ﻣﺮز ﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه
روز  ٨دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ  :١١ﺟﻢ آﻣﺪ در ﭘﯿﺎزاﻟﻪ ﻣﻮﻧﺘﻪ ره )اﭘﯿﭽﯿﻨﺎ( ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﮔﺎن
ﺗﺼﺎدف ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ

روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۴دﺳﺎﻣﺒﺮ در اﭘﯿﭽﯿﻨﺎ ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ وﺧﯿﻢ ﺑﯿﻦ واﻧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ١٢ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ٣ﻓﺮد
ﻣﺤﻠﯽ رخ داد .واﻧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ در اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺮز ،ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ ١٧ .ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن وﺧﯿﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز در ﻃﻮل "ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﮑﺎن" رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻣﺴﯿﺮی ﺳﺨﺖ،
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ "ﻗﻠﻌﻪ ی اروﭘﺎ،
ﺳﭙﺮی ﻣﯿﺸﻮد؛ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺟﻨﮓ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺎی
زﯾﺴﺘﯽ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮ ،ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﮐﺮواﺳﯽ و اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﻣﻬﺎﺟﺮان را
در ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ
ﮐﺮواﺳﯽ آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻨﯽ و
ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره از ﻣﺮز ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﺎدر
ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺮگ آور ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺮز ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎه ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﯿﻢ اﺳﺖ ،از ﺷﻬﺮ ﺗﯿﺰی ﻗﻨﯿﻒ )اﻟﻤﯿﺰان ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ(  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ ،در ﺣﺎل ﻓﺮار
از ﭘﻠﯿﺲ ،در رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﺮﮐﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮﭘﻮﻟﮏ اﺳﻠﻮوﻧﯽ ﻏﺮق ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﺿﺮب
و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،وﻗﺘﯽ ﻧﺴﯿﻢ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون
ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻏﺶ ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از آن ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ .ﯾﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺣﻤﺪ ،از دﻣﺸﻖ ۴۴ ،ﺳﺎﻟﻪ،
ﮐﻪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ،ﭘﺲ از اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دوﺑﺮا ﺑﯿﻦ ﮐﺮواﺳﯽ و اﺳﻠﻮوﻧﯽ ،دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ آزاداﻧﻪ در اروﭘﺎ ﮔﺮدش ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ی ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ "ﻗﻠﻌﻪ ی اروﭘﺎ" ،راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﺟﻨﮕﻞ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن داﺧﻞ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮن ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن در واﻧﺖ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﻤﭽﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ :ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ رود.
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن زﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی از وﺟﻮد ﻣﺮزﻫﺎ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺮوزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮز ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺟﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از آن
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ دارد .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ وارد آن ﺷﻮد ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ ،ارﺗﺶ در ﻣﺮز اﺳﺖ:
اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف در اﭘﯿﭽﯿﻨﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺶ زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻮاره
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺣﺰب ﭘﯽ دی ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل و ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﺷﺪ ،ﺗﻼش ﺧﺸﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﯿﻘﺖ و واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮔﻨﺎه اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮز ﻫﺎ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اردوﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﺮزﻫﺎ ﻫﺮ روز ،اﯾﻨﺠﺎ و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺟﻬﺎن ،اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .آزادی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ و ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮزﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪون ﻣﺮز!

