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  رھبران اروپائی
  و

  تقويت شوينيسم عليه مھاجران

  

مد و رفت و حرکت را برای شھروندان کشورھای عضو به تصويب رسانده است و تعلق به اتحاديۀ اروپا حق آزادی آ

  .بر اين اساس شاخص مليت موجب تبعيض و محدوديت برای آنھا نخواھد بود

  .ولی قدرت ھای بزرگ اروپائی بر آن ھستند تا اين حق را برای مردم بلغارستان و رمانی ملغا سازند

اين دو کشور . تعويق انداختبه پيوستن بلغارستان و رومانی به فضای شنگن را اتحاديۀ اروپا تصميم گيری در مورد 

پس از دو . ت اروپائی، وظايف خودشان را منطبق بر  پيمان نامه انجام داده اندأعضو اتحاديۀ اروپا ھستند، و به گفتۀ ھي

مشاغل اروپائی دسترسی داشته   از ٢٠١٤سال تأخير، شھروندان اين دو کشور می توانند بی ھيچ محدوديتی از سال 

 موافقت خود را به تأخير المانولی در گردھمآئی وزرای امور داخلی و دادگستری، ھفتۀ گذشته، به دليل مخالفت . باشند

ی اعالم کرد که کشور او برای جلوگيری از ورود اين دو کشو ر به فضای المانانداختند، ھانس پيتر فردريش وزير 

  . استفاده خواھد کردشنگن از حق وتوی خود

آيا آزادی رفت و آمد در اروپا به اين معنا است که افراد از ھر کجای «، فردريش با تحقير پرسيده است المانوزير 

  » بھتر از کشور خودشان است؟المان بيايند، چون که نظام اجتماعی الماناروپا به 

رفت و آمد، تنھا برای کمک ھای اجتماعی می آيند، بايد از آنھائی که با سوء استفاده از آزادی «و با تأکيد اضافه کرد 

  ».آنھا قاطعانه جلوگيری به عمل آيد
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لند و اتريش بيانيه ھای مشابھی را اانگلستان، فرانسه، ھ.  تنھا کشوری نيست که چنين مشکلی را مطرح می سازدالمان

تدريجی اتحاديۀ اروپا را نفی می کند » زیھمآھنگ سا«موضع گيری اين کشورھای اروپائی، مأموريت . منتشر کردند

  .که در دوران روياروئی با اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی  و کشورھای ماھواره ای آن تبليغ می کردند

، رھبران اروپائی کشورھای اروپای شرقی را تشويق می کردند که به اتحاديۀ اروپا بپيوندند، و ١٩٩٠طی سال ھای 

  .صادی و ثبات سياسی در اتحاد پاياپای بين ملت ھا را به آنھا نويد می دادندپيروزی و شکوفائی اقت

در کوران دوران بعدی، اقتصاد اين کشورھا به تاراج رفت به اين علت که اتحاديۀ اروپا اصرار داشت که خصوصی 

. در اين کشورھا بودسازی در سطح گسترده انجام گيرد و خواھان از بين بردن نظام کمک ھای اجتماعی توسعه يافته 

ضروری می دانستند تا الحاق اين کشورھا به جرگۀ » ھمآھنگی سازی ساختاری«اتحاديۀ اروپا اين موازين را برای 

  . عملی گردداروپا کامالً 

بلغارستان و (جای چنين امری، حتی پس از آن که تعداد زيادی از کشورھای اروپائی در اتحاديۀ اروپا پذيرفته شدند ه ب

نتيجه افزايش بيکاری، خروج از بازار . ھيچ يک از مفاد ضروری فراموش نشد)  به آن پيوستند٢٠٠٧نی به سال روما

بلغارستان و رومانی فقيرترين کشورھای اتحاديۀ اروپا ھستند که خطر سقوط در فقر . کار و فقدان امنيت اقتصادی بود

  .نيمی از جمعيت آنھا را تھديد می کند

  . انجام داده اند،د می کند که رھبران بلغارستان و رومانی ھر آنچه را که از آنھا خواسته بودندئياتحاديۀ اروپا تأ

خواست ھايش در زمينۀ سياست زمين سوخته به اين » توفيق«اتحاديۀ اروپا با ساديسم خاصی مدعی می شود که حتی 

خوردار باشند زيرا به دليل  فقری که معنا است که مردم اين کشورھا نمی توانند از حقوق شھروند اروپائی بر

  .دامنگيرشان کرده، از خير مقدم گوئی به آنھا در اروپا معذور است

راھکار «: اعالم کرد که » تايمز مالی«ايوان کراستو، مدير مرکز تحقيقاتی ستراتژی ليبرال، يک اتاق فکری بلغار به 

به ما انتظار داشتيم که ] الحاق به اروپا[ولی حاال . ذير گرديددر گذار بسيار سختی بود، و با درد و رنج بسيار امکان پ

ولی چنين موردی ھرگز به . ی ھا و يا دست کم مثل يونانی ھا زندگی کنيمالمان متفاوتی دست بيابيم، و مثل زندگی کامالً 

  ».وقوع نپيوست

طی بيش از ده سال، . می سازدبيانيۀ او تحوالت بنيادی در مناسبات طبقاتی در اروپا را به شکل خالصه مطرح 

جای آن که به اروپای شکوفا ه ولی ب.  تالش کردند،زندگی کنند» مثل يونانی ھا«کشورھای اروپای شرقی برای اين که 

  .برسند، به اروپای روزه دار پيوستند

ک درمانی که در يونان آزمايشگاھی بود که در آن بورژوازی اروپا از بحران جھانی سرمايه داری استفاده کرد تا شو

  . را در تمام قاره گسترش دھد،اروپای شرقی ساخته و پرداخته و به کار بسته بود

 درصد از نسل جوان را ٥٠ درصد، و نزديک به ٢٥در يونان پس از پنج سال روزه داری و سختی وحشيانه، بيش از 

مردم به وسيلۀ بانک مواد غذائی به زندگی ادامه می دھند، سرمايه از ده ھا ھزار نفر . به بيکاری محکوم کرده است

  .گذاری در بخش بھداشت و آموزش به نقطۀ صفر رسيده است

جای تنظيم سطح زندگی از باال در بلغارستان و در رومانی، شرايط در تمام قاره از پائين تنظيم می شود، و بر اساس ه ب

  .وپا بلکه در چين وجود داردايه ريزی می شود که نه در ارپميزانی 

بلکه .  نزد قدرت ھای بزرگ نيستهرفتار قدرت ھای اصلی اروپا در رابطه با بلغارستان و رومانی تنھا يک تکبر ساد

  . حاکی از انتقام طبقاتی است

 موجب خود ديدند کهه ی عليه سياست روزه داری ديکته شده توسط اتحاديۀ اروپا را بئاين دو کشور جنبش ھای توده 

  . گذشته در رومانی و کمتر از يک ماه پيش در بلغارستاناپريل در –سرنگونی دولت ھای تابع اين سياست شد 
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حاال به عنوان تنبيه، با توده ھای کارگر در اين کشورھا  به مثابه افرادی رفتار می کنند که گوئی در امر کمک ھای 

گر تقريبا به اسارت گرفته شده اند، در حالی که سرمايۀ مالی بی ھيچ اين توده ھای کار. اجتماعی سوء استفاده کرده اند

  .قيد و بندی آزاد است تا اروپا را به تاراج ببرد

راه اندازی شد تا توجه عمومی را از منشأ واقعی افزايش » توريسم اجتماعی«طی اين مدت، تبليغات خشنی عليه 

 موازينی باز می گردد که دولتھا از روی دستورالعمل ھای انگل بيکاری و کاھش درآمدھا منحرف سازد که در واقع به

  .ھای واقعی جامعۀ اليگارشی مالی به کار بسته بودند

در حالی که حقوق و شرايط زندگی را تنزل می دھد، دولت دموکراسی نوين يونان در اتحاد با حزب سوسياليست پان 

اجران و موازين نژاد پرستانۀ ديگری را مجاز دانست و ھلنيست و چپ دموکراتيک، دستگيری و بازداشت وسيع مھ

  .را از آن خود دانست) حزب راست افراطی و نئو نازی در يونان(سياست فاشيستی حزب بامداد طالئی 

  

  لوگوی رسمی بامداد طالئی

  .تھمين تمايالت با احزاب سوسيال دموکرات بيش از پيش آماده،  در تمام اروپای غربی در حال گسترش اس

، شھردار سوسيال دموکرات ديوسبورگ، خطابۀ شرم آور نژاد پرستانه ای عليه مھاجران اروپای شرقی ايراد الماندر 

  .کرد و شکايت آميز در مورد حضور آنھا مدعی شد که منابع شھروندان اصلی را تلف می کنند

ر گوليست پيشين نيکال سرکوزی، به در فرانسه، دولت حزب سوسياليست فرانسوآ ھوالند در تدام سياست رئيس جمھو

  .اردوگاه ھای مھاجران حمله می کند و با انتقال گستردۀ آنھا از حزب دست راستی افراطی پيشی می گيرد

در مورد مھاجران اروپای شرقی را راه اندازی کرده، » کنترل حداکثر«در انگلستان، حزب کارگر به شکل فوق العاده  

  ».کار بريتانيائی ھا برای کارگران بريتانيائی«ه به فاشيستھای انگليسی تعلق دارد، و شعاری را تکرار می کند ک

درخواست ممنوعيت برای مھاجران از برخورداری . ھدف اصلی اين اقدامات، حقوق اجتماعی تمام طبقۀ کارگر است

 می شود تا حذف کمک از حقوق و کمک ھای اجتماعی، به انضمام امور بھداشتی و مسکن، در واقع به خدمت گرفته

و بايد آن را حذف  مک ھای اجتماعی گران تمام ميشودھدف اين است تا بگويند که ک. ھای اجتماعی را توجيه سازد

  .کرد

وليت سياسی اين حملۀ ارتجاعی روی دوش گروه به اصطالح اتحاد چپ افراطی يونان است و اگر چه در حرف ؤمس

روزه (رستی مخالف است، ولی از نظام بھره کشی دفاع می کند که منشأ ھر دو ادعامی کند که با روزه داری و نژاد پ

می باشد، يعنی نظام بھره کشی که در واقع ساز و کار اصلی بوده که از طريق آن تھاجم رھبريت ) داری و نژاد پرستی

  .سازماندھی و تحميل شده است، يعنی اتحاديۀ اروپا

عليه تالش ھای کارفرمايان برای اختالف . اين اردوی شوينيستی مخالفت کنندکارگران و جوانان بايد فعاالنه عليه 

انداختن و بھتر حکومت کردن، آنھا بايد دفاع از کارگران مھاجر را در مرکز خيزش انقالبی خود در سطح اروپا جای 

  . عليه موازين روزه داری در اتحاديۀ اروپا و دولت ھای تشکيل دھنده آن،دھند

Julie Hyland 
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  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار٢١

  ٢٠١٣ چ مار١٩مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  اروپا: منطقه 

  قانون و عدالت، فقر و نابرابری اجتماعی: مضمون 

http://www.mondialisation.ca/les-dirigeants-europeens-attisent-le-chauvinisme-contre-les-

immigres/5327496 

 


