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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  شباھنگ راد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢١
 

 !دولت ھا و پناھندگان
  

، ديوارھای سيمی مرزھا، بلندتر، ًضا دولت ھای سرمايه، به سر رسيدبع" انسان دوستی"و " خيرخواھی"ِسياست 

و درازتر، و ھمچنين نگھبانان طبقات حاکم برای جلوگيری از ورود پناھندگان، به اماکن غير جنگی، بيشتر ض تر عري

ِمنظور ورود نيروی کار تازه و ارزان، و آنھم به بھانۀ ه به بيانی روشن تر، بھره برداری ھای سياسی، ب. شده است
ِ تدابير امنيتی  و پيگيری سياست ھای آزار و اذيت مردم جنگ ، بار ديگر،استخاتمه يافته " اخالق بشری"وفاداری به 

ُطبيعتا و بدرست، عزيمت ھزاران انسان، از . ِزده و آوارگان، به سر تيتر وظايف سرمايه داران تبديل گرديده است ً

 ئیسان ھاِمحيط و کاشانۀ خود، موجب موج عظيمی از عکس العمل ھا، در اقصا نقاط دنيا گرديده است؛ آوارگان و ان

 کشيده و -که به دالئل سياست ھای امروزی به اصطالح نوعدوستان، بار توھين، خواری، و ھم چنين مرگ را به دوش 

  .  می کشند، تا در آينده ای نامعلوم، کمی آسوده تر ادامۀ حيات دھند-

رغم  يده است و متأسفانه و علیِتاکنون نوشتار، پيرامون موج بی خانمانی انسان ھا در چند وقتۀ اخير، به خروارھا رس

ِانتشار مقاالت متعدد و چاپ عکس ھای متفاوت، نمی توان ابعاد رنج، اين دست مردم درد ديده را، ب ِ طور حقيقی و ه ِ

دلخراش و زجر آورست مشاھدۀ زنان، مردان، جوانان و کودکان، در دريای طوفان زده و در . ھمه جانبه، ترسيم نمود

ِر چند متری توأم با نگھبانان به صف شدۀ سرمايه؛ زنان، مردان و کودکانی که تأوان سياست ھای ِپشت سيم ھای خاردا
ِزعم ه ب. ش را پی گيرد"نظم تازه و نو"، تلف و آواره می شوند، تا طبقۀ سرمايه داری، دھندامپرياليستی را بازپس می 

خالی از حضور مردم شود؛ قرار ھم نيست تا بخش  نيست، تا ميادين جنگ ھای انتخابی شان، -  نبوده- سرمايه قرار 

، ل و دراز نمودن جنگيطو. ، مانع عملی و اجرائی نمودن سياست ھای شان گردندعظيمی از آنان، بار سفر به بندند

" انساندوستی"ُرونق بخشيدن به اقتصاد فرتوت و گنديده، نياز به نيروی انسانی و ھم چنين نياز به گرفتن پز و قيافۀ 

  .ددار

در ھر صورت مزايای تلف شدن و ھمچنين سوءاستفادۀ مردم، برای سرمايه داران بين المللی دو گانه، سه گانه و چند 

را با نيازھای کوتاه و درازمدت طبقۀ سرمايه داری  ، سياست ھای شاندگانه است و دولت ھای منتصب آنان، می باي

 توسط دولت مرکل، که اين روزھا و بنادرست و الماناھنده به طور نمونه اجازۀ ورود ھزاران پنه ب. منطبق نمايند

در ھمين رابطه و چندی پيش، رئيس . ِآوارگان تبديل گرديده است، حکايت از سياست ديگری می کند" ناجی"بناحق، به 

و "  استالمان کارگر خارجی بيشتر در ٨٠٠٠٠٠خواھان : "گفته بود که» اولريش گريلو «المانفدراسيون صنعتی 

 کار فرستاده شوند و بايد به آنھا آموزش دھيم و بايد در ۀ می آيند ھر چه زودتر به عرصالمانفراريانی که به "ادامه داد 

ًمتعاقبا و در تداوم چنين ". آموختن زبان آنھا را به پيش برانيم، در حال حاضر ده ھا ھزار محل اشتغال خالی است
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 در برابر مھاجرانی شد المانر سياست يي، خواستار تغالمانراعظم پيشين صد» گرھارد شرودر«سياست سودجويانه ای 

 با کمبود المان سال ديگر اقتصاد ١۵تا : "وی در مقاله ای نوشته است که"  بيايندالمانکه قصد دارند از جنوب اروپا به 

وب اروپا تأمين کرد که ھم اکنون ًبخشی از اين نياز را می توان احتماال از جن. رو خواھد شده  ميليون نيروی کار روب۶

 اروپا فرار می کنند، چون در وطن خويش آينده ای برای خود نمی بينند، بايد با ۀده ھا ھزار نفر از ساکنان آن به اتحادي

 مناسب باشند، آنوقت المانً آموزشی به آنھا مھارت ھائی آموزش داده شود که واقعا برای بازار کار ۀاجرای يک برنام

  ". بيآيندالماندارند به اجازه 

سرمايه دارانی ست که اين روزھا تن " انساندوستی"و " خيرخواھی"ِطرح موضوعات فوق، روشنگر و چکيدۀ سياست 

ی که به عنوان "انساندوستان"و " خيرخواھان"ِ به ناجيان مردم جنگ زده و بی خانمان نموده اند،  خود را آراسته

يون ھا انسان دردمند به حساب آمده و ھدفی جز، سوءاستفاده از نيروی کار ارزان ن اصلی به فالکت کشاندن ميلعامال

که چشم داشت ھای سياسی، اقتصادی و انسانی از مصبيت زدگان و " ناجيانی"به نفع طبقۀ سرمايه داری ندارند؛ 

تصاد گنديدۀشان می  اققربانيان جنگ ھای امپرياليستی داشته و در پس کلۀشان، خدمت به ساختن آينده ای بھتر برای

به " قھرمانانه" ست که دولت ھای استثمارگر و عناصر فاسدی ھمچون مرکل، ئی چنين عاقبت انديشی ھادر پرتو. باشد

ھزاران پناھندۀ رانده شده از خانه و کاشانۀشان تبديل گرديده اند؛ مرکلی که ھمين " ناجيان"ميدان آمده اند و به عنوان 

مانند ھر کس ديگری "که  ال وی مبنی بر اينؤر بچۀ فلسطينی را در آورده است و پيرامون سچند وقت قبل، اشک دخت

ھدفی دارد و می خواھد مانند ديگران درس بخواند، اما اين آزار دھنده است که شما شاھد آن باشيد که ديگران چگونه از 

 بدانيد که ھزاران ھزار پناھجوی فلسطينی در بايد: "، وقيحانه پاسخ می دھد"زندگی لذت می برند و من خود نمی توانم

د، ديگر ئيبيآ) المان(م که شما می توانيد به اينجا ئياردوگاه ھای پناھجويان در لبنان به سر می برند و اگر ما به آنھا بگو

  ".نمی توانيم چيزی را مديريت کنيم

ز رفتن به سر کالس، و روانۀ مجدد وی به  ساله ا١۴آری، در منطق مرکل، مديريت و ادارۀ جامعه، يعنی، منع کودک 

ُميادين جنگ و ويرانی و کشت و کشتار؛ يعنی پيگيری سياست ھای امپرياليستی و گوشت دم توپ قرار دادن مردان،  ُ

زنان، کودکان، جوانان و ھزاران فلسطينی و ديگر کودکان منطقۀ خاورميانه؛ يعنی شعله ورتر نمودن جنگ ھای 

  ".امنيت فردی"و " آزادی"، "دمکراسی" عنوان برقراری ارتجاعی و آنھم تحت

  سالۀ فلسطينی را ، ١۴ِبراستی که با کدامين منطق و داستان می توان، استدالل و پاسخ غير انسانی مرکل، به دختر 

عمل آورد؟ با کدامين منطق و استدالل می توان چنين ه رفع و رجوع نمود و از استنباطات بنادرست جلوگيری ب

  را در خدمت به روان شدن بھتر زندگی کودکان و شکوفائی جوامع بشری توضيح داد؟" ديريتیم"

که، نيات و سياست ھای رو شدۀ تاکنونی  در اين ميان چندين موضوع بسيار آشکار و روشن می باشد و آن اين

 تخالف با ظاھرسازی ھا و امپرياليست ھا، پيرامون راست و ريز نمودن زندگی فالکت بار ميليون ھا انسان، در

 ھمچون ئیويژه و در اين دو سه دھۀ اخير، بسيار آشکار و عيان شده است، که دولت ھاه ب. ادعاھای شان قرار دارد

ِ و ھمچنين تقويت ھمه جانبۀ دسته جات غير  ، با حمايت و با مسلح نمودن بيشتر دولت ھای ھار و وابستۀ منطقهالمان
ن اصلی حقايق تلخ ان و مسببرا بر مردم منطقه، تنگ و تاريک نموده اند و در رديف عامالدولتی و ارتجاعی، زندگی 

کنونی قرار دارند؛ روشن شده است که سياست ھای شان، در خدمت به آيندۀ بھتر سازندگان اصلی جوامع بشری و 

وشن شده است که دو تضاد  نيست؛ ر- نبوده و -ھمچنين برقراری امنيت و آسايش کارگران و زحمت کشان و کودکان 

ًمنافع کامال متضاد از ھم، در اين دنيای سراسر ظلم و تباھی، در مقابل ھم قرار گرفته اند که يک سر آن، به قدرت 

ی شان  وصل ئگان منطقه  فرانسه، انگلستان و ديگر وابست،امريکا، المانمداران بين المللی و جنايت پيشه ای ھمچون، 

 ميليون ھا تودۀ دردمند و مصيبت زده، تشکيل می دھند؛ ھمچنين و تاکنون روشن شده است که را، است و سر ديگر آن
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 در نقشه ای سازمانيافته، دنيا را به آشوب کشانده اند و ميليون ھا انسان را لت و پار و - آنھم - ھمۀ دولت ھای بزرگ و 

، دالرفروش ميلياردھا .  سرمايه داری بردوام بماندميليون ھا تن ديگر را آواره نموده اند، تا نظم و ترتيب نظام ھای

، المان، روسيه انگلستان، فرانسه و امريکاابزار و آالت جنگی و تسليحات نظامی مدرن به دولت ھای منطقه توسط 

و  -  نبوده-و دوستدار مردم  ھمچون دولت مرکل، تحت ھيچ شرايطی، حامی ئیمبين اين واقعيات است که دولت ھا

و ھمواره و ھمواره، در فکر و در پی سوءاستفاده ھای سياسی، اقتصادی و انسانی از اوضاع دست سازشان از نيستند 

  .مردم منطقۀ خاورميانه و ديگر مناطق دنيا می باشند

ًآن، اجازۀ ورود بعضا از در حقيقت و به بيانی صريح تر بايد اعالم نمود که راه اندازی جنگ ھای ارتجاعی و به تبع 

ِگان، به جامعۀ خودی، دو روی يک سکه اند و در اين ميان کمترين کمک روحی و زيستی بنيادی، به ميليون ھا آوار
 و می -ِ، خواست و انتخاب مردم بوده ئیبه اين دليل که، نه راه اندازی چنين جنگ ھا. انسان مصيبت زده نخواھد کرد

وقيحانه و بيشرمانانه خانه ھای مردم را .  را تشکيل می داد ان اولويت ھای آنۀ و نه ترک خانه و کاشانه، از زمر-باشد 

غارتگر و "به ويرانه تبديل نموده اند و از کار، بيکارشان کرده اند و به دنبالۀ آن ، پارس می کنند که آوارگان و مردم، 

دارای سقف و سر پناه انکار و شک و ترديدی نيست که ھمۀ رانده شدگان از موطن خودی، !! اند"دنبال زندگی بھتره ب

دليل، ددمنشی ھای عده ای دجال و چپاولگر، مجبور به ترک وطن شان ه بودند و کار و باری داشتند و امروزه و ب

ِطور قطع، يکی از علل اصلی مصيبت ھای کنونی مردم، در جنگ ه ب. گرديده اند و به سمت مرزھا سرازير شده اند
 که آغازگر و تداوم ئیجنگ ھا.  می باشدالمانان بين المللی ھمچون دولت ھای سازماندھی شده از جانب قدرت مدار

  . دھندۀ آنھا، طرف ھا و نمايندگان بی قيد و شرط دولت ھای امپرياليستی اند

از يک سو جنگ برای سرمايه داران در شرايط کنونی نعمت است و از سوی ديگر و متأسفانه، ثمره و اثرات مخرب 

ِعراق به ويرانه تبديل شده است؛ افغانستان فاقد امنيت . دگی مردم و جامعه، به عينه مشاھده نمودرا می توان در زن آن
 دسته و گروه مسلح و مرتجع وجود دارد؛ نگاه به شھرھای سوريه، يادآور خرابی ٧٠٠ بيش از ااوليه می باشد؛ در ليبي

ِو خالصه چرخش زندگی، نيم بند مردم در  مذھبی می دھد -ھای دو جنگ جھانی ست؛ ترکيه بوی جنگ ھای قومی  ِ
اقصا دنيا، از حالت نرمال و طبيعی خود افتاده است و روز به روز، ناھنجاری ھا، بی ثباتی ھا و تنش ھا باال و باالتر 

آری، اين اوضاعی ست که به . محدوديت ھای زندگی ناايستاست و مردم، معترض از چنين وضعيت ناامن اند. می گيرد

  . ھا انسان محروم تحميل نموده اند و در اين ميان کسی پاسخگو نيستميليون 

ن تا صربستان نموده اند تا  کيلومتر از مجارستا١٧۵طول ه ِ و يورو، صرف ديوارھای سيمی و آنھم بدالرميليون ھا 

چنين مشاھدۀ تصاوير ، ورود کودکان به ميادين امن تر گردند، متأسفانه شنيدن مصاحبه ھا از والدين کودکان و ھممانع 

زندگی ھزاران انسان و آنھم در محيط ھای فاقد پائين ترين امکانات و در بيابان ھا، نمودار چھرۀ درونی و حقيقی دولت 

به روی بی دفاع ترين انسان ھا، گاز اشک آور پرتاب می کنند، تا مناسبات از کار افتادۀشان، متحمل . ھای اروپائی ست

 تف و لعنت، بر سر  و صحنه ھای دردناکی را مشاھده کندکدام فرد و انسانی، می تواند چنين. صدمات جدی تر نگردد

ندازد؟ کدام انسانی می تواند حمايت بيدريغ و توپ و به گلوله بستن مردم گی ميليونی توده ھا نين آواراو بر روی مسبب

 را مشاھده کند و در ھمان المانفرانسه و ، انگليس، امريکاتوسط سالح ھای جنگی قدرت مداران بين المللی ھمچون 

را در رديف و در ليست بشردوستان و ھمراھان مردم قرار دھد؟ اين دولت ھا و عناصر وابسته به آنان،  حال، آنان

دولت ھا و عناصر رياکار، دروغگو و سودجو ھستند و وجود ثانيه ای آنان، مترادف با تلف شدن ھزاران انسان ديگر 

ج کار در نابودی جنگ ھای ارتجاعی، و چارۀ کار در سرنگونی تمامی دولت ھای سرمايه داری و ديگر عال. می باشد

تا مادامی که دولت مردان کنونی و آنھم با ھر . ايادی شان و آنھم با ھدايت سازمان مسلح و با برنامۀ کمونيستی ست

ندگی مردم رو به بھبودی نخواھد رفت، بلکه، بر ميزان ُشکل و شمايلی و با ھر پز و قيافيه ای بر سر کار اند، نه تنھا ز
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ِبنابراين افشای جنايات دولت ھای حامی سرمايه و ھمچنين . و بر تعداد آوارگان و رانده شدگان، افزوده تر خواھد گرديد
که به تصوير کشيدن چھرۀ حقيقی عناصر فاسد و دغل بازی ھمچون مرکل و ديگر دولت مردان، از زمره وظايفی ست 

نبايد .  قرار گرفته است،در برابر ھر انسان مدافع آزادی و رھائی توده ھا از زير يوغ نظام ھای افسار گسيختۀ سرمايه

ِمانند بعضا عناصر ناآگاه، فريب ظاھرسازی ھای حاکمان کنونی ه ھمراه و ب را در  ُ را خورد و آنان- ھمچون مرکل -ً

ُ خالصه، برگرداندن موضوعات اصلی به حايشه، به معنای به کج راه بردن .رديف دوستداران و ناجيان مردم قرار داد

وزی را ن و حلقه ھای اصلی نابسامانی ھای امرجای دارد تا عامال. سمت اصلی روشنگری و ھدف ھای مبارزاتی ست

  .جائی ھای بنادرست و انحرافی، در اذھان عمومی گرديده  ھر گونه جاببدرست معرفی نمود و مانع 

  ٢٠١۵مبر سپت ١٩

  ١٣٩۴ ]سنبله[ شھريور٢٨

 

 


