منازعات میان ملیت های مختلف در کمپ پناهجویی موریا باید متوقف شود!

خبرهای نگران کننده ای از کمپ موریا به بیرون می رسددددددب بنابه زارد هواداران زمبارزه برای جبانی بدون مرززاز جزیره
موریا بعد ازظبرروزیکشددددنبه  5جوالی در منازعه ودر یری ای که بین پناهجویان افغان و افریقایی ها بوقوع پیوسددددت دوتن از
جوانان افریقایی کشدته وتعدادی به شددت مجروش شددندب این در شدرایتی اتما می افتاد که یا جوان افریقایی دیگر رند روز قب
از آن به ضددرچ راقو کشددته شددده بودب درپی این پوادج پناهجویان افریقایی دسددت به شددورد زده ورند کلبه ی مپقر افغان ها را
تخریچ کردند وآماده پمله به افغانبا شددددندب افغانبا هم آماد ی پمله متقاب را رفتندب پو ید ضدددد شدددورد به مپ آمده وبا تبدید
پرتداچ داز اشدددددا آورودسدددددت یری وزنددانی نمودن عدده ای از تظداهرکنندده دان در یری را ظداهرا ختم کردی و ی درهر پظه
روزو شچ وبخصوص شچ اپتما پمله ودر یری وجود دارد.
این پوادج اختالفات شددددید ملیتی را بین مردمان کشدددورهای مختلف داخ کمپ بوجود آورده وصدددف بندی های ضدددد مردمی را
دربین آنبا ایجادمی نماید که اپتما منازعات و در یریی های بیشترو تلمات سترده تررا در بر خواهد داشت.
بارها اتما افتا ده که زنان وکودکان ونوجوانان تپت فشدار قرار رفته و تبدید به ضدرچ وشدتم و پتی مرد شدده اند و ی مسد و ین
در قبا آن بی تماوت وبی اعتناء بوده وباز شدت به زاد اه را برای شدکایت کننده مشدوره داده اندب خوف ووپشدت فضدای کمپ را
پرکرده اسدددددت تدا جدایی کده زندان وکودکدان از ترد تعرض وتجداوزشدددددچ هدا بده توا دت نمی رونددب این کمدپ از هیت ونده امنیتی
برخوردار نیست.
درین کمپ بر سدر تصداپچ وسدوء اسدتماده اززنان تنبا و کودکان بی دفاع وبی سدرپرسدته جند ها ودر یری های خونین بوقوع
می پیوندد صدددمات جسددمی وروپی این پوادج خاترات تلا وجانکاهی رادر زنان و اتما زارده که تا آخر عمر دامنگیر آنبا
خواهد بودب در پادثه ای که رندی پید به وقوع پیوست لوی یا زن بریده شد.
منازعات و در یری میان باندهای مختلف مدتباسدت که در این کمپ ادامه داردب این نوع در یری ها مختص کمپ موریا نیسدت و
در کمپ های مختلف پناهجویی وجود داشدته اسدت مث اتماقاتی که در یونان و صدربسدتان و سدابقا در جنگ های کا ه فرانسده و در
کمپ های پناهجویان در کشدورهای دیگر اتما افتاده اسدتب به تور مثا در در یری دیگری که اخیرا بین پناهجویان پاکسدتانی
و افغانستانی در صربستان رخ داد  2افغانستانی کشته شدند.
آنره بید از پی د بر نگرانی ها افزوده اسدت شددت رفتن و خشدن تر شددن آن اسدت و وپشدتی را که برای پناهجویان بخصدوص
برای زنان تنبا و کودکان که هر ونه امنیت خود را از دست داده اند بوجود آورده است.
وجود و سددترد این برخوردها و در یری ها میان پناهجویان رندین علت داردب یکم وجود برخی عناصددر وابسددته به قاراقریان
انسدان در این کمپ های پناهند ی که جنبه ای همیشدگی به خود رفته اسدت ب این عناصدر بنا به ماهیت شدغلی اشدان با خشدونت و
اعمدا زور به بقیده برخورد می کننددب رهبران باندهای قارا اهداف خود را از تریق رابتده ها ی خود به پید می برندب آنبدا از
تریق رشدوه های ناریزی که اسداسدا بلف اسدت عناصدری را در این کمپ ها می خرند تا رابت و یا به اصدتالش نوره خود کنند و
درجبت کسدچ مشدتری از میان پناهجویان و سدرقت امکانات آنبا – سدیاسدتبای خود را به پید برندب پیشدبرد رنین سدیاسدتبایی توسدت
باند های مختلف در مپیتی مپدود به اصتکاک انجامیده و در مواردی منمجر می شود.
از ترف دیگر جلوی فعا یت این باندها نه تنبا از ترف مس د و ین کمپ رفته نمی شددود بلکه دسددت آنبا نیز باز شاشددته شددده که
باعج می شدددود کنتر کمپ عمال بدسدددت این باندها بیمتد تا بتوانند از تریق این باندها به کنتر کمپ و پناهجویان از ملیت های
مختلف بپردازندب مسد و ین کمپ ها عمال سدردسدته های باند ها را به مثابه نماینده پناهجویان ازملیت های مختلف به رسدمیت می
شدناسدندب این شدیوه در بیشدتر کمپ های پناهجویی سدابقه داشدته اسدتب پناهجویان عادی برای امنیت خود در مقاب باند ملیت دیگری
داهدا مجبورندد بده بدانددهدای از ملیدت خود پنداه برندد و در نتیجده بدایدد در مقدابد این خددمداتر ا ر پو ی دارندد بپردازندد و یدا متی آنبدا
باشدددنده و یا به نوعی دیگر خدماتر ارا ه دهندب این مسد د له در مورد پناهجویان تازه وارد به کمپ بیشدددتر صدددد می کندب د ی
دیگری که مسد و ین کمپ و پلید اسداسدا کار ی به کار این باندها ندارند اینسدت که پناهجویان با در یر شددن در این منازعات که
رند ملیتی به خود می یرده فکرا و عمال مشدغو شدده و اسداسدا یا مجبور به بر شدت می شدوند و یا اوضداع و شدرایت بد زند ی
در کمپ به یا امر فرعی مبد می شدود و از اعتراضدات و شدورشدبا علیه این شدرایت کاسدته می شدودب به د ی ازدپام بید از
پد جمعیت در کمپ موریا و توالنی شددن اقامته منازعات و در یری ها به تور روزافزونی خشدونت آمیز تر شدده و به نوعی
دیگر کنتر کمپ را بارها از دست مس و ین خارج کرده و باعج دخا ت پلید ضد شورد شده است.

در یریبا و کشدددمکد ها و پوادج هو ناک علیه پناهجویان در این کمپ همواره به نوعی رخ داده اسدددتب آتد سدددوزی در کمپ
موریا بارها اتما افتاده اسدت که علت آن روشدن نگردیدهه پلید همیشده پناهجویان را متبم کرده اسدته اما اپتما اینکه فاشدیسدت
های ضد خارجی به این آتد سوزی ها دامن زده باشند و یا اینک ه آتد سوزی در نتیجه جند ها و دعواهای میان باندهای مختلف
بوده باشد نیز خارج از شهن نیست.
پناهجویان با ششدتن ازسدختی ها و موان متعدد به یونان وجزیره ی یسدبود می رسدندب جزیره ی که کمپ موریا درآن قرار داردب
کمپی که جبنم پناهجویان نام رفته جبنمی که خود آنبا را سوزانده وآرزوهای آنبا را به باد فنا می سپارد.
درین کمپ است که آرزوی ببشت اروپا از شهن هزاران انسان به باد فنا می رودب شرایت داخ این کمپ روزبروز بدتر واسمناکتر
می شود و در پا پاضر بدترین شرایتد را داردب آزار واشیت جنسی وتجاوز به زنان وکودکان هرروزه شدت می یابد وبه یا
امر عادی تبدی شده است.
رنین شددددرایتی نمی تواند و نباید ادامه یابدب مبارزه متپد ه فرامرزیه ن ادی جنسددددی و ملی بر علیه سددددیاسددددتبا و ختراتی که
پناهجویان را تبدید می کنده امری ضروری و مشترک است و اتپاد همه پناهجویان از کشورهای مختلف را تلچ می کند.
دو ت یونان رما کشدورهای پیشدرفته اروپایی اسدت ووظیمه دارد که با هروسدیله ی ممکن مان از ورود پناهنده ها به اروپا رددب
پناهجویی مپصدو عملکرد خشدن وضددبشدری ای اسدت که توسدت کشدورهای امپریا یسدتی بر مردمان کشدورهای عقچ نگبداشدته شدده
تپمی شده استب امپریا یست ها در پی سود وفو سود ها و رقابتبایشانه جنگبای خانمانسوزو فقر وفاقه را برمردمان کشورهای
جبان تپمی وآنبا را مجبور به انجام شددداقه ترین کارها با پداق مزده نموده اندب خانه بدوشدددی میلیونبا انسدددان نتیجه جند ها و
سدیاسدت های آنبا در کشدورهای جبان سدوم اسدتب وضد زند ی اکثریت مردم جبان روبه وخامت می رود وتعداد پناهجویان در
جبان با سددرعت سددرسددام آوری روبه افزاید اند و تی یکسددا ششددته بید از صددد میلیون بر تعداد پناهجویان جبان افزوده شددده
وتعداد آنبا به مرز 800میلیون نمررسیده است.
کشدورهای مقصدد او ویت ها ه مناف و سدیاسدتبای خود را در برخورد با پناهجویان دنبا می کنندب انبا از تر مختلف تالد می
نمدایندد تدا بین پنداهجویدان از کشدددددورهدای مختلف و ملیدت هدای مختلف اختالف بیدانددازنددب درک این مسدددد لده و مبدارزه برعلیده این
جداسازی بخد مبمی از مبارزه ک پناهجویان بر علیه سیاستبای ارتجاعی این کشورهاستب باز شاشتن دست قاراقریان انسان در
درون کمپ ها بخشی از این سیاست استه که باید با هشیاری بدان برخورد شود.
پناهجویان باید از این که بازیره دسدت باندهای قارا انسدان و ارتجاعیون و امپریا یسدتبا شدوند خودداری کنندب در ایر اینصدورت
دسددت ارتجاع را در سددرکوچ هر ره بیشددتر پناهجویان باز می شارند تا از در یریبای درون کمپ به نم خود اسددتماده کنند و به
پلیسی کردن هر ره بیشتر اردو اهبا بپردازد و سیاست های فاشیستی تر اتخاش نمایند.
ما تمامی پناهجویان را از همه کشدددورها ه ملیت ها ن ادها فرا می خوانیم تا برای پماظت از کمپ هاه پماظت از زنان و کودکان
و ه مه پناهجویان و امکانات پقیرشدددان متپد شدددوند و در مقاب بانده های قارا که می خواهند با یار یری و از تریق عوام و
اراش و اوباد خود به جان و تن پناهجویان تجاوز نمایند – بدون دادن هیت امتیازی مقاومت نمایند و سدددیاسدددت های تمرقه افکنانه
امپریا یسدددتبا را افشدددا و خنثی کنندب و برای پرکت در رنین مسدددیری -1قت فوری در یری و منازعات بین پناهجویان  -2قت
همکداری فوری با باندهای قارا که در کمدپ ها فعدا یدت می کنندد  -3پیوسدددددتن پنداهجویان جبدت تشدددددکید دسددددتده های پمداظت از
پناهجویان  -4افشاء و ترد مس و ین باندهای قارا ضروری است.
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