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  ٢٠١۶ اکتوبر ١٨

 ٢ - اتاشغال و محدوديت ارتباط
 در آديس آبابا در المان  در قبال پناھجويان خانم صدر اعظمدفاع ۀ در باربحثبا :  گزارش ويژه– برلين/ آديس آبابا

 می باشد نه فقط به جھت المانحبشه که سالھاست طرف ھمکاری . ی خويش پايان می دھدئريقاافروز سه شنبه به سفر 

 نقش معاون را بازی می کند، بلکه عالوه بر آن سه چھارم ميليون پناھنده افريقا در شرق المان و امريکانظامی در قبال 

اين بار از جمله پروژه ای برای انجام . ارد از ادامه سفرشان به اروپا جلوگيری کند، پذيرفته است قصد دالمانرا که ای 

ريقای شرقی در دست افدر تمام ، المان، آژانس متعلق به دولت GIZ در نظر گرفته شده است که » مديريت مھاجرت«

ی افريقاويژه در خدمت مجھز ساختن مرزھای  مزبور به ۀتحقيقات تلويزيونی برمال ساخته اند که پروژ.  داردءاجرا

 اروپا قرار است کمپ ھای ۀھمچنين به حمايت مالی اتحادي. شرقی به مدرن ترين تکنولوژی شنود و مراقبت می باشد

انجام اين پروژه شامل بر اتيوپی نيز می .  برای پناھندگان ايجاد نمايند،محصوری را که مجھز به ساختمان زندان ھستند

نيروھای فشار حبشه فقط از پايان سال : ن خود را به شدت سرکوب می نمايداگرچه دولت آنجا سالھاست مخالفشود، ا

در آغاز ماه جاری در اعتراضی که با .  تن از شرکت کنندگان تظاھرات ھا را به قتل رسانده اند۵٠٠گذشته قريب به 

، روز سه شنبه در مرکل، المانکه خانم صدر اعظم  در حالی.  تن کشته شدند٧٠٠شرکت انبوھی از مردم برگزار شد 

ِھايله ماريام دسالگنآديس آبابا با نخست وزير اين کشور   دولت اتيوپی در روز .تظاھرات شدت می يابد  مذاکره داردِ

  .يکشنبه وضعيت عادی اعالم نمود

  

  حضور المان

 برسد، روز دوشنبه با رئيس جمھور نيجر، ، مرکل، در شب سه شنبه به آديس آباباالمانکه صدر اعضم  پيش از آن

بدين قرار .  در قبال پناھجويان صورت داده بوددفاع برای گسترش ھمکاری ھای نظامی و ئیممدو ايزوفو توافق ھا

عالوه .  اقدامات جانبی برای ايجاد يک پايگاه نظامی را در نيامی به موازات گسترش فرودگاه آنجا انجام خواھد دادالمان

برای .  خواھد کردأ را به ارتش نيجر داده و نقش مشاور را در آموزش سربازان اين کشور ايفئیکاميون ھابر آن 

با اين مبلغ قرار است وسايل .  ميليون يورو در اختيار نيجر می گذارد۴٠ در سال آتی المانمتوقف ساختن پناھجويان، 

. واد مخدر، نقل و انتقال تسليحات و پناھجويان الزم استتردد و ارتباطی تھيه گردند که برای مبازره با معالمالت م

 ميليون ١٧ِبرای آگادز واقع در شمال نيجر که مرکز ھمه گونه معامله و تردد پناھجويان می باشد خانم صدر اعظم قول 

 با تشديد  استقرار نظاميان خود راالمانبدين ترتيب دولت . يورو را برای ساختن راھھا و تأسيسات آموزشی داده است
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تمامی اين ھا در راستای .  در آنجا تلفيق می نمايدالمانمحدوديت ارتباطات برای پناھجويان و نيز افزايش حضور 

  ]١.[شکستن موقعيت ممتاز فرانسه در مستعمرات سابق اين کشور است

  
  Salzburg24/8.8.2016: کشته در تظاھرات حبشه۵٠ بي قر-منبع 

  کشورھای حائل

.  سياست محدوديت پناھجويان را در آديس آبابا نيز به پيش بردالماندر روز سه شنبه قرار است خانم صدر اعظم 

کشور مزبور در چارچوب .  عمل می کندافريقا در شرق المان و امريکا در نقش معاون نظامی ًاتيوپی سالھاست عمال

 بوده و در چارچوب افريقا کشورھای ساحل شاخ کنترول در خدمت AMISOM در سومالی افريقا ۀنيروی اتحادي

شوند، شکاف که از جانب برلين و واشنگتن حمايت می  * (UNAMID, UNMISS, UNISFA)عمليات سه گانه 

 در قبال ئفاععالوه بر اين حبشه اکنون نقش کشور حائل برای ]. ٢[ميان سودان جنوبی و سودان را به پيش می برد 

. در اين کشور در حال حاضر قريب سه چھارم ميليون پناھجو به سر می برند. پناھجويان را نيز بر عھده می گيرد

 ميليون يورو برای ٧٠برلين تا کنون . از سرزمين حبشه عبور می کندشاھراه محوری فرار از سوماليای متالشی شده 

ی ھمکاری المان ۀجامع (GIZآژانس ۀ عالوه اتيوپی اکنون در پروژه ب. نگاھداری پناھجويان در حبشه آماده ساخته است

 مھاجرت، ترت بھ بوده و به قصد مديريافريقانيز جذب گشته است که شامل بر تمامی کشورھای شرق ) ھای بين المللی

 مزبور که برای مدت سه سال برنامه ريزی شده و ۀ پروژGIZبنا بر اطالعات داده شده از جانب . سازمان يافته است

 اول برای ايجاد ۀ ميليون يورو حمايت می گردد، در درج۴٠ اروپا با ۀ ميليون و از جانب اتحادي۶ برلين با ۀاز ناحي

 است که قادرند خريد و فروش ئیی شرقی در قبال پناھجويان و تقويت نھادھاافريقاھماھنگی در سياست کشورھای 

  ].٣[انسانھا را تعقيب نمايند 

  

  کمپ ھای پناھجويان مجھز به ساختمان زندان

 عمل کنند تحقيقات افريقااين را که چگونه قرار است نھادھای دولتی برای جلوگيری از تجارت با انسان در شرق 

ُرپرت ماينز« تلويزيونی ۀبرنام  ۀکاری يکی از پروژه ھای اتحاديۀ بر اساس اين تحقيقات برنام. برمال ساخته است» ِ

.  می باشدافريقالمبرداری و رصد کننده به کشورھای شرق ف مرزی مانند دوربين ھای کنترولاروپا صدور تکنولوژی 

ه ای را تھيه نموده و قصد دارد اطالعات عالوه بر اين دولت سودان می کوشد بانک اطالعاتی مجھز به اطالعات چھر

فوق الذکر بنا بر اطالعات ۀ در پروژ.  اروپا قرار دھدۀ در قبال پناھجويان در اختيار اتحاديتقابلدست آمده را برای ه ب
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بر اساس . گرفته شده است که شامل بر ساختمان زندان نيز می باشند ايجاد کمپ ھای پناھندگان نيز در نظر رپرت ماينز

 مھاجرت ۀاز يکی از رؤسای ادار. ی نيز در مذاکرات مربوطه حضور داشته استالمانت أاين تحقيقات دستکم يک ھي

: است کرديم بدين قرار صحبتی در باره اش المانت أيکی از اھداف بزرگی که ما با ھي«: سودان نقل قول می شود

آنھا می .  در کمپ ھای محصوری نگاھداری گردند که ھمه گونه کمک ھا در آنجا بدانان خواھد شددپناھندگان می باي

ھدف اصلی اين است که پناھندگان کمپ ھای .  که برايشان ترتيب داده خواھد شد شرکت نمايندئیتوانند در پروژه ھا

  ].۴[»  قرار گذاشتيمًی کامالمانالت أاينھا را ما با ھيۀ ھم. جديد را ترک نکنند

  

  :دستگير و برگردانده شده

نجامند گردند به چه عواقبی می توانند بي مرزی می کنترولی شرقی که مجھز به تکنولوژی افريقاکشورھای اين را که 

در  تن از اھالی اريتره ۴۴٢بر مبنای اين گزارش .  يافتجونمی توان در يک گزارش مطبوعاتی مربوط به اوائل 

بر اساس اطالعات کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل . سودان دستگير و بالفاصله به کشورشان انتقال يافتند

UNHCRبر اساس اين ]. ۵[ با عنوان پناھنده به ثبت رسيده بودند وجود داشتند ً در ميان آنان شش تن نيز که رسما

را با جديت » مديريت جريان پناھجويان« دريافت می نمايد تا  ميليون يورو۴٠ اروپا ۀگزارش خرطوم از جانب اتحادي

بنا بر اين گزارش وجوه داده شده برای تھيه دستگاه ھای رصد کننده اطالعات چھره ای، . بيش از پيش سامان دھد

 استان کمپ ھای پناھندگان می بايست در ھر دو. وسائل تردد و ايجاد دو کمپ محصور پناھندگان در نظر گرفته شده اند

  .سودان، گدارف و کاساال، واقع در مرز اريتره ايجاد گردند

  
   در اتيوپیسرکوب خونين تظاھرات مسالمت آميز مردم

  فشار شديد

شنبه در آنجا حضور می يابد حمايت از کشوری است که سالھاست  از اتيوپی که خانم صدر اعظم روز سه المانحمايت 

 نيرو ھای ٢٠٠۵در سال . شدت با اپوزيسيون خود برخورد می کنداری نزديک داشته و در عين حال ب ھمکالمانبا 

ايد  تن از تظاھر کنندگان صلحجو را که عليه تقلبات انتخاباتی معترض بودند کشته و ھزاران و ش٢٠٠سرکوبگر دولتی 

از آن زمان بارھا سرکوب مرگبار صورت گرفته، . دھھا ھزار تن را دستگير و در کمپ ھای ويژه زندانی کردند

بر طبق گزارش . روزنامه نگاران منتقد دائم بايد در ھراس دستگيری به سر برند. زندانيان را شکنجه کرده و می کنند

 روزنامه نگاران با ھر گزارش ٢٠٠٩ به ضد ترور در سال روزنامه نگاران بدون مرز از زمان تصويب قانون موسوم

اعدام ھای خالف قانون اشخاص نامطلوب نيز گزارش ]. ۶[ن با حبس ھای طوالنی مجازات می گردند ا مخالفۀدر بار
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ھيجانات ناشی از .  تن  از تظاھر کنندگان شمرده شده است۵٠٠تا آغاز تابستان امسال کشته شدن قريب . شده است

 تن ٧٠٠ منجر به کشته شدن اکتوبر ٢ در Oromo نعمت وابستگان قوم ارومو ۀت نظاميان اتيوپی در جشن شکراندخال

  .گشت که دولت حبشه فزونی شمار آنان را مردود می داند

  
  ٢٠١۶بر و اکت٧ آبابا در سيظاھرات آد

  در وضعيت فوق العاده

بنا بر اطالعات اپوزيسيون حبشه، فعاالن ارومو بدين روش روی . در روزھای گذشته اعتراضات دوباره شدت يافت

لت و نيز مؤسسات متعلق به خارجيان را که بر اراضی آورده اند که کارخانجات متعلق به اشخاص نزديک به دو

قصد آنھا از اين کار اينست که با تضعيف شديد اقتصادی، . غصبی بنا گشته اند تخريب، يا به کلی ويران می سازند

در زمان . وضعيت فوق العاده اعالم نمود) اکتوبر ٩(دولت حبشه در روز يکشنبه ]. ٧[دولت زير فشار قرار گيرد 

ِ، مرکل، در روز سه شنبه در آديس آبابا با نخست وزير حبشه، ھايله ماريام دسالگن در المان خانم صدر اعظم رۀمذاک ِ
به وجود .  شدن می باشدکنترول در قبال پناھجويان ، اين کشور در معرض خطر غير قابل دفاع ساير اقدامات برای ۀبار

اما اين ھا برای برلين دليلی برای خودداری از .  اخطار داده بودآمدن ھمين وضعيت را اپوزيسيون حبشه بارھا به دولت

  . بوده است، نيستالمان حمايت از دولت سرکوبگر حبشه که تا کنون نيز مورد حمايت ۀادام
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