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 ٤٠٠پناھنده در فاجعۀ دريای مديترانه غرق شدند

چھارصد پناھنده ای که از ليبيا گريخته بودند در پايان ھفتۀ گذشته پس از واژگون شدن کشتی حامل آنھا در مديترانه
غرق شدند .سازمان بين المللی مھاجرت به آژانس خبری فرانسه  AFPاعالم کرد که به گفتۀ بازماندگان ٥٥٠ ،نفر
روی کشتی سوار شده بودند .تا کنون جسد ده نفر کشف شده است.
اگر گزارشات اوليه در مورد اين تراژيدی حقيقت داشته باشد ،بزرگترين فاجعۀ مرگبار پس از اکتوبر  ٢٠١٣می
باشد که طی آن تقريبا ً  ٣٦٠نفر از مھاجران در نزديکی جزيرۀ المپدوزا جانشان را از دست دادند.
می بينيم که شمار قربانيان مديترانه در حال افزايش است .بيش از  ٨٥٠٠نفر در تالش برای عبور از مديترانه تنھا
برای  ١٠تا  ١٣اپريل نجات يافته اند که  ٤٥٠نفر از آنان را کودکان تشکيل می داده اند .بسياری از پناھندگان از
جنگ در ليبيا ،سوريه و افريقا گريخته بودند.
ژوديت ساندرالند  Judith Sunderlandمعاون رئيس سازمان غير دولتی ديدبان حقوق بشر اروپا و آسيای
مرکزی اعالم کرد  » :اگر اطالعات پايان ھفته تأئيد شود مرگبارترين روز در خطرناکترين دريای جھان برای
مھاجران و پناھندگان خواھد بود«.
به گزارش کميساريای عالی سازمان ملل متحد برای پناھندگان امسال تا پيش از اين فاجعۀ مرگبار در دريای
مديترانه ٥٠٠ ،مھاجر و پناھنده جانشان را از دست داده اند .يعنی  ٣٠برابر شمار غريق ھا در ھمين بازۀ زمانی
در سال  .٢٠١٤در سال  ٣٢٠٠ ،٢٠١٤نفر مرده اند ،ولی شمار قربانيان برای سال جاری تا کنون  ١٠٠٠بوده،
يعنی پيش از فصل گرما که مھاجران را بيشتر برای سفر دريائی به اروپا تشويق می کند.
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بسياری از بازماندگان پايان ھفتۀ گذشته روی کشتی ھای ايتاليائی باقی مانده اند ،برخی ديگر به مراکز پناھندگان در
سواحل ايتاليا که جای سوزن انداختن نيست منتقل شده اند و در شرايط بسيار نامساعد و سختی به سر می برند.
افزايش پناھندگان خاورميانه نتيجۀ جنگ ھای جنايتکارانه ای است که اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا برای ايجاد
رژيم ھای عروسکی و نئو استعماری در عراق ،ليبيا و سوريه بر پا کرده اند .تھاجمات نظامی بی وقفه توسط قدرت
ھای امپرياليستی طی دو دھۀ گذشته خاورميانه و بخشی مھمی از افريقا را در ھرج و مرج و خون ريزی فرو برده
است .از سال  ،٢٠١٤دو ميليون از شش ميليون جمعيت ليبيا پس از جنگ واشنگتن ،لندن و پاريس عليه ليبيا در
سال  ٢٠١١از کشور گريخته اند.
اردوی ناتو برای سرنگون ساختن رئيس جمھور بشار اسد کشور را در جنگ داخلی فرو برده و تا کنون تقريباً
چھار ميليون نفر سوری گريخته اند .بسياری از آنھا به ترکيه پناھنده شده اند ولی برخی از آنھا خطر سفر به اروپا
را مانند بسياری از غريق ھای ھفتۀ گذشته در مديترانه به جان خريدار می شوند.
از اين پس اياالت متحده و عربستان سعودی با پشتيبانی اتحاديۀ اروپا اردوی جنگی شان را به يمن گسترش داده اند.
جنگ طلبی امپرياليستی به بزرگترين موج مھاجرت پس از جنگ جھانی دوم دامن زده است.
در حالی که پناھندگان بيشتری به سوی اروپا رھسپار می شوند ،اتحاديۀ اروپا با تبديل مديترانه به ناکجاآباد ،از
افزايش قربانيان به عنوان عامل بازدارنده استفاده می کند.
پس از اعتراضات عمومی در مورد المپدوزا در سال  ،٢٠١٣نيروی دريائی ايتاليا عمليات ويژۀ دريائی را راه
اندازی کرد ») Mare Nostrumدريای ما«( .ولی عمالً عمليات نجات وجھۀ ثانوی داشت .نيروی دريائی به ويژه
تالش می کرد تا مانع رسيدن پناھنده ھا به سواحل ايتاليا شوند ،کشتی ھای پناھنده ھا را در سواحل ليبيا و تونس
رھگيری می کردند و آنھا را به افريقای شمالی اسکورت می کردند.
با اين وجود در چھار چوب ھمين برنامه  ١٥٠٠٠٠پناھنده نجات داده شده اند.طرح » دريای ما« در نومبر گذشته
حذف شده و مأموريت حفاظتی ديگری جايگزين گرديد که از تجھيزات کمتری برخوردار بود
لينک متن اصلی:
www.mondialisation.ca/400-refugies-trouvent-la-mort-dans-une-catastrophe-enmediterranee/5443575
پی نوشت گاھنامۀ ھنر و مبارزه
در ژرفای آب راه »کاته گا« ،ما ھشت ھزار آرميده ايم
کشتی ھای باربری حمل چھارپايان ما را به اعماق فرو برد.
آھای ماھی گير ،اگر در اين جا با تورھايت ماھی گرفتی
ما را به يادآر ،و بگذار تا يکی بگريزد
)برتولت برشت .الفبای جنگ(
http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/980
www.mondialisation.ca/author/stefan-steinberg
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