی را 
توجیه کند. زنان نباید به زنان پناهنده و زنان آملانی 

تقسیم شوند.
به[  ]هدیه  بسته های  یا   )Pegida( پگیدا  به  ما 
پناهجویان نیازی نداریم. ما نیازمنِد عمل سیاسی برای 
آزار  و  تعرض  و  مقابل خشونت  در  زنان  از  حفاظت 

جنسی و در مقابل خشونت فیزیکی هستیم.
ما خواستار کنش سیاسی کامل و جامعی هستیم که 
از همه ی زنان فارغ از وضعیت اجتامعی شان حفاظت 

کند.
باید  می زنند  دست  زنان  علیه  خشونت  به  که  آنان 
بابت رفتارشان فارغ از اصل و نسب، ملیت، مذهب یا 

رنگ پوستشان، پاسخگو باشند.
و  زنان  برای  کمپ  به  نه  است:  این  ما  خواسته ی 

کودکان! همه ی کمپ ها باید از بین بروند!
به استفاده از حقوق زنان به عنوان ابزاری برای توجیه 

تبعیض و نژادپرستی پایان دهید!
نه به استفاده ی اقتصادی به هزینه ی پناهجویان!

خشونت علیه زنان در کمپ ها را متوقف کنید
نامه ی رسگشاده از طرف زنان در تبعید و یارانشان

 African Refugees( اتحادیه ی پناهنده های آفریقایی
شهروندی  حقوق  جنبش  یک   Union )ARU
پناهنده های سیاه پوست در برلین است که به خاطر 
طول  در  و  پناهندگی  کمپ  در  من  تجربه های  متام 
مسیر پاساو به برلین بنیاد نهاده شده. این بنیاد با الهام 
کلومبا«  »گرادا  نوشته ی  مزرعه«  »خاطرات  کتاب  از 
بنیانگذاری شد. نویسنده ی این کتاب استاد دانشگاه 
هومبولت برلین است و مرا تشویق کرد به مطالعه ی 
بیشرت در مورد حقوق شهروندی آفریقایی-آمریکایی ها 
و جنبش پلنگ سیاه در آمریکا و پان آفریقایی هاـ  یعنی 
آفریقایی هایی که موفق به آزادی از استعامر شدند. 
قوام نکرومه گفته است: »ما باید آفریقا را متحد کرده 
و از استعامر رها کنیم.« سایر پان آفریقایی های جوان، 
در  را  نسلی  که  سانکارا،  توماس  و  لومومبا  پاتریس 
بیکو و  استیو  دهه ی ۸۰ شکل دادند، جولیوس ماملا، 
البته نلسون ماندال بودند. سایر متفکران و فعاالن در 
این زمینه مارتین لوترکینگ، فرانتس فانون، رزا پارکس، 
به  لوترکینگ  هستند.  ایکس  مالکوم  و  دیویس  آنجال 
همه جای دنیا سفر کرد و کوشید تا بین مردم آفریقا 
و سیاهان آمریکا ارتباط برقرار کند. پیام متام این افراد 
چنین است: »مهم این است که ما آفریقایی ها به یاد 
داشته باشیم که در طول دوران امپریالسم چه اتفاقی 
برای ما افتاد و خودمان را دربرابر آن قدرمتند سازیم.«

در حال حارض دو سال است که من در برلین هستم 
و تجربه ی کافی از خواندن »هیچ انسانی غیرقانونی 
نیست - بدون مرز و ملیت - اخراج را متوقف کنید!« 
را دارم. توان اعرتاض را یافته و خرسندم از اینکه از من 
شخصی ساخته که امروز هستم. به این دلیل که امروز 
من نظراتی متفاوت با زمان پیش از تجربه ی زندگی در 
کمپ و رشوع این شیوه ی جدید مقاومت )مقاومت 

چادر( در پاساو و برلین در اوت ۲۰۱۲ دارم.
مواجه  عجیبی  پرسش های  با  من  جا  همه  زمان  آن 
خاطر  به  که  را  دالیلی  لطفا  »می توانید  می شدم: 
آنها کشور خود را ترک کردید به من بگویید؟« -بله! 
اعرتاض  اینجا  در  دلیلی  چه  به  بگویید  »می توانید 
می کنید؟« -بله! »می توانید به ما بگویید که چرا شام در 
آملان هستید و نه در یک کشور اروپایی دیگر؟« -بله! 
»چرا آملان را انتخاب کردید؟… چرا منی توانید آملانی 
صحبت کنید؟… و چرا در اینجا تظاهرات می کنید؟« 
-بله!. من متوجه شدم که بعضی از واقعیات تاریخی 
در وجدان این جامعه گم شده اند. فکر می کنم اینها 
اروپا  آملان،  برلین،  در  ما  امروز  اساسی حضور  دالیل 
کشور  از  خارج  دیگر  جای  هر  و  آمریکا  در  بلکه  و 
استعامر  و  امپریالیسم  تاثیر  است.  قاره ی خودمان  و 
تعیین کننده ی وضعیت و رشایط کشورم اوگاندا و سایر 

کشورهای قاره ی آفریقا تا به امروز بوده است.
فعالیت   ،۱۸۸۴ سال  در  برلین  کنفرانس  زمان  تا 
اروپایی ها در آفریقا تقریبا به ۲۰٪ از این قاره محدود 
در  که  آملان  صدراعظم  بیسامرک،  فون  اتو  می شد. 
تعقیب سیاست متحد کردن آملان فضایی برای توسعه 

در اروپا منی دید، این کنفرانس را در برلین برگزار کرد 
به  بومی  فرهنگ  هزار  از  بیش  تقسیم  به  منجر  که 

پنجاه کشور جدید شد.
سپس پی بردم که این شهر، برلین، جایی که مقامات 
در  پناهندگی  برای  شانسی  هیچ  که  گفته اند  من  به 
که  طرحی  و  برنامه  که  است  جایی  دقیقا  ندارم،  آن 
قاره ی من را به طرز چشمگیر و بدی تحت تاثیر قرار 
برلین« که  داد در آن طراحی شده است. »کنفرانس 
فون  اتو  آملان  صدراعظم  اولین  توسط   ۸۵/۱۸۸۴ در 
را  اروپایی  کشور  چهارده  شد،  سازماندهی  بیسامرک 
گرد هم آورد تا آفریقا را بین خودشان تقسیم کنند. 
این طور که ادعا می شد، کنفرانس برای پایان دادن به 

برده داری برگزار شده بود.
درصورتی که این ادعا برای توجیه رفنت دوباره و دوباره 
آن  به  آفریقایی  رهرب  هیچ  و  شد  مطرح  آفریقا  به 
دعوت نشده بود. این کنفرانس هم اکنون با نام »تقال 
حل  برای  کنفرانس  این  می شود.  شناخته  آفریقا«  برا 
مشکالت سیاسی در اروپا توسط بیسامرک طرح ریزی 
شده بود، به این دلیل که در آن زمان انقالب صنعتی 
و رقابت رو به رشدی در حال وقوع بود. کشورهای 
تغذیه ی  برای  خامی  ماده ی  هامنند  را  آفریقا  عضو، 
منشوری  پایان،  در  گرفتند.  نظر  در  صنعتی  انقالب 
متشکل از ۳۸ کشور آفریقایی تشکیل دادند که متام 
راهربدها، برنامه ها و عالقه مندی های اقتصادی در آن 
شگفت انگیز  کرده ام،  مطالعه  را  آن  من  است.  آمده 

است و بسیار هوشمندانه.
خاطر  به  ما  که  باشد  ساده  این  گفنت  است  ممکن 
اینجا هستیم.  آن  تبعات  و  برلین در ۱۸۸۴  کنفرانس 
در  باید  آن  با  وضعیت  ارتباط  و  حقایق  این  ولی 
جامعه ی آملان و توسط مقامات آملانی تصدیق و اذعان 
شوند. چیزی که برای من اهمیت دارد، به طور خاص 
که  است  نامیبیا  در  ناما  و  »هررو«  مردم  نسل کشی 
بین سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۸ مرتکب آن  آملانی ها در 
شدند. مثال های بیشامر دیگری وجود دارند که تعادل 
زندگی را در آفریقا بهم ریختند و تا امروز نیز ادامه 

دارند.
را  آفریقایی  جوامع  و  شدند  تکه  تکه  مستعمره ها 
جنگ های  به  منجر  امروز  به  تا  که  کردند  تقسیم 
اوگاندا، کنگو،  داخلی متعدد شده است. در سودان، 
روواندا، نیجریه، مالی، نامیبیا، آفریقای جنوبی و سایر 
»همکاری  و  توسعه«  »اهداف  نام  به  آنان  کشورها. 
نظامی« قانونگذاران و حکومتداران را کنرتل می کنند. 
به عالوه، این که اروپا و بانک جهانی در این زمانه ی 
پسااستعامری -بلکه هم نواستعامری - بازار آفریقا را 

کنرتل می کنند و از بین می برند.
و  عرضه  صدد  در  آفریقایی  پناهنده های  اتحادیه ی 
انتشار این اطالعات است تا از فرآیند کاهش ترس و 

ایجاد برابری حامیت کند.
این انسانیت است که اهمیت  ما آزاد زاده شده ایم! 

دارد!

تاریخ سفید استعامر و پناهنده های آفریقایی
بینو، پناهجویی از آفریقا

با  همبستگی  درباره ی  را  منت  این  گرفتم  تصمیم 
با مسئله ی  بنویسم. مسلمن کمی  مسئله ی فلسطین 
ما تفاوت دارد، اما به عقیده ی من هامن نربد است. 
نربد برای عشق به انسانیت و به این دلیل است که 

ما مبارزه می کنیم.
بیایید خود را جای مردم فلسطین بگذاریم، خصوصن 
ماندن  زنده  برای  شب  و  صبح  مردم  که  غزه،  در 
که  نظامی ای  نیروهای  اشغال  تحت  و  می جنگند 
بیش و پیش از هر نیروی دیگری از طرف "عمو سام" 

حامیت می شوند، زندگی می کنند.
ساکنان این کشور )ارساییل( فرزندان و خاندان کسانی 
گرفته،  قرار  مورد سوءاستفاده  گذشته  در  که  هستند 
تحقیر شده و کشتار شده اند، و حاال خودشان هامن 
از  آنها  می گویم:  خود  با  می کنند.  دیگران  با  را  کار 
تاریخ هیچ چیز نیاموخته اند و تاریخ باید به ما درس 
بدهد. این در مورد پناهندگان در جهان که هیچ حقی 
و هیچ صدایی ندارند، هم صدق می کند. در غیاب ما 
برایامن تصمیم گیری می کنند، میلیون ها دالر به جیب 
می زنند و از نام ما استفاده می کنند. نهاینت با رهربان 
کشورهای ما مذاکره می کنند و پولی به آنها می دهند 
که ما را به کشورهایامن بازگردانند. در اینجا من برای 
در  نتوانستند  و  شدند  دیپورت  که  پناهندگانی  متام 
مقابل فشار روانی و مشکالت مقاومت کنند، احرتام 

قائلم.
مسائل  این  همه ی  به  توجه  در  عدالت  وظیفه ی 
ایجاد قوانین جهانی هستید،  کجاست؟ چرا به دنبال 
وضع  را  خودش  قانون  کسی  هر  نهایت  در  وقتی 
هدایت  برای  قوانین  این  بگویم،  ساده تر  می کند؟ 
هیچ کس  چون  شده اند.  وضع  فقیر  کشورهای  کردن 
منی تواند امنیت این کشورها را تامین کند، هامن طور 

قدرتی  قدرت رصفن  این  نیز منی توانند.  که خودشان 
تقلبی است برای بهره بردن به نام دموکراسی تصنعی.
خسته  ما  اسم  به  سود  کسب  این  از  پناهجویان  ما 
باشیم،  داشته  احتیاج  به کمک  زمانی  اگر  و  شده ایم 
هیچ کس برای کمک نیست. چه کسی می تواند به من 
بگوید آفریقا، آسیا یا آمریکا قاره های فقیری هستند؟ 
بگیرد،  تصمیم  خودش  برای  منی تواند  کشوری  وقتی 
حق حاکمیت چه معنایی دارد؟ کشوری که می تواند 
حمله  مورد  بین املللی  گانگسرتهای  ائتالف  طرف  از 
به خودتان  هنوز  و شام  شود،  تخریب  و  بگیرد  قرار 
تروریسم  و  خشونت  دموکراسی،  از  می دهید  اجازه 
حرف بزنید، در حالی که این شامیید که جهان را ترور 

می کنید.
در صلح  اجازه  منی دهید  ما  به  در کشورهایامن  شام 
منی خواهید  هم  خودتان  کشور  در  و  کنیم  زندگی 
ما  به  را  قوانین  خودمان  کشورهای  در  ببینید.  را  ما 
دیکته می کنید و وامنود می کنید که در حال محافظت 
اما در کشور خودتان آرام آرام ما را  از مردم هستید، 
می دهید.  جلوه  قربانی  را  خود  و هم زمان  می کشید 
همه ی آنچه از مشارکت شام در بازسازی به جا مانده، 
زخمی  و  کتک خورده  خیانت دیده،  پیشینیان  خون 
ماست، پیشینیانی که از آنها در جهت منافع خود در 
آزمایشات پزشکی استفاده می کردید. ولی هنگامی که 
یاد آوردن می شود، نوع برش حافظه ی  از به  صحبت 
سیاستمداران  که  زمانی  تا  جهان،  این  دارد.  کوتاهی 
ایدئولوژی وحشیانه و کشتارگر خود را متوقف نکنند، 
رنگ صلح به خود نخواهد دید. ایدئولوژی ای که فقط 
برای کسب قدرت و کنرتل این سیاره به آن باور دارند.

لباس های  در  را  سیاستمداران  که  وقت ها  بعضی 
شیک می بینم، که از بهرتین دانشگاه ها فارغ التحصیل 

شده اند، از خانواده های موفق و خوشبخت می آیند و 
می کنند،  مداوم  دچار هرج ومرجی  را  دنیا  نهایت  در 
خنده ام می گیرد. از خودم می پرسم چرا قدرت به مردم 
بی گناه، بی سواد و بی خامنان اعطا نشده؟ چرا که نه؟ 
تجربه ی  از  است  ممکن  آنها  که  دلیل  این  به  شاید 
گرسنگی، عدم وجود خانواده، مشکالتی که در زندگی 

دارند یا تجربه ی رسارس تنها بودن، استفاده کنند.
در »زندلینگرتور« در مونیخ، نربد ما از ماه سپتامرب در 
جریان است. نربدی برای زندگی و برای کرامت انسانی، 
برای دموکراسی، برای احرتام به حقوق اولیه، مثل حق 
کار و تحصیل. حق جابه جایی و حق زندگی کردن. من 
از طریق دعوت یک دوست، به گروه پیوستم و حاال از 
طرف هزاران پناهجو حرف می زنم. هرکس می تواند 
تظاهرات سازمان دهی کند، فقط به کارت شناسایی 
از حامیان و اجازه ی مقامات.  احتیاج دارید، گروهی 

آنقدرها که به نظر می رسد، سخت نیست!
ما از رسما می لرزیدیم، پنج روز زیر باران بودیم، به 
خاطر راسیست ها و نازی ها و غیره. ولی آنها منی دانند 
که با این کارها رصفن انگیزه  و فداکاری ما را بیشرت 
جنگیدن  از  رشیف تر  عملی  هیچ  چون  می کنند، 
راسیستی  فاسد  نظام  که  کسانی  و  رسکوب شدگان 
فرهنگی  تفاوت  از  فارغ  نیست.  زده اند،  پس  را  آنها 
و مذهبی، و تفاوت گرایش جنسی، ما از زندگی کنار 
به  داریم  لذت می بریم. قصد  »زندلینگرتور«  در  هم 
مبارزه  در  که جهان  نشان دهیم  مردم جهان  همه ی 
برای آزادی و برابری با ما متحد است. وقتی جوان های 
از  مونیخ  تا  برلین  از  که  می بینم  را  کشور  این  اهل 
مبارزه ی پناهجویان حامیت می کنند، نسبت به آینده 
احساس اطمینان می کنم، آینده ای که در آن مردمان 

نیک به رنگ عشق برای انسانیت به پا خیزند.

پناهندگان هیچ حق و صدایی ندارند
مصطفی، پناهجویی از جنبش اعرتاضی زندلینگرتور


