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 Reports  گزارشھا

  

  منتشر شده در يونگه ولت
 نوشته ھانس گئورگ ھرمان، چانيا

  ه مجله ھفت:برگردان و ارسال
 ٢٠٢٢ جوالی ٠٩

 

 .شد آتن در قتل عمد پناھجويان مقصر شناخته
 .مرگبار مجرم شناخته است» پس زدن«وق بشر اروپا يونان را به دليل دادگاه حق

 يازده نفر جان باختند
 

 
 

که روز پنجشنبه در استراسبورگ اعالم شد، يونان در مرگ يازده  (ECHR) ی حقوق بشرئبر اساس حکم دادگاه اروپا

  .ستان مقصر استپناھجو از افغان

غيرقانونی » پس زدن« دودکانی لروس در طی يکی از ۀ، ھشت زن و سه کودک در شرق جزير٢٠١۴ نوریج ٢٠در 

  .توسط گارد ساحلی يونان غرق شدند

 عدالت برای ًحکمی راھگشا و بعدا«با اشاره به قدرت نمادين اين تصميم از  Pro Asyl سازمان کمک بين المللی

  .صحبت کرد» انواده ھای کشته شدگانبازماندگان و خ

آنھا  – چندانی نخواھد داشت ۀحکم مجرميت قضات برای دولت نخست وزير دست راستی کيرياکوس ميتسوتاکيس ھزين

يعنی چيزی کمتر از .  يورو به بستگان قربانيان آنھم برای برای مرگ ھمه ھر يازده نفر بپردازند٢۵٠٠٠٠فقط بايد 

  !نسان يورو برای ھر ا٢۵٠٠٠



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ليس به شدت مسلح در مسير مرز ودر دستور کار پناھندگان کيرياکوس ميتسوتاکيس، گارد ساحلی ملی و واحدھای پ

ھر دو بايد .  ابزارھا برای دفاع در برابر مھاجران ھستندۀترکيه اوروس در شمال، مجاز به استفاده از ھم- يونانحریب

نگی و قحطی در خاورميانه و نزديک حتی به يونان نرسند تا بتوانند در اطمينان حاصل کنند که پناھجويان از مناطق ج

  .آنجا درخواست پناھندگی کنند

 (ECHR)  اروپا، کنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادی ھای اساسیۀ کشور عضو اتحادي٢٧تمامی  يونان نيز مانند

  . کرده استءرا امضا

 انکار ا حقوق تضمين شده در کنوانسيون کسانی را که به دنبال کمک ھستنديد کرده است که آتن نه تنھئأدادگاه اکنون ت

  .می کند، بلکه حتی بی رحمانه آنھا را به سمت مرگ سوق می دھد

را » حق زندگی« کنوانسيون حقوق بين الملل حقوق بشر را که ٢دادگاه اول حکم داد که دولت يونان به وضوح ماده 

  .ند، نقض کرده استبرای پناھندگان تضمين می ک

  .پاسخی از دولت در آتن تا صبح جمعه در دسترس نبود

 او دستورات سياسی خود را به دليل حکم ۀول در کابينؤبا اين حال، بعيد است که ميتسوتاکيس و وزارتخانه ھای مس

  .استراسبورگ تغيير دھند

قانونی، به اصطالح پس زدن مھاجرانی که ، بازگرداندن غير متحد مللبر اساس آخرين گزارش کميسيون حقوق بشر

  . گشت ھای مرزی يونان بوده استۀ دولت و کار روزانۀمی خواھند از ترکيه وارد اروپا شوند، سال ھا برنام

 نفر قربانی يکی از اين اقدامات غيرقانونی شدند که در قايق ٢٧ در مجموع ٢٠١۴ نوریجدر آن شب طوفانی 

  . جزاير ساموس، پاتموس و لروس دچار مشکل شدندماھيگيری شکسته خود در بين

. گارد ساحلی به جای سوار کردن کسانی که به دنبال کمک بودند، آنھا را با خود برد تا آنھا را به سواحل ترکيه بکشاند

منتشر شد، زمانی که قايق پس از چند دقيقه شروع به غرق شدن  Pro Asyl بر اساس تحليلی که روز پنجشنبه توسط

  . فارماکونيسی منتقل کردندۀ خالی از سکنۀرد، ملوانان آنھا را به جزيرک

  .يازده نفر از جمله سه کودک کوچک غرق شدند

 . سازمان امدادرسانی، اين عمليات مرگبار در چارچوب عمليات فرونتکس پوزيدون صورت گرفتۀبه گفت

وليت در قبال اقدام ؤ اروپا ھرگونه مسۀتحاديبا اين حال، نيروھای مرزی سازماندھی شده و پرداخت شده توسط ا

  .غيرقانونی و مرگ مھاجران را حتی در دادگاه رد کردند

  » ناديده گرفته شده استحریبتمام استانداردھای بين المللی نجات «بر اساس حکم دادگاه، مسلم است که 

شد، نه تنھا باعث مرگ يازده پناھنده شد،  ناديده گرفته می» عمليات نجات«عنوان  ھا به که توسط يونانی» پس زدن«

آنھا در :  خالی از سکنه فارماکونيسی توسط قاتالن تحقير شدندۀ آنھا نيز حتی در جزيرۀبلکه بازماندگان مصيبت زد

 .ھايشان را درمی آوردند مقابل گارد ساحلی به عنوان بخشی از بازرسی بدنی رسمی بايد لباس

 


