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   Heike Schrader" ھيکه شرادر: "نويسنده 
   ٢٠١۶ مارچ ٧آتن ــ                          

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی: ترجمه از المانی
   ٢٠١۶ مارچ ١٠برلين ــ                          

  
 

می سازد خود را محصور حکومت يونان   

  " ملیِخط" و احزاب مخالف يونان بر  حکومتتوافق
  

  :تبصرۀ مترجم
.  را بررسی می کندحاد زمان ما، که يکی از موضوعات نوشته و نکته ای را پيش کشيده از آتن نويسنده

احزاب يونان در مورد پناھجويان می نويسد، اما نوشته اش، اخير مات ًگرچه نويسنده، ظاھرا بر اقدا

در سرمايه داری  مند و جھان ستان زآ و نشان می دھد، که ممالک مسأله انداختهکل اجمالی بر نظری 

  . ايجاد بحرانھا تا چه حد منھمک می باشندجنگ اندازيھا و

.  اشاعه يابدAA-AA مارچ ٨جمه اش در صفحۀ  مارچ نوشته شده و قرار بود، که تر٧مقاله به تأريخ 

  . زن چيزی تقديم گرددمرتبتبود، که الزم بود در مورد " روز بين المللی زن"اما ھشتم مارچ 

مقالۀ خود را روزی از آتن منتشر ساخت، که اجالس سران اتحاديۀ اروپائی با " ھيکه شرادر"خانم 

 يک روز تمام تا شام را در بر گرفت، به تصاميمی ممالک سھيم درين اجالس، که. ترکيه دائر گرديد

گفته شد، که جانبين بر بسا نکات به توافق رسيده اند و قرار است، که متن توافقنامه به زودی . دست يافتند

افواھات تلويزيونی حاکی ازين است، که مسير بالقان به اسرع وقت به روی . در دسترس عام قرار گيرد

با سنگ يأس و نوميدی اميدوار ود گرديده و گويا شيشۀ اميد ھزاران پناھجوی ًپناھجويان کامال مسد

  .کوبيده می شود

از پسلگد کارروائيھای ند،  سھم مستقيم دارند، در صددروپائی و ناتو، که در ايجاد جنگھاممالک اتحاديۀ ا

ذب بيجای شدگان ــ  گرچه در ابتدای شيوع اين جنبش، در جلب و ج؛خود شانه تھی نمايندخانه برانداز 

  . و اطفال را در بر می گيرد ــ آغوش خود را باز گذاشته بودندانًکه غالبا جوان
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 شده و می خواھند آيندۀ که از بد حادثه پناھجوی جھان غرب جوانان افغان نيز شامل اين گروه اند، 

   .ود و فاميل خود را پی ريزی کنندمصون و مطمئن خ

د ي ضرورت دارد، باِّاشدو سرشار از انرژی  تازه نفس فراد خود بدين اه، کوطن داغديدۀمظلوم و مادر 

گفته و را مادام العمر ترک  آغوش مبارک و مھرآئينش  برومندش، که چه طور فرزندانری بنگردِری تِت

  !!!!!!!! پناه می برندبيگانگانمفت و رايگان در دامان 

  : و اينک ترجمه
 و ترکيه، که امروز در زمينۀ سياست مھاجرت دائر می گردد، از حمايت از نفرانس سران اتحاديۀ اروپائیدر ک

در رأس . پناھندگانی سخن زده نخواھد شد، که به خاطر جنگ و استثمار سرمايه داری و آفات ديگر فرار کرده اند

اپس به ترکيه آجندا اما اين نکته قرار دارد، که چه گونه و بدون ايجاد مزاحمت بتوان مھاجران ناخواسته را و

  .ًفرستاد و يا اين که چه گونه بتوان مسير ممالک بالقان را کامال مسدود نمود

اروپائی،   با سياست نژادپرستانه اش، خود را به مسير مسلطSyriza" سريزا"حزب بر سر اقتدار يونان به نام 

ارۀ کمپھای اجباری و نقاطی، که بعد از ايجاد مناطق خاص برای پناھجويان و فعال ساختن دوب. ه استبرابر ساخت

خط مشی "، روز جمعه اينک "ِافروس" و کشيدن سيم خاردار دور دريای  از آن بتوان پناھندگان را اخراج کرد

ِدر جلسه ای، به اشتراک رؤسای پنج حزب شامل پارلمان يونان تحت سرپرستی رئيس . را فارمولبندی کردند" ملی
اتحاديۀ اروپا "نفرانس  کردند، که قرار است امروز به کتوافقمتن موقفنامه ای ، ھمه به "ولوپولوساپروکوپيس پ"

  .عرضه گردد" ــ ترکيه

 

  ھزاران نفر شرايط طاقتفرسا را در کمپی در نزديکی: »ِدر پرتو انسانيت و ھمنوائی با پناھجويان«

)٢٠١۶ مارچ ۶. (، بر خود ھموار ساخته اند"مقدونيه"سرحد   

  :، اصل مطلب چنين به ميدان کشيده شد"در سايۀ انسانيت و ھمنوائی با پنھاجويان"بعد از پيشکش شعار دلکش 

مواد ناشی از تصميمات مؤسسات مختلف اتحاديۀ " را محترم شمرده و اعالم می داريم، که "امنيت مردم يونان"

  . "ُمراعات نمائيم، اروپائی را با دقت تمام
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  :اضح است، که در مورد تطبيق آن و

ًنظر به توان خود، خاصتا جھت مصون نگه داشتن سرحدات خارجی اتحاديۀ اروپا، خواھد "حکومت يونان 

" فرونتکس" که متن اين کاغذ بيان می دارد، نه تنھا ھمکاری با آژانس سرحدی ،درين ارتباط، قسمی." کوشيد

Frontexگزمۀ ساحلی اروپا"ين تحليل انکشاف آن به  شامل است، بلکه در جھت تقويه و تطبيق آن و در آخر" ،

  .تالش خواھد ورزيد

ِخره متوجه انسانانی ھم می شود،  انتقادی موجود نيست؛ که باالÄgiäs" ايگييس"در برابر عمليات ناتو در ساحل 
اروپا از اعضای اتحاديۀ . که از جنگھای برانگيختۀ پيمان نظامی جھان غرب، در صدد پيداکردن صيانت می باشند

 جھت یعالوه بر تقسيم مساويانۀ بارھا و سرپناه دادن پناھندگان، و در درجۀ اول روی دست گرفتن سريع تدابير

ً ااز ترکيه بخواھد، تا فوربايد عالوه بر آن اتحاديۀ اروپا . انتقال دوبارۀ مھاجران غير قانونی نيز، تقاضا می شود

 .تحاديه گرددمانع ھجوم پناھندگان به طرف ممالک عضو اين ا

 ــ بلکه تعھد احزاب مخالف، ھريک  Anel و Syrizaنه تنھا تعھد دو حزب بر سر اقتدار يونان ــ " خط مشی ملی"

Nea Domokratia و Pasok و To Potami  اتحاد مرکزی"رئيس حزب محافظه کار . نيز با خود داردرا "

 اش مبنی بر بررسی حکومت شامل تمام احزاب، به نام واسيليس لونتيس، ازين سبب دعوت نشده بود، که خواسته

وی خواسته بود، که در شرايط حاد کنونی، تشکيل حکومت متفق تمام احزاب شامل پارلمان يونان، . رد گرديده بود

  .کاغذ مشترک، در واقع سمتدھی در جھت ممانعت از پذيرش پناھندگان را تضمين می کند. بررسی گردد

ين اجالس حضور داشت، تا موقف و تيزھای خود را در قبال اط به حيث ناظر در، فقKKEحزب کمونست يونان، 

اين حزب رول و مسؤوليت ناتو و اتحاديۀ اروپائی را در به وجود آمدن جنبش . مسألۀ مھاجرت پيش نمايد

  :پناھجويان مطرح می کند

اولين مراجعۀ شان، از قبيل ترکيه و اردن و  از ممالک ًرأساتا وقتی که چنين سياستی ادامه دارد، بايد پناھجويان 

ًحزب کمونست عالوتا تقاضا کرد، تا قوای . لبنان، گرفته شده و به ممالک مورد پناه و پذيرندۀ شان انتقال داده شوند

. ً را ترک گفته و مناشير ژنف و حقوق بين المللی بشر را در مورد پناھجويان جدا مراعات نمايندÄgiäsًناتو فورا 

يس حزب کمونست يونان، ديميترس کوتسوباس، اجالس را قبل از ختم آن ترک کرد؛ يعنی پيش از آن که در رئ

  .حصه بگيرد" خط مشی مشترک ملی"مورد 

 ، که حضور پارلمانی ندارد و درين جلسه اشتراک نداشت، از حکومت يونان LAE، " اتحاد خلق يونان"حزب 

ات به روی پناھجويان و برداشتن سيمھای خاردار از سرحدات، تالش ًجدا تقاضا کرد، تا در بازگذاری سرحد

در غير آن بايد يونان، تمام تصميمات اتحاديۀ اروپائی را ويتو نمايد و اين کار را تا زمانی ادامه دھد، تا از . ورزد

ِمورد سوء " يشیحيوان آزما"استفاده می گردد و يونان به حيث " سپر بال"يونان به حيث کمپ تجمع پناھجويان و 
  .استفادۀ ممالک قوی اروپائی قرار می گيرد

. ، تقاضاھای خود را باز ھم بيشتر ساخت"اتحاديۀ اروپا ــ ترکيه"ائتالف جديد ملی، قبل از شروع اجالس سران 

ه حيث ُــ معاون وزير دفاع يونان ــ در تلويزيون يونان، وقتی افغانان را نه ب" ديميريس ويتساس"نظر به اظھارات 

در حال حاضر نود درصد تازه واردان، مھاجران " درجه بندی کنند، پس "ُمھاجر"، بلکه به حيث "پناھجوی"

  .  خواھند بود"اقتصادی

 )٢٠١۶ مارچ ٧معروفی ــ برلين، . خ(


