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  داری، ُبحران و جنگ سرمايه
 ّ عامل و مولد آوارگی و پناھندگی

  

تصاوير، ۀ مشاھد. شود ا، به جھان مخابره میھ دھنده و زجرآوری توسط خبرگزاری ھر روز فجايع و جناياتی تازه، تکان

شود،  شان به تباھی کشيده می ھای حاکمان، زندگی  که در اثر سياستئیھا موج انسان. انگيز و دردناک است بسيار غم

 تن در ٧١چنين کشف جسد  ، اقيانوس و  ھمدريا، زن و مرد و جوان، در ھا کودک غرق شدن ده. چنان رو به باالست ھم

سو جنگ و مصيبت  از يک. باشد ست که جھان انسانی با آن رو در رو می دیيِ اخير، بازگفت تراژۀ، در چند وقتکاميون

ھای امپرياليستی از فضای بمب   خروج قربانيان نظام ديگر، مانع ، از سویاند ھا انسان دردمند تحميل نموده  ميليونررا ب

  .اند و بمباران، خشم و خشونت

ِحقيقتا که درک ر قصور کار معين است و مربوط به  . ی اين دست موضوعات، کار سخت و دشواری نيستئ يشهً

ھا و  ِقدر بر دامنه و بر ميزان ناامنی آن. اند کشان ساخته داران جھانی برای کارگران و زحمت ست که سرمايه اوضاعی

. ھای ظالم تبديل گرديده است  قربانيان نظامِنامعلوم، به يگانه انتخاب دردمندان وۀ اند، که انتخاب آيند ھا افزوده جنگ

ر داده ييِ جھان کنونی را تغۀ آن، تحمل خطرات متعدد، چھر ھای ارتجاعی و به تبع ھا از ميادين جنگ فرار ميليونی انسان

 توان گفت، باشد و به جرأت می دفاع ناممکن می ھای بی شمار انسان در حقيقت توضيح و توصيف کامل دردھای بی. است

مرزھا . معنا شده است ارزش و بی خواه و استثمارگر، بی مردان زياده که جان آدمی در چنين مناسبات و با وجود دولت

يورش . د داشتنھای بس گزافی خواھ حاکمان قلدر، ھزينه" حريم"، ورود به ِبرای انتخاب زندگی چيده شده است

گر  ، آتش و خون، روشنِ، به صدھا انسان فرار از جھنمانگرای يون ليس سرمايه و به اصطالح دولت چپوپۀ وحشيان

  . مردان وابسته به طبقات باالست کريه دولتۀ ماھيت درونی و چھر

ِطور يقين، دو نگاه و دو برخورد عملی  ست و به  کنونیۀ ھر چند کوچک از سيمای دنيای در ھم پاشيدئیھا ھا گوشه اين
ّاول نگاه مردم و ديگری . گان وجود دارد ن و پناھندان نسبت به مھاجرچني متفاوت، نسبت به معضالت اجتماعی و ھم

بانی  ياری و پشتی دلی، ھم ّدر نگاه اول، خالصی، ھم. دست قضاياست ِنگاه دولت مردان و حکومت مداران، نسبت به اين

اھرات چند صد ھزار تظ. ھای زودھنگام، مشاھده نمود توان، بروشنی و در عکس العمل نوعان خود را می مردم از ھم

منظور ياری   آن، عزيمت به نوارھای مرزی بهۀدنبال  تن و به٧١نفری مردم اتريش در فردای پس از کشف جسد 

چنين امضای نزديک به نيم ميليون نفر در   و ھم رساندن به کودکان، زنان، مردان و جوانان رانده شده از موطن خودی

 اين ادعاست، که تفاوت بس عظيمی،  گان طی دو سه روز، گواه زد ان و جنگگ ھم در حمايت از آوار انگلستان و آن

در اين ميان . ست ھای امپرياليستی گی و قربانيان نظام پناھندۀ ِھا با باالئی ھا، پيرامون پديد ِمابين نگاه و برخورد پائينی
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ن حقيقی اين دست اعنوان مسبب  به و آنھم-مردان  سھم و حرکت مردم رسا و گوياست و در عوض، سھم و برخورد دولت

اگر اروپا قرار : "گويد  برتيانيا میۀوزير خارج» فيليپ ھاموند«به طور مثال . ، بسيار آشکار و صريح می باشد-فجايع 

ھای  ھا مھاجر از افريقا را جذب کند، قادر به محافظت از خود و حفظ استاندارد زندگی و زيرساخت باشد ميليون

  ".اھد بوداجتماعی خود نخو

.  داردبازی، اندازه و حد و مرزی ن دغلوقيحانه است چنين اظھار و نظرات و در قاموس اين جانيان، رياکاری و 

ِھا انسان محروم   ميليونرکشی را ب ھم در سرتاسر دنيا، سياست رياضت شان و آن مردان انگليس به ھمراه ياران دولت
ھا انسان را از کار، بيکار و  ، ميليوناند ممکنه رساندهحد ترين  اند و استانداردھای زندگی را به پائين تحميل نموده

حال ، از حفظ استانداردھای   و در ھمان اند ھای غذائی روانه ساخته شانرا به مراکز کمک ھزاران کودک و والدين

تعرض يکی پس از !! آورند ميان می خودی سخن بهۀ ھای جامع تر نمودن زيرساخت  چفتزندگی مردم، و سفت و

مردان انگلستان تبديل  دولتۀ چنين قطع امکانات و مزايای اجتماعی، يکی پس از ديگری به سياست روزان ديگری و ھم

تر و زندگی  ھا، تنگ حلقه. دارد، حکايت از واقعيات ديگری -» فيليپ ھاموند«ھای   و خالف گفته- گشته است و آمارھا 

 خودی، ۀ طرف و در بيرون از جامع از يک. شود تر می تر و دستآوردھا، لگدمال و جامعه، درب و داغان مردم تباه

، کودک، پير و جوان را، به روی زن سازشان ھای خروج از باتالق دست ديگر، راه اندازند و از طرف راه می جنگ به

  !!شان افت نمايد  ی"ھای جامعه زيرساخت"و " مردم"ِزندگی " استانداردھای"ز و روزگاری، بندند تا مبادا، رو می

 فکری ۀھا در چھارچوب چرا که انسان. ِگی و بھبودی زندگی مردم خودی نيست گويند و کار و بارشان، سازند دروغ می

اند و شکی در آن نيست، که صدھا  ای انسانیھ ترين ارزش حساب آمده و فاقد پائين عنوان کاالھای سودده به شان، به عليل

به پای و بايد بايست  ھا انسان، را می دگی ميليوننمھاجر و پناھۀ خودی، و ھمچنين پديدۀ ِ رو در روی مردم جامعيبتمص

 گی را به اين جانيان، کار، وقاحت و دريد. ھای مزدورشان نوشت المللی و ديگر دار و دسته مردان بين ھای دولت سياست

ھم در مقابل زنان و  پذيرترين افراد و آن ترين و صدمه دفاع ھا انسان، به بی اند که در مقابل چشمان ميليون حدی رسانده

ھای   تپه چالهپردازند، تا مسير و سياست سرمايه، در ھا می آورند و به ضرب و شتم آن شان، يورش می کودکان خردسال

شوند و با   خود میۀھا حاضر به ترک زندگی و خانه و کاشان که چرا انسان  استال اينؤ، سبراستی. کنونی، از کار نيفتد

  گذارند؟ افق، پای می ای نامعلوم و بی  با مرگ، به دنيا و به آيندهئیعلم به تحقير و توھين، و با رويارو

مداران  قدرت ۀجويان ھای تحميلی و منفعت ھای امپرياليستی و در سياست ُدر يک کالم، پاسخ به پرسش باال، در جنگ

ی  ِ، در مقابل، پاسخ انقالبی و کمونيستی به وضعيت کنونی ھم، در گرو نابودی و در به زير کشيدن سلطهست المللی بين

 ۀکتمانی در اين حقيقت نيست که تا زمانی، سياست و مناسبات ظالمانان. باشد شان می ای قليل، از تاج و تخت عده

 اجتماعی -گی و پناھندگی، و صدھا معضل سياسی  ِشود، ابعاد جنگ، آواربر کنده نفاوت  مت ھا بر جوامع امپرياليست

به . رو خواھند شده تری روب ِھا انسان ديگر، با فجايع و با جنايات تازه چنين ميليون تر، و ھم تر و گسترده ديگر، وسيع

تر کارگران و  ريزی گسترده  خون، خون وقرن جنگتر و  يکم، قرن توحش وسيع و تر، قرن بيست عبارتی روشن

ھای  را، در مناطق و در قاره  از آنئیھا روزھا، گوشه سياست و اعمالی که ما اين. کشان و محرومان خواھد بود زحمت

ھای دردمند نيست؛  ھا انسان و توده ًطبعا چنين وضعيتی، خواست ميليون. کنيم عينه مشاھده می ِمتفاوت جھان کنونی به

بنابراين برگرداندن . ست المللی داران بين  بلکه خواست و سياست سرمايهنيست بشری  گان اصلی جوامع سازندِاين انتخاب 

ای که  باشد؛ صفحه ای تازه می ديده، در گشودن صفحه ھا انسان رنج بار ميليون گی فالکت ِاين بخش از تاريخ زندۀ صفح

ای که در  چنين، صفحه  خودی، و ھم ھا در جوامع يت انسانای که متضمن آزادی و امن سخن از آرامش و صلح، و صفحه

  .کند ن اوضاع کنونی میا بانيان و مسببۀآن سخن از ختم پروند

 ١٣٩۴ ]سنبله[شھريور  - ٢٠١۵مبر سپت


