
دیدار حسن روحانی از کوبا با هدف گسرتش روابط دو کشور

در ایران چه گذشته است

در ایران: دهک دهم ۴۷ برابر دهک نخست هزینه آموزش

می کند

ارتش سوریه: آتش بس پایان یافته است

تصادف های رانندگی در ایران و کمپین حق زندگی عابران پیاده

سازمان ملل با کمک های بیشرت به پناهجویان موافقت کرد

چرا کاله  مخملی ها بی آبرو شدند؟

سکوت وزیر ارشاد در برابر توهین به سه سینماگر

تنش ریاض ‐تهران؛ به خطرناکی انبار باروت؟

مرغ سحر نغمه رس کن

۳۰ نفر در یک مهمانی در رشت دستگیر شدند

بازداشت یک روزنامه نگار در ایران

دادگاه تجدید نظر نرگس محمدی، فعال حقوق برش برگزار شد

شورای نگهبان با کاهش ساعات کار زنان شاغل موافقت کرد

بازداشت ۴۰ مظنون همکاری با داعش از جمله چند ایرانی در

ترکیه

ابالغ طرح حجاب و عفاف به دانشگاه ها

حمله ارتش سوریه به حلب و حمله ارتش ترکیه به داعش

چرا باید از پروتکل https استفاده کنیم؟

آلودگی هوا: احتمال تعطیلی دو  هفته ای تا یک ماهه  ای

مدارس

کاهش آراء دو حزب حاکم آملان در انتخابات ایالتی برلین

چرا کاله  مخملی ها بی آبرو شدند؟

سکوت وزیر ارشاد در برابر توهین به سه سینماگر

توران میرهادی در پی سکته مغزی در بیمارستان بسرتی شد

سواری زنان در خیابان حرام است علی خامنه ای: دوچرخه 

اپلیکیشن اندروید زمانه به روز شد

خامنه ای: موضوع رشم آور همجنسگرایی مخالف خلقت برش

است

۳۰ نفر در یک مهمانی در رشت دستگیر شدند

در ایران چه گذشته است

تنش ریاض ‐تهران؛ به خطرناکی انبار باروت؟

ابالغ طرح حجاب و عفاف به دانشگاه ها

محمود صباحی: «قوانین امروز نسبت به

حقایق جدید جهان عقب مانده اند؛ به ویژه

درقبال مسئله مهاجرت. هر انسانی حق دارد که

محل سکونت خود را در هر کجای این جهان

انتخاب کند: این باید تنها چشم انداز ما باشد.

اصطالحاتی مثل پناهجو، توهین آمیز و

نادرست و قدیمی اند چرا که جهان امروز به

کسی پناه نمی دهد، بلکه از او و از کار و از

حضور او به روش هایِ متفاوت سود می برد.»

۱۸ مرداد ۱۳۹۲

رسنوشت نامعلوم مهاجران غیرقانونی اسرتالیا

پناهندگی در جزیره رسگردانی

نعیمه دوستدار

با سقوط «جولیا گیالرد»، حزب کارگراسرتالیا «کوین راد» را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. نخست وزیر جدید برخالف

گیالرد برای حفظ خود و حزب کارگر در قدرت، در آستانه انتخابات جدید تصمیمی اتخاذ کرد که بیشرت با امیال راست گرایانه

حزب لیربال همسو است: عدم پذیرش پناهجویان غیرقانونی که با قایق وارد خاک اسرتالیا می شوند.

روز پنجشنبه، دهم مرداد، وزارت مهاجرت اسرتالیا اعالم کرد که چهل نفر از پناهجویانی که با

قایق و غیرقانونی به سواحل اسرتالیا وارد شده بودند، با هواپیما به جزیره مانوس، در گینه

فرستاده شدند. بیشرت کسانی  که به گینه نو فرستاده شدند، پناهجویان ایرانی و افغان بودند

که قبل از آن در بازداشتگاه پناهجویان جزیره کریسمس، متعلق به اسرتالیا نگهداری

می شدند.

با ورود این گروه، توافقنامه ای که نخست وزیران اسرتالیا و کشور پاپوآ گینه نو، ماه گذشته

امضا کرده بودند تا بر اساس آن، پناهجویان «قایقی» مجبور به درخواست پناهندگی در جزیره

مانوس شوند، عملی شد.

هرچند هدف اصلی دولت اسرتالیا این است که با انجام تبلیغات تهدیدآمیز انگیزه مسافران

غیر قانونی دریایی را برای سفر به اسرتالیا از بین بربد، اما از زمانی که توافقنامه جدید اعالم

شده است، هزار و چهارصد پناهجو با ۱۸ قایق به شکل قاچاق وارد این کشور شده اند.

این سیاست مورد انتقاد شدید نهادها و

سازمان های حمایت از پناهجویان و

آوارگان، از جمله کمیساریای عالی

پناهندگان سازمان ملل قرار گرفته است.

کمیساریای عالی پناهندگان، سیاست

جدید دولت اسرتالیا را با «معیارهای الزم

برای حمایت از پناهجویان» منطبق

ندانسته و افزوده است که پاپوآ گینه نو از

امکانات مادی و تخصص الزم برای

رسیدگی به درخواست پناهندگی و اسکان

پناهجویان برخوردار نیست.

 رف  به قیمت مرگ

در سال های گذشته موج جدیدی از پناهجویان از خاورمیانه راهی کشورهای پذیرنده  پناهجو

شده  اند. بی ثباتی سیاسی و نظامی منطقه، جنگ های جاری، تهدیدهای خارجی، و بعضاً

تحریم های بین املللی اقتصادی که مستقیماً قرش فرودست این جوامع را نشانه رفته و رشایط

سخت ناشی از آن حتی تأمین زندگی روزمره را با خطراتی جدی روبه رو ساخته، دلیل اصلی این

مهاجرت هاست. هرچند سازمان ملل فرایندی تعریف شده در ارزیابی و توزیع پناهندگان واجد

رشایط و انتقال آنها به کشورهای مذکور دارد، اما شبکه های قاچاقچیان انسان با تبلیغات

دروغین اقدام به جذب و راهی کردن پناهجویان به سمت اسرتالیا از راه های بسیار ناامن و

غیرقانونی کرده اند.

این مسئله جدا از جنبه های غیر اخالقی و غیر انسانی، همواره با تلفات جانی همراه بوده است

و هست. دولت اسرتالیا در طول سال های گذشته همواره سعی کرده است رشایط را سخت تر

کند و جلوی ورود چنین مهاجرانی را بگیرد، اما به علت عملکرد ضعیف دولت اندونزی به عنوان

سوی دیگر این معادله، ادامه  روند تبلیغاتی از سوی قاچاقچی ها و عدم اطالع رسانی درست در

کشورهای مبداء، این اقدامات ناکام مانده اند.

به گزارش بهنام دارایی زاده گوش دهید: وضعیت نگران کننده پناهجویان تبعیدی در اسرتالیا

پخش زنده
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مایل هستید هر روز مطالب زمانه را با ایمیل دریافت کنید؟
نشانی ایمیل خود را در اینجا وارد کنید:

عضویت

در سال های گذشته موج جدیدی از پناهجویان

از خاورمیانه راهی کشورهای پذیرنده  پناهجو

شده  اند. بی ثباتی سیاسی و نظامی منطقه،

جنگ های جاری، تهدیدهای خارجی، و بعضاً

تحریم های بین املللی اقتصادی که مستقیماً

قرش فرودست این جوامع را نشانه رفته و رشایط

سخت ناشی از آن حتی تأمین زندگی روزمره را

با خطراتی جدی روبه رو ساخته، دلیل اصلی این

مهاجرت هاست.

طبق آمار دولت اسرتالیا در سال ۲۰۱۱، تنها ۶ .

۱ درصد از مهاجران با قایق وارد شده اند و بقیه

از راه های به اصطالح قانونی وارد این کشور

شده اند. به ازای ورود هر مهاجر قانونی،

هزاران دالر سود در همان بدو ورود عاید این

دولت می شود. همینطور آن افراد نیازهای

شغلی اسرتالیا را تأمین می کنند و باز سود

هنگفتی نصیب این دولت می شود.

با این حال در میان جامعه ایرانی داخل و خارج کشور، رویکرد یکسانی در قبال این مسئله وجود

ندارد. گروهی به رصاحت با این تصمیم دولت اسرتالیا موافق اند و معتقدند که این دسته از

پناهندگان، در زمره افراد شامل قانون پناهندگی قرار نمی گیرند و حتی وجودشان به رضر

پناهندگانی است که در صف های طوالنی اداره مهاجرت برای رسیدگی به درخواست

پناهندگی شان مانده اند.

به عنوان نمونه، یک ایرانی ساکن اسرتالیا می گوید: «کسانی که با قایق می آیند، بیشرتشان

پناهجو نیستند و حق بقیه پناهجوها را که قانونی اقدام کرده اند ضایع می کنند. چون وضعیت

اورژانسی پیش می آورند، دولت مجبور است به آنها اولویت بدهد. من به شخصه کسانی را که

با قایق می آیند حمایت نمی کنم. چون از مالیاتی که ما می پردازیم خرج آنها می کنند. آنها

وضع شان بهرت از مایی است که قانونی آمده ایم. به نظر من کسی که زیر نظر سازمان ملل

است، اولویت دارد به کسی که فقط دنبال رشایط بهرت برای زندگی است. پناهجوی واقعی نه

راه پس دارد نه پیش و حتی ممکن است جانش هم در خطر باشد ولی آنهایی که با قایق

می آیند، خودشان جان شان را به خطر می اندازند.»

در مقابل این ایرانی مهاجر، ایرانی دیگری

هم هست که اعتقاد دارد: «کسی که از

تمام وابستگی هاش دل کنده و خودش را

در مسیر پرخطر پناهندگی آن هم از

مسیرهای پر خطری مثل دریا قرار داده،

حتماً پناهجوست و حتما به امید فردایی

بهرت اقدام کرده، وگرنه رسجایش

می نشست و زندگی اش را می کرد. خیلی از

کسانی که با اقامت دانشجویی یا کاری از

کشور خارج می شوند هم در واقع از رشایط

ایران فرار می کنند و به کشور دیگری پناه

می برند و به نوعی پناهنده هستند. حاال

چون کنوانسیون پناهندگان در چهارچوبی

خاص پناهندگی را تعریف می کند دلیل نمی شود بگوییم هر کس که خارج از این چهارچوب

است پناهنده نیست.»

منتقدان این سیاست دولت اسرتالیا معتقدند که طبق آمار دولت اسرتالیا در سال ۲۰۱۱، تنها ۶

۱. درصد از مهاجران با قایق وارد شده اند و بقیه از راه های به اصطالح قانونی وارد این کشور

شده اند. به ازای ورود هر مهاجر قانونی، هزاران دالر سود در همان بدو ورود عاید این دولت

می شود. همینطور آن افراد نیازهای شغلی اسرتالیا را تأمین می کنند و باز سود هنگفتی نصیب

این دولت می شود.

آنها را به جزیره نفرستید

در میان نهادهایی که به این تصمیم دولت اسرتالیا اعرتاض کردند، تعدادی از ایرانیان هم با

راه  انداخ  یک پتیشن، در تالشند مخالفت خود را با این تصمیم اعالم کنند. در م  این طومار

که آمده است: «دولت اسرتالیا در اقدامی تحیربرانگیز، با تصمیمی رضبتی مبنی بر انتقال

پناهجویانی که از راه دریا رسیده اند (یا خواهند رسید) به گینه  نو، سئواالت بسیاری را در مورد

وجود حسن نیت، منطق و برشدوستی این کشور در اذهان عمومی برانگیخته است. این

تصمیم نه تنها از وجوه انسانی غیر قابل پذیرش است، بلکه گواه ناتوانی دولت در ارائه 

راهکاری منطقی وعدم مسئولیت پذیری اش نسبت به رسنوشت انسان هایی رنج کشیده است

که به هر دلیلی (ولو اقتصادی) به اسرتالیا به عنوان کشوری که به حقوق برش احرتام می گذارد

پناه آورده اند.»

 در م  این نامه، عکس العمل دولت جایگزین مناسب و قابل  قبولی برای برگرداندن رشایط

مهاجرت و اخذ پناهندگی به روش قانونی آن دانسته نشده، بلکه این اقدام عاملی برای رودررو

قرارگرف  نژادها و ملیت های مختلفی که در اسرتالیا به صورت مساملت آمیز در کنار یکدیگر

زندگی می کنند، تلقی شده است که وجهه  سیاسی این کشور را خدشه دار خواهد کرد.

امضاکنندگان این طومار ضمن اعالم مخالفت رصیح خود با اقدام این دسته از پناهجویان و نیز

محکوم کردن بی قید و رشط عمل غیر انسانی قاچاقچیان، از دولت اسرتالیا خواسته اند که

هرچه زودتر از تصمیم خود بازگردد و ضمن بررسی پرونده  افرادی که تا به این لحظه به خاک

اسرتالیا رسیده اند، «راهکاری بنیادین و انسانی» برای پیشگیری از چنین سفرهایی برگزیند.

در کنار ایجاد یک صفحه فیس بوکی با پنج هزار عضو و تالش برای جمع آوری امضا علیه تصمیم

دولت اسرتالیا، افراد در رسارس اسرتالیا تجمعاتی برگزار کرده اند، اما بانیان صفحه فیس بوک

«فرستادن پناهجویان به گینه نو را متوقف کنید»، می گویند بیشرت افرادی که در این تجمعات

رشکت داشتند یا به نحوی اعرتاض شان را نشان دادند اسرتالیایی بودند، همان طور که بیشرت

امضاکنندگان طومار اهل گینه نو هستند.

نیما که یکی از دست اندکاران این

اعرتاض هاست،  به زمانه می گوید: «من هم

با این روش غیرقانونی قایق مخالفم و قبول

دارم که اک یت این افراد پناهجوی واقعی

نیستند و بعد از اینکه شهروند یا مقیم

اسرتالیا شدند، به ایران برمی گردند، ولی

حتی اگر در هر قایق فقط یک نفر پناهجوی

واقعی وجود داشته باشد که واقعاً هیچ راه

دیگری برای رسیدن به حداقل رشایط یک

زندگی انسان پیدا نکرده باشد، این قانون

ناعادالنه  است. ما وظیفه داریم در قبال این

بی عدالتی واکنش نشان بدهیم. وقتی

نگرش یک کشور نسبت به ما منفی شد، دیگر فرقی نمی کند کی، چطور رسیده اینجا. همه مان

مزاحم و مفت خور محسوب می شویم. پس مخالف ها و کسانی که همه را یک کاسه می کنند در

نظر بگیرند که االن خودشان هم در معرض خطر قوانین سختگیرانه بعدی قرار دارند.»
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ماده ۱۳ بیانیه جهانی حقوق برش می گوید: «هر

شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه

رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

همچنین هر شخصی حق دارد هر کشوری، از

جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش

بازگردد.» اسرتالیا ازجمله کشورهایی است که

کنوانسیون بین املللی پناهجویان را امضا کرده

است و خود را حامی حقوق برش می داند.

نیما معتقد است: «همه ما رشایط اقتصادی ایران را می دانیم. می دانیم که یک کارگر اگر

بخواهد شکم خودش و زن و بچه اش را با نان و تخم مرغ هم سیر کند، کم می آورد. کارگر هم

قرشی نیست که از خودش خانه و ماشین داشته باشد؛ پس باید خرج ایاب و ذهاب و تحصیل

و لباس و اجاره و … را هم بدهد. آیا مسئلۀ مالی، زندگی او را تهدید نمی کند؟ این همه تحصن

و خودسوزی جلوی مجلس، گواه عمق فاجعه  است. ولی اگر یک کارگر خودش را با قایق به

اسرتالیا برساند و این ها را بگوید، می گویند ما پناهجوی اقتصادی قبول نمی کنیم و درجا

دیپورتش می کنند. تحریم ها فشار را نه به دولت، که به مردم آورده. پس من حق می دهم که

یکی اینطور از کشور بیرون بیاید تا نمیرد. حاال که تعداد اعضای صفحه این طومار در فیسبوک

از پنج هزار نفر گذشته، با دیدن کامنت های اهالی گینه نو بیشرت مطمنئ هستیم که این

تصمیم غلط است و باید راه های مساملت آمیزتری را برای مهار این وضعیت اتخاذ کنند.»

تضاد قوانین با حقوق برش

ماده ۱۳ بیانیه جهانی حقوق برش می گوید: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه

رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. همچنین هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله

کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» اسرتالیا ازجمله کشورهایی است که

کنوانسیون بین املللی پناهجویان را امضا کرده است و خود را حامی حقوق برش می داند.

رشایط پناهجویانی که خود را با قایق به اسرتالیا می رسانند، به یک تراژدی شبیه است. پرداخت

هزینه های سنگین به «آدم پران ها»، آواردگی در اندونزی، سفر با قایق های کهنه و غیر

استاندارد، رسگردانی روی آب برای روزهای طوالنی و بدون آب و غذا و اقامت در

بازداشت گاه های پلیس. اگر زنده به اسرتالیا برسند، تا زمان رسیدگی به درخواست شان نیز باید

رشایط سخت را تجربه کنند. این افراد در زمان رسیدگی به پرونده نیز باید بتوانند اثبات کنند

که مشکل جانی تهدیدشان می کند و خالصه، در تمام ماه هایی که انتظار می کشند تا جواب

بگیرند، یک برزخ واقعی را تجربه می کنند.

با در نظر گرف  چنین رشایطی است که متین، یکی از مخالفان تصمیم جدید دولت اسرتالیا

می گوید: «قبول که اک اً این افراد پناهجوی سیاسی و اجتماعی نیستند و بعد به ایران رفت و

آمد می کنند، ولی تعدادی هم هستند که راهی جز قایق نداشته اند. آیا باید تر و خشک با هم

بسوزند؟ من مخالفم… ما مسئولیم. سکوت ما، اصالً نشانه خوبی نیست. یک نفر این راه را

آمده؛ آگاهانه یا ناآگاهانه. قرار نیست حبس ابد بکشد یا در جزیره نائورا مردم با قمه به جانش

بیفتند. یا اینکه به جای مهاجرت به اسرتالیا، تبعید شود به گینه نو. این عمل دولت اسرتالیا بر

ضد حقوق برش است.»

متین معتقد است حزبی که این تصمیم را اجرایی کرده، برای اینکه بتواند در انتخابات دور بعد

رای بیاورد این ژست را گرفته است. به اعتقاد او برای گرف  حمایت از مردم، حاال ادعاهایی که

خواسته و ناخواسته رنگ نژادپرستی به خود می گیرند مطرح می شوند: «دولت نمی تواند بگوید

که برای کم کردن هزینه های نگهداری این پناهجوها این کار را کرده، چرا که در ازای

فرستادن شان به جزایر گینه نو یا جاهای دیگر، به آنها پول هنگفتی پرداخت می کند و از طرفی

مطمئناً راه های دیگری برای رشوع نشدن این سفرها وجود دارد؛ ولی آن راه ها به نظر من و

خیلی ها به لحاظ تبلیغاتی آنقدرها به نفع حزب کارگر نبود و رس و صدا نمی کرد. االن در حال

حارض هیچ فرد افغان، ایرانی یا رسیالنکایی، به خاطر این قضیه حال خوشی ندارد. در رسانه ها

همه اش در مورد این موضوع حرف می زنند و نظر عمومی خیلی نسبت به اسم این کشورها

منفی شده.»

محمود صباحی، جامعه شناس و پژوهشگر

دانشگاه الیپزیک آملان می گوید: «قوانین

امروز نسبت به حقایق جدید جهان

عقب مانده اند؛ به ویژه درقبال مسئله

مهاجرت. هر انسانی حق دارد که محل

سکونت خود را در هر کجای این جهان

انتخاب کند: این باید تنها چشم انداز ما

باشد. اصطالحاتی مثل پناهجو، توهین آمیز

و نادرست و قدیمی اند چرا که جهان امروز

به کسی پناه نمی دهد، بلکه از او و از کار و

از حضور او به روش هایِ متفاوت سود

می برد. هیچ رسزمینی منتی بر هیچ انسانی

که در آن ساکن می شود ندارد. زمین و چه بسا جهان به همگان تعلق دارد؛ اسرتالیا نه زمین کم

دارد و نه آن که از نیروی کار بی نیاز است. این قوانین و این رفتار ها بیش از آن که در راستای

منافعِ (برای مثال) اسرتالیا و مردم آن باشد، بیشرت از گونه ای رفعِ مسئولیت دولت اسرتالیا

رسچشمه می گیرد و نه هیچ چیز دیگر. طی کردن راه های قانونی مهاجرت به امکانات مالی

فراوانی نیاز دارد و این طبیعی است که افرادی از رس ناداری و عدم استطاعت ناگزیر راهی را

انتخاب کنند که گاه به قیمت جان شان تمام می شود: همین که کسی در کشور خود احساس

خوشبختی نمی کند، خودبه خود دارای حق طبیعی مهاجرت می شود و هیچکس و هیچ قانونی

هم حق سلب آن را ندارد.»

والس با آب های تاریک

رسانه های ایران در ماه های اخیر و به ویژه پس از انتشار اخبار غرق شدن قایق های حامل

پناهجویان ایرانی و تصویب قانون جدید دولت اسرتالیا، تالش کرده اند گزارش هایی از

وضعیت خطرناک این شیوه از مهاجرت و خطرهای آن منترش کنند، اما در میان این گزارش ها،

کمرت اشاره ای به رشایط نامساعدی شده که ایرانیان را وادار به چنین تصمیم هایی می کند.

به عنوان مثال در گزارشی که روزنامه جام جم در این زمینه نوشته، بیش از هرچیز تالش شده

مجازات های خروج غیر قانونی از کشور مطرح شود و جز اشاره ای کوتاه به جست و جوی

زندگی بهرت از سوی پناهجویان، نکته دیگری مطرح نشده است. ایسنا نیز در چند گزارش،

رشایط نامطلوب مهاجران در اردوگاه ها را به تصویر کشیده، اما اشاره ای به عوامل خروج این

دسته از ایرانیان از کشور نمی کند. در گزارش دیگری از این خربگزاری، تنها به قاچاقچیان و

رفتار آنها با مهاجران پرداخته شده، اما اشاره ای به زمینه های داخلی این جریان نشده است.
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کمیساریای عالی پناهندگان، سیاست جدید

دولت اسرتالیا را با «معیارهای الزم برای حمایت

از پناهجویان» منطبق ندانسته و افزوده است

که پاپوآ گینه نو از امکانات مادی و تخصص

الزم برای رسیدگی به درخواست پناهندگی و

اسکان پناهجویان برخوردار نیست.

روایت ایرانیانی که روی آب های بیکران اقیانوس خطر می کنند، تنها در اخبار تلخ مرگ و

بازگشت اجباری رسانه ها نیامده. ایمن انصاری، نویسنده  مقیم اسرتالیا، رمان «والس با

آب های تاریک» را بر اساس این تجربه ها نوشته است: «بحث پناهجوهایی که با قایق می  آیند

(فارغ از ایرانی بودنشان) از اولین چیزهایی بود که با ورودم به اسرتالیا با آن رو به رو شدم.

اسرتالیا یک کشور به شدت مهاجرپذیر است و تالش دارد جوی بینافرهنگی داشته باشد. در

آن زمان تا جایی که من یادم هست اسرتالیایی ها در حال یکجور مبارزه با نژادپرستی بودند

(هنوز هم هستند) و خیلی هاشان، مخصوصاً آنها که طرفدار حزب کارگر بودند، سعی داشتند

از سیاست های حمایتی دولت جولیا گیالرد در قبال مهاجران غیرقانونی دفاع کنند. به هر حال

حزب لیربال قطعاً سخت گیرانه تر با اینجور مهاجران برخورد می کرد. به مرور فهمیدم قسمت

عمده ای از اینها ایرانی هستند و نظرم جلب شد. تازه رمان قبلی ام را تمام کرده بودم و توی

ذهنم دنبال پروژه جدید می گشتم. گفتم رشوع کنم به تحقیق که اگر شد داستانی بر اساس

زندگی و ماجراجویی اینها بنویسم، شاید کمکی هم باشد به ایجاد شناخت بیشرت از

موقعیت های وحشتناک انسانی و سیاسی که این دسته از مهاجران تحمل می کنند و از آن

می گذرند.»

دوسال پس از نوشته شدن این زمان و در

رشایطی که این نویسنده اثرش را به نارش

سپرده است، بار دیگر موضوع پناهندگانی

که با قایق سفر می کنند، به موضوع داغی

هم بدل شده. امین انصاری با بسیاری از

این مهاجران مصاحبه کرده است: «برای

رشوع یکی، دو نفر را که حاال در ادالید

زندگی می کردند و سال ها پیش تجربه آمدن

با قایق را پشت رس گذاشته بودند، پیدا

کردم و نشستم به صحبت و مصاحبه. به

مرور اطالعاتم تکمیل تر شد و درخواست دادم برای بازدید از یکی از بازداشتگاه هایی که این

پناهجوها را تا زمان مشخص شدن رای دادگاه در آنجا نگه می داشتند. خود بازداشتگاه جای

خیلی باصفایی بود، اما آدم هاش که دهن باز می کردند، خودت را وسط میدان جنگ پیدا

می کردی. از این گذشته، رفتم توی اینرتنت گشتم و فروم هایی را پیدا کردم که هم اطالعات در

مورد این سفرها می دادند و هم آدم پران ها برای خودشان تبلیغات می کردند که مثالً در فالن

ساعت حرکت می کنیم و دو، سه نفر جا داریم و… عضو چندتاشان شدم و رفتم بین

مباحثات شان. گهگاه بحث هایی هم بین کسانی که تجربه های تلخ داشتند و آدم پران ها یا

نماینده هایشان شکل می گرفت که برای من منبع الهام بودند. بعد از صحبت با ده ها پناهجو،

مددکار اجتماعی و خود اسرتالیایی ها، رشوع کردم به نوش  و سعی کردم تلخی داستان را بر

اساس واقعیات و در قالب داستان ارائه کنم.»

در «والس با آب های تاریک» که قرار است تا اواسط آگوست از سوی نرش نوگام با حمایت مالی

۳۶ نفر به رایگان و به شکل فایل قابل استفاده برای ای بوک ها و پی دی اف منترش شود،

نویسنده روایت های گوناگونی از این مهاجران غیرقانونی گرد آورده است. او در ارزیابی انگیزه

گروه هایی که دست به این شیوه از مهاجرت می زنند به زمانه می گوید: «موارد پناهندگی معموالً

سیاسی، اجتماعی یا مذهبی هستند. اما واقعا تعداد مواردی که بنا به مصلحت ساخته می شوند

تا پناهندگی اخذ شود زیاد است و در برخی موارد غیر قابل تشخیص است که چه کسی راست

می گوید. مهم ترین چیز برای آنها این است که یک داستان خوب برای طی کردن مراحل

مختلف و مصاحبه ها داشته باشند. بعضی ها با داستان از کشور راهی می شوند، بعضی ها در

اندونزی، بین راه و با توجه به تجربه دیگران و موارد قابل پذیرش روز داستان شان را می سازند،

بعضی ها هم روی قایق این کار را می کنند. بعضی ها هم که واقعا مسئله دارند. داستان های

عمده آنها شامل غرق شدن بستگان یا هم قایقی ها، کمبود آب و غذا، رسگردان شدن در

آب ها، یا از کار افتادن موتور قایق است. این افراد عموماً از طبقه پایین جامعه چه به لحاظ مالی

و چه به لحاظ سطح سواد هستند و به دنبال یک زندگی بهرت این راه را انتخاب می کنند. راهی

که اگر نباشد احتماالً با موقعیت آنها هیچ شانس دیگری برای زندگی کردن در کشوری مثل

اسرتالیا برایشان باقی نمی ماند.»

تهدید دولت ها، احتمال واژگون شدن قایق و رسگردانی در دریاها یا حتی تبعید اجباری به گینه

نو، هیچ کدام هنوز نتوانسته انگیزه مهاجران غیرقانونی را برای خروج از کشور کمرت کند. حتی

منترش شدن خرب مرگ کودکان خردسال در این قایق ها و تاکید بر رسنوشت مردان و زنانی که با

فروش دار و ندار خود، رسنوشت شان رسگردانی در آب های اقیانوس یا اسارت در جزایر

رسگردانی است، میل ایرانیان را به خروج از کشور به هر قیمتی کم نکرده است. این مردان و

زنان گویا مرگ را به آینده نامشخص زندگی در ایران ترجیح می دهند، چیزی که انگار از چشم

دولت مردان ایران به عمد نادیده گرفته می شود.

مطلب را به باالترین بفرستید: 

ایشان نوشته :«……تهدیدهای خارجی و تحریم های بین املللی اقتصادی زندگی روزمره ساکنان این  .1

منطقه را با خطراتی جدی روبه رو ساخته و دلیل اصلی مهاجرت  آنهاست……..`»

 خیر خواهر ٬ دیکتاتوری جهل وخرافاتی متعلق بقرون وسطی  و غاصب ثروت ملی ٬ مثل حکومت ایران  

دلیل اصلی فرار ساکنین یک کشور میشود.

مطلب بسیار خوبی بود. سپاس  .2

farid / ۱۸ مرداد ۱۳۹۲

عيل اوغازيان / ۱۹ مرداد ۱۳۹۲
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تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶‐۲۰۱۴

توجه: کامنت های توهین آمیز منترش نمی شوند. کامنت های حاوی لینک به عنوان "اسپم" شناخته می شوند.

نام (الزامی)

پست الکرتونیکی (الزامی)

ارسال نظر

برای کسی که انقدر از جانش سیر شده گینه نو با اسرتالیا نباید چندان فرقی داشته باشد. متاسفانه این  .3

افراد با ورود غیر قانونی و ازبین بردن عمدی مدارکشان حتی حق چک کردن سوابقشان را ازدولت

اسرتالیا میگیرند. اگر یک قاتل یا مواد فروش یا متجاوز و ….در میان این افراد باشد چگونه باید

شناسایی شود? اگر واقعا پناهجو هستند چرا مدارکشان را نابود میکنند و دروغ میگویند? عملکرد غیر

قانونی و سودجویی این افراد از قوانین کشور اسرتالیا را نمیتوان زیر کلمات و اندیشه های ظاهرا برش

دوستانه پنهان کرد.

گرچه آمار به روز و دقیقی از مدال آوران ایرانی که از کشور مهاجرت کرده اند، به فرض وجود، منترش  .4

نمی شود ولی با جستجویی ساده می توان دید که به تقریب بیش از ۸۵ درصد صاحبان مدال طالی

املپیادهای بین املللی هم اکنون در خارج از کشور به رس می برند. برای مثال تیم شش نفره ایران در سال

۱۳۷۷ در املپیاد جهانی ریاضی توانست پنج مدال طال و یک نقره را بدست آورد ولی سهم ایران از این

مدال آوران فقط یک نفر بود و باقی امروز در کشورهای سوئیس، فرانسه، کانادا و آمریکا کار و زندگی

می کنند.!

اسرتالیا ، کانادا ، نیوزلند و بقیه کشورهای مهاجر پذیر فقط و فقط دنبال افرادی می گردند که به نوعی به  .5

پیرشفت جامعه خود چه مادی و چه علمی و فنی و مالی کمک کنند .

هیچ کشوری که صاحب و حساب و کتاب داشته باشد ،نذر نکرده منابع خود را مفت و مسلم در اختیار

افرادپناه جویی بگذارد که اک یت مطلق آنان :

۱‐ از حداقل الزم دانش برای انجام یک کار تخصصی بی بهره هستند .

۲ – هیچ رسمایه ای ندارند و از برآوردن ابتدایی ترین نیاز های خود هنگام رسیدن به رسزمین مقصد

عاجزند .

۳ – دانش زبان و به دنبال آن قابلیت ارتباط آنان با جامعه جدید در حد صفر است .

۴‐در بسیاری موارد از نظر فرهنگی با جامعه مقص بسیار متفاوتند .

حقوق برش و موارد انسان دوستانه هم حرف مفت است .

دور نیست زمانی که همین اسرتالیا و کشورهای مشابه کیلومرتها و کیلومرتها دور تر از ساحل با رگبار

مسلسل و موشک از قایقهای پناهجویان پذیرایی کنند .

اعتصاب غذای فعاالن مدنی پناهجو در ترکیه  .1

  

ahmad / ۱۹ مرداد ۱۳۹۲

omid / ۲۰ مرداد ۱۳۹۲

مهرداد / ۲۰ مرداد ۱۳۹۲
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