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  پرسش و پاسخ : ٢٠١۶ جون ٢٠ّقلم محمد قنام از پزشکان بدون مرز، ه ب
   حميد بھشتی: ازرگردانب

  ٢٠١۶ جون ٢۴
 

  چرا پزشکان بدون مرز
   اروپا نمی پذيرند؟ۀاديديگر پولی از کشورھای اتح

 
    

ار ان، م اموس، يون دش در ف٢٠١۶ چس اردار و دو فرزن سر ب ا ھم د ب روری ولي راری ب ه و پس از ف راق گريخت  از ع

  .ندِطوالنی اکنون در کمپ رسيدگان، نمی دانند چه کن

ی صورت ، ميليون يورو کمک۵٠حقيقت اين است که اينچنين چشم پوشی از  ازمان ھای غيردولت  به ندرت از جانب س

  تالکسکاال-گرفته است 

  

   اروپا نمی پذيرند؟ۀچرا پزشکان بدون مرز ديگر پولی از کشورھای اتحادي

ز می باشند دول اروپا ديوارھای بلندتری ايجاد که در سراسر جھان دائم شمار بيشتری از انسان ھا در حال گري در حالی

ا دور  ليس مرزی را به کار میونموده و سگ ھا و پ ای اروپ گيرند تا انسان ھای محتاج به کمک و حمايت را از مرزھ

  .وليت روشنی در قبال پناھجويان داردؤّاين عکس العمل از جانب قاره ای خشمگين است که مس. نگاه دارند
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د و ئیحات روانی و جسمی انسان ھاتيم ھای ما جرا داوا می کنن د م شان آورده ان  را که اين جراحات را با خود از موطن

شته استئینيز جراحاتی را که راھکار به وحشت اندازی اروپا در عرض .  بدانھا در طول سفر پر خطرشان موجب گ

دۀبحيردوسال گذشته ده ھزار انسان در راه رساندن خويش به اروپا از طريق  ه ان شتر . ( مديترانه جان باخت اطالعات بي

  ) مديترانهبحيرۀدر باره فعاليت پزشکان بدون مرز در 

  

  ساالنه چه مبلغی پزشکان بدون مرز از اتحاديۀ اروپا دريافت نموده است؟

الی از ناحيۀدر شبک ا مؤسسات ۀ جھانی پزشکان بدون مرز مجموع حمايت ھای م ۀ اروپ ورو ب١٩ اتحادي ون ي وده  ميلي

ا کمک مالی از جانب ٢٠١۶در سال . است ۀ اروپ ا١٠ و اتحادي شور اروپ ردئی ک يماز بل:  صورت می گي ارک، ، دج نم

 .، اسپانيا و انگلستانارویلند، نا، ايرلند، لوگزامبورگ، ھالمان

روژه ھای ٣,٩ المان از دولت ٢٠١۵ در سال المانِپزشکان بدون مرز  ا کشور ۵ ميليون يورو برای پ  دريافت ئیافريق

ه ٢٠١۶برای سال .  ميليون يورو بوده است١١۶,۶کمک ھای دريافتی شخصی بالغ بر . نمود الی ب أمين م  قراردادھای ت

يدافريقائی کشور ۵ ميليون يورو برای پروژه ھای ۴ميزان  د رس ام خواھن ه انج ه ب زر .  بسته شده اند ک دون م پزشکان ب

  . نخواھد کردالمان ۀرجدرخواست کمک مالی ديگری از وزارت امور خا

  

   پزشکان بدون مرز در سراسر گيتی به چه ميزان بوده است و از کجا تأمين می گردد؟ۀ  ساالنۀبودج

رز توانست در سال ۀشبک دون م انی پزشکان ب غ ٢٠١۵ جھ اونی خويش ١,٢٨ مبل روژه ھای تع رای پ ورو ب ارد ي  ميلي

ه % ٩٢. رد يورو بود ميليا١,۴۴کمک ھای دريافتی به ميزان . ھزينه نمايد ی از ناحي کمک ھای دريافتی در سراسر گيت

ق سياسی .  ميليون حمايتگر دريافت گشت٧,۵ ستقل از عالئ د م اين کمک ھا و حمايت ھای شخصی به ما امکان می دھن

ناخته  ه رسميت ش سته ب وان بيطرف و غيرواب ه عن ز ب ده ني ری ھای پيچي ا و درگي رده و در جنگ ھ و اقتصادی عمل ک

ار در زمين. باقيمانده از جانب دولت ھا و منابع بين المللی می رسد% ٨. يمشو رای ک رز ب دون م دان ۀپزشکان ب  آنچه ب

  . و کشورھای وابسته بدان استفاده نمی کنداتحاديۀ اروپا گفته می شود از کمک ھای ئیبحران پناھجو

  

  پزشکان بدون مرز از اين تصميمی که گرفت چه قصدی دارد؟

اال گذشته ما ھمواره از در طول س د راه، راھکار اتحاديۀ اروپ ه جای راھکارھای وحشت افکن و س ه ب م ک ته اي ّ خواس

اه مدت تغ. حفاظتی را برگزيند ا در کوت دييما انتظار نداريم که سياست اروپ ون در عمل . ر ياب ذاکراتیاکن ان م  در جري

صميم عدم دريافت .  کشور ديگر قرار دھند١۶رای  با ترکيه را مبنای تقليد باتحاديۀ اروپااست که قرارداد  اذ ت ا اتخ ما ب

ان و مرگ ئیکمک از کشورھای اروپا اجران و فراري ان مھ ج و حرم  می خواھيم به صراحت از سياستی که موجب رن

  .بسياری از آنھا می باشد، فاصله گيريم

  

  چرا اکنون اين تصميم اتخاذ می شود؟

ار ما بارھا دلواپسی خود را در قبال  سياست اروپا و کشورھای عضو آن نسبت به مھاجران، پناھندگان و پناھجويان اظھ

ی .  با اين مواجھيم که سياست اروپا موجب رنج روز افزون انسانھای مزبور استًو مستقيما)  سرگشادهۀنام(داشته ايم  ب

د گر سان، از خشونت در وطن خويش می توان ه ھر ان ان حمايت باشد، توجھی بدين اصل انساندوستانه ک ه و خواھ يخت
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ذيرا . برای پزشکان بدون مرز بسيار مھم است سانھاست پ ما کمک ھای دولی را که سياستشان اينچنين موجب خسران ان

  . نيستيم

  

نظر شما . قرارداد اتحاديۀ اروپا با ترکيه حاوی اين مورد نيز ھست که دول اروپائی اشخاصی را از خود ترکيه بپذيرند

  ه چيست؟در اين بار

شورھای عضو  اير ک ان در يکی از س تقرار دائمی پناھجوي ه اس وط ب ای مرب ام طرح ھ ا انج ۀ اروپ وده و اتحادي ادر ب  ن

ه . مشروط به اين قيد می باشد که ھمزمان افراد ديگری به ترکيه پس فرستاده شوند شار يافت ام انت ه آخرين ارق ا توجه ب ب

ور در ع رارداد مزب ق ق اه، شمار ٣رض در اين زمينه بر طب ستقر ۵١١ م ا م د در اروپ سته ان الی سوريه توان ن از اھ  ت

  . ھزارتن که استقرار دائمی خواھند يافت ذکر شده بود٧١اما در ھدف ياد شده در قرارداد مزبور رقم . گردند

ه ھدف اصلی خود ئیاين قرارداد را کشورھای اروپا وده  موفقيت آميز ارزيابی نموده اند، با اين استدالل ک أمين نم را ت

ا. ِ، که ھمان بستن راه رسيدن انسانھا به اروپا باشدندا ل فاکتورھ دامی در مقاب ه اق ود ک ن ب د در اي ه ش ی ک ه ئیغفلت ه ب  ک

انع می ًھنوز ھم مرز ميان سوريه و ترکيه کامال. فرار و ويالنی انسانھا منجر می گردند صورت نگرفت وده و م  بسته ب

  .گردد که انسانھا بتوانند جان خود را نجات دھند

  

   مديترانه جلوگيری شود کمک می کند؟بحيرۀکه از مردن انسان ھا در  آيا قراردار مزبور به اين

دون مرز در. بله، در واقع نيز انسان ھای کمتری به يونان وارد شده اند ه پزشکان ب  سال ١۵ اما با توجه به تجربياتی ک

، اين به زمان احتياج دارد تا انسانھا در کوشش برای رسيدنشان به اروپا راه ھای ديگر و بسيار ھم ندگذشته کسب کرده ا

د . خطرناکتری را بيابند ور نماي ما بسيار نگران اين ھستيم که اين قرارداد اشخاصی را که از طريق يونان می آمدند مجب

دا مديترانه يعنی از مصر يا ليبيبحيرۀسافات ميانی  مبحرکه برای گذشتن از  به اين ا را انتخاب کنن ه ايتالي ن راه  .  ب در اي

د٢٠١۶پرخطر در سال  ا ٢٠١۶در سال .  نسبت به سال گذشته تا کنون دوبرابر انسان جان خود را از دست داده ان  ، ت

  . به ايتاليا بوده استابي مديترانه مرده اند که بيشترشان در راه مصرو ليبحيرۀ تن در ٢٨٠٠کنون 

  

  از نظر پزشکان بدون مرز عواقب قرارداد اتحاديۀ اروپا با ترکيه در يونان چيست؟

دً تن واقعا٨٠٠٠سه ماه پس از آغاز تحقق اين قرارداد اکنون  ر شده ان ين گي ان زم ا .  در جزائر متعلق به يون ين آنھ در ب

دصدھا کودک بی سرپرست و بسياری خانواده ھا ھستند ه ان ستان گريخت ه از جنگ ھای سوريه، عراق و افغان ا .  ک آنھ

امالًغالبا اً تحت شرايط ک ساعد در کمپ ھ ه انتظار پس ئی نام د ب ده و مجبورن داری ش د نگھ ر شده ان يش از حد پ ه ب  ک

  .فرستادن به ترکيه باشند

ِلس بس به تشخيص کارکنان پزشکان بدون مرز فزونی شۀ  در جزيرقره تپهدر کمپ  ُ ه دارای ِ ِمار بيماران وحشت زده ک ِ
ه  دام ب ی و اق د  غمگين ی مانن دگی ھای روان عکس العمل ھای ناشی از استرس شديد بوده اند ديده شده و نيز آثار آزار دي

اطالعات بيشتر در اين زمينه در پروژه ھای مھاجران از جانب . (خودکشی، ترس و رنج و استرس پس از وقوع سانحه

  ) در اروپاپزشکان بدون مرز

  

  تصميم مزبور با توجه به اقدامات پزشکی برای بيماران تحت مداوای پزشکان بدون مرز چه معنا دارد؟
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اپول ھای . اين تصميم بر بيماران و اقدامات مربوط به رسيدگی به آنھا ھيچ تأثيری ندارد ۀ اروپ دکی اتحادي ط بخش ان  فق

ديون  پزشکانۀتأمين بودج% ٩٢.  ما ھستندۀاز کل بودج ا م ون ۵,٧ بدون مرز را م دگان شخصی در از  ميلي ه دھن اعان

وال ه معم ود ک الی خ ای م ه ھ ا اندوخت صميم را ب ن ت ود ناشی از اي ستيم و کمب ان ھ ر جھ ل و ًسراس دامات عاج رای اق  ب

  .ضروری بوده اند جبران خواھيم کرد

دين ٢٠١۶ اپريلند به انجام خواھند رسيد و از  پايان می ياب٢٠١۶قراردادھای جاری تأمين مالی که اکثرشان در پايان   ب

  .سو از بستن قراردادھای تازه صرفنظر شده است

دتامالی دارد ۀ اندوختآنقدر پزشکان بدون مرز  دام نماي ه سرعت اق وارد ضروری ب ال م د در قب اری از .  بتوان ا ھر ک م

اودن مبالغ دريافتی از جانب دستمان برآيد خواھيم کرد تا جای خالی ايجاد شده به خاطر صرفنظر نم ۀ اروپ ر اتحادي  را پ

  .کنيم

  

ه چه نند با صرفنظر کردن از پول اتحاديۀ اروپا به کار خود ادامه دھنکه پزشکان بدون مرز می توا در حالی د، ديگر ب

  دليل اعانه دھندگان شخصی به انجام کمک ھای خود ادامه دھند؟

دًپزشکان بدون مرز اساسا به انفاق ميليون  د فعاليت نماي ه بتوان ستگی و بيطرفان دون واب ا ب د است ت سان نيازمن ا . ھا ان م

ردم ئیاميدواريم اين تصميم مان که از سياست تھديد حق پناه جو رای م م ب ه اي  و رنج دادن فراوان به انسانھا فاصله گرفت

  .مک ھای مالی زيادی به ما شده استدھا و کئياز زمانی که ما اين تصميم را گرفته ايم تا کنون تأ. قابل پذيرش باشد

  

  د؟ند موضع ارزشی خويش را در مقابل سازمان ھای کمک رسان ابراز نماينپزشکان بدون مرز چگونه می خواھ

ی ئیپزشکان بدون مرز کمک سازمان ھا ی طرف ی ب ا يعن  را می پذيرد که با ارزش ھای ما مناسبت داشته و با اصول م

پزشکان بدون مرز فقط کمک . بستگی و بی طرفی در قبال قدرت ھا مغايرت نداشته باشنددر قبال حمايت طلبان، عدم وا

ز .  ما ھمساز باشندۀ را می پذيرد که با ارزش ھای انسانی و نيز اھداف اساسنامئیاز جانب شرکت ھا ين جھت ني ه ھم ب

 جنسی، قماربازی و قرعه کشی  دخانيات، محرک ھایۀ جنگ افزار، توليد کنندۀما ھيچ کمکی را از شرکت ھای سازند

ما ھمچنين کمک شرکت ھای داروسازی را نمی پذيريم زيرا عاليق اقتصادی و فروش . لی نمی پذيريمحو مشروبات الک

د در  ر باش اران کشورھای فقي ه بيم توليدات آنھا با گرايشات پزشکان بدون مرز که عرضه نمودن داروھای ارزانقيمت ب

  .تعارض است

  

ز چرا پزشکان ب دون مرز از دخالت در سياست اروپا خوداری ننموده و کار خود را بر انجام کمک ھای پزشکی متمرک

  نمی کند؟

شاھده می ۀما پزشک ھستيم و نه سياستمدار و در بار ان م دامات خود در سراسر جھ ه در اق يم ک  چيزی صحبت می کن

مما در ماه ھای گذ شته بارھا به عواقب خسران بار سياست ا. کنيم وده اي ه . روپا در قبال پناھندگی و مھاجرت اشاره نم ب

ا يم ھ شتر ت سانی ئیموازات آن اقدامات خويش را گسترش داده ايم و ھر چه بي ال بحران ان ا در قب م ت وده اي  را ارسال نم

 نمی توانيم ھيچ ما.  که به کمک نيازمند گشته اند ياری رسانيمئی اقدام نموده و به انسان ھااتحاديۀ اروپاناشی از سياست 

شورھای عضو آن تأاتحاديۀ اروپاکمکی را از جانب  الیئي و ک يم در ح ا را  د کن ان سياست آنھ وازات آن قرباني ه م ه ب ک

  .مداوا می کنيم
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  د؟ند بود کمک مزبور را تأئيد نماينتحت چه شرايطی پزشکان بدون مرز حاضر خواھ

ا د جھت ک ه باي دمؤسسات اروپا و کشورھای عضو اتحادي ه تصحيح نماين د . ر خويش را از پاي االترين اولويت می باي ب

ند. امنيت راه ھای فرار به اروپا باشد اری می باش ه حفاظت و ي اج ب . گريزندگان از درگيری ھا، خشونت و تعقيب محت

  .اروپا نبايد حق پناھندگی را از سياست خود در قبال فراريان حذف نمايد

  :منبع

https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/aerzte-ohne-grenzen-verzicht-auf-eu-gelder-faq  

 

 

 
 


