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    بيل وون اوکن:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٤ جون ٢٩

   

  کودک آزاری توسط دولت اياالت متحدۀ امريکا

  آزار و اذيت کودکان مھاجر توسط واشينگتن

  

، کشتی ھائی که نسلی از مھاجران را بر عرشۀ خود حمل می کردند، ھنگام ورود و پيش از پا نھادن بر ١٩٠٣از سال  

  .مجسمۀ نمادين آزادی عبور می کردند  سکوی بندر نيويورک از مقابل

نوشته شده که اميد ھا و آرزومندی ھای اين ده ھا  Emma Lazarus بر پايۀ مجسمه قطعه شعری از اما الزاروس 

  :ميليون انسانی را بازتاب می دھد که از اختناق و سرکوب دنيای قديم به دنيای تازه پناه آورده بودند 

  ستۀ تان را، بی نوايان خ به من دھيد،«  

  که در صفوف به ھم فشرده آرزومند زندگی آزاد ھستند،

  » سواحلتان را به من دھيد  انبوه بينوا مترود شدگان

از امروز اين قطعۀ شاعرانۀ الزاروس به مثابه نقد گزندۀ سياست مھاجرت خشونتبار و غير انسانی تلقی می شود که  

بين .  به کار برده می شود که سعی می کنند وارد اياالت متحده شوندیدولت اوباما در رابطه با کارگران مھاجرطرف 

و بايد دانست که اين کشورھا . ی مرکزی می آيندامريکااين مھاجران ده ھا ھزار کودک ديده می شود که از کشورھای 

  . طعمۀ جنگ و فقر ھستندغالباً 
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حفاظتی که به شکل موقتی بر پا کرده اند و فاقد در اغلب موارد، آنھائی که بازداشت شده اند، و به اردوگاه ھای 

برای پيوستن به والدينشان که در اياالت  امکانات ضروری می باشد فرستاده شده اند، کودکان بی ھمراھی ھستند که 

  .متحده زندگی می کنند، آمده اند

اين سياست غير . نھا استسياست واشينگتن بر اساس بزھکار دانستن مھاجران و در نتيجه تحت فشار قرار دادن آ

 در کشف گورستان جمعی، جائی که اجساد مھاجرانی که جانشان را  انسانی دھشتناکترين جلوه گاه خود را، ھفتۀ گذشته،

اجساد سه تا سه تا در کيسه ھای مخصوص . ھنگام عبور از مرز اياالت متحده از دست داده بودند، به نمايش گذاشت

 با کاری که ای مخصوص زباله ھای مسموم و حتی ساک سوپر مارشه بسته بنده شدنداجساد يا ساک زباله، ساک ھ

حيوانات نيز چنين رفتار نمی کنند و براستی که اين صحنه به شکل تلخ و طنز آميزی قطعه شعر الزاروس را تداعی 

  : می کند 

  »بينوا مترود شدگان « 

به روشنی می توانيم واکنش رسانه ھای بزرگ را  شف می شداگر اين گورستان جمعی در روسيه، يا چين و يا ايران ک

ولی از آنجائی که اين گورستان جمعی شرم آور در اياالت متحده کشف شده، طبيعی است که رسانه ھا به . تصور کنيم

  .شکل گسترده از چنين واقعه ای بی اطالع باشند

 نفر خردسال زير سن قانونی، بدون ٥٢٠٠٠ حدود بر سال گذشته،ودر اين مدت، بر اساس ارقام دولتی، از ماه اکت

مھاجران يا پناھندگان در شرم آورترين ).  ھزار نفر بزرگسال ھمراه با بچه٣٩و (ھمراه، وارد اياالت متحده شده اند 

 در انبارھائی که بدون پنجره و بدون امکانات بھداشتی و نظافتی مناسب و محصور بهرا شرايط بازداشت شده اند، آنھا 

يک روزنامۀ آريزونائی نوشته است که . سيم خاردار حبس کرده اند، بدون پزشک و بدون فضای کافی برای خواب

  ».  شبيه مناطق ذخيرۀ احشام برای مراسم دولتی استظاھراً  « Nogalesمرکز حفاظتی نوگالس 

قانونگذاران . قرار داده استاين خجالت ملی به عنوان بحران مھمی تلقی شده و در حدی که امنيت را مورد تھديد 

 سزاگ صادر کرده اند، و از سوی ديگر ترز مکزيک فراخوانم جمھوری خواه برای گسيل سربازان گارد ملی به

  .شمار سربازن دولتی در مرزھای دولت را برای پی گرد کودکان مھاجر اعالم کرده است» افزايش حد اکثر « طرح 

ليسی وبحران بشری که خودش آن را با به کار بستن شيوه ھای اختناق و سرکوب پ اوباما در رابطه با اين –کاخ سفيد 

کاخ سفيد قول داده است که مراکز محافظتی جديدی برای کودکان ايجاد کند و با . ايجاد کرده بود، واکنش نشان داد

  .»روند اخراج را افزايش دھد «  برای تسريع اخراج از کشور ءافزايش مأموران، قضات و وکال

 ٢٠٠ی مرکزی، تا حدود زيادی در اشکال بيش از امريکاليسی در ووجھۀ ديگر واکنش دولت اوباما تشديد موازين پ

  ).١( کمک برای نيروھای امنيتی سالوادور، گوآتماال و ھندوراس دالرميليون 

از سوی ديگر در ھر يک از اين کشورھا، نيروھای فشار و اختناق کشور در راستای پنتاگون حرکت می کنند، 

واشينگتن به جنگ ھای خونبارش عليه طبقۀ کارگر و بی نوايان روستاھا ادامه می دھد، يعنی جنگ ھائی که به بھای 

در ھندوراس، اسکادران مرگ به ). ٢( در سالوادور تمام شده است ٧٥٠٠٠ديک ز نفر در گوآتماال و ن٢٥٠٠٠٠

اين اسکادران ھای مرگ پس از .  به قتل رسانده است آنھائی را که با رژيم ھای نظامی مخالف بودند دائماً سياپشتيبانی 

 José Manuel به پشتيبانی اياالت متحده که به سرنگونی رئيس جمھور خوزه مانوئل زاليا روزالس ٢٠٠٩کودتای 

Zelayaبه نخستين جايگاه در جھان رساندند شد، کارشان را سر گرفتند، و در مقام آدمکشی، ھندوراس را .  

اين روند تنھا .  بوده استامريکاشرايط فقر، ستم و خشونت عميق در اين کشور حاصل يک قرن ستم دائمی امپرياليسم 

 نيز امريکابه دليل جنگ افروزی ھا و حکومت ديکتاتورھا نبوده، بلکه در عين حال به دليل تسلط اقتصاد سرمايه داری 
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جز نازل شدن سطح زندگی، بيکاری و نابرابری اجتماعی ه  بی چيزامريکا حاصل اين تسلط امپرياليستی بوده است و

  .برخوردار می باشد نبوده است که از باالترين درجۀ شکاف در اين نيمکره 

 ٢يش از ب(کاخ سفيد و اوباما از امتياز شنيعی مسرور است، زيرا بيش از ھر دولت ديگری افراد را اخراج کرده است 

 نفر را به گوآتماال، ھندوراس و به سالوادور اخراج ١٠٦٠٠٠تنھا در دور اّول رياست جمھوری اوباما ). ميليون نفر

اين اخراج ھا در شرايط غير انسانی صورت گرفته و با جدا سازی خانواده ھا و محروم ساختن کودکان از . کرده است

  .تأمين اقتصادی و عاطفی ھمراه بوده است

اين راه حل، تقويت امنيت و .  حال حاضر، راه حلی که اياالت متحده در پيش گرفته تشديد اقدامات سرکوبگرانه استدر

، يعنی پيشنھادی دو وجھی که عبارت است از نظامی »اصالحات کامل سياست مھاجرت « اخراج می باشد، به انضمام 

  .چکی از کارگران مھاجرسازی مرزھا و گران ترين موازين کسب تابعيت برای بخش کو

 در رابطه با مھاجران، جلوه گاه رفتار کلی آن در رابطه با طبقۀ امريکاولی بايد دانست که سياست اليگارشی مالی 

طبقۀ حاکم از کارگران مھاجر . کارگر است که کارگران خارجی محروم ترين و ستمديده ترين اقشار آن تشکيل می دھند

ی کار ارزان بھره برداری می کند و ھم زمان از آنھا به عنوان بھانه ای برای کاھش دست به عنوان منبعی برای نيرو 

يعنی ( سوء استفاده می کند، يعنی شيوه ای که در بنياد بھره کشی نظام سرمايه داری حک شده است ،مزد و اخراج

  ).اخراج و کاھش دست مزد

 بوده که بنيادھای آن بر اساس خشونت نظامی و یخارجي خشن و ھمگام با سياست ، در زمينۀ مھاجرتامريکاسياست 

 باشد که بيش از ھر زمان یليسی و سرکوبگر در درون کشوروشايستۀ يک دولت پ اقدامات امنيتی است و تنھا می تواند

  .ديگری در حال گسترش است

 يک بخش جدائی ناپذير از دفاع از حقوق کارگران مھاجر برای زندگی و کار در کشور انتخابی شان، بی ھيچ تبعيضی،

کارگران بايد خواستار آزادی کودکان . مبارزه برای دفاع از سطح زندگی، کار و حقوق بنيادی تمام طبقۀ کارگر است

 شوند و عالوه بر اين بخواھند که تمام کارگران بی جواز از حقوق شھروندی برخوردار امريکامھاجر از زندان ھای 

  .شوند

ی مرکزی و تمام جھان متحد شوند، نمی توانند به شکل مؤثر عليه امريکاه بی آن که با کارگران کارگران اياالت متحد

جوی  و  مبارزه کنند، که برای انتقال سرمايه از يک کشور به کشو رديگر در جستئیشرکت ھای بزرگ و بانک ھا

  .ندارندنيروی کار ارزان قيمت و برای بھره برداری بيشتر، به پاسپورت يا ويزا نياز 

Bill Van Auken 

Article original ,WSWS ,paru le 24 juin 2014 

www.mondialisation.ca/persecution-par-washington-denfants-immigres/5388682" data-

title="Persécution par Washington d’enfants immigrés "<  

  

  ک متن اصلیآدری الکتروني

http://www.mondialisation.ca/persecution-par-washington-denfants-immigres/5388682  

  

  :يادداشت ھای مترجم  

ليس ھا و و دليل وجود شبکه ھای قدرتمند مواد مخدر، اغلب پی مرکزی بهامريکادر مکزيک و اغلب کشورھای  )١

ليس جزئی از مافيای مواد مخدر است و پخاصه آنھائی که عالی رتبه ھستند، با مافيای مواد مخدر کار می کنند، و اساساً 
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به قاچاقچيان مواد ليس ھا قربانی ھمين بند و بست ھا می شوند، و کوتاه سخن، و در نتيجه اوباما می خواھد و پو دائماً 

  .مخدر کمک مالی کند

متأسفانه بيل وون اوکن نويسندۀ مقاله از جنگ مافياھا در مکزيک ياد نکرده است که آن را بايد خونبارترين جنگ  )٢

  .مافيائی تلقی کنيم، با ده ھا ھزار قربانی، حتی بيش از تعداد قربانيان جنگ در سوريه

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١٤ جون ٢٨

  ٢٠١٤ حون ٢٦مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


