کاراتپه يا موريای شماره 2
”گزارش زلمی نامور از جزيره لسبوس برای “مبارزه برای جهانی بدون مرز
کودکان بدون کفش يا با دمپايی پﻼستيکی در آب راه می روند .زنی هنگام مراقبت از کودکان  ،نوزادی تازه متولد
شده را که در يک پتو صورتی ضخيم پيچيده شده است  ،در دست دارد .به نظر نمی رسد درديگر صحنه های
.جزيره لسبوس وضعيت بهتر از اينها باشد
گودال های عظيم الجثه در مقابل صحنه های اردوگاه پناهندگان در کارا تپه در لسبوس به وجود آمده اند .ساکنان
.سعی می کنند آب گل آلود را پاک کنند – اما اغلب بی فايده است
بعد از اردوگاه جنجالی و شلوغ پناهجويان در موريا  ،فقط چند دقيقه رانندگی با کارا تپه  ،که يک ماه پيش در آتش
.سوخت  ،همه چيز بايد متفاوت  ،منظم و امن تر باشد
فيلم ها و عکس ها در توييتر و ساير رسانه های اجتماعی تنها تصوری که از اين صحنه ها می دهند اين است که
پس از باران های سيل آسا و سيل اخير بايد اين شرايط بوجود آمده باشد .اما اردوگاه جديد در کارا تپه حتی قبل از
وقوع سيل موريای شماره  2نيز ناميده می شد .منتقدان آن را “غيرانسانی” خوانده بودند .اکنون آب حدود 80
چادر از 1100چادر را کﻼ از بين برده است و زندگی را در بسياری از چادر ها و برای بقيه پناهجويان بطور کل
.بيش از پيش مختل کرده است .طبق گفته دولت يونان  ،تقريبا ً  10هزار نفر امروز در کارا تپه زندگی می کنند
براساس وزارت مهاجرت يونان  ،مقامات “بﻼفاصله” برای حل مشکﻼت اقدام کردند .اما در واقع به توجيه مسئله
.پرداختند ،تا فشار افکار بين المللی بر روی خود را کم کنند
وزارت صالح ادعا می کند که اين مسئله با توجه به ساخت مسکن موقتی که ظرف چند روز برای مواجهه با
.مشکل ايجاد شده امری است طبيعی
مقامات افزودند  ،عﻼوه بر اين  ،تنها بخش کوچکی از اردوگاه تحت تأثير سيل قرار گرفت و برخی از پناهندگان
.به طور موقت منتقل شدند
ماريون مک گرگور از طرف اينفو مايگرنت که در روزهای اخير به جزيره لسبوس رفته بود ،در مورد وضعيت
اردوگاه می گويد“ :واقعا ً افتضاح است ”.ساکنان خوب نيستند  ،به خصوص تاثيرات روانی آن بسيار زياد است .او
”.همچنين اضافه می کند که“ :آنها نمی خواهند در اين شرايط جان خود را از دست بدهند
آنها فقط می خواهند درخواست پناهندگی آنها بررسی شود تا بتوانند ادامه دهند .اما واقعيت برای بسياری اين است
که با وجود زمستان پيش رو و بدون امکان دوش گرفتن و بدون غذای کافی بايد در ارودگاه در انتظار بمانند.
غذايی که داده می شود اصﻼ کافی نيست .فقط روزی يک بار به پناهجويان يک بسته غذايی می دهند ،به همين
دليل برخی از پناهجويان برای خريد مواد غذايی سعی می کنند که دوره گردی و فروش اشياء خرد مثل دستمال و
.يا بطری آب بپردازند
آنچه که بيش از همه پناهجويان را رنج می دهد اين است که در کنار اين همه زجر و فشارهای بی مورد که
برخﻼف حقوق انسانی است ،وقت شان و عمرشان تلف می شود ،وضعيت شان روشن نيست و در حالت بﻼ
تکليفی قرار دارند و بچه هايشان نمی توانند به مدرسه بروند و يا تحصيل کنند و آينده آنها بطور جدی در خطر
.است

خشونت ها و جنگ های ميان باندها و يا مليت ها کمتر شده است اما به نظر نمی رسد که اين مسئله دائمی باشد.
فعﻼ تعداد زيادی پليس برای کنترل پناهجويان در جلوی اردوگاه وجود دارند ،که باعث شده اين اختﻼفات کمتر
بوجود آيد اما اگر اوضاع پناهجويان تغيير نيابد شرايط زندگی در آنجا پتانسيل درگيری های بعدی را فراهم می
.کند

مارکو سندرونه از پزشکان بدون مرز نيز حرف های زيادی برای گفتن دارد“ :شرايط اردوگاه جديد يادآور
اردوگاه مورياست .ساکنان می گويند برخی از چادرها هيچ گونه کف پوشی ندارند” قبل از باران آنها روی سنگ
و خاک می خوابيدند  ،اکنون کف چادر ِگل است .بسياری از خانواده ها مجبورند چادر خود را با خانواده ديگری
.تقسيم کنند .آنها در حدود هفت متر مربع به همين ترتيب می پزند  ،می خورند و می خوابند
خﻼصه اينکه در مجموع شرايط زندگی در کمپ جديد کاراتپه به مراتب وخيمتر از مورياست ،غذای کمتر و نا
مناسبت تر ،موقعيت بهداشتو مراقبت ها پزشکی فوق العاده کم و بسيار نامناسب تر ،اوضاع گرمايی بدتر ،مسکن
کوچکتر و نا مناسبتر ،و زندگی در گل و ﻻی برای بچه ها .اين موقعيت وخيم را اکثر سازمان های حقوق بشری
گزارش کرده اند و بر سر آن توافق دارند و نگرانی خود را در مورد زندگی روحی روانی و جسمی پناهجويان
ابراز داشته اند .همچنين خبرنگاران نيز گزارشهای دردناکی از زندگی نا مناسب در اين اردوگاه تهيه کرده اند .اما
دولت يونان و اتحاديه اروپا به خاطر تنبيه پناهجويان هيچ اقدام مناسبی انجام نمی دهند و پناهجويان را در فشار
.بيشتری قرار می دهند
اين شرايط نمی تواند ادامه يابد .با فصل سرمای طوﻻنی و برف و بارانهايی که در پيش است زندگی به مراتب
بسيار وخيمتر خواهد شد و زندگی بسياری بخصوص کودکان و کسانی که از وضع جسمانی نا مناسب برخوردارند
.به طور واقعی در خطر خواهد بود
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