پراکسیس

Praxies.org

حکم دیرهنگام دادگاه شهر مونیخ در محکومیت حملهی پلیس به تحصن اعتراضی پناهجویان

اشکان خراسانی

خبرر کوتاه بود :دادگگگاه شگگهر مونیگگخ حملهی شگگبانهی پلیگگس بگگه اعتصگگاب غگگذای پناهجویگگان در میگگدان

ریندرمارکت ) (Rindermarktمونیخ و برچیدن چادرهای اعتصابی )در  ۳۰ژوئن  ( ۲۰۱۳را غیگگر قگگانونی
اعل م کرد۱.
در روز  ۲۲ژوئن  ،۲۰۱۳هشتاد پناهجوی معترض در یکی از میدانهای شهر مونیخ از خود خلقیت نشگگان
دادند؛ اگر تظاهراتهای رسمی با چند صد متر پیادهروی در خیابان و سر دادن شگگعارهای ریگگز و درشگگت،
پس از چند توقف و چند سخنرانی به پایان میرسند ،اینبار پناهجویان با برنامهای از پیش طراحی شگگده در
یکی از توقفهایشان در طول تظاهرات ،پرچم »ما برخواهیم خاست« را بالی سر بردنگگد و بگگر روی زمیگگن
نشستند .بیانیهای ۲خواندند و اعل م کردنگگد بگگا مطگالبهی درخواسگت قبگگولی پرونگگدهی پناهندگیشگگان وارد
اعتصاب غذای تر -نوشیدن آب -شدهاند .پناهجویان طی این بیانیه که صدر اعظم آلمان و رئیس »دادگگگاه
قانون اساسی« آلمان را مخاطلب قرار میداد ،سه روز مهلت برای دولت در نظر گرفتند و اعل م کردند پس
از سه روز ،در صورت عد م واکنش دولت نسبت به مطالبهشگگان گگگا م بعگگدی اعگگتراض خگگود را برخواهنگگد
داشت .پس از آن که پناهجویان اعتصابی هیچ واکنشی از سوی دولگگت محلگی دریگگافت نکردنگگد ،در اولیگگن
ساعات روز چهار م ۲۵ ،ژوئن  ،۲۰۱۳در یک کنفرانس مطبوعاتی اعل م داشتند که از این پگگس از نوشگگیدن
آب نیز امتناع کرده و وارد اعتصاب غذای خشگگک نامحگگدود دسگگتهجمعی میشگگوند .همگگان روز بگگود کگگه
مسئولین دولت محلی ایالت بایرن با انتشار بیانیهای چنین اعل م کردند:

” تا به امروز دولت تل ش کردهاست که از طریگگق مگگذاکره بگگا پناهجویگگان اعتصگگابی
»مسئله« را »حل« کند .این شیوه تا به حگگال جوابگگگو بگگوده ،پگگس دولگگت مجگگدداا از
پناهجویان برای نشستن بر میز مذاکرهای دعوت رسمی میکند“ .
نتیجهی مذاکره در روز چهارشنبه نهایتاا آن بود که دولت همچون همیشه پیشنهاد مشخصی جز درخواست
توقف اعتصاب غذای خشک ارائه نکرد و پناهجویان نیز در مقابل ،تصمیمگرفتند به اعتصگگاب غگگذای خگگود
ادامه دهند .اما در فضای پیش از انتخابات سراسری آلمان ،بازتاب رسگگانهای ایگگن مسگگأله آنقگگدر شگگرایط
حادی ایجاد کرده بود که دولت محلی ناچار شد تیم مذاکره کنندهی دیگری را در روز  ۲۹ژوئن به سگگمت
چادرهای اعتصابی روانه کند .با این حال ،تیم دولتی ،اینبار دستخالی تر از دفعهی پیش بازگشگگت :پاسگگخ
پناهجویان مجدداا ادامهی اعتصابغذایشان بود .به این ترتیب ،دولت که شیوههای قدیمیا ش را بگگرای در
هم شکستن اعتصاب بدون پرداخت هیچ امتیگگازی بگگه پناهجویگگان بیفایگگده یگگافت ،در اولیگگن سگگاعات روز
یکشنبه ۳۰ ،ژوئن  ،۲۰۱۳به بهانهی نجات پناهجویان از دست عدهای که بگگه ظگگن وی اعتصگگاب غگگذا را
1

انتشار رأی دادگاه مونیخ در رسانههای آلمان

2

اولین بیانیهی پناهجویان اعتصابی ریندرمارکت
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»رهبری« میکردند و »جان پناهجویان را به خطر انداخته بودند« ،به اجرای ضربتی یک »عملیگگات نجگگات«
اقگگدا م کگگرد :عملیگگاتی بگگا مشگگارکت حگگدود  ۳۰۰نیگگروی ضگگد شگگور ش ،اورژانگگس و آتگگش نشگگانی ،کگگه
اعتصابکنندگان را در سحرگاه نهمین روز اعتصابغذایشان مورد حمله قرار داد .در نتیجهی این حملهی
برقآسای »نجاتبخش« ،برخی از پناهجویان به اجبار ضربوشتم به بیمارستان منتقل شگگدند و بعضگگی بگگه
زندان۳.
پس از اعتصاب غذای میدان ریندرمارکت مونیخ ،اکثر غریب به اتفگگاق اعتراضهگگای مشگگابه بگگه سگگرانجا م
واحدی ختم شدهاند :حملهی ضربتی پلیس 4.این روزها دولتهای محلی حتی دیگگگر زحمگگت پیشکشگگیدن
گزینهی مذاکره را هم به خود نمیدهند و آن »راهحلی« که بهعنوان آخریگگن »راهحگگل« در مگگورد اعتصگگاب
غذای میدان ریندرمارکت به اجرا گذاشته شد را به شکل گستاخانهای به تنهگگا روییهی مگگواجهه دولگگت بگگا
اعتراضاتی از این دست بدل کردهاند.
اعتراضات پناهجویان در سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳در آلمان ،با تما م فراز و نشیبهایش ،با همهی ناکامیها
و موفقیتهایش و با همهی حواشیا ش شاید برای بسیاری »تما م شده« است .ایگگن »تمگگا م شگگدن« میتوانگگد

ناشی از خو کردن فضای رسانهای و نیز فضای اکتیویستی در حوزهی پناهجویی بگگه اعتراضگگات پناهجویگگان
باشد؛ چرا که این اعتراضات دیگر تازگی ندارند و عجیب و برانگیزاننگگده بگگه نظگگر نمیرسگگند؛ پیچیگگده هگگم
نیستند .از سوی دیگر ،آن چهرهی پناهجوی ناتوان و درماندهای که توان حل سادهترین مشکلتش را ندارد،
با جولنها و خطرکردنهای بعضا ارادهگرایانهی اعتراضات پناهجویی تا حد زیادی رنگ باخته است و ایگگن
به نوبهی خود ،سطح انتظارات را از این جنبش تا حد زیادی بگگال بگگرده اسگگت .امگگا ایگگن »تمگگا م شگگدن« را
نمیتوان صرفاا به کاهش فعالیتهای فعالین و حامیان تقلیگگل داد ،چگگرا کگگه آنچگگه بیگگش از همگگه فروکگگش
کردهاست ،فقدان حضور و توان هستههای سازماندهندهی پناهجویی چگگپ بگگرای پیشگگبرد اعتراضگگات ایگگن
طیف است؛ هستههای خلقی که با طگگرح و پیگیگگری پرسگگش »چگگه بایگگد کگگرد؟« بتواننگگد از درجگگا زدنن
اعتراضات پیشگیری کنند و با سازماندهی دیگر پناهجویان حول پاسخهای مرحلهای و تعامل با فعالین این
حوزه ،جنبش را وارد فضای عمومی کنند .فهم دلیل ایگگن فروکگگش کگگردن اگرچگگه تغییگگری بیواسگگطه در
وضعیت کنونی ایجاد نمیکند ،اما بیتردید در فراتر رفتن از این وضعیت مؤثر خواهد بود.
البته اعتراضات پناهجویی  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳برای یک طیف معین همچنان تما م نشده است؛ دادگاههای جگگور
و واجور و احکا م رنگارنگ در محکومیت فعالیتهای این دو سال توسط دستگاه قضگگایی و پلیگگس ،همچنگگان
فعالین این حرکتهای اعتراضی را تعقیب میکنند ،تا حق انحصاری دولت در اعمگگال مجگگازات و خشگگونت
محفوظ بماند .ججر مها )و اتهامات( متنوعاند :از شکستن محدودهی اقگگامت -در مقگگا م جرمگگی کگگه »قربگگانی«
ندارد -گرفته تا درگیری با پلیس )یا در واقع کتک خوردن از پلیس( و البته فحاشگگی بگگه مگگامور دولگگت در
حین مقاومت فیزیکی )در برابر پلیس سراپا مجهز به ابزارها و فنون سرکوب(.
 .3تصاویر حملهی پلیس به چادرهای پناهجویان اعتصابی
 .4حملهی پلیس به اعتصابی دیگر ،که طی آن برخی پناهجویان به منظور محافظت از خود و همینطگگور ادامهی اعتصابشگگان ،بگگه بگگالی
درخت پناه بردند.
در همین رابطه ،این گزار ش را نیز ملحظه کنید:

پناهجویان در شهر برلین تحصنی را در ساختمان فدراسیون اتحادیههای صنفی برگزار کردند .پلیس با حمله به این ساختمان و
بازداشت پناهجویان این تحصن را در هم شکست
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مجازاتها اما بهسان جرایم از چنین تنوعی برخوردار نیستند :چند ده روز زنگگدان و یگگا پرداخگگت جگگریمهی
نقدی ،آنهم به نرخی که قاضی صلح میداند؛ مثل صد روز زندان به نرخ روزی ده یورو؛ و یا -در مقابل-
هزار یورو پرداخت نقدی .ظاهراا یکی )و فقط یکی( از دلیلی که در کشوری همچون آلمان زنگگدانی سیاسگگی
وجود ندارد ،این است که فعالین سیاسی اغلب به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهکاریشان به دولت )یعنی به
دلیلی اقتصادی( به زندان میروند؛ و این یعنی توحش سرمایهدارانه در اقتصادیسازی همهچیز ،حتی جر م و
مجازات.
باگذشت زمان ،به واسطهی فراگیرتر شدن فراموشی نسبت به آنچه اتفاق افتاده اسگگت ،و همچنیگگن از بیگگن
رفتن ساختارهایی که به صورت موقت در طول اعتراض شکل میگیرند و عمر مفیدشان تنها بگگه چنگگد روز
پس از اتما م یک اعتراض مشخص میرسد ،دولت به آسانی توانسته است با آرامش کامل به سراغ تکتک
فعالین حرکتهای اعتراضی سالهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳برود .چه پناهجویان در مقگگا م معترضگگان اصگگلی کگگه
شرایط دشوار زندگی پناهجویی به صورت مستقیم بر زندگیشگگان اثگگر میگگگذارد ،و چگگه پناهنگگدهگان و یگگا
شهروندانی که حامیان این حرکت اعتراضی بودهاند و نقش مهمی در آن ایفا کردهاند ،در این مدت بگگا ایگگن
دوگانهی زندان و یا پرداخت نقدی جریمههای سرسا مآور سر و کار داشتهاند .به نظر میرسگگد هگگر چقگگدر
پناهجویان در اعتراضات خود تحت فشار اضطرار زمان قگگرار دارنگگد )افگگزودن یگگک روز بگگه یگگک حرکگگت
اعتراضی ،موفقیتی طاقتفرساست( ،دولت به واسطهی ثبات موقعیتا ش و اطمینان به کگگارایی سگگاختارهای
سرکوبش صبور است.
حال در این میان ،پروسهی بررسی اتها م یکی از پناهندگان حامی که در اعتصاب غذای میدان ریندرمارکت
شرکت کرده بود و توسط پلیس به وحشیانهترن شکل بازداشت شده بود ،به نقطهی جگگالبی رسگگیده اسگگت.
قاضی پرونده اعل م کرده است :حملهی پلیس و پرچیدن اعتصاب پناهجویان غیرقانونی بوده است.
پیش از هر ارزیابی مثبت و یا منفی نسبت به رأی دادگاه ،باید اذعان کرد که بنا بگگه تمگگا م محگگدودیتهای
واقعی ناشی از دستگاه قضایی و ارتباط ساختاریا ش با دستگاه سیاسی دولت ،کمتر کسی انتظار چنین حکمی
از سوی دادگاه داشت .در واقع ،بسیاری بنا به تجربیات گذشته و دلیلی منطقی بر ایگگن بگگاور بودنگگد کگگه -
همانند آنچه در دادگاههای دیگر گذشت -تل شهای متهم پرونده )هومر هدایتزاده( و وکیل حگگرفهایا ش،
قادر نخواهد بود به نتیجهای غیر از محکومیت متهم پرونده دستیابد.
اما بنا نیست این رأی را به پیروزی تعبیر کنیم .حملهی پلیس و برچیدن اعتصاب ،اقدامی غیرقانونی بگگود و
کیست که از همان زمان این مسأله را درنیافته باشد .وانگهی ،اگر هگگزار بگگار هگگم عگگاملین و آمریگگن ریگگز و
درشت این اقدا م را با اتکا به رأی این دادگاه به پای میز محاکمه بکشانند ،شکست و یأسی که در پی این
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ضربهی مهلک به سگگازمانیافتهترین و منسگگجمترین اقگگدا م اعتراضگگی پناهجویگگان) ۵در سگگالهای  ۲۰۱۲و
 (۲۰۱۳وارد شد قابل جبران نخواهد بود.
اینکه این حرکت اعتراضی از چه خطاهای تحلیلی و اشتباهات محاسگگباتی در تعییگگن تاکتیکهگگایش رنگگج
میجبرد و پرسشهای مربوط به رویکردهای فضای شکست ،همگی طبعگگا موضگگوعاتی هسگگتند کگگه بایگگد در
اینسوی جبهه ،یعنی در جبههی سازماندهندهگان پاسخی برای آنهگگا یگگافت .امگگا فگگارغ از ایگگن خطاهگگا و
اشتباهات ،در اینجا میبایست نقش عامل سرکوب را برجسته کرد و حگگق انحصگگاری دولگگت بگگرای اعمگگال
سرکوب؛ آنهم در زمانی که دستگاه قضایی نظم حاکم ،که با هر داعیهای از استقلل بیگمان در چگگارچوب
همین نظم جای دارد ،این مصداق معین از سرکوب )علیه پناهجویان اعتصابی ریندرمارکت( را غیگگر قگگانونی
میخواند.
به واسطهی این رأی در اینجا پرسشی را میتوان به میان کشید؛ البتگگه نگگه خطگگاب بگگه هسگگتههای فرضگگی
پناهجویان سازماندهنده ،بلکه در برابر عمو م شهروندان و حتی فعالینی که در عمل نشان دادند که از ایگگن
سرکوب ککشان هم نگزید؛ به ویژه خطاب به آنهایی که تنها زمانی رگهای گردنشان بگگرای بگگه خطگگر

افتادن »حق« تجمع آزاد و »حق« آزادی بیان متور م میشود ،که این خطر از جانب دولت ایجاد نشده باشد.
پرسش این است که در چه جامعهای زندگی میکنیم و این جامعه بر اساس چه منطق و مکانسیمهایی اداره
میشود که نهادی همچون دولت ،هر وقت دلش بخواهد میتواند »اشتباه« کنگگد و -در ایگگن مثگگال خگگاص-
سرنوشت یک اعتراض دستهجمعی را این چنین منهد م کند؟ آیا این دولگگت نیسگگت کگگه تصگگمیم میگیگگرد
چقدر از فشار افکار عمومی را تحمل کند و نه  -آن چنانکه گمان میرود -افکار عمومری فشار دولت را؟ به
یاد داریم که در آستانهی سرکوب پلیس عدهای از فعالین حقوق پناهجویی )شهروندارن به کنگگار( بگگا دولگگت

همصدا شدند و از اعتصاب غذا برای گرفتن جواب قبولی به عنوان »بلگگک میلینگگگ« ) (Black-mailingیگگا
»باجگیری« نا م بردند .درحالیکه باجگیری نیازمند یک موازنهی نسبی قدرت است .اگر انحصگگار »قگگانونی«
اعمال خشونت و اعل م شرایط اضطراری )و در این مورد مشخص ،انحصار کنشی غیرقانونی با چنین پیامگگگد
گستردهای( از سوی دولنت تا دندان مسلح بایرن ،اساساا جایی برای عرض اندا م ناشهروندانن معترض بگگاقی

نمیماند تا موازنهای حداقلی به منظور باجگیری صورت گیرد .گو اینکه در روز حملهی پلیس به چادرهگگای
اعتصابی ،پناهجویان به دلیل ضعف جسگگمانی ناشگگی از  ۸روز اعتصگگاب غگگذا ) ۳روز تگگر و  ۵روز خشک( و
تحمل فشارهای روانی بی امان ،به لحاظ توان بدنی قادر نبودند )حگگتی بگگه کمگگک  ۵۰تگگن از حامیگگان غیگگر
پناهجو( بیش از  ۲ساعت مقاومت کنند.

 . 5دستاوردهای اعتصابغذای ریندرمارکت و موج اعتراضات بعگگدی کگگه بهواسگگطهی آن در بگگایرن زبگگانه کشگگید ،فعالیتهگگای نهادهگگای
غیردولتی و عموما خیریهای فعال در حوزهی پناهجویی را نزد پناهجویان بیمعنی کرده است .این صرفاا یگگک ادعگگا نیسگگت ،بلکگگه اظهگگارات
نمایندگان این نهادها نیز خود موید آن است.
با سرکوب اعتراضات توسط دولت و عد م شکلگیری ساختارهای بگگادوا م بگگرای پیگیگگری اعتراضگگات در یگگک بگگازهی میگگان مگگدت توسگگط
پناهجویان ،دولت محلی جهت پیشگیری از ناکارآمدی این نهادها و بازسازیشان خیز بلندی برداشته است .البته دولت در ایگگن خیگگز تنهگگا
نیست و دست راست دولت در مسائل پناهجویی یعنی نهادهای وابسته به کلیسا پیشگا م طرح »نزدیکی به پناهجویان« شده انگگد .از طرفگگی
تاثیرات حرکت اعتراضگگی پناهجویگگان در  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳و خصوصگگا اعتصگگابغذای رینگگدرمارکت در بطگگن جگگامعهی آلمگگان ،مازادهگگای
بیواسطهای برای این نهادها داشته است؛ کمکهای مالی و نیروی داوطلب )عموما بیجیره مواجب( برای »کمگگک بگگه پناهجویگگان« .بعنگگوان
نمونه ،سازمان غیرانتفاعی شورای پناهندگان استان بایرن -که مصاحبهی یکی از اعضایش در همین بنگگد آمگگده -پیگگش از اعتصگگاب غگگذای
ریندرمارکت یک دفتر در شهر مونیخ داشت و اکنون در حال راهاندازی سومین دفتر کاری خود در این ایالت میباشد.
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اما پرسشی که دربرابر هستههای فرضی سازماندهندهی پناهجویان مطرح است ،به هیچ وجه در این سطح
نیست .آنها باید خیلی پیشتر به اینگونه سؤالت جواب داده باشند .طرح ایگگن پرسگگش خطگگاب بگگه آنگگان
حامل پیشفرضی است و آن پذیر ش شکست اعتصاب غذای ریندرمارکت است.
به باور من ،در پی این شکست ،این شکل از اعتراض خیابانی و خصوصاا اعتصاب غذا با مطالبهی مشگگخص،
اگر نگوییم برای یک دورهی میانمدت اثرگذاری خود را از دست داده ،دستکم میتوانیم ادعگگا کنیگگم بگگه
سقف تأثیرگذاری خود ش رسیده است )دستکم  4اعتصاب غذا پس از رینگگدرمارکت بگگه لحگگاظ نحگگوهی
رویارویی دولت ،تجربیات نسبتاا مشابهی داشتند( .بنابراین پرسشی که در برابر این هستهها قگگرار دارد ایگگن
است که چه دلیل و عوامل تعیین کنندهای این شکل از فعگگالیت اعتراضگگی را بگگه حگگدود اثرگگگذاری خگگود
رسانده است؟ تقلیل همهی ماجرا به سرکوب پلیسی دولت ،و طرح ماهیت و کارکرد طبقاتی دولگگت کگگافی
نیست .چرا که این نحوهی برخورد با مسأله میتواند چشممان را بر دیگر جنبههای اسگگتراتژیک اعترضگگات
پناهجویی بندد .باید دید چه محدودیتهای ساختاری دیگری -به جز سرکوب پلیسی -به واسطهی جایگگگاه
عینی پناهجویان بر آنها اعمال میشود ،که اوال اعتصاب غذا را در چند سال اخیر به تاثیرگذارترین اقدا م یا
آشناترین امکان برای تحقق مطالبات )بیش از  ۷۰درصد پناهجویان در اعتصابغذای میدان رینگگدرمارکت
جواب قبولی دریافت کردند( بدل کرده است؟ و دوماا چه خصلتهای مشخصگگی در ایگگن نحگگوهی حرکگگت،
دست )این( دولت را برای اعمال سرکوبهای وسیع در این سطح ،چنین باز میگذارد؟

رأی اخیر دادگاه مونیخ هر چند که میتواند به طور موقگگتی دامنهی عمگگل بیمحابگگای پلیگگس و دولتهگگای
محلی را کمی محدود کند و هزینهی استفاده از تاکتیک »حمله و پاکسازی« را تا حدی برایشگگان بگگال بگگبرد
)که خود این مسأله میتواند گشایش فضایی برای مانور پناهجویان فعگگال باشگگد( ،امگگا ایگگن رأی در تحلیگگل
نهایی ،بیگمان مهر تأیید دیگری است بر شکست حرکتی که در روز  ۳۰ژوئن  ۲۰۱۳به نیروی قهر خاتمه
یافت؛ همچنانکه -این رأی -تاکیدی است بر اهمیت پرسشهایی که بگگه جسگگتجوی دلیگگل ایگگن شکسگگت
برمیآیند .بدون پرداختن به پرسشهای برآمگگده از ایگگن شکسگگت و ارائهی پاسگگخی درخگگور ،عم ا
ل در دور
تسلسل اشتباهاتی گرفتار خواهیم شد که میتوانند نتایجی ناخواسته و حتی معکوس برای یک جنبش به بار
بیاورند.
 ۲۵فوریه ۲۰۱۵
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