 .ترکیه به یک باتالق و جهنمی ابدی برای پناهجویان مبدل شده است
اینها تصاویر یکی از صدها معدن سنگِ موجود در ترکیه است که پناهجویانی از ملیتهای مختلف فاقد بیمه ،بدون
رعایت ایمنی کار به صورت وحشیانه در آن استثمار میشوند ،پناهجویان در ترکیه به عنوان ارزان قیمت ترین نیروی
کار محسوب شده و به علت عدم برخوداری از مجوز کار برای تامین اولیه ترین نیازهای معیشتی و مایحتاج زندگی
 .خود تحت جبر به این استثمار با عنوان کارسیاه (کار غیرقانونی) تن میدهند
با وجود اینکه پناهجویان از نظر قانونی اجازه کار در ترکیه دارند ولی همچنان سیستم دولتی ترکیه برای بهبود و نجات
وضعیت اقتصادی خود از این افراد به عنوان نیروی کار ارزان قیمت استفاده میکند اخذ اجازه نامه رسمی کار توسط
 .پناهجویان دارای پروسه بسیار طوالنی ،زمانبر و پرهزینه و تقریبا غیر ممکن است
موضوع به اینجا ختم نمی شود و به یقین میتوان گفت پشت پرده این استثمار دستهای پنهان و زد و بندهای زیادی وجود
دارد شرایط اقتصادی و سیاسی ترکیه و مناسبات سیاسی بین المللی دخیل در این موضوع هستند بارها توسط رسانه ها
 .استثمار کودکان پناهجو توسط شرکتهای چند ملیتی در ترکیه منتشر شده است ولی هیچ واکنش ی صورت نگرفته است
میانگین ساعات کاری برای پناهجویان روزانه بین  ۱۱تا  ۱٥است با حقوقی ناچیز و در بسیاری از موارد حتی همان
حقوق ناچیز توسط کارفرما پرداخت نمیشود و پناهجویان از لحاظ قانونی هیچ امکانی برای شکایت از کارفرما و اخذ
.حقوق پایمال شده خود را ندارند
در این میان سوانح کار نیز گریبانگیر پناهجویان است ،تصویر کامیونی که ضمیمه این مطلب است مربوط به حوادث
کار است که در یکی از معدنهای سنگ شهر دنیزلی دو روز قبل اتفاق افتاده است .راننده کامیون پناهجوی سوریه ای
حدود  ۴۵سال دارد دارای دو فرزند که برای حفظ جان خود و خانوادهاش به ترکیه پناه آورده و برای تامین اولیهترین
نیازهای زندگیاش تن به کار غیرقانونی داده است .حین خالی کردن بار از ارتفاع حدود هفتاد متری کامیون به دره
.سقوط میکند و پناهجوی بی پناه روانه بیمارستان میشود و دو روز است در حالت کما بسر میبرد
این تنها یک نمونه از حوادث کار و مشکالتی است که پناهجویان با آن دست و پنجه نرم میکنند،موج راسیسم علیه
پناهجویان وجود دارد هر جنایتی رخ میدهد اولین گمان زنی رسانه های داخلی ترکیه پناهجویان هستند و یک
پروباگاندای سازمانیافته که در مقابل بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی الینحل موجود انگشت اشاره را به سوی
پناهجویان نشانه میرود و اینگونه میشود که هشتگ ؛گم شوید سوریها ترند توئیتر میشود .راسیست های وحشی به
 .خانه های سوریهایها به صورت دست جمعی حمله ور می شوند و از خانه و محل زندگی بیرونشان میکنند
وقتی یک ناسیونالیست کثیف که نماینده پارلمان است و میگوید؛ مجبور به پروار سوریهایی نیستیم که در ساحلها
آرامش را از زنان تُرک سلب کردهاند ،از مردم عادی که به صورت سیستماتیک ،ناسیونالیسم در ذهنشان ترزیق شده
است بیش از این توقعی نمیتوان داشت.آری هم اکنون مسبب تمام معضالت و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در ترکیه
پناهجویان قلمداد میشوند راجع به شدت ناسیونالیسم و راسیسم موجود در ترکیه هم به همین بسنده میکنم ؛ هنوز واژه
.ارمنی یک فحش رکیک است
با توجه به عدم پذیرش و اعالم ظرفیت کشورهای پناهنده پذیر پروسه پناهندگی در ترکیه به شدت طوالنی شده است و
پناهجویان حتی با وجود قبولی پناهندگی در کمیساریای عالی پناهندگی مدت طوالنی را در انتظار کشور سوم سپری
میکنند و در بن بستی قرار گرفته اند که نه راهی رو به پیش است و نه پس  .سازمان ملل تمامی شعبه های آسام در
شهرهای ترکیه را به حالت تعلیق در آورده خدمات آن برای پناهجویان در دسترس نیست ،تمام کارهای اداری و ثبت نام
از طریق فقط از طریق شعبه آنکار صورت میگیرد و با کاهش اختیارات کمیساریای عالی پناهندگی در مقابل پلیس و
اداره مهاجرت ترکیه و همچنین همکاری امنیتی ایران و ترکیه و توافقات فی مابین ،پناهجویان سیاسی ایرانی بیش از
 .پیش در معرض خطر  ،تهدید و پرونده سازهای امنیتی قرار گرفتهاند
آری پناهجو چوب دوسر طال شده است و پناهندگی یکی از تبعیض آمیز ترین قوانین،کافی است نگاهی به آمارهایی
بیاندازیم که در میان آبها غرق شدهاند ...پناهجویانی که حین حوادث کار جانشان را از دست دادهاند ،کودکانی که در
کارگاههایزیر زمین ِی تولید پوشاک و کفش در ترکیه استثمار میشوند ،زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند یا
 .برای امرار معاش و گذران زندگی تن به تن فروش ی میدهند
در این شرایط کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل و کشورهایی که سنگ حقوق بشر را به سینه میزنند سکوت
کردهاند و خود دخیل در این جنایات هستند .بحران پناهندگی موجود در خاورمیانه بدون برچیده شدن و حل دیگر
 .بحرانهای موجود همچنان وجود خواهد داشت

.پناهندگی حق است ،امتیاز نیست
اسماعیل فتاحی  ۱٥شهریور

