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 )توفان(جزب کار ايران 

 ٢٠١٥ اپريل ٢٩

 خوراک کوسه ھا می شوند؟ چرا اينھمه پناھنده
  مسبب کيست؟

  
سفانه ھر روز خبر غرق شدن قايقی ومرگ أمت .پرسش اين است چرا اينھمه انسان دردرياھا در کام نھنگان فرومی روند

ول اين فجايع چه کسانی ھستند؟ ھمانطور که بارھا درگذشته بيان کرده ايم  دليل اين ؤمس.رسد صدھا تن به گوشت می

سالھاست دروازه ھای خويش را بر انسانھای نيازمند که در " متمدن"جوکرد که اروپای  و فجايع را بايد درآن جست

 بسته است و آنھا را به لطايف الحيل از مرزھای ،نی سياستھای امپرياليستی و از جمله امپرياليسم اروپا ھستندواقع قربا

خون کارلوس در اطراف خاک اسپانيا در داخل مراکش -دولت سلطنتی اسپانيای فرانکو. دور می دارده دريائی اروپا ب

پناھندگان از . د که کسی وارد جزاير توريستی قناری نشودديوار کشيده است و با کشتی ھای فرونتکس نگھبانی می دھ

موران اروپا بايد به جائی برسند که با حق تير از أم. ديوار سيم کشی خاردار شده، با مجروح کردن خود عبور می کنند

بحران ھمين روش را دولت  .دژ اروپا در مقابل سيل پابرھنگان و گرسنگانی که غارت کرده اند به محافظت برخيزند

فريقائی و آسيائی، ا از ممالک ًھجوم پناھندگان معموال. يونان برای حفاظت از دژ اروپا بر عھده گرفته است  ۀزد

ممالکی که ھمه خود . ممالکی که در آنھا گرسنگی و بی خانمانی، بی دورنمائی و جنگ غوغا می کند، می باشد

 .قربانيان غارت امپرياليستی اند

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

 از دست بدھند، تاکه چيزی ندارند را به جای نرسيده و نمی توانند جلوی سيل ھجوم انسانھای آواره و بی دورنما 

ھمه را   اروپاۀکه رئيس اتحادي در حالی.  زبان به تھديد گشوده اندًبگيرند، به جای رفع ريشه ھای اين آوارگی مجددا

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

 به ميدان   از ديگری  يکی پس  اروپاۀبه آن اعتقاد دارد، کشورھای عضواتحادي" متمدن"ارزشھائی است که اروپای 

ً ، فورا را بيان ميکنند" متمدنانه"بارات تزئينی و تشريفاتی برای خالی نبودن عريضه و صحنه سازيھای  و ع آمده
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 بايد قاچاقچيان انسانھا که به خاطر پول اين عده را به دريا می ريزند، ًمسببان را پيدا کرده و فرا می خوانند که شديدا

دھی و افريقای و آسيائی، با سازماناز درون و در درون ممالک  وزرای داخله اروپا، بايد ۀھم نظره ب. مجازات شوند

  . ِ دادن و ھمکاری با دولتھای غير دموکراتيک آنھا، مانع شد که پای پناھندگان به اروپا برسندترشو

ريم کرده و گرفته ناله سر می دھند و بر مزار صدھا کشته اشک می کآنھا که اشک تمساح می ريزند و با چھره ھای 

 بحيرۀتن پناھنده در آبھای  ٨٠٠ اروپا، در فردای مرگ بيش از ۀ اتحاديۀ اخير مشترک وزرای داخلجلسۀد، در ريزن

، تا نيروی کاوشگر و  ھستند یيا يوروئ  ریال د  چند صد ميليون ۀ تصويب قانون جديد وبودج دنباله مديترانه، ب

 سازمان نجات جان پناھندگان نيست بلکه بازگرداندن ھدف اين.سرکوبگر جديدی با امکانات گسترده ای تشکيل گردد 

  .صدايشان به گوش احدی نرسد است که و دوردست ”امن“آنھا به مکان 

 بر سر کار بود، برای جلب نظر اروپائی ھا اردوگاھھای وحشتناکی ايجاد اتا موقعی که معمر قذافی رئيس جمھور ليبي

، ابا تجاوز وحشيانه به ليبي.  به سمت اروپا سرازير شونداکرده بود تا مانع شود که اين پناھندگان و آوارگان از خاک ليبي

فريقا ايجاد شده که نتايج آن به چاد و مالی نيز رسيده ا وضع نابسامانی در شمال ابا نابودی کشور و دولت قانونی ليبي

 آن، با تجاوز به سوريه، ۀبا غارت سومالی و دسيسه چينی در سودان برای تجزي. دپاره ای ممالک متالشی شده ان. است

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

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

 سيل نمی توان جلوتا امپرياليسم وجود دارد که به غارت جھان مشغول است، . نفر از آنھا را بی خانمان می کنند

 امپرياليستھا، اشغال ۀآدمکشی در سوريه، حمايت از القاعده و النصر برای مقاصد غارتگران. پناھندگان را گرفت

وجود آمدن چنين به ھمه منجر به ...  واونيستھا، متالشی کردن ممالکی نظير يمن، سومالی، ليبيفلسطين توسط صھي

سيل پناھندگان از جنوب اندونزی .  مديترانه نيست که به گورستان پناھندگان بدل شده استبحيرۀتنھا . وضعی می گردد

 آنھا را يا نابود می کند و يا به اسارت می ۀمبه سوی استراليا نيز سرازير است و دولت استراليا با روش فاشيستی ھ

تمام آمار پناھندگان نشان . گيرد و قصد دارد آنھا را در جزايری به ھمين منظور ناميده و مھيا ساخته است، زندانی کند

چه . دول پيدايش آنھا نيستند، چه بسا که خود آنھا نيز قربانی چنين اوضاعی ھستنؤِمی دھد که قاچاقچيان انسانھا، مس

ی  است دستگير کنند و در يک ئِفايده که صاحب قايق قربانيان ھشت صد نفری اخير را که گويا يک تونسی يا سوريه 

نام حمايت از حقوق بشر ه دادگاه نمايشی و مسخره، با ھمان روش تجربه شده ای که اروپائی ھا در آن استاد شده اند، ب

تقصيرات را به گردن وی بيندازند و وجدانھای معذب خود را برای فريب محاکمه کرده و تمام " جنايتکار"به عنوان 

" متمدنی"افکار عمومی راحت نمايند؟ آيا امر پناھندگی با اعدام يک تونسی و يا حبس ابد وی به پايان می رسد؟ ممالک 

آنھا . ه ھم خواھند بودکه برای مرگ اين پناھندگان اشک تمساح می ريزند، خودشان مسبب اين جنايات ھستند و در آيند

با دستگاھھای مدرن و ماھواره و ھواپيماھای بی سرنشينی که برای رد يابی دارند، قادرند حضور، مکان و مختصات 

اين ھواپيماھا و رادارھا و کشتيھا و . ولی اين کار را نمی کنند. ِھر قايق دچار حادثه را تعيين کنند و به ياری آنھا روند

اگر . ساخته شده اند و نه برای نجات جان انسانھا" تروريسم"جاوز به ساير کشورھا و مبارزه با ماھواره ھا برای ت

کشور سوريه را ويران نکنند و در اوضا ع داخلی آن دخالت نکنند و گازھای سمی در آنجا نيفکنند و القاعده و النصر 

يج نکنند، کدام سوری را پيدا می کنيد که دل را از طريق فرانسه، عربستان سعودی و قطر برای آدمکشی در سوريه بس

بحران پناھندگی،  .که پايش به اروپائی باز شود که قاتل جانش است به دريا بزند و مرگ را به جان بخرد، تنھا برای اين

راه نجات جان انسانھا نابودی امپرياليسم .  بزرگ انسانی استۀامپرياليسم مسبب اين فاجع. بحران امپرياليسم است

تا امپرياليسم و جنايتکاران بين المللی برای غارت جھان وجود دارند، تا نان . سفانه سر دراز داردأاين قصه مت. است

آوارگی و رفع گرسنگی را بايد با نابودی غارتگران .  آنھا می دزدند وضع چنين خواھند ماندۀمردم را از سر سفر
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 امپرياليستھا را در ۀتھا و نيات پليدشان و ھمدستان آنھا، که چھر ضد امپرياليسهبايد خلقھای جھان را ب. برطرف کرد

   بسيج نمود،ھمه جا آرايش می کنند

  

  ١٣٩٤ ]ثوز[ حزب کارايران ارديبھشتۀ الکترونيک نشري١٠٦ ۀ شمارنقل از توفان الکترونيک
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