محکوم به پنجاه سال زندان !
امیر و رزولی را ازاد کنید
هنگامی که امیر و رزولی تصمیم داشتند در تاریخ مارچ  2020به وسیلیه قایق بادی خود را به کشور یونان برسانند ،به
وسیله نیروهای گارد ساحلی کشور یونان مورد حمله قرار میگیرند تا ایشان را مجبور به بازگشت به خاک کشور ترکیه
کنند .حمله نیروهای گارد ساحلی یونان مسبب غرق شدن قایق ایشان شده و گارد ساحلی یونان مجبور به سوار کردن
ایشان به کشتی گارد ساحلی می شود .امیر و رزولی نا اگاهامه و یک جانبه به اتهام "اقدام و تسهیل در ورود غیر
قانونی" و "اقدام به غرق کردن قایق خود" بازداشت می شوند .در تاریخ هشتم سپتامبر  2020به ایشان حکم پنجاه
سال زندان داده می شود.
امیر و رزولی  23و  25ساله در جستجوی یافنت امنیت و اسایش از کشور خود افغانستان گریخته و تالش می کرده اند
تا خود را به اروپا برسانند .با افزایش بی سابقه و روز افزون بسته شدن مرز ها و عدم وجود راه های امن و قانونی
برای ورود و اقدام قانونی در جهت دریافت پناهندگی در اروپا ،ایشان به اجبار جان خود را در معرض خطر قرار داده
و از به وسیله قایق بادی و از راه دریای اژه اقدام به ورود به خاک اروپا را داشته اند .شایان ذکر است که دختر خرد
سال امیر و همسر باردار وی نیز در قایق همراه او حضور داشته اند.
ایشان در تاریخ مارچ  2020سفر پر حادثه خود را اغاز کردند ،زمانی که دولت یونان در همان ماه خبر تعلیق یکی از
اساسی ترین حقوق انسان ها "یعنی حق اقدام برای دریافت پناهندگی به دلیل عدم داشنت امنیت کافی در زندگی و
جامعه پیشین" را اعالم کرده بود که در نتیجه به دستگیری و محکوم کردن افرادی که به دلیل عدم وجود امنیت و به دنبال
محافظت و حمایت اقدام به ورود غیر قانونی کرده اند می انجامید که این امر خود کامال متناقض و خالف قانون
اتحادیه اروپا و کنوانسیون ژنو می باشد.
به محض ورود قایق ایشان به ابهای کشور یونان گارد ساحلی یونان به قایق حمله کرده و با استفاده از تیر های فلزی
سعی داشته تا قایق را به ابهای کشور ترکیه بازگرداند که این امر مسبب سوراخ شده قایق بادی ایشان شده و جان
افراد سوار بر قایق را با خطر جدی غرق شده مواجه ساخته است .زمانی که قایق ایشان در کانال در حال غرق شدن
بود باالخره گارد ساحلی یونان ایشان را از اب گرفته و سوار بر کشتی می کند.
_____________________________________________________
در ماه های گذشته گزارشات تکان دهنده متعددی از شهادت افراد بر علیه گارد ساحلی کشور یونان مبنی بر اعمال
غیر قانونی و ظاملانه انها در رابطه با حمله و تخیرب قایق های پناهندگان و رها کردن ایشان در همان وضعیت در میان
ابهای دریا که معلوم نیست چه سرونوشتی برای ایشان رقم خواهد خورد ،وجود داشته .میتوانید برای خواندن و یافنت
این دست مقاالت و گزارشات به سایت های خبری نیویورک تایمز ویا دویچه وله و یا اشپینگل مراجعه کنید.
_____________________________________________________
گارد ساحلی یونان پس از سوار کردن افراد قایق در حال غرق شدن که تجربه وحشتناکی را از سر گذرانده بودند،
اقدام به ضرب و شتم ظاملانه امیر و روزلی کرده و از ایشان خواسته اند که اعتراف کنند قاچاقچی انسان هستند .بر
طبق گفته های همسر باردار امیر که به همراه دختر خردسالشان شاهد ماجرا بوده است ،گارد ساحلی تنها زمانی که
وی خود و دختر خردسالش را بین امیر و نیروهای گارد ساحلی قرار می دهد و به انها التماس میکند نیروهای گارد از
ضرب و شتم امیر و رزولی دست می کشند.

وی خود و دختر خردسالش را بین امیر و نیروهای گارد ساحلی قرار می دهد و به انها التماس میکند نیروهای گارد از
ضرب و شتم امیر و رزولی دست می کشند.
به محض ورود ایشان به جزیره یونانی لسبوس ،امیر و رزولی را از دیگران جدا کرده و به اداره پلیس منتقل می کنند و
در انجا نیروی گارد ساحلی یونان ایشان را به ورود غیر قانونی و قاجاق انسان و به خطر انداخنت جان دیگر مسافران
گروه متهم می کند.
هر دوی انها پس از تحمل بازداشت موقت در تاریخ هشتم سپتامبر  2020از طرف دادگاه به پنجاه سال زندان محکوم
می شوند ،شایان ذکر است هیچ گونه مدرک و یا شاهدی به جز اظهارات نیروی گارد ساحلی یونان برای اثبات جرم
ایشان وجود نداشته ،ایشان تنها از اتهام اقدام خودسرانه برای تخریب قایق خود تبرِیه می شوند.

ما خواهان ازادی ایر و رزولی و حذف تمامی اتهامات از ایشان هستیم

تقریبا هر روزه انشان های که تیاز به حمایت و محافظت دارند به دالیل مشابه و به صورت خودسرانه از طرف دادگاه به
مدت طوالنی به زندان و به جریمه های سنگین محکوم می شوند )می توان به مورد همزه و محمد اشاره کرد( .این
افراد که ما ایشان را قربانی بی عدالتی می دانیم ،معموال امکان بهره مندی از مشاور حقوقی یا وکیل را ندارند.
عدالت و احکام صادره در مورد این افراد نیز تحت تاثیر عدم وجود مدارک قطعی و کافی و عدم درک طرفین از یکدیگر
و شرایط به دلیل تفاوت های زبانی و فقدان مترجم ،قرار می گیرد .در کشور یونان ،بر طبق امار وزارت دادگستری و
سیستم قضایی این کشور به صورت میانگین زمان رسیدگی به پرونده این گونه افراد در دادگاه های این کشور کمتر از
سی دقیقه است و معموال مجازات ایشان بین چهل و چهار سال زندان و مبلغ سیصد و هفتاد هزار یورو جریمه می
باشد .در حال حاضر تقریبا دو هزار مورد مشابه در زندان های کشور یونان وجود دارند .در صورتی که به ندرت کسی
از سرنوشت این افراد مطلع است ،افرادی که به محض ورودشان به صورت غیر قانونی و خود سرانه دستگیر و
مخفیانه در بازداشتگاه به سر می برند ،بدون انکه کسی از این موضوع اطالعی داشته باشد و یا نام و مشخصات انها
اعالم شده باشد و بدون اینکه امکان حمایت و کمک رسانی از بیرون را داشته باشند.

اما ما از پرونده امیر و رزولی اطالع داریم .و امکاناتی را برای دفاع حقوقی و قانونی از ایشان فراهم
خواهیم اورد و برای تبریه ایشان و برگزاری دادگاه مجدد خواهیم جنگید.
لطفا برای انتشار داستان ایشان ما را یاری کنید تا دیگران نیز از این موضوع مطلع شوند.
اتحادیه اروپا باید به بازداشت خود سرانه و غیر قانونی پناهندگان و این شرایط موجود خاتمه دهد

———
همسر امیر در این میان فرزند دومشان را به دنیا اورد ،هنگامی که پس از محاکمه امیر برای اولین بار موفق به مالقات
همسر و کودک دو ماهه خود گشت و اقدام به در اغوش کشیدن فرزند خود کرد ،مامور پلیس با فریاد و رفتار
پرخاشگرانه به وی دستور داد که کودک را به مادرش باز گرداند و حق در اغوش کشیدن فرزند خود را ندارد،
که همین امر مسبب اضطراب و پریشانی عظیمی برای او و خانواده اش بود.

