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 Reports  گزارشھا

  
 Junge Welt - منتشر شده در يونگه ولت

   ماتياس ايستوان کوھلر: سندهينو
  حميد علوی:رگردانب

  ٢٠٢٢ اگست ٠۵

 م جرايتمانک

 
 گزارش روش ھای استفاده شده توسط آژانس مرزی فرونتکس که قوانين ۀ اروپا ھمچنان از ارائۀکميسيون اتحادي

   کندبين المللی را نقض می کند، خودداری می

 

ھاست که اين  ماه –کند، حتی بيشتر از آن   مطلع است، اما سکوت میً اروپا در اين مورد کامالۀکميسيون اتحادي

 ۀ توسط ادار  صفحه١٢٩  دريک گزارش تحقيقات داخلی: کند کميسيون از علنی شدن اطالعات خود جلوگيری می

عمل ضد (» فرونتکس«حاوی حمايت فعال از به اصطالح آژانس حفاظت از مرز يا  (OLAF) مبارزه با تقلب اروپا

 .گارد ساحلی يونان، که قوانين بين المللی را نقض می کند می باشد» پس زدن«) مترجم –انسانی و غير قانونی 

موند روز پنجشنبه در مورد اين موضوع گزارش دادند و ھمچنين از اسنادی  فرانسوی لوۀ خبری اشپيگل و روزنامۀمجل

  .نقل قول کردندبه عنوان سری طبقه بندی شده 

 

  اتھاماتی شناخته شده

اتھامات عليه فرانتکس و مقامات مرزی يونان برای نقض سيستماتيک حقوق . ًکامال جديد نيست OLAF نتايج تحقيقات

يردولتی و رسانه ھای مختلف مورد تحقيق و مستندسازی قرار گرفته است که برخی از آنھا بشر توسط سازمان ھای غ

  .به دقت مورد بررسی قرار گرفته است
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، زمانی که ھشت زن و ٢٠١۴غيرقانونی در سال » پس زدن« يونان را به دليل جوالی  ٧دادگاه دادگستری اروپا در 

  .م کردسه کودک در شرق جزاير دودکان غرق شدند، محکو

شواھد  – شد ء اروپا، مجبور به استعفاۀدر آغاز ماه مه، فابريس لگری، رئيس وقت مرجع سلب حق سلب مالکيت اتحادي

 .کاری آنھا بسيار زياد بود ھای غيرقانونی و مشارکت فعاالنه در پنھان مبنی بر دست داشتن فرونتکس در فعاليت

ه، ارتباطات لگری و سربازانش را ارزيابی می کند و جزئيات در اين واقعيت است که از جمل OLAF اھميت گزارش

  .بيشتری را در مورد روش ھای آنھا فاش می کند

آژانس حتی با پول   اروپا دروغ گفتند و اين واقعيت را پنھان کردند کهۀآنھا به پارلمان اتحادي«: گويد اشپيگل می

  .»کند ھا حمايت می» پس زدن«ی از برخی ئدھندگان اروپا ماليات

برای اين .  اژه جلوگيری کردحيرۀباز جمله، فرونتکس از ثبت موارد نقض حقوق بشر توسط گارد ساحلی يونان در

 .منظور ھواپيماھای فرونتکس از گشت زنی خارج شدند تا سندی از کار غير قانونی گارد ساحلی يونان ثبت نشود

خود را خارج کرديم تا شاھد  FSA ما مدتی پيش«: دگوي  می٢٠٢٠مبر  نو١۶نويس به تاريخ  يک يادداشت دست

  .پرواز ھای ھواپيماھای ناظر فرونتکس است FSA منظور از» .اينکارھا نباشيم

 ، افسر حقوق بشر فرونتکس در آن زمان خودداری کرد»اينماکولدا آرنائتس«لم ھا و اسناد به  از تحويل فًلگری شخصا

. 

بر آژانس مسلط رژيم تروريستی به سبک خمرھای سرخ «دھد که  شان میبه گزارش اشپيگل، ارتباطات داخلی ن

  ».است

 

  فقط حرف مفت

پناھجويان استفاده » پس زدن« اروپا برای تأمين مالی مستقيم عمليات غير قانونی ۀحداقل در شش مورد، از پول اتحادي

  .شد

  .ورد سکوت کردمديريت لگری در زمانی که پارلمان اين موضوع را بررسی کرد، در اينم

 حقوق اساسی به عنوان يک بازی تلقی می«: گفت OLAF اشپيگل به نقل از يکی از کارمندان فرونتکس از گزارش

  » .شود و جدی گرفته نمی شود

 اروپا و برخی از اعضای ۀکند که کميسيون اتحادي تر از ھمه، رسيدگی به اين گزارش روشن می با اين حال، مھم

 اروپا که قوانين ۀ اقدامات در مرزھای خارجی اتحاديۀه از طريق مطالب گويای خود دربارھاست ک پارلمان مدت

ھا را از ديده ھا پنھان کند و با تمام وجود بر انتشار عمومی  خواھند اين يافته و می –دانند  کند، می المللی را نقض می بين

  .آنھا قفل و کليد می زنند

آنھا اعتراض کردند که از اين . ی منفی دادأ فرونتکس رۀپا در ماه مه به اجرای بودج اروۀبه ھمين دليل، پارلمان اتحادي

  .گزارش اطالعی نداشتند و بنابراين نمی توانستند آگاھانه تصميم بگيرند

 ۀاھميت کميسيون اتحادي به غير از انتقادات باسمه ای و بی –از آن زمان تاکنون ھيچ اتفاقی در اين زمينه رخ نداده است 

  .اروپا

 .از بروکسل سرازير شود، با اين موضوع کنار بيايد» پول مقابله با ورود پناھجويان«آتن می تواند تا زمانی که پول 

کند  فناوری استفاده می«کيد کرد که دولت او از أ سال گذشته، وزير مھاجرت يونان پاناگيوتيس ميتاراچی بارھا تونجدر 
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 اروپا بدون به خطر انداختن مردم دفاع می ۀما از مرزھای اتحادي«او ادعا کرد، ». کند المللی را نقض نمی که قوانين بين

  »کنيم

 . خود به آتن به اين موضوع پرداختۀفدرال نيز در جريان سفر روز جمعالمان  ۀآنالنا بائربوک، وزير امور خارج

  .اين اتھامات شد» روشن سازی سيستماتيک«او روز پنجشنبه خواستار 

نشان می دھد  OLAF زيرا گزارش –شود و در حد حرف مفت باقی می ماند  گر، اين بحث کش داده میبه عبارت دي

 .حداقل آغازی است، اما از نظر سياسی ناديده گرفته شده است» روشن سازی سيستماتيک«که اين 

 

  


