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اعتصاب غذایی مهاجران افغان در اندونیزیا ادامه دارد

اندونیزیا ادامه دارد .آنها در اعتراض به »اعتصاب غذایی بیش از  022مهاجر افغان در جزیره «تونجانگ پینانک
شرایط نامناسب زندگی شان در بازداشتگاه و عدم رسیدگی به پرونده های شان ،دست به اعتصاب غذایی زده اند .
شماری از این پناهجویان از داخل این اردوگاه در گفتگوی تیلفونی به دویچه وله گفتند که آنها از روز سه شنبه دست به
تن از این پناهجویان به دلیل وضعیت نامناسب صحی شان به شفاخانه انتقال 40اعتصاب زده اند .تا روز جمعه حدود
داده شده اند .
این پناهندگان هشدار دادند تا زمانی که به پرونده های آنان از سوی این اداره ملل متحد به صورت جدی رسیدگی نشود،
به اعتصاب غذایی خود ادامه می دهند .
این پناهجویان می گویند ماه ها است که در این اردوگاه به سر می برند و تا کنون وضعیت پرونده های آنان از سوی "یو
ان اچ سی آر" یا کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان مشخص نشده است .

هفده تن از این مهاجران به دلیل وضع نامناسب صحی ،به شفاخانه انتقال داده شده اند .
رضا افشار ،یکی از این پناهجویان به دویچه وله گفت" :افغان هایی که در این اردوگاه دست به اعتصاب غذایی زده اند،
حدودا  002تن هستند .این جا اردوگاه پناهندگان نیست ،این جا زندان است .با ما مثل زندانی برخورد می شود .ما حتی
ماهی یک بار هم از نور آفتاب بهره مند نمی شویم .پولیس نظارت بر مهاجرین طوری با ما برخورد می کند که گویا ما
"مجرم هستیم .
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وی اضافه کرد که استفاده از وسایل ارتباطی برای پناهجویان غیرقانونی است و آنها یک سیت موبایل را با واسطه
بازی و پرداختن پول گزاف در داخل اردوگاه به دست آورده اند .به گفته این پناهجو همه مهاجرین این اردوگاه به
بیماری های روانی دچار شده اند و هر از گاهی دست به خودزنی و خودکشی می زنند .رضا افشار گفت که چندی پیش
یکی از پناهجویان خودش را از یک مکان بلند پرت کرد و جان باخت ،اما کسی از مرگ وی باخبر نشد .
دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا ،پایتخت اندونزیا به دویچه وله گفت که هیاتی از سوی
این اداره برای گفتگو با پناهجویان در حال اعتصاب به این اردوگاه رفته و پناهجویان پس از نشست با هیات به
اعتصاب غذایی شان پایان داده اند .
اما پناهجویان تنها بازدید هیات از اردوگاه را تایید کردند و شکستن اعتصاب غذایی را رد نمودند .به گفته آنان اداره
مهاجرت بین المللی "آی آو ام" یک تیم صحی را برای حراست از اعتصاب کنندگان به این اردوگاه فرستاده و هفده
پناهجو را به دلیل وخامت وضع صحی به شفاخانه منتقل کرده است .اعتصاب کنندگان روز جمعه به دویچه وله گفتند که
هنوز هیچ گونه پاسخ مثبتی برای خواست های شان دریافت نکرده اند .
غالم سخی غیرت ،سفیر افغانستان در اندونیزیا در این رابطه به دویچه وله گفت" :ما از اعتصاب این پناهجویان خبر
داریم اما به دلیل زیاد بودن تعداد جزایر و اردوگاه های مهاجران ،مکان دقیق آنان را نمی دانیم .سفارت افغانستان روز
گذشته با نماینده سفارت آمریکا در جاکارتا در این رابطه صحبت کرده است و قرار است به زودی نشستی میان سفارت
های افغانستان ،آسترالیا و امریکا با اشتراک نمایندگان کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان و اداره مهاجرت
"بین المللی برگزار شود تا به مشکالت پناهجویان افغان رسیدگی گردد .

این مهاجران می گویند که با آنها مانند مجرمین رفتار می شود .
آقای غیرت اضافه کرد" :اندونیزیا کشوری است متشکل از بیست هزار جزیره و در هر جزیره مهاجران افغان در
اردوگاه ها هستند ،اما سفارت ما در این کشور به شمول خودم که سفیر هستم ،چهار نفر کارمند دارد .ما تشکیالت
مناسب در دسترس نداریم تا به مشکل همه پناهجویان رسیدگی کنیم و پیدا کردن آنها برای مان آسان نیست .از سویی هم
"خود پناهجویان عالقه مند ارتباط با سفارت افغانستان نیستند .
مقام های دولت اندونیزیا تا کنون در این رابطه اظهار نظر نکرده اند ،اما سفارت افغانستان با نوشتن نامه ای رسمی در
این رابطه از وزارت خارجه اندونیزیا معلومات خواسته و خواهان برخورد انسانی با پناهجویان افغان در این کشور شده
است .چندی پیش یک پناهجوی افغان که قصد فرار از یک اردوگاه پناهجویان را داشت در نتیجه شکنجه پولیس این
کشور جان باخت .سفارت افغانستان در اندونیزیا گفته است تصمیم دارد تا هیاتی را برای بررسی پناهجویان در حال
اعتصاب به این اردوگاه بفرستند .
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اندونزیا به خاطر نزدیک بودن به آسترالیا و داشتن راه های آبی آزاد یکی از مسیرهای اصلی قاچاق انسان به آسترالیا
است .به این دلیل که آسترالیا یکی از کشورهای مهاجر پذیر است ،بسیاری افغان ها با وجود آگاهی از خطرات این
مسیر ،راهی آسترالیا می شوند .
برگرفته شده از دویچه وله
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