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گزارش راھپيمائی "! "Refugees welcomeدر بروکسل
يکشنبه  ٢٧سپتمبر ٢٠١۵
بحران پناھجويان در اروپا و ھجوم دسته-ھای چند ھزار نفری از پناھندگان و
گذشت چند ھفته از شروع
بعد از
ِ
ِ
جنگزدگان سوری ،عراقی ،افغان ،افريقائی و  ...به کشورھای اروپائی ،بعد از باز شدن برخی و سپس بسته شدن اکثر
مرزھا به روی ايشان ،بعد از واکنش-ھای تند احزاب و گروهھای راست و نژادپرست؛ و واکنشھای متناقض دولتھای
اروپائی و فيگورھای عوامفريبانۀ اکثر سردمداران و حافظان سرمايه به اين بحران و  ...عاقبت روز يکشنبه ٢٧
سپتمبر در بروکسل راھپيمائی بزرگ و متحدی در حمايت از پناھجويان و در تقابل با سياست-ھای جنگی و نژادپرستانۀ
کشورھای اروپائی و امريکا در ساير نقاط جھان و اجرای برنامه ھای رياضت اقتصادی برگزار شد .بنا به
گزارش-ھای رسمی ،بيش از  ٢٠.٠٠٠نفر )که در قياس با جمعيت بلجيم و خصوصاً در شرايط غير سياسی و منفعل
اين دوره تعداد قابل توجھی است( در اين راھپيمائی شرکت کرده بودند تا ھم از پناھجويان دفاع کنند و ھم خشم خود را
دولت بلجيم ابراز کنند .
از برنامه ھای ويرانگر
ِ
راھپيمائی به ابتکار "پزشکان
بدون مرز"" ،سازمان پناھندگان" و "کانون وکالی مدافع حق پناھندگی" و  ...برگزار
ِ
شده بود و احزاب چپ ،سازمان ھای مترقی و ضدجنگ ،فعاالن آنتی-فا ،تشکالت زنان و جوانان و دانشجويان ،فعاالن
سنديکائی و تشکالت پناھجويان بدون برگۀ اقامت  ...افراد عادی و خانواده ھا به ھمراه تعداد زيادی از کودکان خود در
راھپيمائی شرکت داشتند .فعاالن "کميتۀ جوانان بلجيم" و "سازمان زنان  ٨مارچ" ھم تالش کردند تا با شعارھا،
پالکاردھا و بيانيهھا و  ...با ھمراھی تنی چند از ديگر فعاالن سياسی ايرانی در اين برنامه شرکت کرده و مواضع
سياسی و ھمبستگی خود با اين جنبش را روشن نمايند .
خوشبختانه اکثر شرکت کنندگان جوان بودند و با شور و حرارت در گروهھای کوچک و بزرگ متشکل شده بودند و جو
عمومی راھپيمائی متحدانه بود و جمعيت را عمدتا ً با شعارھای مختلف ھمراھی میکردند و با يکديگر بر سر اين
ِ
موضوع بحث می کردند و ھمه حداکثر تالششان را برای فھميدن يکديگر میکردند .پالکاردھا به زبانھای مختلف بود
و از اين موضوع استقبال میشد و کسی از اينکه فقط بيانيه ھا به زبان ھالندی و يا فرانسوی نيست ،دلخور نمیشد و
ھمه از بيانيهھا و بحث به زبانھای مختلف استقبال میکردند .در ھمان نگاه اوليه مشخص بود که تعداد اروپائیھا بيشتر
از مھاجران شرقی و افريقائی و  ...است ،ولی شعارھائی مثل "ما ھمه مھاجر ھستيم ،اولين ،دومين و يا سومين نسل"
afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

باعث ھمبستگی میشد .شعارھای "نه مرز !نه مليت !اخراج پناھجويان را متوقف کنيد!"" ،بلندتر و واضحتر بگو،
پناھجويان به اينجا خوشآمديد!"" ،ما ھمه بدون برگه ھستيم!"" ،اعالم خطر !اعالم خطر !ما ضد فاشيسم ھستيم!"،
"نه به فاشيسم در بلجيم!"" ،مشکل پناھجويان نيستند ،مشکل سود سرمايه است!"" ،ما ضد سرمايه داری ھستيم "!و ...
از ابتداء تا انتھای تظاھرات با حرارت تکرار میشد و پالکاردھا ھم پيامھای متفاوت و پراميدی داشت .اگرچه خيلی از
آنھا محتوائی صرفاً انسان دوستانه در استقبال از پناھندگان داشت اما پالکاردھای سياسی و ضدسيستم ھم کم نبودند .
تشکالت پناھندگان بدون برگه که ظاھراً بيشتر صف پناھجويان افريقائی بود ھم با رقص ھای پرحرارت خشم و مبارزۀ
خود را نشان میدادند .تعداد خانوادهھائی که با بچهھای خيلی کوچک در تظاھرات بودند ھم جلب نظر میکرد و بچهھا
ھم در اين مبارزه نقش گرفته بودند .بعضی از آنھا شعارھای خوش آمد گوئی داشتند و بعضی ھم شعار مثل اين که "من
خوش شانس ھستم که اينجا به دنيا آمدهام !".
بحث اکثر فعاالن سياسی اين بود که اين جنبش با وجود ابعاد گسترده و انرژی و شوری که دارد اما عمدتاً انساندوستانه
و احساساتی و عکسالعملی است و به ھمين علت اگر در ھمين سطح باقی بماند مدت زيادی دوام نخواھد داشت،
بنابراين بايد به ھر چه بيشتر سياسی شدن آن دامن بزنيم تا ھم جنبش ارتقاء يابد و ھم مردم در برخورد به سياست
سنگين خود را بر شرکت
واقعيت سياسی جو
دولتھا سرخورده نشوند و دست از مبارزه نکشند .ولی از طرف ديگر
ِ
ِ
کنندگان نيز اعمال می کرد  .برگزار کنندگان نتوانسته بودند برای برگزاری اين راھپيمائی با بخش عظيمی از
پناھجويان به توافق سياسی برسند و خبرھا حاکی از اين بود که بر اساس سيستم ھای گزينشی اتحاديۀ اروپا ،در بلجيم
پناھجويان سوری و عراقی ساکن مناطق سنی-نشين به سرعت مورد پذيرش قرار گرفته و عراقی-ھای ساکن
نيز
ِ
مناطق شيعه-نشين مثل بغداد يا افغان ھا يا افريقائی ھا به راحتی مورد پذيرش واقع نمی شوند .اين موضوع در مدت
ميان ايشان دامن زده است .
اختالفات حادی
کوتاھی در بين پناھجويان نيز تضادھای ارتجاعی ايجاد کرده و به
ِ
ِ
افريقائی-ھا از سوری/عراقی-ھا متنفرند و به عکس .در بين خود سوری-ھا نيز در کمپ-ھای پناھندگی ،مسلمانان از
مسيحی-ھا بيزارند؛ و تاکنون کشمکش-ھای فزيکی حادی ميان آنھا رخ داده است .در اين ميان احزاب راست و ليبرال
سيل تروريست ھای اسالمی از
ھم بر کنترول
خشم گروه ھای پناھجو نسبت به ھم بزرگ نمائی کرده و خطر ورود ِ
ِ
سوريه و عراق را دائما ً در بوق و کرنا می کنند و اينھا ھمه بدون وجود گرايشات مترقی به زودی میتواند اين
موضوع را به ضد خودش بدل کند.
حمايت صرف از ورود و خوش-آمدگوئی به پناھجويان به ھيچ عنوان کافی
از اين-رو به نظر ما در چنين فضائی،
ِ
واقعی سيستمی که چنين وضعيتی را در جھان به وجود آورده و مسبب جنگ ھای ويرانگر
نبود .ما بايد ضمن افشای
ِ
است ،به اتحاد پناھجويان با يکديگر در مقابل اين سيستم و برانداختن اين سيستم فراخوان می داديم .سعی کرديم که با
چند شعار در راھپيمائی ،به اين ھدف خدمت کنيم ،ھرچند که نه کافی بود و نه چنين ھدفی تنھا با شعار حاصل می شود .
پالکاردھای ما در اين راھپيمائی:
!- NO Border, NO Nation, NO Gender
!- Kapitalisme, Globalisering, Oorlog, … Existentiele Crisis
!- No Human Being is Illegal
!- La situation est devenue intolerable, nous devons lancer un combat dinamique
!- The refugee crisis is a crisis of imperialism
- The refugee are not the problem, the problem is capitalism & it’s functions … War ,
!…Climate change, Globalisation
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اما در ھر حال با ھمه تبليغات منفی که در مقابل اين مبارزات به راه افتاده است ،حضور اين جمعيت عظيم و پرشور
نويدبخش و اميدوار کننده بود و فرصت خوبی ايجاد می کرد که داليل اصلی تيره روزی و بیآيندگی امروزۀ بشر و
آوارگی و کشتار و جنگ را ھر چه بيشتر به بحث گذاشت ،خصوصاً در بين نسل جوانی که ظاھراً با اين مبارزات پا به
ميدان مبارزۀ سياسی گذاشتهاند .از نظر ما افشاء کردن ھر دو نيروی واپسگرا چه سرمايهداری امپرياليستی و چه
بنيادگرايان مذھبی که دو سر اين چرخۀ جنگ و کشتار و  ...ھستند از وظايف ضروری ماست تا از نگاه يکجانبه و
کوتاهمدت و محدود به وضعيت کنونی پناھجويان بتوانيم پلی به منافع دراز مدت و پايهئی بشر برای خلق دنيائی بدون
مرز و مليت و جنسيت و ستم و استثمار و زندان و سيم خاردار و ...بزنيم که جرقۀ آن را میشد در ھمين مبارزه ھم
ديد .وقتی که در دقايق پايانی راھپيمائی که تقريبا ً ھمه بعد از طی يک مسافت چند ساعته خسته اما پرنشاط به پارک
ميدان شومان رسيده بودند ،مادری در حال توضيح دادن شعارھای انگليسی ما به زبان فرانسه به دختر  ٨سالهاش بود
که "نه به مرز و مليت و جنسيت" يعنی چه؛ و ھمزمان حضور شش  /ھفت بچه که با حرارت و بدون خستگی بين
جمعيت می دويدند و فرياد می زدند ":بلندتر و واضحتر بگو !پناھجويان به اينجا خوش آمديد "!به ھمۀ ما فھماند که يک
جنبش پويا راه خود را به آينده خواھد گشود !به ھمين خاطر با اطمينان بيشتری فرياد زديم اين وضعيت ديگر قابل تحمل
نيست ،بايد دست به يک مبارزۀ پويا بزنيم!
 ٢٨سپتمبر ٢٠١۵
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