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 Human rights حقوق بشر

 
  توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١٣ اکتوبر ١٧

 اشک تمساح نھنگان زمينی و خوراک نھنگان دريائی
   مديترانه گورستان پناھندگان]بحيرۀ[دريای         

  

ی، سوماليائی، اتباع مالی، ئسنگالی، اريتره (فريقائی و آسيائیاانه برای چندمين بار قايق پناھندگان  مديتربحيرۀدر 

تا کنون سخن . غرق شد و صدھا نفر از زن و کودک و بزرگ و زن باردار کشته شدند...)  وی، عراقی، افغانئسوريه 

 کنند، زيرا خوراک کوسه ھا و نھنگان دريائی می اجساد برخی را ھرگز نمی توانند پيدا. از سيصد نفر کشته می رود

مورين نجات نيز زير أقدری بزرگ بود که وجدان بشريت در سراسر جھان به درد آمد و مه ابعاد فاجعه اين بار ب. شوند

قدری زياد بود که بازيگران سياسی مجبور شدند، خطابه ه فشار افکار عمومی ب. بار فشار احساسات اشک می ريختند

سر را فرود آورند تا .  ويژه تھيه کرده و ديدگان پر از اشک و چھره ھای مظلوم و غم آلود را تمرين کنندۀ مزورانھای

  .روز از نو روزی از نو. اين باد نيز بگذرد

دروازه ھای خويش را بر انسانھای نيازمند که در واقع قربانی سياستھای امپرياليستی و از جمله " متمدن"اروپای 

دور می دارد، که مبادا پايشان ه يسم اروپا ھستند بسته است و آنھا را به لطايف الحيل از مرزھای دريائی اروپا بامپريال

حتی پاپ که کشتار کمونيستھا . در اذھان عمومی بر افتد" حقوق بشر امپرياليستی" استتار از ۀبه اروپا باز شود و پرد

ئيد قرار داده بود، فرصت طلبانه و حسابگرانه به ميدان آمد، تا با أد تمريکای جنوبی را موراتوسط ديکتاتورھای مستبد 

جان داده بودند و خطر بی اعتمادی مردم " واتيکان "ۀبا پناھندگان که در آستان" ھمدردی"اظھارات بی پشتوانه و بيان 

 و ريشه يابی اين رويدادھا را به اين دستگاه افزايش می داد، خنثی کند، و اذھان عمومی را از اصل مطلب يعنی ماھيت

 نگھبانی از ۀکه وظيفرا " فرون تکس" پاسداران دريائی ٢٠٠۴بر و اکت٢۶ در سياستمدارانی که متحداً . منحرف کند

 یوجود آورده اند تا کسی پايش به اروپا نرسد، بر جنازه ھاه مرزھای خارجی دريائی اتحاديه اروپا را به عھده دارند، ب

تالش برای پا . مين حداقل زندگی با جانشان قمار کردند، اشک تمساح ريختند و زار زدندأرای تاين پناھندگان که ب

موران مرزی در وسط آبھای أدست مه قماری است که پناھنده يا ب. گذاردن به خاک اروپا مانند رولت روسی شده است

بی "فريقائی ات شده و يا به يک کشور بين المللی سر به نيست می شود و يا بعد از عبور از اين مرزھا سر به نيس

موران مرزی حتی در أدر ھمين چند سال پيش بود که معلوم شد اين م. بازپس فرستاده می شود" صاحب و متالشی

 اين زورقھای قراضه برای متالشی ۀ شکنندۀغرق قايقھای پناھندگان با تيراندازی به ته قايق و يا با برخورد شديد با بدن

 غريق که از ۀدر ھمين چند سال گذشته بود معلوم شد که آنھا از نجات جان صدھا تن پناھند. ت داشته اندکردن آنھا، دس

دولت . زمان ومکان غرق آنھا توسط دوربينھای نظامی و درخواست کمک آنھا مطلع بوده اند، خودداری کرده اند

ايتاليا گذرانده که ياری دھندگان به " شرحقوق ب"و حامی " دموکرات"امپرياليستی ايتاليا حتی قانونی در مجلس 
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پناھندگانی را که در حال غرق شدن و مرگ ھستند به جرم حمايت از قاچاق انسان به ايتاليا به دادگاه کشانده و به زندان 

ر پناھندگان سنگالی د. تبليغ می کند" قانونيت ايتاليائی"خويش را " تمدن"دنيای غرب يکی از اصول اساسی . می افکنند

  :لمان توصيف کردندا بر اساس گزارش تلويزيون ١٠/٢٠٠٩/ ٠۵

آنھا ما . آنھا نمی خواستند به ما آب آشاميدنی بدھند. ليس ما را نگھداشتوما فقط سه روز ديگر بايد می رانديم، کشتی پ "

 بوديم و چندين جسد ما از تشنگی در حال مرگ. را تھديد کردند که اگر باز نگرديم قايقھای ما را درھم خواھند شکست

، سازمان "عفو بين الملل"سازمان ". آنھا ما را به زور واداشتند که به سنگال برگرديم. را در قايق حمل می کرديم

 تعداد ٢٠٠٨بر اساس اخبار تا سال . ئيد کردندأ، اين مطالب را ت" پروتستانھاۀخدمات توسعه گران"و " برای پناھندگی"

اروپائی از انتشار اخبار مربوط به " متمدن"دولتھای . رق کرده اند و يا غرق کرده شده اند ھزار نفر را در دريا غ١٣

  .  خودداری می کنند، نفر می رسد٢٠٠٠٠مرگ اين پناھندگان که بر اساس برخی برآوردھا به 

ق شدن مورين مرزی که شاھد آتش گرفتن کشتی و غرأ اخير شھود عينی گواھی می دھند که حتی مۀدر مورد فاجع

آنھا می گفتند چگونه امکان دارد با دستگاھھای مدرنی . انسانھا بودند، يک ساعت بعد خود را به محل حادثه رسانده اند

. که اين عده در اختيار دارند و صدھا کيلومتر را می توانند کنترل کنند، نتوانسته باشند قايق در حال احتراق را ببينند

يق بزرگ ماھيگيری که آنھا را در حال غرق شدن می ديديد با خونسردی از کنارشان آنھا گزارش دادند که حتی سه قا

انسان اين ).  ٢٠١٣بر و ام ماه اکت۶ ام و ۵نسايگه اکلنر اشتات .(گذشته و به فريادھای استمداد آنھا توجھی نکرد

ی می توانند چنين روشی فقط کسان. اظھارات را می خواند و از اين ھمه ددمنشی و خوی حيوانی در شگفت می شود

اتخاذ کنند که به انسانيت اعتقاد ندارند و خودشان را برتر از ديگران به حساب آورده و برای ديگران ارزش انسانی 

  .فقط تفکرات نژادی، فاشيستی و ضد بشری می توانند اين نابينائی ضد انسانی را موجب شود. قايل نيستند

کارلوس در اطراف خاک اسپانيا در داخل مراکش ديوار کشيده است و با کشتی خون  -دولت سلطنتی اسپانيای فرانکو

پناھندگان از ديوار سيم کشی خاردار شده، . ھای فرونتکس نگھبانی می دھد که کسی وارد جزاير توريستی قناری نشود

 در مقابل سيل ،اروپاموران اروپا بايد به جائی برسند که با حق تير از دژ أم. با مجروح کردن خود عبور می کنند

  .پابرھنگان و گرسنگانی که غارت کرده اند به محافظت برخيزند

فريقائی ا از ممالک ھجوم پناھندگان معموالً . ھمين روش را دولت يونان برای حفاظت از دژ اروپا بر عھده گرفته است

ممالکی که ھمه . ی کند، می باشدو آسيائی، ممالکی که در آنھا گرسنگی و بی خانمانی، بی دورنمائی و جنگ غوغا م

  .خود قربانيان غارت امپرياليستی اند

دول اروپائی با ريختن اشک تمساح، وقتی می بينند که تمام روشھای سرکوبگرانه و تشکيل کماندوھای مجاز آدمکشی 

 از دست بدھند، تاکه چيزی ندارند را ی نرسيده و نمی توانند جلوی سيل ھجوم انسانھای آواره و بی دورنما ئبه جا

لمان ھمه را اکه رئيس جمھور  در حالی. بگيرند، به جای رفع ريشه ھای اين آوارگی مجددا زبان به تھديد گشوده اند

 پناھندگان توجه کنند و مانع شوند که آنھا با قايق به دل مرگ روانه شوند و اين مغاير ألۀفرامی خواند که به مس

لمان آقای فريدريش که مفھوم اين عبارات تزئينی و ا ۀبه آن اعتقاد دارد، وزير داخل" متمدن"ارزشھائی است که اروپای 

 مسببان را پيدا کرده و فرا می را می فھمد، فوراً " متمدنانه"تشريفاتی برای خالی نبودن عريضه و صحنه سازيھای 

نظر وی و ه ب.  که به خاطر پول اين عده را به دريا می ريزند، مجازات شوندقاچاقچيان انسانھا بايد خواند که شديداً 

فريقای و آسيائی، با سازمان دھی و رشوه دادن و ھمکاری ا اروپا، بايد از درون و در درون ممالک ۀ وزرای داخلۀھم

  . با دولتھای غير دموکراتيِک آنھا، مانع شد که پای پناھندگان به اروپا برسد

ريم کرده و گرفته به المپيدوزا سفر می کنند و مانند نخست وزير ايتاليا، کک تمساح می ريزند و با چھره ھای اشآنھا که 

 اروپا، ناله سر می دھند و بر مزار صدھا کشته اشک می ۀپاپ اعظم و آقای ژوزف باروزو رئيس کميسيون اتحادي
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ر فردای مرگ بيش از سيصد و شصت تن پناھنده در  اروپا، دۀ اتحاديۀ اخير مشترک وزرای داخلجلسۀريزند، در 

 ميليون يورو تصويب کرده اند، تا نيروی کاوشگر و سرکوبگر ٢۴٠ مديترانه، قانون جديدی با بودجه بحيرۀآبھای 

 اين نيروی سرکوبگر در کنار ۀوظيف. ، با امکانات فنی گسترده و مجھز تشکيل گردد"اويروزور"نام ه جديدی ب

 پايش به دريا باز نشود که برای اين آقايان  آن است تا کسی اساساً ۀاز سرچشم" آب گل آلود"کردن خشک " فونتکس"

در قرارداد جديدی که در پارلمان اروپا در روز . وجود آيده مشکالت رياکاری در دفاع از حقوق انسانھا ب" متمدن"

ه جان کسانی در اثر غرق کشتی به خطر  تصويب شد، به صراحت می آيد که در زمانی ک٢٠١٣بر و اکت١٠پنجشنبه 

تنھا شکل اين نگارش، نيت پست اين مدافعان حقوق بشر را که .  کندھمکاریھم بايد برای نجات آنھا " ايروزور"بيفتد، 

به قول يک منبع مطلع برای . آدمکشی را با چاشنی حمايت از انسان ھمراه می کنند برمال کرده و مشمئز کننده است

اين اصل تا کنون رعايت می شده . سانھائی که در حال غرق شدن ھستند نيازی به تصويب قانون نيستنجات جان ان

ھمکاری در نجات جان "که بخواھيم خالف آن رفتار کنيم و آنوقت يک امر بديھی و انسانی را تا حد  است، مگر اين

  .تنزل می دھيم" غريق

 برای جلب نظر اروپائی ھا اردوگاھھای وحشتناکی ايجاد کرده بود تا  بر سر کار بود،اتا موقعی که معمر قذافی در ليبي

، با نابودی کشور و ابا تجاوز به ليبي.  به سمت اروپا سرازير شوندامانع شود که اين پناھندگان و آوارگان از خاک ليبي

از پاره ای .  نيز رسيده استفريقا ايجاد شده که نتايج آن به چاد و مالیا وضع نابسامانی در شمال ادولت قانونی ليبي

 آن، با تجاوز به سوريه، عراق، ۀبا غارت سومالی و دسيسه چينی در سودان برای تجزي. ممالک متالشی شده اند

مسببان اين . مين معاش و سرپناه می گردندأ، ميليونھا انسان در سراسر جھان آواره شده و در پی ت...افغانستان و

ا ھستند که شرايط مادی ھستی مردم را نابود کرده، ممالک آنھا را ويران کرده و ميليونھا وضعيت تلخ، خود امپرياليستھ

  .نفر از آنھا را بی خانمان می کنند

آدمکشی در .  تا امپرياليسم وجود دارد که به غارت جھان مشغول است، نمی توان جلوی سيل پناھندگان را گرفت

 امپرياليستھا، اشغال فلسطين توسط صھيونيستھا، متالشی ۀصد غارتگرانسوريه، حمايت از القاعده و النصر برای مقا

 مديترانه نيست بحيرۀتنھا . ھمه منجر به وجود آمدن چنين وضعی می گردد...  واکردن ممالکی نظير يمن، سومالی، ليبي

ز سرازير است و دولت سيل پناھندگان از جنوب اندونزی به سوی استراليا ني. که به گورستان پناھندگان بدل شده است

 آنھا را يا نابود می کند و يا به اسارت می گيرد و قصد دارد آنھا را در جزايری به ھمين ۀاستراليا با روش فاشيستی ھم

ول پيدايش ؤتمام آمار پناھندگان نشان می دھد که قاچاقچياِن انسانھا، مس. منظور ناميده و مھيا ساخته است، زندانی کند

چه فايده که صاحب قايِق قربانيان سيصد نفری اخير . ه بسا که خود آنھا نيز قربانی چنين اوضاعی ھستندآنھا نيستند، چ

 دستگير کنند و در يک دادگاه نمايشی و مسخره، با ھمان روش تجربه شده ای که اروپائی ،را که گويا يک تونسی است

محاکمه کرده و تمام تقصيرات را به گردن " جنايتکار "نام حمايت از حقوق بشر به عنوانه ھا در آن استاد شده اند، ب

وی بيندازند و وجدانھای معذب خود را برای فريب افکار عمومی راحت نمايند؟ آيا امر پناھندگی با اعدام يک تونسی و 

  يا حبس ابد وی به پايان می رسد؟

 مسبب اين جنايات ھستند و در آينده که برای مرگ اين پناھندگان اشک تمساح می ريزند، خودشان" متمدنی" ممالک 

ند حضور، اآنھا با دستگاھھای مدرن و ماھواره و ھواپيماھای بی سرنشينی که برای رد يابی دارند، قادر. ھم خواھند بود

اين ھواپيماھا و . ولی اين کار را نمی کنند. مکان و مختصات ھر قايِق دچار حادثه را تعيين کنند و به ياری آنھا روند

ساخته شده اند و نه برای نجات " تروريسم"ارھا و کشتيھا و ماھواره ھا برای تجاوز به ساير کشورھا و مبارزه با راد

کشور سوريه را ويران نکنند و در اوضا ع داخلی آن دخالت نکنند و گازھای سمی در آنجا نيفکنند و اگر . جان انسانھا

ودی و قطر برای آدمکشی در سوريه بسيج نکنند، کدام سوری را القاعده و النصر را از طريق فرانسه، عربستان سع
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که پايش به اروپائی باز شود که قاتل جانش  پيدا می کنيد که دل به دريا بزند و مرگ را به جان بخرد، تنھا برای اين

اين قصه . ختبايد امپرياليسم را برای نجات جان انسانھا نابود سا. بحران پناھندگی، بحران امپرياليسم است. است

تا امپرياليسم و جنايتکاران بين المللی برای غارت جھان وجود دارند، تا نان مردم را از سر . سفانه سر دراز داردأمت

بايد . آوارگی و رفع گرسنگی را بايد با  نابودی غارتگران برطرف کرد.  آنھا می دزدند وضع چنين خواھند ماندۀسفر

 امپرياليستھا را در ھمه جا ۀتھا و نيات پليدشان و ھمدستان تروتسکيست آنھا، که چھر ضد امپرياليسهخلقھای جھان را ب
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