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  :Claudia Wrobel  Interviewکلوديا وروبل     : مجری مصاحبه -:*مصاحبه با ھاينا پيريس

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 
  ٢٠١۶ نومبر ٠۶
  

  تفاده از علم جھت سياست ضد مھاجرتاس سوء
  .قرار داده می شوند) راديواکتيو(پناھجويان خرد سال بدون سرپرست، جھت تعيين سن اصلی شان، تحت اشعۀ ايکس 

  

Foto: Felix Kästle/dpa-Bildfunk  

در مقابل " تعيين سن اجباری را متوقف کنيد" تحت عنوان٢٠١۶ نومبر ۴آنھا به روز جمعۀ گذشته يعنی به تاريخ 

  .برلين دست به اعتراض زدند" شاريتی"شفاخانۀ 

  

  "ھلينا پيرس"است با خانم در ذيل مصاحبه ای 

  

قرار ) راديواکتيو( اين که پناھجويان به خاطر تعيين سن، مجبور ساخته می شوند تا تحت اشعۀ ايکس :سؤال

ن شفاخانۀ اروپا شاريتی که مربوط به دانشگاه بگيرند، شما به روز جمعه عليه اين اقدامات دولت در مقابل کالنتري

قبل از اين که روی انتقاداتی که شما در زمينه داريد، صحبت نمائيم، می توانيد به ما . برلين است، اعتراض می کنيد

  توضيح بدھيد، که تعيين سن و سال چيست و مربوط به چه کساتی می شود؟
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ست مجبور ساختن پناھندگان خرد سال و بدون ھمراه و سرپرست  به درجۀ اول موضوعی که برای ما مطرح ا:پاسخ

آنھا مجبور . بسياری از انسانھائی که در اين کشور می آيند، به ندرت اسناد و مدارک شناسائی با خود دارند. است

ويند که سن شان ھستند تا نام و تاريخ تولد خود را بگويند، ولو که آنھا اسم و تاريخ تولد خود را ارائه ھم نمايند و بگ

ً سال است، در ھمه حالت اکثرا آنچه را که می گويند، مورد قبول قرار نمی گيرد، در نتيجه در ھر ايالت ١٨کمتراز  

المان در زمينه روشھا وشيوۀ ھای مختلفی را به کار می برند تا به زعم خودشان سن متقاضی پناھندگی را تعيين 

  . نمايند

  

  ائی مورد استفاده قرار می گيرند؟ کدام روشھا وشيوه ھ:سؤال

و مصاحبه  صورت می گيرد، در بسياری از شھر ھای المان در اين فاصله با پناھجويان ھنوز ھم فقط صحبت  :پاسخ

ود، تا بتوانند برلين و ھامبورگ طوری که ما می دانيم معاينات تحت اشعۀ ايکس تطبيق می شدر ، به طور مثال الکن

  .وانھا  سن و سال را تعيين نماينداستخبه وسيلۀ مطالعۀ 

  

   کجای اين روش قابل انتقاد است؟:سؤال

به مجرد اين که اشعۀ ايکس به کار گرفته شود، باعث تشعشع  امواج می گردد که بدن را تحت فشار قرار می  :پاسخ

ً، کامال "عۀ ايکسعوارض آن توسط اشت و تجويز در زمينۀ حفاظت بدن ازقبل خطرات واتخاذ تصميما" الکن در. دھد

 - واضح تنظيم شده است، با آنھم آنھا جھت دريافت يک نتيجه، متقاضيان را وادار می سازند تا بدان عمل گردن نھند

معاينات توسط اشعۀ ايکس امتناع  در صورتی که يک پناھجو از- نيستامری که برای ما به ھيچ صورت قابل پذيرش

به خود حق دھد تا به جريان امور پناھندگی وی خاتمه داده حتا مسألۀ مسکن و ورزد، ادارۀ امور پناھندگان می تواند 

   .ساير امتيازاتش را توسط ادارۀ امور جوانان به تعليق درآورد

  

  با اين نوع معاينات نمی توان الاقل نتايج دقيق تری به دست آورد؟:   اگر ھردو روش را مقايسه کنيم :سؤال

ۀ اشعه ايکس ھم می تواند مسايل غير دقيقی که تفاوت سالھای زيادی را نشان می دھد، از طريق معاينات ذريع :پاسخ

به عالوه اين که چه کس و يا منبعی، سفارش انجام آن کار را داده است، نيز در ارائۀ گزارش تأثير . عرض اندام نمايد

 زندگانی ديگری را پشت سر به خصوص وقتی که آن عکسھا با عکسھای اطفال سفيد پوست المانی که. گذار است

ًداشته اند، مقايسه گردد در حالی که اصوال اين که آيا به طور کلی مشابه وقابل مقايسه ھستند و يا نه ، اصال برای  ً

  .شان مطرح نبوده ھيچ گاھی چنان مقايسه ای مورد سؤال قرار داده نمی شود

  

يک شفاخانه، محيطی است که : قاد می کنيد به اين که مدت زياديست که شما در زمينۀ اين موضوع کار و انت:سؤال

آيا تا به حال از . در آن انسانھا بايد کمک کرده شوند، مگر امروز به خاطر تعيين اجباری سن و سال درگير است

  مقامات طرف مقابل  کدام عکس العملی در زمينه نشان داده شده؟

الکن ما به طور انفرادی و ھم طورجمعی از . ی نشان ندادهشاريتی در زمينه  به طور منسجم از خود واکنش :پاسخ

معاينات . جانب کارکنان انستيتو که آنھا ھم مانند ما به موضوع از ديد انتقادی می نگرند، استقبال و تشويق می شويم

ه دست مگر ما از جانب مقامات مسؤول اين انستيتو تا به حال  ھيچ جوابی ب. در انستيتو طب عدلی اجراء می شود
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يک مرتبه يک ايميل ھمراه با يکی دو لينک فرستاده شده بود، که آنھا می خواستند توسط لينک ھا بيان . نياورده ايم

  . قرار معلوم  اين روش تأئيد شده است. کنند، که چرا ضروريست تا جريان  دادرسی را مورد استفاده قرار بدھيم

  

اتی و مصاحبه به نظر  من نمی تواند دقيق باشد در نتيجه با امکان ھمچنان تعيين سن و سال از طريق صحبت :سؤال

 می گيرد شما به کدام يکی از آنھا جھت جريان دادرسی اولويت می دھيد و يا اين که ًکه فعال مورد استفاده قرار

  برنامۀ تعيين سن و سال  را به طور عموم رد می کنيد؟

 که ھدف از آن فقط تعيين سن و سال يک فرد باشد، می تواند ًطبعا صحبت و مصاحبه کردن ھم در صورتی :پاسخ

ضربه روحی باشد ، آرزوی ما در زمينه به عکس قضيه است، منظور ما صحبت و مصاحبۀ انسانی با يک فرد است 

  .که با آن بايد نيازمندی ھای شخصی يک فرد تحقيق کرده شود

 و ١٨ ، ١۶ تا سن وسال يک انسان را کشف کند، اين که يک انسان  در صدد آن باشدر ضمن انسان نبايد اينقدر زيادد

 کمک نياز دارد بيشتر از آن که  بهاين که آن فرد.  ھم به کمک نياز داردواگر يک نفر بالغ است، ا.  است ساله٢٠يا 

  . به بلوغ و عدم بلوغ وی رابطه بگيرد، تابع عوامل ديگر می باشد

  

  : مترجمۀافزود

  !خونندگان عزيز

استعمال  از پانزده سال بدينسو امپرياليسم جھانی با تجاوز عريان، ھمان طوری که کشور ما افغانستان را به البراتوار

سالح ھای گوناگون خود از بمب دستی گرفته تا استفاده از طيارات بدون سرنشين که در کمترين لحظه می توانند، 

  .دند، اين جنايات شان را در تمام کشورھا گسترش داده اندخلقھا را به مشتی خاکستر مبدل سازند، تبديل نمو

 با استعمال اين سالحھا از زمين و آسمان خلق افغان را به تباھی و قتل و قتال کشانده، اکثر قربانيان آن را اطفال، 

 حاصل نکرده قرار معلوم که امپرياليستھا ھنوز ھم از فجايع و تباھی خلق ھا رضايت. می دھندتشکيل زنان و جوانان 

اند، که امروز در کشور ھای المان و فرانسه البراتوار ھای طبی و روحی را جھت تعيين سن پناھجويان فعال ساختند، 

پيشرفت . خرگوش آزمايشی انجام بدھند) فرزوخ کنينشن(تا آزمايشات خود را روی پناھجويان به گفتۀ المانھا به حيث 

از چه معلوم که دانشمندان در ساحۀ . خصوص در ساحۀ طبی چشمگير استروزافزون در تمام ساحه ھای علمی به 

امواج الکترومقناطيس به اختراعات جديد جھت پيشرفت و توسعۀ طبی نايل شده باشند و ھمين مسأله باعث شده است 

تی که بخواھند ھيچ جای شکی نيست که امپرياليستھا به ھر نوع جناي. تا آزمايش آن را باالی پناھجويان تطبيق نمايند

امپرياليستھا عالوه بر اين که کشورما افغانستان را . به خصوص در حق خلقھای ستمکش وبی بضاعت. دست می زنند

برای پناھجويان من جمله افغانھا شکنجه را کشتار گاه  و شکنجه گاه خلقھا ساختند، می کوشند تا کشورھای خودشان 

  .گاه روحی و جسمی بسازند

اشعه ايکس و يا را ديواکتيو نوعی از امواج الکترومقناطيس است که جھت عکسبرداری از : مختصربا تذکر بسيار 

استفاده از اشعه ايکس در شرايط و اوضاع  امروزی کشور ھائی مانند . اعضای داخلی بدن به کار گرفته می شود

ابد و آنھم به خاطر تجاوزات و المان و فرانسه که روز تا روز تعداد پناھجويان در اين کشور ھا افزايش می ي

تھاجمات و جنايات امپرياليستی آنھا،  جھت تشخيص و تعيين سن وسال پناھندگان نابالغ و بدون ھمراه صورت می 

در صورتی که اشعۀ ايکس . اثرات اشعه ايکس باعث اختالل در کاربرد سلول ھا و تکثير آن در بدن می شود. گيرد
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اگر مقدار استفاده از آن در حد مجاز باشد، اشکالی . شود، مضر و خطرناک استبيش از حد مشخص در بدن وارد 

  .ندارد ولی مقادير زياد آن موجب بروز سرطان و حتا باعث مرگ می شود

ھدف از تعيين سن و سال پناھجويان توسط اشعۀ ايکس در ظاھر به خاطر قوانين بين المللی حمايت از کودکان، 

اين افراد به . مگر دليل واقعی پرھزينه بودن اين افراد است.  سال است، می باشد١٨ر از پناھجويان که سن شان کمت

بسياری از برنامه ھای اجتماعی که برای دولتھای استعمار گر با وجود چور و چپاول و غارت آنھا در کشور ھائی که 

به ھمين دليل است که . يدا خواھند کرداکثر پناھجويان از ھمان کشورھا فرار نموده اند، پر ھزينه ھستند، دسترسی پ

در مواردی که اسناد و مدارک شناسائی وجود ندارد، . مقامات دولتی می خواھند تا از سن افراد پناھجو مطمئن شوند

چنانچه در کشور ھای المان و فرانسه با استفاده از روشھای . ادارۀ امور مھاجرت از روشھای علمی استفاده می کند

 که توسط اشعۀ ايکس از دندانھا و بند دست، به دست می آورند، توسط آن سن افراد را تعيين می علمی، تصويری

  .کنند

 سال است در يک سوم موارد ١٨قرار معلوم، روش تعيين سن توسط اشعۀ ايکس و اين که سن پائين تر و يا باالتر از 

 فکتور ھای مختلف است که در رشد و چون سرعت رشد و نموی کودکان يکسان نيست و. پاسخ درستی داده است

از يک جانب . با آنھم کشور المان و فرانسه  در صدد اند تا از اين امکانات استفاده نمايند. نموی کودکان رول دارند

ًطوری که قبال تذکر رفت برنامه ھای پر ھزينه را سد شوند و از جانب ديگر در جست و جوی پيدا کردن داليلی 

و يا اين که با ت اجباری به کشورھای شان نمايند  از اشکال پناھجويان را مجبور به بازگشھستند تا به شکلی

 با ريختن خون ميليون انسان وحشت را به وجود می آورند تا خواب اين بھشتی کهو آزمايشات گوناگون فضای رعب 

 باقی رايط ضد انسانیبا تمام شھای مانند افغانستان برای خود ساخته اند، نبينند و در کشور جنگ زدۀ خود کشور

  .مانده، گوشت دم توپ امپرياليستھا گردند

  

در شفاخانۀ شاريتی " »innen*Kritische Mediziner«منتقدان داکتران "ھلينا پيرس فعال و متعھد گروپ کار *

  .برلين است
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