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 Von Kristian Stemmler -کريستين شتيملر: نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٩

 ميدان بازی اطفال درعقب سيم ھای خاردار
. را برای فراريانی که تھديد به اخراج از کشور المان می شوند، باز می کند" محبس به خاطر اخراج "شھر ھامبورگ 

  .اولين سرنيشنان اين محبس ، پناھجويان افغان ھستند که بايد به افغانستان بازگردانيده شوند

  
Foto: Axel Heimken/dpa- Bildfunk  

 . پناھجويان در رول پيش قراول  قرار داده استاخراج زمينۀ را درگ خود روشھر ھامب: ری فاميلھا در داخلنگھدا

  

 سياست  به تازگی ھااسنادی را ارائه داشتند کهدر سنات المان در ھامبورگ "  سرخ و سبز"نمايندگان احزاب 

شھر " فولز بوتلر"در اين ھفته در کنار ميدان ھوائی . پناھجوئی المان در خاصيت صھيونيستی بيشتری يافته است

، کار و فعاليت خود را آغاز می گردندھامبورگ زندان به دور انداختن پناھجويانی که با فشار و زور از المان اخراج 

  .توصيف می شود" محبس سراسری اخراجی ھا"می کند، که از جانب  رسانه ھا ی جمعی  به حيث 
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 انتقال و به  فقر و بدبختی  ه به کشورجنگ زدهکه دوبار پناھندگانی که درخواست پناھندگی آنھا رد شده، قبل از اين

اقھا مجھز است با ويلند و تکه ا طوری: داده شوند، دولت المان آنھا را دوباره صحيح در ناز و نعمت می پروراند

به اين مفھوم . اق ھا ميدان بازی برای اطفالتاق جداگانه برای کشيدن سگرت و در مقابل دروازۀ در آمد اتتلويزيون، ا

  نمايش داده شود به ديگرانه اخراج با تمام تجمل آن، ک

عضو شورای داخلی کشور که تعلقات حزبی ندارد، در سخنرانی مطبوعاتی که "   Bernd Krösser بيرند کروزر"

 Hamburger ھامبورگر آبندبلت"خالف گزارش  کانتينر ٩٠تأسيساتی با داشتن :  به روز جمعه نموده بود، گفت

Abendblatt "،" اين تأسيسات اگر دقيق تر گفته شود، يک ابزار مکمل تر جھت   .ھا نيست" يک زندان اخراجی

  .انجام کار ھای خروج پناھجويانی است که اجازه ندارند تا در المان اقامت نمايند

 را در آن  ماه١٨افزود، که در ديگر تأسيساتی که جھت اخراج پناھجويان مدنظر گرفته شده ، پناھجويان تا " کروزر "

 که در کنار ميدان ھوائی ھامبورگ در نظر گرفته شده، پناھجويان فقط تا چھار یرانند، مگر در تأسيساتذجا ھا می گ

  . می شونداسکان دادهروز 

پيش قراول و "تصويری که سنات شھر ھامبورگ می خواھد از خود به نمايش گذارد،  Weltبه اساس نوشتۀ اخبار 

 در حاليکه در يک شھری  مانند ھامبورگ که محالت فعال و اتحاديۀ . می باشد" يان در المانلجوج در اخراج پناھجو

کافی پول در چنين مواردی اقتصادی زجر و سختی می کشند، ديده می شود که خدمات ھای مردمی متواتر از تقليل 

 اين تأسيسات  به مصرف رسيانيده،  دولت عالوه به مبلغ اضافه از يک ميليونی که جھت ساختنزيرا، در اختيار دارند

 ميليون يورو در سال تخمين نموده است ، و آنھم برای  ١.١٨٨به مبلغ حد اقل " ولت"مصارف جانبی آن را اخبار 

" شليزويگ ھول اشتاين " از جانب ديگرآن۵ ھامبورگ و از طرف  آن ١۵ که از جمله   نفر٢٠نگھداری و اخراج 

  .مورد استفاده قرار می گيرد

 دو متر ديوار بلند با سيم خار دار احاطه کرده، که ارتفاعن را به  دورادور آبا آنھماين ساختمان، که نبايد زندان باشد، 

 و طور  دلخواه نمی شود به آن نزديک شد، بيانگر ھميشه چنين تجھيزاتی که. داردرا نيز ضميمه ميدان بازی اطفال 

  . می باشد تخريبگر و آشوبگر"ساکنان"برای " ساحۀ مطمئن "موجوديت يک 

گوگرد و اليتر در ساختمان ممنوع است، کسانی که سگرت می کشند مجبور ھستند تا : می نويسد" آبند بلت "طوريکه 

به اطاق مخصوصی که جھت سگرت کشيدن آماده شده، بروند و  سگرت خود را می توانند توسط  اتومات سوخت 

  ند تا بتوانند عاليم خود کشی را تشخيص بدھنده ان تأسيسات آموزش ديدکارمندان اي. بدون آتش روشن نمايند

 در ،نھاديست مربوط به کليساکه " دياکونيشن ويرک ھامبورگ"ت مديرۀ أاز جملۀ ھي " Gabi Brasch گابی براش"

ر  از کشور به درجۀ اول پ"ی اخراجمحبس" اظھار نمود، که اين junge Weltمقابل رسانۀ خبری يونگی ولت 

     ميليون يورو را برای١.۵شھر ھامبورگ مبلغ " .  است نگران کنندهیمصرف است و از لحاظ قانون اساسی سمبول

اين .  نده اکه آنھا مرتکب ھيچ جرم و جنايتی نشد  نفر در سال به  مصرف می رساند، در حالی٢٠ نگھداری و اخراج

و حمايت پناھجويان ، جھت ادغام آنھا در جامعه و ھمچنان مبلغ  می توانست  به طوری منطقی و با مفھوم جھت حفظ 

  .جھت پشتيبانی کسانی که داوطلبانه می خواھند به کشور شان برگردند، به مصرف برسد

آشکارا و "  Günther Burkhardt اردھکونتر  بورک" مدير امور کار برای پناھجويان، ،طبق گزارش رسانه ھا

المان آغازيست جھت عملی نمودن اخراج پناھجويان به طور بی رحمانه و خشونت اقدامات دولت "دقيق تر گفت، که 

ۀ  اجازیگاھ ی شود که ھيچئ اخراج پناھجويان ممکن است که منجر به اخراج انسانھامحبس مانند یتأسيسات. "آميز
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 که دولت المان گشتیز اين موضوع را به ارتباط توافقنامۀ  با" بورکھارد"" است نبوده اخراج آن ھا از کشور المان 

  .در شروع ماه اکتوبر با دولت افغانستان فيصله کرده بود، بيان کرد

  .شھر ھامبورگ به طور واضح و با بی صبری در انتظار است تا به اين توافق نامه تحقق ببخشد

ه سمت  سرنشين به روز پنجشنبه ب۵٠به روز جمعه  گزارش داد که يک طياره با  " taz تاتس" رسانۀ خبری 

  . افغانستان پرواز می کند

اخراج : گفت که " Christiane Schneider کريستينا شنايدر"سخنگوی سياسی پناھندگان جناح چپ مجلس 

و ھر لحظه امکان اتفاق حادثه ای دردناک پناھجويان و انتقال آنھا در يک کشوری که در آنجا جنک و ترور حاکم 

   .است، در حقيقت غير قابل تصور وجود دارد

 اس پ دی"فقط اين موضوع خطور نمود که يکجا با حزب  " Grünen سبز ھا"راجع به اين مسأله در ذھن حزب 

SPD " دقت شود تا از اخراج  اخراج پناھجويان از کشور بايد ا ھمزمان ب کهدر انجمن شھرداری  پيشنھاد نمايند

حزب سبز ھا در . ر ميدان ھوائی جلوگيری شوددپناھجويان به مناطقی که در آنجا جنگ و کشمکش وجود دارد، 

  . چيزی ندارند، تا قرار دھند"  Olaf Scholz اوالف شلس"مقابل سياست سرسختانۀ رئيس بلديۀ شھر ھامبورگ 

   

  : مترجمافزوده
  !خوانندگان گرانقدر

 يھوديان ساخته و  با ديدن عکسی که در ھمين مضمون نشر شده ، آيا اردوگاه ھای جور و ستمی را که نازی ھا برای

به يقين که اين عکس صحنه ھای دوران فاشيسم را که اکثر ما با . سيم خاردار احاطه شده بودند به خاطر نمی آورد؟

مطالعه از تاريخ فاشيسم در المان و ھم با ديدن فلم ھای سينمائی و فلم ھای مستند در سينما ھا و ھم در تلويزيون ھا از 

در کشور المان متواتر در معرض نمايش و ديد قرار " خوشبختانه"چنين فلمھائی . مجسم می سازدنظر گذشتانده ايم ، 

داده می شوند، که از يک جانب منظور از پخش فلمھا و اسناد دوران فاشيسم آموختن از تاريخ حاکميت فاشيسم المان 

ان در جھان و شور و عالقۀ خلقھا از است و از جانب ديگرجنبه ھای که حاکی از قدرت رھبری و نظامی فاشيسم الم

اوضاع حاکم در المان می باشد، به کار گرفته می شوند تا از اين طريق بتوانند افکار وروحيۀ فاشيستی را در مغز نسل 

  .ھای آينده زنده نگھدارند که ھيچ گاھی قدرت و حاکميت آنھا به فراموشی سپرده نشود

 يھودی ھا واردوگاه ھای پناھجويانی که در شھر ھامبورگ بنا نموده اند، اين است تفاوت ميان اردوگاه ھای: ناگفته نماند

که با وجودی که ھر دو اردوگاه با سيم خاردار احاطه شده است، در اردوگاه ھای يھودی ھا انسانھا با شکم گرسنه و با 

به زندانھا " تجمل و ناز و نعمت"انھا با کار شاقه به نابودی کشانده می شدند مگر در اردوگاه ھای پناھجويان افغان، انس

  .و کشتار گاه ھائی که خود عامالن آن ھستند، فرستاده می شوند

با وجودی که سابقۀ فاشيسم و نازيسم در المان به سالھای پيش بر می گردد و دوران حاکميت خود را ھم گذرانيده است، 

 سال قبل که به قيمت نابودی جان ميليونھا ٨٠به حوادث با آنھم خطرات ظھور دوبارۀ فاشيسم را جدی نمی گيرند و 

  .انسان در جھان تمام شد، نمی خواھند بينديشند

ًشرايط امروزی اروپا و خاور ميانه که مستقما با سياست اقتصادی و سياسی امپرياليسم ناتو و امپرياليسم امريکا گره 

  .ی کند که جرقه ھای از آن را در المان می توان ديدخورده است، موج جنبش ھای فاشيستی را ھر روز باز توليد م
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فاشيست ھا ماھيت جنبش فاشيستی خود را پنھان نمی کنند، حتا آنھا از جانب دولت المان  در جنبش اوکراين که باعث 

طوری که ما دگرگونی اوضاع را در اوکراين از طريق . سقوط دولت آن کشور و جدائی کريمه شد، فرستاده شدند

  . ھای صوتی و نشراتی ديديم و خوانديمرسانه

که ھمان .. طوری که ما شاھد اوضاع در کشور المان ھستيم تحرکات فاشيستی گروه ھای نظير پيگيدا و ليگيدا و 

اين گروه ھای راست . فاشيستھا ھستند مگر تحت عنوان گروه ھای راست افراطی قلمداد می شوند، روز افزون می باشد

ميھن پرستان می نامند، در حقيقت نيرو ھای فاشيستی ھستند که از نظر سياسی سطح آگاھی آنھا باال افراطی که خود را 

سازماندھندگان اين جريان کسانی ھستند که در داخل دولت المان کار می کنند، چه  در داخل قوای نظامی و . نيست

ر المان در حال رشد است گروه ھای فاشيستی در افکار فاشيسم د. پوليس است و چه ھم در داخل مقامات بلند پايۀ دولتی

المان فعاليتھای زيادی را چه از طريق به راه انداختن تظاھرات و تجمعات آشکار و مخفی عليه خارجيان، مسلمانان و 

پناھندگان به راه می اندازند و چه ھم از طريق آتش زدن کمپ ھا و خيمه ھا و الگر ھا که باعث قتل و نابودی، ترس و 

مھاجرانی که به اثر جنگھای خانمان سوزی که با تجاوزات و مداخالت نظامی . وحشت ميان مھاجران می گردد

در جريان ...امپرياليستھای ناتوئی و امپرياليسم امريکا در کشور ھای مانند افغانستان، عراق، سوريه و شمال افريقا و

ان نفر سرحدات زمينی، بحری و ھوائی را که توسط ساالنه ھزار .است، مجبور به ترک کشور و فاميل می گردند

نظاميان دولتی و خصوصی کنترول و محافظت می شوند  با تمام خطراتش طی می نمايند و به کشور ھای اروپائی به 

  .خصوص اتحاديۀ اروپا مجبور به مھاجرت می شوند

به طور مثال اگر ما کشور المان را در نظر زمائی که به يکی از کشور ھای اتحاديۀ اروپا درخواست پناھندگی می دھند 

زيست .  می شونداسکان دادهبگيريم، ديده می شود که پناھجويان در اردوگاه ھای تحت نظارت قوانين پناھجوئی 

اجباری پناھجويان در فضای بيرون از جامعه يعنی در اردوگاه ھا و خيمه ھا و کمپ ھا، پناھجويان را از عرصه ھای 

 ھمواره تھديد به ديپورت ،، اقتصادی و اجتماعی که به يقين قصد ورد به آنھا را دارند، دور نگھداشتهفرھنگی، سياسی

پناھجويان بايد مطابق به نياز ھای سيستم سرمايه داری، مراحل ادغام . به مثابۀ شکنجۀ دايمی آنھا را عذاب می دھد

 .شدن رادر خاک المان طی نمايند

 المان می نمايند به اين معنا که پناھجويان بايد ھر ۀ صحبت از ادغام آنھا در جامعھميشهن در حاليکه دولت و مردم الما

  . و کار ياد بگيرند تا در جامعه پذيرفته شوندبچه زود تر زبان بياموزند، درس بخوانند، کس

ايط و خواست در صورتی که پناھجويان از اجتماع به کلی دور نگھداشته می شوند، چطور قادر خواھند شد تا شر

  . برآورده سازند فاشيستی آنھا را

ضرورت، خواست و نرخ ارزان بازار کار و سرمايه است، که  . کشور المان به نيروی کار ارزان و مطيع نياز دارد

ًد پناھندگان  را به عرصۀ کار، و آنھم به کار ھای بی ارزش و غير قانونی که دولت از آن کامال اطالع دارد، وزمان ور

  .بسته می سازدوا

حزب حاکم در المان به رھبری انگال مرکل، حزبی است که در ظاھر موافق ورود پناھندگان است ولی باز ھم ھمين 

دولت المان . حزب است که عليه نيرو ھای فاشيستی اقدامات الزم را انجام نمی دھد و مبارزۀ قاطعانه را اعالم نمی کند

  . که چنين نيروھائی چھرۀ جھانی کشور المان را خدشه دار نسازددر مقابل آنھا تا سرحدی پيش می رود

در ھر کشوری که دولتھای راسيت برسراقتدارھستند، رشد باورھای نژاد پرستی و تحرکات شبيه فاشيستی و يا مستقيم 

 و نيرو ھای تحرکات فاشيستيی که از پوپوليسم دولتھای راست تغذيه می کنند، با ھدف قرار دادن پناھندگان، خارجيان

  .چپ، می خواھند تا داليل واقعی بحران اقتصادی و بيکاری را بپوشانند


