
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 Sebastian Carlens"  زبستيان کارلينز: "نويسنده

 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از

  ٢٠١٧ فبروری ١٢

  راندن به کام مرگ

در پاسخ . است" KZ اردوگاه ھای يھودی ھا مشابهوضعيت " داخل مرز ليبيا بلی  دراردوگاه ھای: دولت معتقد است

  "!بلی"با صراحت اعالم می دارد " آيا چنين امری مطابق ارزشھا و عاليق دولت المان است؟"به سؤال 

  "ارزشھا و عاليق المان است؟"مطابق به 

  

اجرای حکم مرگ، شکنجه، : يبيا نوشته بود المان در ماه جنوری در بارۀ وضعيت فراريان لۀوزارت امور خارج

 .تجاوزات جنسی، تھديدات مانند تعليق در بيابان ھمه در آنجا در دستور کار است

  REUTERS/Hani Amara: عکس

  

دولت فدرال .  به روز دوشنبه در برلين ابالغ نمودSteffen Seibert "شتفن زايبرت" طوری که سخنگوی دولت المان

يونگه "به گزارش از رسانۀ خبری.  پالنھای اتحاديۀ اروپا را به خاطر جداسازی اروپا تغيير دھدالمان می خواھد تا

ً افريقا است، قبال در کنفرانس سران اتحاديۀ ھایھستۀ اين پيشنھادات،  که تأسيس اردوگاه ھای داخل مرز  jW)" (ولت

 Brüssel " بروکسل" اروپا به روز دوشنبه در وزير خارجۀ اتحاديۀ.   شده بودمطرح" مالتا"اروپا به روز جمعه در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تأکيد نمود، که مھاجران به ھيچ صورت نبايد دسترسی به بحيرۀ مديترانه پيدا کنند تا از آنجا جرأت فرار به اروپا را 

يا ليب جنگ ھای داخلی . چنين امر اجباريی ارزشھا و عاليق المان را نشان می دھد Seibert" زايبرت"به گفتۀ . نمايند

   .  منجر شد، عامل اصلی چنين وضعيتی در آن منطقه می باشددر ھم شکستن ليبياکه 

در زمينۀ کنترول ھجوم  Ägäis-Route "ايگيز"در خط سير " از طريق توافقنامه با ترکيه ھم اکنون : گفت" زايبرت"

 خط سير فراريان از طريق آبنای معامله با رئيس جمھور ترکيه مانعزيرا .  موفقيت به دست آمدپناھندگان به اروپا 

  . داده می شوندیداخل ترکيه جادر ی ئ عربی  در اردوگاه ھاکشور ھای لذا فراريان  ه  شدBosporusباسفورس 

يک الترناتيو به فرار و يا "بايد حمايت کرده شوند، تا بدين وسيله " کشور ھای مبداء و کشور ھای ترانزيت: "وی افزود

  آشکار می سازد اتحاديۀ اروپا را یبشر دوسترياکارانۀ پالن " زايبرت"سخنان .تشکيل شود" مھاجرت

 KZروابط در اردوگاه ھای يھودھا "ه ي المان وضعيت فراريان در اردوگاه ھای ليبيا را شبۀوزارت امور خارج

  .توصيف کرده است 

 جنوری گزارش داده است، که ٢٩به  بعد ازيک مکاتبه با سفارت المان در نايجريا به روز يکشن jW)" (يونگه ولت"

با تمام دشواريھای موجود با آنھم  به طور سيستماتيک مرتکب نقض حقوق بشر می " در اردوگاه ھای فراريان ليبيا 

لفون ھای دستی و ويديوھا گرفته شده، به حيث مدرک ثابت می سازد که يعکس ھای اصلی واقعی که توسط ت. "شوند،

گزارش داده شده، در آنجا . ای يھودی ھا به اصطالح در زندانھای شخصی حاکم است اردوگاه ھهيمناسبات شب

شکنجه، تا صدور حکم مرگ مھاجرانی که قادر به پرداخت پول نيستند،  " داشته ازقاچاقبران، مھاجران را زندانی نگه

 انبه ادامه آن گفته می شود که شاھد، "تجاوزات جنسی، تھديدات مانند تعليق در بيابان ھمه در دستور کار قرار دارد

با .  از پنج تيرباران در ھر ھفته در يک زندان با دادن اطالعيه و ھربار به روز ھای جمعه صحبت کرده اندًاعينی دقيق

 جای برای تازه واردان در زندان را به وجود بياورند و به اين ترتيب می توانندبه قتل رساندن فراريان می خواھند تا 

  .ت سرپرست اردوگاه  را افزايش بدھندمنفع

 " انگال مرکل"  ليبيا،  صدراعظم فدرال المانی در اردوگاه ھای مرزیبا در نظر داشت اين چنين يک وضعيت

Angela Merkel (CDU) وئی ھفتگی، عليه اخراج پناھجويان ليبيا از کشور ي جنوری در يک پيام ويد٢٩ به تاريخ

وقتی که شرايط و اوضاع سياسی "  کرده شوند،اخراجانسانھا می توانند فقط زمانی : تالمان صحبت کرده است، وی گف

واضح می شود که در طول يک ھفته نظرات مرکل نسبت به فراريان تغيير اساسی خورده ". در ليبيا بھتر شده باشد

  .است

به  در پارلمان المان که    (SPD)رئيس جناح حزب "  توماس اوپرمن"، "يونگه ولت"به گزارش از خبری رسانی 

 پشتيبانی نموده، و تقاضای  اخراج فراريان قايقی (CDU)" توماس ديميزير"روز يکشنبه  از تدابير وزير داخلۀ المان

وزير خارجۀ جديد المان . به  شمال افريقا را نموده بود، وی به روز دوشنبه مورد انتقاد اعضای حزب قرار گرفت

 Eva" (ايوا ھوگل"ھمچنان  . شور ليبيا را به حيث يک مکان زياد نامطمئن ناميده است  ک (SPD)"زيگمار گابريل"

Högl  (  وی در مقابل مجلۀ صبح : عليه اخراج صحبت نمود" اوپرمن"معاونARD-Morgenmagazin ،در " گفت

به صورت ن دولتی يانوقو م احکاليبيا صلح برقرار نيست و ما نمی توانيم از اين نقطۀ نظر حرکت کنيم، که در آنجا  

  ".تطبيق خواھد شددرست آن 

 " Reuters" بعد انتقاد سرانجام متوجه اشتباه خود شده و در مقابل خبری رسانی رويتر ) Oppermann"( اوپرمن"

ا جوی کنيم، که چطور می توانيم در آنج و ی را جستئپيشنھاد می کنم که ما ھم در اينجا و ھم با کشور ليبيا راه ھا: گفت

ًکامال واضح است که ما در حال حاضر نمی توانيم ھيچ پناھجوئی . "وضعيت غير قابل تحمل پناھجويان را بھتر بسازيم
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در سياست برلين و بی ارزشی آنھا  نظرات ۀدر حال حاضر تغيير لحظه به لحظ. "را مسترد و در آنجا پس بفرستيم

  .شکار استآ

  

  :اشتدياد

  .  دوقسمت می کند، يکی قسمت اروپائی و ديگری قسمت آسيائی آنآبنای باسفورس شھر ستامبول را

آبنا ھای ترکيه با معيار باسفورس و دردانيل به شمول بحيرۀ مرمره که بحيره ھای سياه و مديترانه را با ھم وصل می 

جاور بحيرۀ سياه به اھميت تجارتی اين آبنا ھا برای کشور ھای م. سازد به مقايسۀ آبنای جبل الطارق اھميت بيشتر دارند

شمول کشور روسيه به حدی است که استفادۀ آزاد از آن در تجارت توسط موافقتنامه ھای بين المللی تضمين گرديده 

 تراکم کشتی ھای جنگی اياالت متحدۀ امريکا، انگليس و ، عالوۀ تراکم کشتی ھای تجارتیهدر اوضاع امروزی ب. است

  .مشق و تمرينات نظامی خود را پيش می برندده ھمه نيز مشھود بوروسيه در بحيرۀ سياه 
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