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رؤیای بهشت ،زندگی در دوزخ

ترکيبي شگفتانگيز از يأس و اميد در کمپهای پناهجویان در استرالیا
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وصــالروحانــی/اســتراليا از مکانهــاي گردهمايــي آوارگان در
ســطح جهان اســت و براي اين مهــم 847ميليــون دالر هزينه کرده
تــا پذيراي حداقــل 1200نفر پناهجو در هر ســال باشــد .در ميان آنها
افراديازانواعمليتهايافتميشوندوچهبسيارکودکانسرگردان
که در مسير رســيدن به اين کمپها حتي والدين خود را گم کردهاند.
و بــا وجود ايــن نميتوان اين کمپهــارا چيزي بهتر از يک بهشــت و
دوزخهمزمانناميد.
بخشــي از تأسيســات موقتــي اســکان و بهتــر بگوييــم بازداشــت
پناهجويــان در جزيــره نائــورو واقــع در پايــوا نيوگينــه قرار دارنــد و در
ماههاي اخيــر به قدري اطمينــان متقابل بين دو طرف برقرار شــده
کــه حتي به برخــي پناهجويان اجــازه داده شــده دور از قرنطينههاي
معمول از کمپها خارج شوند و يکي دو روز به امور احتمالي اضافي
خود رســيدگي کنند و ســپس بــه کمپهــا برگردند .در عيــن حال به
بســياري از افــراد مــأوا يافتــه در اين کمپها به چشــم مظنــون نگاه
ميشــود و اجازه خروج از ايــن محلها را ندارند .هــر دو طيف فوق از
کشــور اوليه و محل تولد و اسارتشان و رسيدن به سواحل ظاهراًامن
اما سرشــار از چندگانگي اســتراليا داســتانهايي تلخ بازگو میکنند.
يک پسربچه  5ساله آسيايي ميگويد گاردهاي حفاظتي او را به رغم
سن کمش به سبب وابستگي به يک خانواده مظنون با پرتاب سنگ
به سمت صورتش مجروح کردهاند .يک زن پناهجوي ديگر آسيايي
ميگويد به او تعرض شــده و ديگري مدعي است در جريان شکنجه
براي بيان حقايق پودر رختشويي به او خوراندهاند.
امنيتموهوم
بســياري از پناهجويان از کشورهاي به هم ريخته خاورميانه مانند
ســوريه ،عراق ،افغانستان و حتي پاکســتان ميآيند و سريالنکاييها
هم سهمي محسوس در ميان آوارگان دارند .حرف اکثر آنها يکسان
است و آن برخورداري از امنيت است.
آنــا نيســتات يــک محقــق شــاغل در ســازمان عفــو بينالملل
کــه بــا بســياري از اهالي کشــورهاي مورد بحــث از نزديــک ديدار و
گفتوگو داشــته اســت ،اظهــار مــيدارد  :من از آنچــه در کمپها
و در گفتوگــو با ايــن پناهجويان ديدم و حس کــردم ،هنوز هم در
شــگفتم .آنها از يکســو بر اثــر مظالم وارد شــده به آنهــا مأيوس
و ســرخوردهاند و از جانــب ديگــر اميدوارند با ايجــاد فصلي نوين
در زندگيشــان به ســوي آيندهاي بهتر به حرکــت درآيند .اين يک
ترکيب حيرتانگيز است.

بدرفتاريعمدي
در عين حال گزارشهاي متنوعي در نشــريات غربي چاپ شــده
است که دال بر بدرفتاري عمدي و حسابشده مأموران و مقامهاي
اســتراليا در حــق آوارگان اســت .تندخويي آنان با ايــن هدف صورت
ميگيرد که پناهجويان بعدي با شــنيدن اخبار آن از ســرازير شدن به
استرالياپرهيزکنندوبهشتهايفرضيوواقعيبعديخويشرادر
توجوکنند.
سايرکشورهاجس 
در هميــن ارتباط واحدهاي مختلف ســازمان ملــل و بخشهاي
آوارگان آن گزارشهايــي دريافــت کردهانــد کــه تصريح مــيدارد با
برخيآوارگانمستقردرکمپهابددهنيوبدرفتاريشدهوجلسات
توگو با آنها شــبيه به بازپرسيهاي سياســي و توأم با توهين بوده
گف 
اســت .شــدت و حدت اين برخوردهاي تند و هدفمند به حدي است
کــه در ماههاي اخير چند فقره خودســوزي در ايــن کمپها روي داده
تا آوارگان اعتراض خود را به شرايط موجود از اين طريق ابراز دارند.
رنجمابيشترشدهاست
يک پناهجوي  23ســاله از خاورميانه که اواســط بهار امسال خود
را در مقابل چشــمهاي نمايندگان ســازمان ملل به آتش کشــيد ،در
فيلمي ويدئويي که پيش از اين اقدام از وي ضبط و ارائه شــده اســت،
ميگويــد :ما از بســاط فعلي به ســتوه آمدهايم .وقتي بــه کمپهاي
اســتراليا ميآمديم با هدف ترميم زخم قلبيمان بود اما اينجا رنج
ما فزوني يافته اســت .برخي از همتاهاي ما ســه سال است که در اين
کمپهاتحتنظارتقراردارند،بدوناينکهبرايشانتعيينتکليف
شــود .اين براي آنها بدتر از مرگ اســت .در قسمت بعدي اين فيلم
ســيماي او در حالي ديده ميشــود کــه در درمانگاه مرکــزي نائورو در
حال درد کشيدن و فرياد زدن از سر نااميدي است.
آبهايسرگرداني
فقط او نيســت که نائورو را به دوزخ تشــبيه ميکند و نه بهشتي که
دولــت اســتراليا مدعــي آن اســت .از اين قمــاش ميتوان به ســه
معلم ســابق اشــاره کــرد کــه وارد آبهاي اســتراليا شــدند تا جزو
پروژه حمايتي اســتراليا از آوارگان شــوند اما زخمهاي روحيشان
از همين نقطه آغاز شد.
دولت اســتراليا ادعا ميکند چارهاي جز بازپرسي و سختگيري در
حقپناهجوياننداشتهزيرابهاصلوريشهآنهاشکداردوميترسد
به فکر اعمال تروريستي باشند .نوع ،مسير حرکت و طول مدت سفر
پناهجويانمستقردرنائورومتفاوتبودهامافرجامکارشانمشترک

و يکســان اســت و آن ،گرفتار شــدن در قرنطينهها و اماکني اســت که
بيشباهتبهزندانبدنامگوانتانامو نيستند.
اسناددولتاستراليا
دولــت اســتراليا ميگويد اســناد معتبــري دارد که نشــان ميدهد
پناهجويان ســوابق طوالني کيفري دارند و سارق و قاچاقچي بودهاند و
پذيرشبيقيدوشرطآنهابهشهرهاياسترالياظلمبهمردماينکشور
استوابتدابايددرموردماهيتوجودياينافرادکسباطمينانکرد
و ســپس آنها را وارد چرخه زندگي عادي در اســتراليا ساخت ،اما نکته
اينجااستکهافرادکمشماريازدروناينبازداشتگاههايغيررسمي
راهــي به درون جوامــع آزاد اســتراليا يافتهاند و اکثريت مــردان و زنان
باقيمانــده در ايــن دوزخ بالتکليــف هســتند .ايــن در حالي اســت که
فيلمهاي گرفته شــده و شواهد نشان ميدهند در بسياري از آبراههاي
اســتراليا گاردهاي ســاحلي اصالً اجازه ورود را بــه پناهجويان خارجي
نميدهنــد و قايــق را بالفاصلــه دور و از آن محدوده اخــراج ميکنند و
معلوم نيست کار اين قايقهاي سرگردان و سرنشينان بالتکليف آنها
بــه کجا ميانجامد و فقط اين نکته مشــخص اســت که بــه کارمندان و
افراد شــاغل در اين مراکز دستور داده شده با رسانهها صحبت نکنند و
اگرخالفاينعملکنند،تحتپيگردقرارميگيرند.
حرفآخر
برخيپناهجويانبازيرپاگذاشتناينقواعدبازدارندهحرفهايي
تکاندهنده براي گفتن دارند و همينطور پزشــکان و معلماني که با
توگو و کسب
کودکان يا بزرگســاالن مســتقر در کمپها مشــغول گف 
اطالعات و کالسهبندي کارشان بودهاند .حرف آخر را لوان ديويس،
معلم شــماري از بچههاي حاضر در يکــي از کمپهاي عمده نائورو
ميزنــد .وي ميگويــد :به محــض ورود به کمــپ ديدم ايــن محل از
درون يک زندان اســت و فقط از بيرون نماي يک ســاختمان عادي و
آرامبخش را دارد .با ديدن بچهها و وضع و وصفشــان بيش از پيش
به اين مســأله معتقد شــدم زيرا به جاي نام و ســاير اوصاف انساني،
آنها را فقط براســاس شمارهگذاري ميشناسند و صدا ميزنند .مثل
اشيايي که مارک تملک آن مکان بر رويشان حک شده باشد .سعي
توگو با بچهها اطمينانشــان را جلب کنم و نامهايشان
کردم در گف 
را به خاطر بســپارم اما وحشتزدهتر از آن هستند که به کسي اعتماد
کنند.اينجافقطيکجهنماستونهبهشتيکهپناهجوياندرلحظه
شروع مهاجرت آرزوي رسيدن به آن را داشتند.
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