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 بحران جهانی پناهندگیسرمایه داری و 

 رابرت استیونس

 برگردان: آرام نوبخت

طبق داده های سازمان ملل، جهانِ امروز، شاهد 

تر از هر زمان دیگری پناهندگانی به مراتب بیش

 است که در تاریخ بشر به ثبت رسیده.

میلیون نفر به  6۱، نزدیک به .2۱3در پایان سال 

ت برابر تعدادی اساجبار آواره شدند. این تقریباً سه 

که تنها یک دهۀ پیش به ثبت رسیده بود. در سطح 

نفر، یک تن یا پناهده است، یا  322جهانی، از هر 

پناهجو، و یا در داخل کشور خود آواره. سن اکثریت 

سال  32تر از درصد(، کم ۹3پناهندگان جهان )

 است.

میلیون ها نفر در نتیجۀ جنگ هایی به پشتوانۀ 

در عراق، سوریه و لیبی، بی خانمان شده امپریالیسم 

و به فقر کمرشکن کشانده شده اند. مرکز این 

ترین بحران پناهندگی جهانی در سوریه بزرگ

است، جایی که شمار افراد درحال گریز به سایر 

کشورها، اکنون از مرز چهار میلیون تن نیز گذشته 

است. کسانی که قادر به فرار می شوند، به 

هندگی در اروپا برمی آیند. این اغلب جستجوی پنا

شامل سفری پرمخاطره در دریای مدیترانه می 

شود، سفری که جان هزاران نفر از مردان و زنان و 

 کودکان را گرفته است.

مهاجر در انبار محمولۀ  9.تنها همین هفته اجساد 

یک کشتی ماهیگیری کشف شد که از استنشاق 

 یز به مجموع بیشگاز جان باخته بودند. این رقم ن

تن که تاکنون در سال جاری در دریا جان  21۱۱از 

 باخته اند، اضافه می شود.
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، «فرانتکس»آژانس مرزی اتحادیۀ اروپا موسوم به 

مهاجر ماه  ۹۱۱هزار و  3۱1گزارش داده است که 

گذشته در مرزهای آن کشف شدند. این رقم سه 

 است. .2۱3برابر ماه ژوئیۀ 

پناهجو که اکثریت شان از مناطق  هزاران پناهنده و

جنگی سوریه، افغانستان و عراق می گریزند، تالش 

می کنند تا از کشورهای جنوبی اروپا مانند یونان، 

ایتالیا و اسپانیا به اروپا وارد شوند؛ از ماه ژانویه 

هزار پناهنده و مهاجر به  36۱تاکنون در مجموع 

ها که تنجزایر مختلف یونان رسیده اند، به طوری 

هزار مهاجر به این کشور سر  2۱در هفتۀ گذشته 

هزار نفر نجات یافته  3۱۱رسیده اند. امسال بیش از 

 و به ایتالیا برده شده اند.

این تنها جزئی کوچک از کسانی است که در تالش 

اند از شرایط دهشتناک کشورهای خود فرار کنند. 

 ربه عنوان مثال میلیون ها پناهنده از سوریه، د

اردوگاه های پناهجویی پرازدحامی به وسعت یک 

شهر در اردن و ترکیه زندگی می کنند. پناهندگانی 

که سفر به اروپا را می آزمایند، کسانی هستند که 

پس از تقالهای بسیار توانسته اند پول کافی برای 

 پرداخت به یکی از قاچاقچیان انسان را جور کنند.

نسبتاً کوچک از  حکومت های اروپا با این درصدِ

چون یک خطر واقعی برخورد پناهندگان جهان، هم

می کند. پناهندگان و مهاجرین همواره تحقیر می 

شوند، حکومت ها و احزاب سیاسی از همه نوع با 

چون مجرمانی برخورد می کنند که آن ها هم

 مسئول تمامی معضالت جامعه هستند. 

ه تنها حالی کفیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ بریتانیا، در 

هزار مهاجری صحبت کرد که در شرایط  ۹از 

اروپا »به سر می برند، گفت: « کاله»وحشتناک بندر 

اگر قرار باشد میلیون ها مهاجر از آفریقا را جذب 

کند، قادر به محافظت از خود و حفظ استاندارد 

زندگی و زیرساخت های اجتماعی خود نخواهد 

 «.بود

ان، آنگل مرکل، طی همین هفته، صدر اعظم آلم

یک مصاحبۀ تلویزیونی هشدار داد که رسیدن 

-بسیار بسیار بیش»هزاران پناهنده به سواحل قاره، 

تر از موضوع یونان و ثبات یورو، به دغدغۀ اروپا 

 «.تبدیل خواهد شد

نمای در خود یونان، رفتار وحشیانۀ حکومت چپ

سیریزا با پناهندگان، تأییدی است بر خصلت حامی 

 سرمایه داری و ضدّ طبقۀ کارگر آن.

گرای حاکم، خود را در فوران زهر تلخ محافل راست

نفرت و انزجار روزافزون و آشکار در قالب خارجی 

ستیزی نسبت به پناهندگان و پناهجویان از سوی 

رسانه های هیستریک، بازتاب و شدت داده است. 

گروه های فاشیستی و دست راستی، با تشویق این 
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متعفن، به حمالت نسبت به پناهندگان و جوّ 

پناهجویان شدت بخشیده اند. به عنوان مثال 

سانحه، از جمله به  2۱۱امسال در آلمان، بیش از 

 آتش کشیدن منازل مهاجرین گزارش شده است.

مسلمان ها به طور اخص طعم این زهر را به طور 

کامل می چشند. همین هفته حکومت اسلواکی که 

پناهندۀ سوری را به عنوان  2۱۱ا قرار است تنه

بخشی از یکی از طرح های اتحادیۀ اروپا برای 

جابجایی مجدد پناهندگان پذیرا باشد، اعالم کرد 

 که تنها مسیحیان را قبول خواهد کرد.

مطرح می « مشکل مهاجرت»آن چه به عنوان 

شود، در واقعیت امر مشکل حاکمیت امپریالیستی و 

دو علل ریشه ای برای  نظام سرمایه داری است.

 این بحران عظیم پناهندگی وجود دارد.

نخست، شمار رو به رشد جنگ های غارتگرانه با 

هدایت قدرت های امپریالیستی و نمایندگان آن ها 

است. ایاالت متحده، با حمایت متحدین خود، درگیر 

بوده است که کل  3993یک جنگ دائمی از 

ام و کمال ویران جمعیت ها را آواره و جوامع را تم

 کرده است. 

عامل اصلی دوم، کنترل و نابودی اقتصادی زمین 

به دست دولت های اصلی سرمایه داری است که 

میلیاردها نفر را در فقر خفت باری غوطه ور کرده 

 است.

قدرت های اروپایی سعی می کنند خود را با ایجاد 

از نتایج کشتار و قتل عامی که به « دژ اروپا»یک 

ان آورده اند، مصون نگاه دارند. اتحادیۀ اروپا ارمغ

در نشست فوق العادۀ خود در ماه ژوئیه حول مسألۀ 

پناهندگی، در مواجهه با خشم روبه رشد عمومی 

نسبت به مرگ و میر هزاران نفر در دریای مدیترانه، 

خود را تبرئه کرد. به این ترتیب آن ها از تعیین 

رو به رشد سهمیۀ کشورها برای پذیرش شمار 

پناهندگان درمانده سر باز زدند و با جابجایی دوبارۀ 

هزار پناهنده ای که در ایتالیا و یونان  ۱.تنها 

 هستند، توافق کردند.

در عوض همۀ تالش ها بر تقویت کنترل مرزها 

متمرکز شده است. مرز جنوبی مجارستان، منتهی 

اتحادیۀ اروپا را که مسافرت « شنگنِ»الیه منطقۀ 

آن بی نیاز از گذرنامه است، شکل می دهد.  در

گرای این کشورمشغول کشیدن یک حکومت راست

مایلی خود با صربستان  3۱9حصار در امتداد مرز 

است. همین هفته یکی از سخنگویان نخست وزیر 

از « دفاع»اعالم کرد که  هزاران افسر پلیس به 

بیش از پیش »این حصار در برابر مهاجران 

 اهند پرداخت.خو« تهاجمی
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حصارهای مرزی جدید به ارتفاع چندین متر و به 

طول چندین مایل به دست حکومت های یونان، 

بلغارستان، اسپانیا، بریتانیا )در محوطۀ تونل مانش( 

 و سایر کشورها برپا و تقویت شده اند.

در شرایطی که اقتصاد جهانی به مراتب درهم تنیده 

ری در تاریخ است، تر و پیچیده تر از هر زمان دیگ

نظام سرمایه داری، به عنوان نظامی متکی بر 

های  ملت-تقسیم بندی منسوخ سیارۀ ما به دولت

متخاصم و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، در حال 

 ایجاد جهنمی به روی زمین است. 

لئون تروتسکی، انقالبی بزرگ، در برنامۀ بنیان 

ی گ جهانگذاری انترناسیونال چهارم در آستانۀ جن

سرمایه داری پیش از آن که بشریت »دوم نوشت: 

را از نفس بیاندازد یا غرق در خون کند، اتمسفر 

جهان را با بخار سمی نفرت ملی و نژادی می 

 «.آالید

این عبارات امروز همان قدر موضوعیت دارند که 

 در آن مقطع داشتند.

با وجود تمامی مشکالت عظیم پیش روی بشریت، 

ل منطقی برای جلوگیری از پیوستن ده تنها راه ح

ها و صدها میلیون نفر دیگر به صفوف پناهندگان، 

اتحاد کارگران در سطح جهانی در مبارزه برای 

بازسازماندهی سوسیالیستی حیات اقتصادی است. 

سوسیالیسم، به عنوان جامعه ای مبتنی بر رفع نیاز 

انسان و نه سود، ذخایر وافر زمین را به شکل 

یی برای تحقق زندگی شایسته برای همه به عقال

 کار خواهد گرفت.

طبقۀ کارگر، به دنبال این هدف و با تمام نیروی 

جمعی خود، باید بدون ذره ای تزلزل از حقوق 

دمکراتیک پناهندگان و مهاجرین برای برخورداری 

از پناهگاه و حق آن ها برای زندگی در هر جایی 

 که مایل اند، دفاع کند.

کارگر جهانی، تنها نیروی انقالبی روی این طبقۀ 

زمین، باید برای پایان دادن به ترس و وحشت های 

برخاسته از امپریالیسم و نظام سرمایه داری، بسیج 

شود. این وظیفه، مستلزم ساختن کمیتۀ بین المللی 

انترناسیونال چهارم، جنبش جهانی تروتسکیستی 

 است.

 2۱3۹اوت  23

http://www.wsws.org/en/article

s/2015/08/21/pers-a21.html 

 

 

 

 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/21/pers-a21.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/08/21/pers-a21.html
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مقدونیه: آتش گشودن ارتش به روی 

 پناهجویان

 

 بیل فن آوکن

 برگردان: آرام نوبخت

سربازان و پلیس مقدونیه روز جمعه به روی جمعیت 

انبوهی از پناهندگان در نزدیکی مرز آتش گشودند 

که در نتیجۀ آن چندین تن زخمی شدند. این 

خشونت یک روز پس از آن صورت گرفت که 

حکومت اسکوپیه وضعیت فوق العاده اعالم کرد و 

سربازان را به سوی مرز با یونان اعزام نمود تا مانع 

 نسیل جریان پناهندگانی شوند که با گذر از بالکا

 در جستجوی رسیدن به شمال اروپا هستند.

پس از بستن مرزها با سیم خاردار، نیروهای امنیتی 

مقدونیه، با پشتیبانی خودروهای زره پوش، اقدام به 

کننده و شلیک گاز اشک آور، نارنجک های گیج

گلوله های پالستیکی به سوی جمعیتی کردند که 

ا لیس بدر میان آنان زنان و کودکان نیز بودند. پ

استفاده از باتون و سپر، شماری از پناهندگان را 

 مورد ضرب و شتم قرار می دهد.

ناآرامی های میان پناهندگان پس از آن افزایش 

یافت که مقامات مقدونیه اعالم کردند آن ها به 

تعداد محدودی از مهاجرین غیرقانونی که در ردۀ »

ذر جازۀ گا« افراد آسیب پذیر تقسیم بندی می شوند

از مرز و به تنها چند صد پناهنده که اساساً شامل 

خانواده هایی با کودک و زنان باردار می شوند، اجازۀ 

 ورود خواهند داد.

این اقدام موجب شد که باقی پناهندگان که در این 

ناکجا آباد اطراف مرز به دام افتاده و بدون غذا یا 

سرپناه در سرما و رطوبت شب را سر می کنند، به 

 خواسته های خود شدت ببخشند.

وو کوتِوسکی سخنگوی وزارت داخلۀ مقدونیه، ای

از این تهاجم بی رحمانه به پناهندگان بی دفاع، 

حمایت و اعالم کرد که سربازان و افسران پلیس 

بوده « مشغول نظارت بر قلمرو ما و دفاع از مرز»

کاهش »اند. او اضافه کرد که هدف از این اقدام، 

 است.« قانونی از مرز به حداقلورود غیر

سخنگوی وزارت داخله گفت که حکومت مقدونیه 

با پناهندگان برخورده کرده « مطابق با ظرفیت ما»
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است و افزود که اتحادیۀ اروپا باید در زمینۀ این 

 تری انجام دهد.، همکاری بیش«مشکل جهانی»

 گرایسیاست سفت و سختی که حکومت راست

گِروایِوسکی علیه پناهندگان نخست وزیر نیکوال 

اتخاذ کرده، تالشی است برای ایجاد انحراف از 

نارضایتی های روبه رشد مردمی نسبت به  رسوایی 

شنود گستردۀ مکالمات و فساد اقتصادی در آستانۀ 

 انتخابات پیش رو.

شماری از گروه های حقوق بشری خشونت علیه 

را پناهندگان را محکوم و این اقدامات مقدونیه 

 نقض قوانین بین المللی دانستند.

گوری وان گولیک، معاون نمایندۀ بخش اروپایی 

ه مقامات مقدونی»گفت: « سازمان عفو بین الملل»

به نحوی واکنش نشان داده اند که گویا با شورشیان 

رو به رو هستند و نه پناهندگانی که از تنازعات و 

 «.اذیت و آزار گریخته اند

کشورها وظیفۀ محافظت از همۀ »به گفتۀ او: 

کسانی را دارند که از تنازعات و اذیت و آزار می 

گریزند، و مقدونیه استثنا نیست. وقتی سیستم از 

عهده برنمی آید، باید آن را بهبود ببخشید، نه این 

 «.که صرفاً مانع از ورود مردم شوید

نهاد پناهندگی سازمان ملل بیانیه را صادر و اعالم 

ور اخص نگران هزاران پناهنده و به ط»کرد که 

مهاجر آسیب پذیر، به ویژه زنان و کودکانی است 

که اکنون در بخش یونانی مرز در شرایطی وخیمی 

 «.ازدحام کرده اند

بسیاری از پناهندگان در حال گریز از مرگ و ویرانی 

به دنبال مداخالت امپریالیستی در خاورمیانه 

ت رسیده ای که هزار پناهندۀ به ثب 2.هستند. از 

 -طی ماه گذشته از طریق مقدونیه در سفر بوده اند

بیش از نیمی از سوریه  -دو برابر رقم ماه پیش

هستند، جایی که جنگ به پشتوانۀ غرب برای تغییر 

رژیم تقریباً چهار میلیون نفر را وادار به ترک کشور 

 کرده است.

در بیرون از مرز مقدونیه، تعدادی از مردم عالمتی 

به »ا باال برده بودند که روی آن نوشته شده بود ر

 «.ما کمک، سوریه

 AFPسالۀ سوری به خبرگزاری  2۹جاد، یک جوان 

ما خیلی عصبانی هستیم، چون پلیس به ما »گفت: 

گفته بود که امروز اجازۀ عبور می دهد. ما حیوان 

 «.نیستیم

یعقوب، شهروند دیگر سوری به خبرگزاری گفت: 

ر مسیحی بودن در سوریه تعیف می ما را به خاط»

کنند. می خواستند ما را بکشند. چرا این جا به ما 

 «اجازۀ عبور نمی دهند؟
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در کارزار تمهیدات سرکوب گرانه ای است که علیه 

پناهندگان در سرتاسر اروپا صورت می گیرد، 

مقدونیه تنها اخیرترین نقطۀ اشتعال محسوب می 

 ز با اعزام پلیسشود. حکومت سیریزا در یونان نی

ضدّ شورش برای برخورد با پناهندگان درمانده ای 

که با عبور از مدیترانه، از کرانه های ترکیه به جزایر 

یونان آماده اند، به همین نحو رفتار کرده است و به 

 دنبال اخراج آن ها از کشور است. 

مجارستان، یکی از کشورهای اتحادیۀ اروپا که با 

آغاز به ساخت حصاری به ارتفاع بالکان مرز دارد، 

چهار متر برای مسدود کردن ورود پناهدگان از 

صربستان کرده است. بریتانیا نیز در این میان 

تمهیدات امنیتی در بندر فرانسوی کاله را به منظور 

جلوگیری از تالش پناهندگان از فرانسه برای عبور 

 تقویت کرده است.

نسوا اوالند، آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان و فرا

رئیس جمهور فرانسه، قرار است روز دوشنبه در 

برلین برای بحث بر سر موضوع پناهندگی دیداری 

یر، وزیر داخلۀ آلمان و داشته باشند. توما دو مزی

همتای فرانسوی او، برنار کازنوف، یک کنفرانس 

خبری رو پنج شنبه در برلین برگزار کردند و خواهان 

به جریان رو به رشد  واکنش شدید و هماهنگ

 پناهندگان شدند.

تداوم فعالیت با آهنگی که در »یر گفت: دو مزی

حال حاضر با آن مشغول عملکرد هستیم، برای نهاد 

وی اعالم «. های اروپایی غیرقابل پذیرش است

کرد که او و وزیر داخلۀ فرانسه توافق کرده اند که 

رپا کردن ب اتحادیۀ اروپا باید به ایتالیا و یونان برای

به منظور توقیف پناهندگان « نواحی انتظار»

چنین از کمیسیون اتحادیۀ اروپا همیاری کند. او هم

درخواست کرد که بر کشورهای هم مرز با اتحادیۀ 

اروپا برای بازگرداندن پناهندگانی پذیرش نشده و 

اخراج آن ها از کشورهای اتحادیۀ اروپا فشار 

 بیاورند.

و کمیسیون اروپا به این انتقاد دیکی از سخنگویان 

یر پاسخ داد و به خبرنگاران در بروکسل گفت مزی

که مشکل نه اتحادیۀ اروپا، بلکه حکومت های 

عضو آن است که قادر به حمایت از طرح های 

 موجود در ابتدا با این مسأله نبوده اند.

طرح های پیشنهادی »آنیکا برایدهارت، گفت: 

کنون زمانش فرا رسیده همگی روی میز هستند؛ ا

 «.که دولت های عضو آن ها را اتخاذ کنند

ما تنها زمانی موفق می شویم که با هم »او افزود: 

 «در این مورد کار کنیم، نه در برابر هم

برای « دژ اروپا»با حرکت به سوی ایجاد یک 

بیرون نگاه داشتن پناهندگان، تنازعات ملی میان 
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 ه تزاید است و بیشقدرت های مختلف اروپایی رو ب

از پیش یک دیگر را در زمینۀ اختالف بر سر 

سیاست های پناهندگی و همین طور تعداد 

 پناهندگان مورد پذیرش هر کشور، متهم می دانند.

را و گدر یک چنین بستری است که عناصر راست

نئوفاشیست مشغول دامن زدن به کارزار به مراتب 

ر هستند و د خشن تری علیه پناهندگان و مهاجرین

این میان سیاستمداران اصلی بورژوا در شماری از 

 «توافقنامۀ شنگن»کشورها خواهان منقضی کردن 

هستند که امکان مسافرت بدون ویزا در سرتاسر 

 اتحادیۀ اروپا را فراهم می کرده است.

 2۱3۹اوت  22

 

 

 

گزارش سازمان ملل: حادترین بحران 

 پناهندگی سوریه در تاریخ معاصر

 توماس گیست

 برگردان: آرام نوبخت

کمیسریای عالی پناهندگی سازمان »به گزارش 

، بیش از چهار میلیون پناهنده از سوریه «ملل متحد

گریخته و در تالش برای فرار از خشونت و آشوبی 

که سال ها جنگ داخلی به دنبال داشته، به 

کشورهای لبنان، اردن، عراق، مصر، آفریقای 

 ناه برده اند.شمالی و ترکیه پ

بنا به تخمین های سازمان ملل، یک ششم کل 

 21۱جمعیت سوریه از کشور گریخته و قریب به 

آغاز  2۱۱3هزار تن در نتیجۀ نزاع هایی که از سال 

 شده، جان باخته اند.

چون سیل به زده، همپناهندگان درمانده و وحشت

شماری از کشورهای همسایه سرازیر شده است. 

یلیون شهروند سوری به ترکیه گریخته م 2تقریباً 

هزار تن به اردون،  61۱هزار تن به عراق،  2۹۱اند، 

هزار تن به مصر و  31۱میلیون تن به لبنان،  3۴2

 هزار تن به آفریقای شمالی. 2۹۱

میلیون  1۴6کم طبق یافته های سازمان ملل، دست

نفر دیگر در داخل کشور آواره شده اند و عمالً به 
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اهده در سوریه زندگی می کنند. در مورد عنوان پن

ترین شهرهای شهر حلب، به عنوان یکی از بزرگ

، 2۱33میلیون نفر در آغاز سال  1سوریه و میزبان 

درصد از ساکنین خانه های خود را  9۱نزدیک به 

ترک گفته اند. شمار کلّ آوارگان سوری طی تنها 

ه میلیون پناهند 3ماه گذشته به میزان بیش از  3۱

 رشد کرده است.

جنگ ها و مداخالت امپریالیستی دهۀ گذشته، با 

بهانه های انسان دوستانه، کشورهای سوریه، عراق 

و منطقه را به کانون زلزلۀ بدترین بحران انسانی و 

 پناهندگی در تاریخ مبدل کرده است.

به گزارش ادارۀ پناهندگی سازمان ملل، سوریه 

رین شمار تاکنون به عنوان کشوری با بیش

پناهندگان در تاریخ معاصر خودنمایی می کند. 

گزارش سازمان ملل اشاره می کند که وضعیت 

کنونی سوریه به مراتب حادتر از وضعیت غالب بر 

شده است. در این مقطع،  3992افغانستان در سال 

میلیون افغان به دنبال یک دهه جنگ  ۴۹.قریب به 

سم امپریالی چریکی که همانند مورد سوریه از سوی

امریکا برانگیخته شده بود، از خانه و کاشانۀ خود 

 بیرون رانده شده بودند.

آنتونیو گوترس، کمیسریای عالی سازمان ملل، طی 

ن تریاین بزرگ»یک بیانیۀ رسمی ازعان داشت: 

جمعیت از یک نسل است که به دنبال یک 

کشمکش واحد پناهنده شده است. این جمعیتی 

حمایت جهان است، ولی در عوض است که شایستۀ 

در شرایط حادی به سر می برد و عمیق تر از قبل 

 «.در فقر حقارت بار فرو می رود

گزارش سامان ملل در ماه اوت گذشته اعالم کرده 

تقریباً نیمی از مردم سوریه وادار به ترک »بود که 

خانه های خود و فرار برای حفظ جان خود شده 

د فاجعه ای که گزارش نشان می ده«. اند

امپریالیسم امریکا بر سوریه روا داشته، به طور مداوم 

 از آن زمان تاکنون وخیم تر شده است.

تنها جزء ناچیزی از پناهندگان سوری عمالً در 

اردوگاه های پناهندگی اسکان داده شده اند، در 

حالی که اکثریت آن ها در حلبی آبادها و گِتوهای 

اردون و ترکیه به حال خود حاشیۀ شهرهای لبنان، 

 رها شدند.

هزار کودک  1۹۱به گفتۀ سازمان ملل، نزدیک به 

میلیون  3۴۹آوارۀ سوری، یعنی تقریباً نیمی از کل 

کودک، فاقد هرگونه دسترسی به آموزش رسمی 

 هستند.

سازمان ملل تالش می کند برای پناهدگان سوری 

ا میلیارد یورو کمک جمع آوری کند، ام .تقریباً 

درصد از این هدف را  2۹تاکنون تنها نزدیک به 

محقق کرده است. نخبگان ایاالت متحده و اروپا 
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درصدِ درخواست سازمان ملل را جمع  2۹تر از کم

 آوری کرده اند.

، پناهندگان 2۱3۹به گفتۀ سازمان ملل، در سال 

سوری نیمی از موج جمعیت مهاجرین از دریای 

 سیاری از پناهندگانیمدیترانه را شکل می دهند. ب

که از جنگ سوریه گریخته اند، از فرط استیصال، 

خطر سفر به اروپا از طریق لیبی را به جان می 

خرند؛ کشوری که خود کانون جنگ افروزی های 

فرقه ای با تحریک امریکا است. مهاجرین ضمن 

عبور از دریای مدیترانه، وادار می شوند به 

ه به طور روزمره قاچاقچیان انسانی تن بدهند ک

مشغول سوء استفاده، دستبرد و به بندگی کشیدن 

 محمولۀ انسانی خود هستند.

انه زدۀ خسیل عظیم پناهندگان پس از ترک شتاب

های خود به خاطر جنگ امپریالستی، با چشم 

اندازی تیره و تار و برای رسیدن به سواحل یک 

ای هناکجا آباد، این بار مورد با بازداشت ها و توقیف 

بی رحمانۀ وسیع، تغییر اجباری محل اسکان و 

سیاست های نظارتی تحمیلی حکومت های اروپا و 

 آسیا قرار می گیرند.

قدرت های اروپایی با عملیات نظامی و ضدّ شورش 

به جریان مهاجرین پاسخ داده اند. اتحادیۀ اروپا 

تاکنون طرح هایی برای حمالت هوایی به کشتی 

دارد. این جزئی از سیاست  های مظنون به قاچاق

است که تنها جزء ناچیزی ار مهاجرین « دژ اروپا»

را می پذیرد و اکثریت را به زور سرنیزه وادار به 

 بازگشت می کند.

پناهندگان در مرز سوریه و ترکیه، با تالش های 

دولت ترکیه برای انسداد ورود آنان رو به رو می 

رد و ، کشوند و به این ترتیب بین نیروهای ترک

افراطیون سنی درگیر در تنازعات خونین برای 

 تر به دام می افتند.کنترل بر نواحی بیش

لبنان نیز شمار روزافزونی از پناهندگان را پس می 

فرستد، تعداد حکومت های مختلف جهان نیز که با 

نقض قوانین بین المللی از ارائۀ هرگونه پناهگاه به 

 ه رشد است.مهاجرین سر باز می زنند، رو ب

این تمهیدات در واکنش به انفجار تاریخی جمعیت 

پناهندگان جهان در حال اجرا هستند. در دسامبر 

میلیون  پناهنده و آوارۀ داخلی در  6۱، تقریباً .2۱3

سال  .سطح جهان وجود داشت. رقمی که طی تها 

میلیون نفرافزایش، سر به  2۱گذشته، با تقریباً 

، جمعیت جهانی .2۱3ال آسمان کشیده است. در س

نفر  ۹۱۱هزار  2.پناهندگان به طور متوسط روزانه 

 افزایش داشت.

امپریالیسم امریکا مسئول اصلی چنین موجی از 

انسان هایی است که وادار به مهاجرت در جهان 

می شوند. دو دهه و نیم جنگ های زمینیِ گاه و 
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گاه امریکا، سرکوب شورش ها، کارزارهای بی

اشغال عراق و چهار سال جنگ داخلی به  بمباران و

تحریک امریکا در سوریه، عملکرد هر دو کشور را 

مختل کرده و برای بخش های وسیعی از مردم 

انتخابی به جز گریز از کشورهای شان باقی 

 نگذاشته است.

، واشنگتن بی ثبات سازی سوریه 2۱۱3از آغاز سال 

ان یرا در قالب تسلیح، تعلیم و تقویت شبه نظام

گرا و راست افراطی علیه حکومت دمشق به اسالم

عنوان متحد رژیم ایران، و در تالش برای سرنگونی 

حکومت بشار اسد و روی کار آوردن یک رژیم 

اقماری تحت کنترل امریکا، شروع کرد. تولید مواد 

غذایی پایه ای در سوریه از زمان آغاز جنگ بیش 

 درصد کاهش داشته است. ۹۱از 

و « دیده بان حقوق بشر»گزارش های بنا به 

سازمان ملل، می توان دید که جنگ عربستان 

سعودی با پشتیبانی امریکا در یمن، در حال ایجاد 

زمینه های یک فروپاشی اجتماعی با ابعاد فاجعه بار 

مشابهی است. ائتالف عربستان با تجهیز شدن به 

تسلیحات جدید امریکایی، هزاران شهروند 

طی کارزار بمباران سنگینی که از  غیرنظامی را

 اواخر مارس آغاز و تاکنون ادامه دارد، به قتل رساند.

، روز دوشنبه «دیده بان حقوق بشر»به گزارش 

یمنی را طی  2۱۱حمالت هوایی ائتالف نزدیک به 

تنها یک روز کشته است که این رقم به افزایش 

قابل توجه شمار تلفات شهروندان غیرنظامی طی 

های اخیر به دست کارزار تحت رهبری هفته 

 عربستان اضافه می کند.

ماه ها بمباران وحشیانه به دست نیروهای تحت 

هدایت عربستان، و با حمایت مستقیم واحدهای 

لجستیک و اطالعاتی ارتش امریکا، کامالً از هدف 

خود مبنی بر بازگرداندن عبد ربه منصور هادی، 

-ریکارئیس جمهور حکومت دست نشاندۀ ام

عربستان سعودی در یمن، به قدرت و شکست 

 های مورد حمایت ایران، ناتوان بوده است.«حوثی»

در عین حال، جنگ هوایی شرایط را برای فروپاشی 

اجتماعی همانند آن چه که ایاالت متحده در 

سوریه، عراق، سومالی و افغانستان ایجاده کرده، 

ه ک تغذیه کرده است. آغاز ناگهانی بیماری هایی

سابقاً با تسهیالت بهداشتی مدرن ریشه کن شده 

در سوریه و یمن  -نظیرسالک و تب دنگی -بود

گزارش شده اند. طبق یکی از گزارش های سازمان 

میلیون  2۱ملل در این هفته، اکنون نزدیک به 

یمنی بدون دسترسی قابل اتکا به مواد غذایی و 

 آب، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.

وال استریت ژورنال »ۀ مقامات امریکا که به گفت

طی این هفته اشاره ای به آن ها کرده بود، «

حکومت اوباما که با وجود افتضاحات بی پایان هنوز 
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عقب ننشسته است، اکنون با استراتژی نظامی 

تهاجمی تری در سطح منطقه، کشورهای سوریه، 

یمن و عراق و دیگرهای کشورهایی را که نام نبرده 

 هدف گرفته. است،

در  «کمیتۀ نیروهای مسلح مجلس سنا»در گزارش 

این هفته، فرماندۀ ستاد مشترک، ژنرال مارتین 

دمپسی و وزیر دفاع، اشتون کارتر، رئوس طرح های 

افزایش حمایت از گروه های نظامی زمینی کُرد و 

سنی در سوریه و عراق و تشدید جنگ هوایی علیه 

 هر دو کشور را اعالم کردند.

دیدگاه دمپسی و کارتر با حمایت هماهنگ 

سناتورهای مهم، این بود که موفقیت کارزار عراق 

و سوریه که به زعم آنان برای نابودی داعش به 

عنوان گروه منشعب از القاعده آغاز شده، عمالً 

 منوط به خلع بشار اسد از قدرت است.

 2۱3۹ژوئیۀ  3۱

https://www.wsws.org/en/articl

es/2015/07/10/syri-j10.html 

 

 

 

تریلیون دالر، هزینۀ اقتصادی  ۳.۴۱

 .۴۱۳خشونت در جهان در سال 

 

 ایوان بلیک

 برگردان: آرام نوبخت

پیامد اقتصادی خشونت برای اقتصاد جهانی در سال 

تریلیون دالر یا  3.۴1، به رقم حیرت آور .2۱3

درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسید  .31۴

که معادل است با مجموع تولیدات اقتصادی 

کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و 

 بریتانیا.

« شاخص صلح جهانی»بنا به گزارش ساالنۀ 

(GPI که از سوی )«مؤسسۀ اقتصاد و صلح »

(IEPتهیه و تنظیم شده )  است، این رقم بیانگر

https://www.wsws.org/en/articles/2015/07/10/syri-j10.html
https://www.wsws.org/en/articles/2015/07/10/syri-j10.html
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درصد  3۹۴1تریلیون دالر یا  3۴9افزایشی برابر با 

است. در این گزارش، پیامد  2۱۱2نسبت به سال 

مجموع پیامدهای »اقتصادی خشونت به صورت 

جنبی برای اقتصاد جهانی و هزینۀ فرصت به دلیل 

تخصیص نامناسب منابع به حوزه های غیر مولدِ 

 شده است.تعریف « مرتبط با خشونت

ترین بخش کل این مخارج، از مرگ و میر و بیش

آوارگی به دلیل تنارعات داخلی، هزینه های نظامی، 

لطمات تولید ناخالص داخلی از تنازعات، افزایش 

نرخ های قتل و خشونت، و هزینه برای مأمورین 

 امنیت داخلی، از جمله پلیس، نشأت می گیرد. 

تریلیون دالر  1بیش از  .2۱3به طور کلی در سال 

به سوی هزینه های نظامی جریان یافت، به طوری 

که سهم ایاالت متحده از این رقم به تنهایی بالغ 

تریلیون دالر می شده است. این مطالعه  3۴1بر 

نشان می دهد که مخارج مرتبط با ارتش، نیروهای 

ا بر ترین تأثیر رپلیس داخلی و قتل، مجموعاً بیش

درصد از  62۴1، به طوری که هزینه ها داشته است

 کل این هزینه ها را شکل می دهد.

هزینه های الزم برای حمایت از پناهندگان و 

مردمی که در داخل کشورها آواره شده اند، از سال 

میلیون  322درصد افزایش به  261تاکنون با  2۱۱2

 .2۱3دالر رسیده است. کل رقم آوارگان در سال 

که باالترین سطح از میلیون نفر رسید  ۹9۴9به 

زمان جنگ جهانی به شمار می رود. هزینه های 

 ۱۴31تر از چنان کمبانی سازمان ملل همصلح

درصد از مخارج تحدید و کنترل خشونت را شکل 

 می دهد.

سه هدف اصلی امپریالیسم امریکا در دورۀ اخیر، 

یعنی کشورهای سوریه، افغانستان و عراق، شاهد 

هی از منابع خود بر روی اتالف بخش قابل توج

جنگ بوده اند. جنگ داخلی سوریه به تحریک 

امریکا، که چهار سال کشور را غارت کرده است، بنا 

درصد از تولید ناخالص داخلی  2.به تخمین ها 

را به خود اختصاص داده است،  .2۱3کشور در سال 

درصد تولید ناخالص  13درحالی که افغانستان 

ظامی و پلیس کرد، و این داخلی را صرف مخارج ن

 درصد بود. 1۱رقم برای عراق در همین سال 

، ملل مختلف جهان را بر حسب GPIگزارش 

شاخص  21آن ها، بر مبنای « سطح صلح جویی»

درصد  99۴6دولت که  362کمی و کیفی مختلف از 

جمعیت جهان را پوشش می دهد، رتبه بندی کرده 

سال  است. از زمان انتشار نخستین گزارش در

رین ت، شکاف میان کشورها و مناطقی با بیش2۱۱2

ر تبی وقفه عمیق« صلح جویی»ترین درجۀ و کم

شده است، چرا که امپریالیسم به رهبری امریکا 

بخش زیادی از جهان را به ورطۀ خشونت عمیق 

 کشانده است.
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ترین درجۀ صلح از این نظر سوریه مجدداً رتبۀ کم

ختصاص داده است، جویی در جهان را به خود ا

درحالی که لیبی، طبق این نظام تعیین رتبه و بر 

، شاهد سقوط تندی «صلح جویی»اساس معیار 

بوده است. پس از آن اوکراین شاهد دوم سقوط 

بزرگ در این فهرست بوده است، آن هم به دلیل 

آغاز نبرد میان نیروهای جدایی طلب حامی روسیه 

رق ت ناتو در شو شبه نظامیان فاشیست مورد حمای

 اوکراین.

منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، شاهد قابل توجه 

ترین تنزل در متوسط رتبه بندی ها بوده اند، در 

چنان با افزایش در حالی که اروپا به طور کلی هم

رو به رو است؛ ایسلند مجدداً به « صلح جویی»

 «صلح جویی»ترین درجۀ عنوان کشوری با بیش

پس از آن کشورهای دانمارک،  رتبه بندی شد و

اتریش، نیوزیلند، سوئیس، فنالند، کانادا، ژاپن و 

 استرالیا و جمهوری چک قرار دارند.

را بین کشورهای پرو و  .9ایاالت متحده جایگاه 

عربستان صعودی به اختصاص داد. سوریه، عراق، 

افغانستان، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای 

 شاخص بودند.مرکزی، پنج کشور انتهای 

از جمله یافته های گزارش مذکور نشان می دهد 

که مرگ و میر ناشی از تروریسم طی سال های 

درصد افزایش یافت و از سال  63، 2۱32-2۱31

به این سو، بیش از دو برابر شده و در سال  2۱۱2

کشته در اثر حمالت  9۹2هزار و  31، 2۱31

مرگ  دتروریستی بر جای گذاشته است. از این تعدا

درصد در تنها پنج کشور رخ داد: عراق،  22و میر، 

 افغانستان، پاکستان، نیجریه، و سوریه.

این ارقام باری دیگر از این حقیقت بنیادی پرده بر 

در واقعیت امر « جنگ علیه تروریسم»می دارد که 

به تقویت سازمان های تروریستی در آن دسته 

م کشورهایی منجر شده است هدف امپریالیس

امنیت »امریکا بوده اند. با وجود تکیۀ همیشگی به 

به عنوان رکن مرکزی جنگ، اکثریت عظیم « ملی

حمالت تروریستی بیرون از کشورهای سرمایه 

 داری پیشرفته رخ می دهند.

هرچند عمدۀ این داده های گردآوری شده در این 

گزارش برای تصویر کردن ابعاد عظیم هزینه های 

 و سرکوب سیاسی داخلی مفیدجنگ امپریالیستی 

دارای نقص است  GPIاست، اما نظام رتبه بندی 

ت بینانه از وضعیو خودِ نویسندگان دیدگاهی خوش

ژئوپلتیک کنونی دارند. گزارش در جایی می نویسد: 

طی شصت سال گذشته، جهان صلح آمیزتر شده »

است. روند نزولی قابل توجه و مداومی در سطوح 

زمان اتمام جنگ جهانی دوم خشونت و نزاع از 

 «.وجود داشته است
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با این حال گزارش بعداً خاطر نشان می کند که 

شدّت تنارعات نظامی، طی سال های اخیرً افزایشی 

هزار  32۱، .2۱3ناگهانی داشته است؛ تنها در سال 

هزار در  9.تن تنها جان باختند که نسبت به رقم 

 ری را نشان، افزایشی تقریباً چهار براب2۱3۱سال 

می دهد. با این حال، این گزارش خطر فعلی یک 

نزاع بزرگ میان قدرت های هسته ای را دست کم 

می گیرد، و طرح ها و توطئه های نظام امپریالیستی 

به رهبری امریکا را که عمالً به دست نیروهای 

طالیه دار تحرکات جنگی انجام می گیرد، از قلم 

 می اندازد.

با در نظر داشتن پتانسیل آغاز نویسندگان گزارش 

چنین جنگی در سطح جهانی از درون مجادالتی 

که هم اکنون در دریای جنوبی چین و به واسطۀ 

ی امریکا علیه چین پیش «محور آسیا»سیاست 

اگرچه احتمال زد و »برده می شود، می نویسند: 

خورد های نظامی فراتر در آب های مورد مشاجره 

می در مقیاس بزرگ نامحتمل باال است، مداخلۀ نظا

 «.به نظر می رسد

در جمع بندی نویسندگان از بحران اوکراین، خطّ 

وزارت امور خارجۀ امریکا به روشنی چنین نمایان 

تنازعات با اشغال نظامی شبه جزیرۀ »می شود: 

کریمه به دست روسیه به دنبال سرنگونی ویکتور 

از ماه یانوکُویچ در اواخر ماه فوریه آغاز گردید. 

آوریل، این اشغال، به خاک اوکراین بسط یافت، و 

 -این زمانی بود که شبه نظامیان جدایی طلب

متشکل از برخی مردم محلی و همین طور سربازان 

کهنه کار مرتبط به رژیم مخلوع، باندهای جنایی 

ا ب -منطقه ای و داوطلبان ناسیونالیست روس

وسیه ر حمایت سنگین تسلیحاتی، اطالعاتی و مالی

در صورت لزوم  -و مداخلۀ مستقیم سربازان روس

ه آغاز ب -برای جلوگیری از شکست جدایی طلبان

تسخیر مراکز شهری جنوب شرقی اوکراین 

 «.نمودند

در این جا هیچ اشاره ای به نقش ایاالت متحده در 

پشتیبانی از سازمان های فاشیستی و ناسیونالیست 

 «پراوی سکتور» و« اِسوُبودا»راست افراطی نظیر 

برای سرنگونی یانوکُویچ، و همین طور دستچین 

کردن عروسک های خیمه شب بازی نظیر نخست 

یوک و اولیگارشِ میلیاردری وزیر آرسنی یاتسن

مانند رئیس جمهور پترو پوروشنکو برای این 

 حکومت نوظهور، به چشم نمی خورد.

به عالوه، صعود هزینه های نظامی و نظارت پلیسی 

خلی در سطح جهانی، بیانگر مرحله ای است که دا

به سوی یک جنگ نوین جهانی با درگیری و 

دخالت قدرت های اصلی امپریالیستی پیش رفته 

 است.

 2۱3۹ژوئن  21
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جمعیت آوارۀ جهان به رقم بی سابقۀ 

 رسید .۴۱۳میلیون در سال  ۹۵۴۵

 

 ایوان بلیک

 برگردان: آرام نوبخت

ر یسریای سازمان ملل دبنا به گزارشی که دفتر کم

( در روز پنج شنبه UNHCRامور پناهندگی )

منتشر نمود، آوارگی یا نقل مکان اجباری در سطح 

جهانی به دلیل تنازعات مسلحانه یا آزار و اذیت، به 

باالترین سطحی که تاکنون ثبت گردیده رسیده 

 است.

، «روندهای جهانی: دنیا در جنگ»گزارش سالیانۀ 

میلیون نفر تا اواخر سال  ۹9۴9که تخمین می زند 

میلیون  2۴1آواره شده اند؛ این رقم بیانگر  .2۱3

افزایش نسبت به سال پیش از آن، و باالترین 

 چنین تعداد آوارگان نسبتافزایش سالیانه است. هم

 22به تنها یک دهۀ پیش ، به میزان حیرت آور 

 میلیون نفر افزایش یافته است. 

گزارش نتوانسته است تقصیر را با وجود آن که این 

متوجه مسئولین اصلی این بحران کند، اما تصویر 

عمومی گسترده ای را از رنج و آوارگی حاصل از 

سیاست های امپریالیستی در دورۀ اخیر نمایش می 

اذیت و آزار، نزاع، »دهد. افرادی که به دلیل 

ار به واد« خشونت تعمیم یافته و نقص حقوق بشر

را شکل داده « ملت آوارگان»ه اند، ترک کشور شد

اگر کشوری داشتند، می توانستند »اند، یعنی 

، جمعیتی «مین ملت بزرگ جهان را شکل دهند.2

 که تقریباً معادل است با جمعیت ایتالیا یا بریتانیا.

میلیون نفر  39۴۹میلیون فرد آواره،  ۹9۴9از 

 پناهندگانی هستند که خارج از کشور یا قلمرو زادگاه

میلیون نفر پناهجویانی  3۴2خود زندگی می کنند، 

هستند که وضعیت پناهندگی شان هنوز تعیین و 

میلیون نفر در داخل  12۴2مشخص نشده است، و 

آواره هستند، یعنی کسانی که وادار به فرار از 
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خشونت یا اذیت و آزار شده اند، منتها هنوز از مرز 

 بین المللی عبور نکرده اند.

درصد از پناهندگان جهان، کودکان زیر  ۹3تقریباً 

درصد  3.سال سن هستند؛ رقمی که نسبت به  32

افزایش نشان می دهد و باالترین  2۱۱9در سال 

 رقم در طول یک دهه است.

نفر یک تن یا پناهنده  322در سطح جهانی، از هر 

 است، یا پناهجو و آواره در داخل کشور.

نیو ناهندگی، آنتوکمیسر عالی سازمان ملل در امور پ

ما »گوتر، طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد: 

شاهد یک تغییر در الگو هستیم، یک سقوط عنان 

گسیخته به عصری که در آن مقیاس آوارگی 

اجباری جهانی و همین طور واکنش مقتصی آن، 

هم اکنون به روشنی هر آن چه را تاکنون در گذشته 

 «.دهدشاهده بوده ایم، ناچیز جلوه می 

این گزارش مبسوط، طیف وسیع تنازعاتی را که به 

این بحران انسانی منجر شده اند، فهرست می کند. 

ویران شده ترین منطقه، خاورمیانه و به خصوص 

سوریه است که در آن جنگ داخلی به تحریک 

همراه با تأمین مالی سازمان  2۱33امریکا در سال 

ری شکل گی های بنیادگرای اسالمی، زمینه را برای

 دولت اسالمی عراق و شام )داعش( مهیا نمود.

کارزار بعدی بمباران های هوایی با هدایت امریکا 

و جنگ نیابتی علیه داعش، همراه با وحشی گری 

بی امان خودِ داعش، در طول سال گذشته میزان 

میلیون نفر رساند،  33۴6آوارگان مردم سوریه را به 

 .ریباً از هر تق»به طوری که در سطح جهانی 

درصد از آنان در  9۹تن سوری است، و  3پناهنده، 

 «.کشورهای اطراف مستقر شده اند

ترین کشور پناهنده سوریه به بزرگ .2۱3در سال 

خیز جهان مبدل شد و حتی از افغانستان نیز که 

سال این جایگاه را برای خود حفظ کرده  1۱بیش از

 3اً ببود، سبقت گرفت. درحال حاضر سیل تقری

ین ترمیلیون پناهندۀ سوری، ترکیه را به بزرگ

کشور میزبان پناهنده مبدل نموده و ترکیه از این 

نظر کشور پاکستان را که طی یک ده به اکثریت 

افغان های فراری از جنگ و خشونت فرقه ای 

حاصل از جنگ به رهبری امریکا در افغانستان پناه 

 داده، پشت سر گذاشته است.

پناهندۀ سوری در  6۱۱هزار و  ۱1.، .2۱3در سال 

لبنان ثبت شده بودند که این کشور را با جمعیت 

میلیون پناهنده، به سومین کشور بزرگ  3۴3۹

میزبان پناهندگان مبدل می کند. لبنان بزرگ ترین 

شمار پناهندگان را نسبت به جمعیت کشور خود 

ساکن،  3۱۱۱پناهنده به ازای هر  212دارد،  یعنی 

قریباً یک چهارم کل جمعیت. تا پیش از آغاز یا ت
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، لبنان میزبان 2۱33جنگ داخلی سوریه در سال 

 هزار پناهنده بود. 2تنها  

اثرات مداخلۀ امپریالیستی در افغانستان، عراق، و 

سوریه، وضعیتی را ایجاد کرده که به موجب آن 

ترکیه، پاکستان، لبنان و جمهوری اسالمی ایران، »

درصد از کل  16میلیون یا  ۹۴2ز میزبان بیش ا

 «.پناهندگان جهان باشند

در سرتاسر آفریقا نیز تنازعات خشونت بار در 

کشورهای متعددی فوران کرده یا شعله ور شده 

است، از جمله جمهوری دمکراتیک کنگو )بیش از 

میلیون  .2۴میلیون آواره(، سودان جنوبی )بیش از  .

جمهوری آفریقای میلیون(،  2۴1آواره(، سومالی )

میلیون(،  3۴12میلیون(، نیجریه ) 3۴.9مرکزی )

هزار(، مالی  113هزار(، لیبی ) 323ساحل عاج )

 هزار(. 11۹هزار(، و بوروندی ) 21.)

یافته های گزارش، سندی محکمه پسند است که 

نشان می دهد نظام امپریالیستی به رهبری امریکا، 

لۀ و یا مداخ نهایتاً از طریق مداخلۀ نظامی مستقیم

پنهانی به شکل طرح های براندازی سیا و فروش 

سالح، مسئول هر جنگی است که هرج و مرجِ به 

 ثبت رسیده در این گزارش را ایجاد کرده.

با عروج همه جانبۀ امپریالیسم امریکا طی سال 

های اخیر، افزایشی بی امان در شمار افراد آواره در 

، آسیا و آفریقا سطح جهان، به ویژه در خاورمیانه

سال گذشته، افزایشی  .وجود داشته است. طی تنها 

چهار برابری در شمار افرادی که هر روز وادار به 

ترک کشورهای خود شده اند، به چشم می خورد، 

نفر در  9۱۱هزار و  3۱به طوری که متوسط آن از 

نفر در سال  ۹۱۱هزار و  2.به  2۱3۱روز طی سال 

 رسیده است. .2۱3

 فتۀ این گزارش: به گ

این نه فقط ابعاد آوارگی در سطح جهانی، که »

همین طور شتاب سریع آن در طی سال های اخیر 

است که بهت آور می نماید. طی دهۀ گذشته ارقام 

میلیون نفر متغیر  1.و  12آوارگی اکثراً ساالنه بین 

، زمانی که این سطوح به 2۱33بود. اما از سال 

این ارقام به سطح کنونی  میلین نفر رسید، 2۴۹.

 ۱.میلیون رشد کرده اند. یعنی افزایشی  ۹9۴9

 «درصدی طی تنها سه سال

که منجر  .2۱3به دنبال کودتای فاشیستی فوریۀ 

به سرنگونی رئیس جمهور اوکراین، ویکتور 

یانوکُویچ گردید، جنگ داخلی در شرق اوکراین 

. میلیون نفر از مردم را آواره کرده است 3بیش از 

هزار نفر هم اکنون  211تخمین زده می شود که 

پناهنده باشند. از این تعداد، اکثراً در روسیه اقامت 

هزر نفر در داخل اوکراین  221دارند، در حالی که 

آواره هستند. طی این سال، کل تعداد پناهندگان در 
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نفر رسید، به  2۱۱هزار و  213به  1.۱۱روسیه از 

درصد کل  92اکنون طوری که اوکراینی ها هم 

 پناهندگان روسیه را شکل می دهند. 

درصد کل پناهندگان،  ۹.میلیون پناهنده یا  .6۴

وضعیت پناهندگی طوالنی را تحمل می کنند که 

، عبارت از وضعیتی است UNHCRبنا به تعریف 

تر از یک ملیت هزار پناهنده یا بیش 2۹در آن »که 

کشور یکسان، پنج سال یا بیش از آن در یک 

 «.پناهنده پذیر در تبعید بوده اند

برای اکثریت عظیم پناهندگان، شرایط دهشتناکی 

که از آن فرار می کنند، اغلب تنها کمی در کشوری 

 که نهایتاً به آن پناه می برند بهتر است.

 26، مناطق درحال توسعه، میزبان .2۱3در سال 

درصد پناهندگان جهان بودند که باالترین رقم در 

-کم»ل دو دهه است؛ در حالی که کشورهایی با طو

در زیر شاخۀ این « ترین میزان توسعه یافتگی

درصد کل این پناهندگان بودند.  2۹مناطق، میزبان 

درصدِ کل، در  2.میلیون پناهنده یا  ۹۴9بیش از 

کشورهایی اقامت دارند که تولید ناخالص داخلی 

 هزار دالر امریکا است.  ۹تر از سرانه کم

این گزارش هیچ گونه توصیه و پیشنهادی برای 

« رگوت»اتمام بحران پناهندگی ارائه نمی کند، اما 

در مصاحبه های رسانه ای خود، فقدان بودجه برای 

را که خدماتی به  UNCHRسازمان هایی نظیر 

اکثریت پناهندگان در جهان ارائه می کند، نکوهش 

 می کند.

ریشه هایش در تنها راه حل این بحران جهانی که 

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جهان به 

ملت های رقیب نهفته است، بسیح بین -دولت

المللی طبقۀ کارگر در نبرد برای سوسیالیسم، و 

تدارک ساخت یک جامعۀ جدید مبتنی بر نیاز 

 اجتماعی و نه سود خصوصی است.

 2۱3۹ژوئن  2۱

http://www.wsws.org/en/article

s/2015/06/20/disp-j20.html 
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بدترین بحران جهانی پناهندگی از زمان 

 جنگ جهانی دوم

 ژورف کیشور

 برگردان: آرام نوبخت

بنا به گزارشی که سازمان عفو بین الملل دیروز 

جهانی دوم به این منتشر کرد، از زمان پایان جنگ 

سو، هیچ زمانی بحران جهانی پناهجویی این چنین 

 حادتر از امروز نبوده است.

این گزارش با تمرکز بر سوریه، آفریقای شمالی و 

مدیترانه، آسیای جنوب شرقی و آفریقای سیاه، 

تصویری ناتمام از فاجعه ای که سرمایه داری 

هان ججهانی و عملیات امپریالیسم در نقاط مختلف 

 ایجاد نموده، ارائه کرده است.

ده ها میلیون نفر از مردم در تالش برای فرار از 

جنگ، ویرانی اقتصادی و آزار و اذیت سیاسی، وادار 

 یبه ترک خانه های خود و طی کردن مسافت های

بسیار طوالنی شده اند. پناهندگان اغلب با شرایط 

 .دنباری در کشورهای مقصد رو به رو می شواسف

جان باختن در سفر یا بازگشت داده شدن از سوی 

کشورهای مقصد، بیش از پیش به امری متداول 

  مبدل شده است.

سازمان عفو بین الملل اشاره می کند که در سال 

، شمار 39.۱، برای نخستین بار از دهۀ 2۱31

میلیون نفر تخمین زده  ۹۱بیش از به پناهجویان 

یز ن ن ها نفر دیگریلیوممی شد. طی دو سال بعدی، 

 گان پیوسته اند.پناهند به خیل عظیم

وضعیت سوریه و کشورهای همسایۀ آن در 

 خاورمیانه به طور اخص وخیم است. طبق گزارش
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بیش از نیمی از جمعیت سوریه آواره »، مذکور

رگان در داخل کشور نیز می این شامل آوا، و «است

از تقریباً چهار میلیون زن، مرد و کودک، »شود. 

کشور گریخته و پناهنده هستند، که این را به یکی 

ترین بحران های پناهندگی در تاریخ تبدیل از بزرگ

 «.می کند

سازمان عفو بین الملل، قدرت های اصلی را به 

ئۀ کمک به این جمعیت ادلیلی ناتوانی از ار

ی . بسیارقرار می دهدانتقاد  موردروزافزون پناهنده، 

بنان ل کشورهایی نظیر سر از از پناهندگان نهایتاً

درصد جمعیت این کشور در حال حاضر از  2۱)

یه اردن و ترک ،پناهجویان سوری تشکیل می شود(

-در آوردند. به گفتۀ این گزارش، فراخوان انسان

میلیارد  ۴۹. جمع آوری دوستانۀ سازمان ملل برای

دالر کمک به پناهجویان سوری، تا اوایل ماه ژوئن 

درصد از هدف اعالم شدۀ خود را متحقق  21تنها 

 .ه استنمود

کل صندوق اضطراری سازمان ملل برای 

بودجۀ  تر از یک درصدِناهجویان سوری، کمپ

 سالیانۀ ارتش ایاالت متحده است.

 اماکنتعداد کل »این گزارش در ادامه می نویسد: 

از  تراختصاص داده شده به پناهجویان سوریه، کم

درصد از  2۴2تنها  که هزار مورد است 9۱

پناهجویان در کشورهای اصلی میزبان )لبنان، اردن 

 «.و ترکیه( را پوشش می دهد

، در مواجهه با صعود ناگهانی «غذا برنامۀ جهانی»

ت پناهجو و بودجۀ محدود، وادار به کاهش یجمع

 ۱۴.6تر از روزانه غذایی خود به کمسطح کمک 

 ۱۴62دالر به پناهندگان سوری در اردن و روزانه 

 دالر به پناهندگان در لبنان شده است.

شرایط بسیار سخت پیش روی پناهجویان از 

ت عملیا« بشردوستانۀ»سوریه، پرده از ژست های 

امپریالیستی در منطقه بر می دارد. بحران، نتیجۀ 

یکا در این ری به تحریک اممستقیم جنگ داخل

کشور است که شامل تأمین مالی سازمان های 

بنیادگرای اسالمی برای سرنگونی رژیم بشار اسد 

 در سوریه می شده است.

حکومت اوباما اکنون درحال بهره برداری از بحرانی 

یسم امریکا برای توجیه گسترش لاست که امپریا

م به عملیات نظامی خود در سوریه و عراق، آن ه

 داعش، ایجاد نموده است. ظاهر با هدف مقابله با

چنین به محدودیت های سازمان عفو بین الملل هم

جدیدی اشاره می کند که لبنان، ترکیه و اردن )به 

عنوان متحدین امریکا( بر عبور و مرور از مرزها 

عمال کرده اند. اواخر همین هفته، نیروهای ارتش اِ

ش در برابر پناهندگانی پاترکیه از ماشین های آب
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استفاده کردند که برای فرار از جنگ وارد شهر 

، واقع در جنوب شرقی ترکیه «آکچاکالی»مرزی 

 شدند.

این گزارش مطلقاً چیزی دربارۀ منشأ این بحران 

نمی گوید. جنگ داخلی در سوریه، یکی از نیروهای 

محرک اصلی در پشت افزایش سریع شمار 

جستجوی عبور از مدیترانه پناهندگانی است که در 

هستند. بسیاری از مردم سوریه به لیبی گریخته اند، 

جایی که همراه با سایر پناهجویان از دیگر بخش 

های خاورمیانه و آفریقا، با شرایط فاجعه بار در 

د که جنگ ناتو در سال نکشوری رو به رو می شو

 تکه پاره کرده است. 2۱33

که  گرای رقیبملیبی به دست شبه نظامیان اسال

بسیاری شان طی کارزار سرنگونی حکومت معمر 

ه شد مالی قذافی به رهبری امریکا تسلیح و تأمین

، تجزیه شده است. پناهجویان در لیبی در بودند

معرض ارعاب، شکنجه، تعرّض جنسی، اجحاف و 

کار اجباری می شوند، و در جستجوی یافتن قایقی 

 به ایتالیا ببرد. هستند که آن ها را از طریق دریا

در ماه آوریل، دو قایق با انبوهی از پناهجویان 

سرنشین خود در آب های مدیترانه غرق شد، و 

کشته برجای گذاشت. طی پنج ماه  32۱۱بیش از 

نفر طی سفر جان باخته اند،  326۹نخست امسال، 

درحالی که همین رقم طی دورۀ مشابه سال قبل 

نشان می کند که  مورد بود. این گزارش خاطر 2۹.

دلیل  بخشاً به»، «افزایش سریع تعداد تلفات جانی»

تصمیم ایتالیا و اتحادیۀ اروپا برای پایان بخشیدن 

 "دریای ما"به عملیات دریایی ایتالیا با عنوان 

(Mare Nostrum در اواخر سال )و  .2۱3

جایگزینی آن با عملیاتی به مراتب محدودتر از 

 .«سوی اتحادیۀ اروپا است

پاسخ قدرت های امپریالیستی اروپا که به عنوان 

بخشی از کوشش خود برای اعمال دوبارۀ کنترل بر 

ر لیبی ی از جنگ دنبه پشتیبا شانمستعمرات سابق 

« وپادژ ار»ند، چیزی نبوده است جز تقویت تبرخاس

. ماه گذشته، یو مسدود کردن جریان پناهندگ

کان برای اساتحادیۀ اروپا با یک نظام سهمیه بندی 

هزار پناهنده، یعنی جزئی کوچک از افرادی که  2۱

 در جستجوی فرار از لیبی هستند، توافق کرد.

 بحران پناهندگی ،در عین حال قدرت های اروپایی

برای تدارک حمالت نظامی در  را دلیلی می بینند

لیبی، در وهلۀ نخست با هدف نابودی قایق  خودِ

های مورد استفاده برای انتقال مردم در اقصی نقاط 

 .مدیترانه

، فاجعۀ مشابهی در 2۱32در نیمۀ نخست سال 

ق اقیانوسیه رخ داد. قای-آسیای جنوب شرقی و آسیا

های مملو از پناهجویان از میانمار و بنگالدش از 

تایلند و  سوی حکومت های اندونزی، مالزی،
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لیا برگشت داده شدند. تخمین زده می شود که ااستر

نفر تاکنون به دلیل گرسنگی، کم آبی بدن یا  1۱۱

 در دریا جان باخته اند. ،سوء رفتار

گزارش عفو بین الملل اشاره می کند که امتناع 

اولیۀ حکومت های منطقه از پذیرش پناهجویان، 

بوده « نقض آشکار تعهدات بین المللی آن ها»

سیاست بررسی پناهجویان خارج »است، و این که 

که به موجب آن، پناهجویانی که در  -از استرالیا

الش اند از طریق دریا به استرالیا برسند، به ت

بازداشتگاه هایی در جزایر نائورو و مانوس )پاپوآ 

بار اسف اخصبه طور  -گینۀ نو( منتقل می شوند

تعمدی در این است... شرایط دشوار و تحقیرآمیز 

شتگاه استرالیایی، به منظور اعمال فشار بر ابازد

پناهجویان به منظور بازگشت آن ها به کشور اصلی 

ده پناهن اینانخود تعبیه شده است، فارغ از آن که 

 «.باشند یا خیر

، «تونی ابوت»حکومت استرالیا به نخست وزیری 

در حال حاضر با اتهاماتی مبنی بر پرداخت پول به 

چاقچیان انسان برای بازگرداندن پناهجویان به قا

اندونزی رو به رو است. اتهاماتی که حکومت 

استرالیا به طور تلویحی تأیید کرده است. این 

اقدامات غیرقانونی بر نقش مرکزی استرالیا در آزار 

و اذیت پناهجویان در سرتاسر منطقه صحه می 

 گذارد.

ناهنده حضور میلیون پ 1در آفریقای سیاه، تقریباً 

دارند که این نیز نتیجۀ موج فرار مردم از جنگ ها 

و تنازعات در بخش های مختلف قاره، از جمله 

نیجریه، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی 

و بوروندی است. این جنگ ها همواره با جنگ بر 

سر منابع طبیعی پیوند دارد؛ قدرت های 

نها به اده را تامپریالیستی، این منطقۀ عمیقاً فقر ز

 چشم منبع تأمین نفت و مواد معدنی می نگرند.

ینی بجمع بندی گزارش عفو بین الملل قابل پیش

است؛ باز هم این درخواست های بی رمق از 

حکومت ها صورت می گیرد که کار بیش تری 

بحران جهانی پناهندگی حل نخواهد »انجام دهند: 

این شد، مگر آن که جامعۀ جهانی درک کند که 

مشکل، یک مشکل جهانی است و بدین گونه آن 

 «.با برخورد کند

وضعیت فاجعه بار پیش روی پناهندگان، یکی از 

مظاهر وحشتناک یک نظام اقتصادی و اجتماعی 

ورشکسته است. صعود موج پناهندگی، محصول 

مستقیم جنگ بی پایان و ضدّ انقالب اجتماعی 

ه و از خان است. آزار و اذیت کسانی که امپریالیسم

کاشانه شان بیرون رانده، جزئی جدایی ناپذیر از 

حمله به حقوق دمکراتیک و اجتماعی طبقۀ کارگر 

 در هر کشوری است.

 2۱3۹ژوئن  36
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 پناهجویان قایق: خون به آلوده دستان

 «بشردوستانه» امپریالیسم و لیبی

 آوکن فن بیل و اشترن یوهانس

 نوبخت آرام: برگردان

 و آفریقا مهاجرین و پناهندگان دلخراش مرگ

 هب رسیدن برای ها آن تالش دنبال به خاورمیانه

 که مشهود است جرمی مدیترانه، طریق از اروپا

 و امپریالیستی مهم های قدرت تمامی به آن اتهام

 .گردد بازمی متحده ایاالت باالخص

 امور وزیر و اوباما، باراک امریکا، جمهور رئیس

 احتمالی نامزد -کلینتون هیالری او اسبق خارجۀ

 از بعد که فردی و انتخابات، برای دمکرات حزب

 -«مُرد و دیدیم، آمدیم،» بود گفته قذافی مرگ

 روف خون در آرنج تا شان دست که هستند کسانی

 هوحشیان های جنگ با را کنونی فاجعۀ ها آن. رفته

 نمای نخ و دروغین پرچم زیر رژیم، تغییر برای

 .کنند می آغاز ،«بشر حقوق»

 ققای سه کم دست دوشنبه روز ها، گزارش به بنا

 یانه،خاورم و شمالی آفریقای از پناهجویانی با دیگر

 هک طوری به داشتند، قرار اضطراری وضعیتی در

 .اند شده غرق دیگر نفر 21 حداقل شود می گفته

 نفری 3.۱۱ شاید دیگر، تن صدها به نیز را رقم این

 فرط زا تالش در گذشته هفتۀ طی که کنید اضافه

 و امریکا نظامی خشونت از فرار برای استیصال

 به داخلی های جنگ از آن، اروپایی متحدین

 ریفراگی فقر و اروپا اتحادیۀ و واشنگتن تحریک

 دیدتش منطقه در امپریالیسم های دسیسه با که

 .اند داده دست از را خود جان شده،

 گفت رنتسی متئو ایتالیا وزیر نخست دوشنبه، روز

 تا 3۱۱ حامل بادی نجات قایق یک طرف از که

 مسافر 1۱۱ تقریباً با دیگری قایق و پناهنده 3۹۱

 به .است شده دریافت اضطراری وضعیت های پیام

 از یکی ،(IOM) مهاجرت المللی بین سازمان گفتۀ

 شدن غرق با که داد گزارش گیرنده تماس افراد

 نفر 2۱ المللی، بین های آب در ها کشتی از یکی

 .اند باخته جان

 می ترکیه از ظاهراً که قایقی دیگر، ای حادثه در

 رودس یونانی جزیرۀ نزدیکی در ای صخره با آمد

 یک جمله از مهاجر، سه کم دست و کرد، برخورد

 ده،ش منتشر فیلم. دادند دست از را خود جان کودک

 اژه دریای در جزیره نزدیک را چوبی قایق یک

 می نشان عرشه روی بر مردم از انبوهی با همراه

 گاهایست به عینی شاهدان. کنند می تقال که دهد

 سوریه از زیادی مردم که گفتند محلی رادیویی
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 چشم به هم سومالی و اریتره از افرادی اما بودند،

 .خوردند می

 به نزدیک مرگ از پس اخیر های قایق واژگونی

 شتیک شدن غرق نتیجۀ در یکشنبه روز در نفر 9۹۱

 شگزار به. است داده رخ لیبی از پناهجویانی حامل

 از یشب کامالً که کشتی این ایتالیا، ساحلی گارد

 ساحل مایلی 31۱ حدوداً در بود، شده پر ظرفیت

 .شد واژگون لیبی

 اریخبرگز به حادثه از بازمانده بنگالدشی مرد یک

 روی نفر 9۹۱ مجموعاً ما: »گفت ANSA ایتالیایی

 و «زن 2۱۱ و بچه ۹۱ تا ۱. جمله از بودیم، عرشه

 در و افتادند گیر کشتی انبار در افراد از بسیاری

 فتگ مرد این. شدند غرق وحشتناکی شرایط چنین

 تندگذاش نمی و بودند بسته را درها قاچاقچیان» که

 .«برویم ما

 دو در گذشته هفتۀ طی دیگر نفر ۹۱۱ از بیش

 زا بودند تالش در که هایی قایق واژگونی سانحۀ

 .باختند جان شوند اروپا وارد مدیترانه

 تالش حین نفر 31۱۱ کم دست سال، آغاز زمان از

 باخته جان انتقال مسیر در اروپا به مهاجرت برای

 هب. قبل سال در مشابه دورۀ رقم برابر ۹۱ یعنی اند،

 افرادی تعداد مهاجرت، المللی بین سازمان گزارش

 زا را خود جان اروپا سواحل به رسیدن مسیر در که

 2۱33 های سال بین درصد ۹۱۱ از بیش اند، داده

 .یافت افزایش .2۱3 و

 و متحده ایاالت که بود سالی ،2۱33 سال البته

 انیا،بریت و فرانسه خصوص به ناتو، در آن متحدین

 نآ کردند، آغاز را لیبی در رژیم تغییر برای جنگ

 تدس به عام قتل از پیشگیری واهی بهانۀ به هم

 .بنغازی در قذافی معمر حکومت

 شش بمباران کارزار ،«بشردوستانه» مأموریت این

 مک دست آن طی که کرد آغاز را ناتو و امریکا ماهۀ

 ردهاینب در شدگان کشته رقم از تر بیش برابر 3۱

 ات مسلح شورشیان و دولت ارتش میان پراکنده

 مداخلۀ این. گذاشت برجای کشته این، از پیش

 سالما نظامیان شبه از استفاده ضمن امپریالیستی

 یزمین نیروی عنوان به القاعده به وابسته گرای

 مد هر مرج و هرج و ویرانی در را لیبی خود، نیابتی

 .کرد رها فزاینده

 یک از شبی -لیبیایی پناهندۀ میلیون دو به نزدیک

 جنگ از فرار برای که اند شده وادار -جمعیت چهارم

 اسالمگرای نظامیان شبه میان پایان بی داخلی

 و طرابلس در یکی -رقیب حکومت دو و رقیب

 تونس سوی به -طبرق شرقی شهر در دیگری

 Libya Body» سایت وب گزارش به. بگریزند

Count»، سه یعنی ،.2۱3 سال آغاز زمان از تنها 
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 نفر 1۹۱۱ حدوداً ناتو، و امریکا مداخلۀ از پس سال

 .اند شده کشته

 تردهگس های اعدام شامل لیبی، در بربریت تشدید

 از ویدیویی طی که مورد آخرین. است بوده نیز

 منتشر( داعش) سوریه و عراق اسالمی دولت سوی

 را اتیوپی مهاجر 1۱ به نزدیک اعدام شد، علنی و

 ود از تر کم اخیر مورد این. گذاشت می نمایش به

 به مصر قبطی مسیحی 23 زدن گردن از بعد ماه

 ییعن لیبی شرقی بندری شهر که -داعش دست

 «سِرت» شهر از هایی بخش بر عالوه را «درنه»

 .داد رخ -است آورده در خود تصرف به

 چنین یمرژ تغییر برای ناتو و امریکا جنگ از پیش تا

 و اشت،ند سابقه لیبی در ای فرقه کشتار از سطحی

 ستهواب اسالمگرای نظامیان شبه هم دلیل همین به

 ای یهحاش نیروی یک از بیش چیزی نیز القاعده به

 های قدرت تصمیم از بعد عناصر این. نبودند

 تجاوزی و قذافی قتل و سرنگونی به امپریالیستی

 روینی تجهیزات با چنین که بود لیبی به جدید

 .دندش پشتیانی و مسلح و گرفتند، قدرت هوایی

 و نئواستعماری مداخلۀ این بار فاجعه پیامدهای

 هاجمت این. هستند انکار غیرقابل اکنون غارتگرانه

 رشد به رو مداخالت و ها جنگ از یکی تنها

 شمال و خاورمیانه خیز نفت منطقۀ در امپریالیستی

 نفر اه میلیون و ویران را جوامع کل که است آفریقا

 ایه جنگ جمله از است؛ کرده تبدیل پناهنده به را

 مداخالت همراه به یمن، اکنون و سوریه عراق،

 ها نآ ای منطقه کارگزاران و امپریالیستی نیروهای

 .سودان و سومالی مالی، در

 در ازعاتتن تشدید الملل، بین عفو سازمان گفتۀ به

 فاجعۀ ترین بزرگ به منجر» خاورمیانه و آفریقا

. «است شده دوم جهانی جنگ زمان از پناهندگی

 ۹1 گذشته، سال در که زند می تخمین سازمان این

 کشورهای از فرار به مجبور جهان در نفر میلیون

 شش ،2۱32 سال به نسبت که رقمی اند، شده خود

 .است یافته افزایش میلیون

 زا تایمز، نیویورک هدایت تحت امریکا، مطبوعات

 رد خشونت و فقر از که نویسند می پناهندگانی

 یحت بدون گریزند، می آفریقا شمال و خاورمیانه

 متحدین و متحده ایاالت اقدامات به ای اشاره

 آورده ارب به را انسانی فاجعۀ این موجبات که اروپایی

 نه از نشان داد رخ مدیترانه دریای در چه آن. است

 .اردد امپریالیستی جنگی جنایت که تراژدی، یک

 2۱3۹ آوریل 23

http://www.wsws.org/en/article

s/2015/04/21/medi-a21.html 

 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/04/21/medi-a21.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/04/21/medi-a21.html


 

28 

حکومت سیریزا و تشدید سرکوب 

 پناهندگان

 رابرت استیونس

 برگردان: آرام نوبخت

پناهندگانی که از سوریه، افغانستان و سایر 

زنده و در جستجوی یافتن کشورهای جنگ 

سرپناهی به یونان گریخته اند، مورد رفتار وحشیانۀ 

 حکومت سیریزا قرار می گیرند.

روز سه شنبه، هزاران نفر از پناهندگان کارتن خواب 

، در صحنه هایی که یادآور جنگ «کوس»جزیرۀ 

جهانی دوم بودند، محاصره و برای به ثبت رسیدن 

ل شدند. در طول به یک استادیوم ورزشی منتق

مسیر، برخی از پناهده ها مورد حملۀ وحشیانۀ 

افسران پلیسِ مجهز به باتوم، کپسول اطفای حریق 

 و گاز اشک آور قرار گرفتند.

حکومت یونان به سرپرستی نخست وزیر الکسیس 

ه تر، بسیپراس با اعزام نیروی ضدّ شورش بیش

رویدادهای روز سه شنبه واکنش نشان داده است. 

نفر( به  ۱.روز چهارشنبه، دو واحد ضدّ شورش )

ایر تری از سرسیدند و نیروی بیش« کوس»جزیرۀ 

 جزیره ها نیز در راه هستند.

، گیورگوس کیریتیس، روز سه «کوس»شهردار 

شنبه با زبانی به شدت تحریک آمیز و آتشین اعالم 

وضعیت این جزیره خارج از کنترل است. »کرد: 

قعی هست که خون به پا اآلن این یک خطر وا

 «.شود

فیلم منتشر شده روی یوتیوب، یک افسر پلیس را 

نشان می دهد که به یک پناهنده سیلی می  زند و 

دیگران را هل می داد. او به یگران می گوید پشت 

خطی که روی پیاده رو کشیده بود بایستند، و در 

حالی که چاقویش را به نشانۀ تهدید تکان می دهد، 

 «کجا گفتم؟ این جا!»ی زند: فریاد م

تصاویر منتشرشدۀ بی بی سی، جمعیت فشردۀ 

پناهجویان را در حال شعار دادن نشان می دهد: 

وقتی « ما مدارک می خواهیم، ما غذا می خواهیم!»

در هوای گرم و سوان به استادیوم رسیدند، این 

مردان و زنان و کودکان درمانده، یک شب بدون 

 سهیالت محبوس شدند.دسترسی به هرگونه ت

 Médecins« )پزشکان بدون مرز»گروه 

sans Frontières به روزنامۀ گاردین گفت )

که پناهندگان با نرخ یک نفر در هر پانزده دقیقه به 

دلیل گرمازدگی بیهوش می شدند و یک دچار حملۀ 

صرع شد. مددکاران این گروه مجبور شدند که بعد 

م، برای حفظ نظ از استفادۀ پلیس از سالحِ صوتی

 عقب نشینی کنند.
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« پزشکان بدون مرز»جولیا کورافا، سخنگوی 

صحنه های دلخراشی را که شاهد بود، توصیف 

این اولین بار است که چنین چیزی در یونان »کرد: 

دیده ایم. مردم در استادیوم حبس شده بودند و 

تحت کنترل پلیس ضدّ شورش بودند. ما داریم 

ه هایشان و افراد مسن حرف دربارۀ مادران و بچ

می زنیم. آن ها چند ساعت، آن هم زیر این آفتاب، 

 «.آن جا حبس شده اند

بریس دو لو وینیه، سرپرست عملیات سازمان 

ا ر« کوس»، وضعیت جزیرۀ «پزشکان بدون مرز»

وقتی پلیس چنین نیروی »محکوم کرد و گفت 

سرکوب سنگینی علیه این مردم آسیب پذیر استفاده 

 «.کند، این سوء رفتار دولتی استمی 

مقامات جزیرۀ کوس به وضوح »او اضافه کرد: 

اعالم کرده اند که هیچ تمایلی برای بهبود  وضعیت 

این مردم ندارند، چون معتقندند که این باعث 

دیگران می شود. اما حقیقت این است  "ولع"

چنان به مردمی که از جنگ فرار می کند، هم

دهند، حاال چه مقامات آن ها را آمدنشان ادامه می 

 «.از این کار منع کنند، چه نکنند

ین ترجزایر یونان در حال حاضر به جای ایتالیا مهم

نقطۀ ورود پناهندگان و پناهجویانی هستند که 

 امیدوارند با قایق به اروپا برسند.

م کبه گزارش آژانس پناهندگی سازمان ملل، دست

ت سال جاری به هزار نفر در هفت ماه نخس .32

یونان رسیده اند، و تقریباً همگی از مناطق جنگ 

ر این رقم د -زدۀ سوریه، عراق و افغانستان هستند

 هزار نفر بود. 1۱نزدیک به  .2۱3کل سال 

و جزایر یونانی همسایه، تنها چند مایل از « کوس»

ساحل ترکیه فاصله دارند و برخی منابع گزارش می 

هنده در روز از یونان به این دهند که تا یک هزار پنا

 ساحل می رسند.

هزاران نفر طی سفر خطرناک خود برای عبور از 

مدیترانه و رسیدن از آفریقای شمالی به ایتالیا، آن 

، در این آب ها غرق شده «دینگی»هم با قایق ها و 

 اند. 

مهاجر تنها بین جمعه  3.31گزارش می شود که 

جزا در نزدیکی سانحۀ م ۹9صبح و دوشنبه صبح در 

جزایر یونان نجات داده شدند. روزنامۀ یونانی 

کم دو قایق دست»گزارش داد: « کاتمرینی»

الستیکی روز چهارشنبه به خشکی رسیدند، در 

حالی که یک قایق گارد ساحلی ایتالیا که در یک 

مأموریت دیدبانی مرزی اروپا مشارکت دارد، تقریباً 

 «.نفر را در دریا نجات داد ۹۱

خشونت لجام گسیخته ای که در حق این مردم 

درمانده روا داشته شده، یعنی کسانی که از 
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کشورهای خود به خاطر سال ها جنگ و دسیسه 

را گهای امپریالیستی متواری شده اند، ماهیت راست

و بورژوایی حکوت سیریزا به رهبری سیپراس را 

 افشا می کند.

ر آمد، کل از زمانی که سیریزا ماه ژانویه روی کا

سیاست برخورد آن با پناهندگان و پناهجویان، بر 

مبنای سرکوب بوده است. حکومت، ارتش یونان را 

برای ایجاد نظم در یک اردوگاه مهاجرین در جریزۀ 

به کار گرفته است، جایی که منابع مواد « لسبوس»

خوراکی مقامات برای تغذیۀ ساکنین به اتمام رسیده 

 اند.

، د وحشیانۀ خود نسبت به پناهندگانسیریزا با برخور

حتی از سایر حکومت هم سبقت گرفته است. 

ارقامی که این هفته پلیس یونان منتشر کرد نشان 

هزار و  3۹6می دهد که بین ژانویه و ژوئیۀ امسال، 

 «غیرقانونی»مهاجر که گمان می رود به طور  126

وارد شده اند، بازداشت شدند. در حالی که این رقم 

نفر  1۱هزار و  12، .2۱3ی دورۀ مشابه سال برا

 بوده است.

هزار پناهنده و پناهجو اکنون در جریزۀ  1تقریباً 

هزار  11هستند، جزیره ای با جمعیت تنها « کوس»

نفر. هزینه های عمومی در سرتاسر یونان، از جمله 

جزایر آن، به شدت کاهش یافته و تسهیالت 

ن برخورد با چنی ابتدایی و زیرساخت های الزم برای

 سیل ورودی از مهاجرین دیگر وجود ندارد.

اوت، به دنبال نشست وزارت داخله، سیپراس  1روز 

جریان مهاجرت به یونان  فراتر از آن چیزی »گفت:

است که زیرساخت های دولتی ما قادر به مدیریت 

آن باشد. ما مشکالت عدیده ای داریم و به همین 

درخواست کمک کرده  دلیل است از اتحادیۀ اروپا

 «.ایم

این نظرات تنها چند روز پیش از امضای آخرین 

توافق ریاضتی میان سیریزا و اتحادیۀ اروپا مطرح 

شد، همان نهادی که با اعمال سال ها کاهش 

بودجه، وضعیتی را ایجاد کرده است که اکثریت 

جمعیت، دیگر چه رسد به پناهندگان، به مایحتاج 

 .ضروری دسترسی ندارند

سیپراس از اتحادیۀ اروپا درخواست حمایت کرد، در 

حالی که هیچ چیزی دربارۀ این واقعیت نگفت که 

اتحادیۀ اروپا، با حمایت خود از مداخالت نظامی 

قدرت های امپریالیستی طی یک دهۀ گذشته و 

تر، مسئول اصلی این ویرانی وحشتناک است بیش

ه هندکه در وهلۀ نخست میلیون ها نفر را به پنا

 مبدل کرده.

 2۱3۹اوت  31
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حکومت سیریزا و تداوم سیاست 

 حکومت سابق یونان یمهاجرت

 باوممارتین کرایکن

 برگردان: آرام نوبخت

سیریزا )ائتالف چپ رادیکال( پیش از پیروزی 

انتخاباتی خود وعدۀ تعطیلی بازداشتگاه های موقت 

پناهجویان مشمول دیپورت در یونان و همین طور 

با برخورد انسانی تر با مهاجرین را داده بود. اما 

هشت هفته پس از روی کار آمدن حکومت، گذشت 

ر مشخص شد که این وعده توخالی بوده است. د

ن، آ یعوض سیریزا و شریک ائتالفی راست گرا

(، هم Anel« )یونانی های مستقل»یعنی حزب 

ل اچنان به سیاست غیرانسانی حکومت سابق در قب

 د.نمهاجرت بی کم و کاست ادامه می ده

چنان وجود دارند، با بازداشتگاه های موقت هم

وجود آن که وزیر مسئول موضوعات مهاجرت، 

پولو و معاون وزیر داخله، دولُآناستاسیا کریستو

گیانیس پانوسیس، وعدۀ آزادی مهاجرین بازداشتی 

پولو وعده داده را طی صد روز می دهند. کریستودولُ

بود که حکومت جدید یونان به تمامی راهبردهای 

ا حول سیاست پناهندگی احترام خواهد پۀ ارویاتحاد

 گذاشت.

 سیاستچهار پناهنده به دلیل  ،تنها در ماه فوریه

بازداشت جان در طول  ،های وحشیانۀ پناهندگی

بری، پناهندۀ کفوریه، سید مهدی ا 3۱باختند. روز 

سالۀ افغان، به دلیل عدم معالجۀ پزشکی در  21

گاه بدنام آمیگدالزا درگذشت. چند روز بعد، تبازداش

سالۀ پاکستانی همان جا  22محمد ندیم، پناهجوی 

حبس بود، به آن  درماه  2۹خود را در سلولی که 

دار آویخت. مدت کوتاهی پس از این خودکشی 

دیگری در ایستگاه پلیس تسالونیکی رخ داد که از 

گاه موقت تسلول های آن به عنوان یک بازداش

 استفاده می شود.

ساله، اهل گینه، مورد  23مرگ محمد کامارا، 

دیگری است که برخورد غیرانسانی با پناهندگان در 

به  2۱32مایش می گذارد. کامارا سال یونان را به ن

یخته بود. همان جا بالفاصله بازداشت شد ریونان گ

ر گذراند. د وست ماه را در بازداشتگاه کورینتشو ه

درخواست او برای پناهندگی رد شد.  2۱3۹ژانویۀ 

فوریه مجدداً دستگیر و به بازداشتگاهی واقع  1در 

شد.  ا در آتن فرستادهیدر ایستگاه پلیس کیفیس

کامارا که از بیماری دیابت رنج می برد، از وضعیت 

عالجۀ مبا این وجود ت می کرد، اما یبد سالمتی شکا

 وزر کهوقتی پزشکی و دارو از وی دریغ شد. تنها 

فوریه او بیهوش روی زمین افتاد، به بیمارستان  2۱

 منتقل شد و مدت کوتاهی بعد درگذشت.
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 شورش ،ندیمپس از انتشار اخبار خودکشی محمد 

در بازداشتگاه موقت آمیگدالزا رخ داد.  هایی

پناهندگان در این جا به اعتراض علیه شرایط 

غیرقابل تحمل و سوء رفتار همیشگی نگهبانان 

دست به اعتراض زدند. تنها در این زمان بود که 

، «یشهروندنظم عمومی و صیانت از حقوق »وزیر 

ی گزارش م هداخلامور گیانیس پانوسیس به وزیر 

خستین بار از بازداشتگاه بازدید می نبرای  و دهد،

کند. او وعده داد که پناهندگان زندانی را آزاد و 

ه همراه چهار بازداشتگاه اصلی دیگر بآمیگدالزا را 

و چندین تسهیالت پناهندگی در ایستگاه های 

 روز  تعطیل کند. 3۱۱طی  ،پلیس

ار ب پانوسیس پس از مشاهدۀ سکونتگاه فاجعه

 ربسیار شرمسا»پناهندگان در آمیگدالزا گفت: 

با مراکز پناهندگی تمام است. تنها به  ما هستم. کار

چند روز نیاز داریم. به آن چه که پیش از انتخابات 

عمل  ایم، گفتیم و آن چه که در پارلمان گفته

 «.خواهیم کرد

وزیر سیپراس تمایلی به  ستدر واقع حکومت نخ

اشتگاه های موقت ندارد. هرچند کامل بازد لیتعطی

این درست است که پناهندگان به تدریج طی چهار 

هفتۀ اخیر از بازداشتگاه آزاد شده اند، اما این تنها 

، بیماران و گانشامل افراد خردسال، سالخورد

پناهندگانی که بیش از شش ماه در سلول های خود 

 بالتکلیف بوده اند، می شد.

ندگانی که آزاد شدند مجوز هرچند به پناهبه عالوه 

تعلق گرفت، اما هیچ چیز بیش  هاقامات شش ماه

از این دریافت نکردند. آن ها با اتوبوس از 

موقت به مراکزی در آتن برده  یبازداشتگاه ها

پناهگاه های افراد بی خانمان و  آدرسشدند، 

آشپزخانه های سوپ به آن ها داده شد و سپس به 

مراقبت کنند.  شانخود حال خود رها شدند تا از

افی یا حتی امکان برخورداری ضهیچ گونه کمک ا

از معالجۀ پزشکی به آن ها اختصاص نیافت. اکثر 

چرا که  ،آن ها اکنون بی خانمان و بینوا هستند

 مجوز کار دریافت نکرده اند.

این افراد مجدداً با حبس رو به رو می شوند، مگر 

حلی لیس مگی به ایستگاه پتاین که به طور هف

گزارش بدهند و مدرک اقامت داشته باشند. 

پناهندگانی که ابتدا در یونان جمع آوری می شوند، 

هم چنان در بازداشت به سر خواهند برد و به کمپ 

 های محصور پناهندگی منتقل می شوند.

 ود،تنظیم کرده ب پلیس مهاجرت فرماندۀ کهسندی 

ر، بلوایی به راه انداخته است. طبق این دستو

پناهندگانی که در مرزها توقیف می شوند، دیگر 

زندانی نخواهند شد، بلکه اوراقی به آن ها داده می 

شود که از آن ها می خواهد یونان را ظرف یک ماه 
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 ،«صیانت از حقوق شهروندی»ترک کنند. وزیر 

بالفاصله با این دستورالعمل مخالفت کرد، و آن را 

 و نامید و دستورا« تخیالت ساخته و پرداختۀ ذهن»

 به تداوم بازداشت پناهندگان داد.

در سال  ،بازداشتگاه های موقت برای دیپورت

از سوی حکومت محافظه کار آنتونیس  2۱32

 ابتدابازداشتگاهی که  1۱ساماراس برپا شدند. از 

طراحی شده بود، تنها پنج مورد دایر شده اند و 

 حآمیگدالزا نخستین بازداشتگاهی بود که افتتا

می کشتی کانتینر  2۹۱گردید. این کمپ شامل 

شود که در اصل برای کاهش فاجعه بود و اطراف 

آن با سیم خاردار محصور شده است. کانتینرها کم 

متر مربع فضا دارند و برای هشت پناهنده  1۱تر از 

هزار پناهنده، به جای  2استفاده می شوند. بیش از 

طور  ین جا بههزار نفری که پیش بینی می شد، در ا

 موقتی بازداشت شده اند.

به پناهندگان اجازۀ خروج از بازداشتگاه داده نمی 

شود و آن ها تنها یک ساعت در روز برای ورزش 

دارند و باقی زمان را در یک کانتینر وقت در حیاط 

سپری می کنند. تسهیالت بهداشتی به شکل 

اسفباری ناکافی هستند، برخی بازداشت شدگان 

د در بطری ادرار کنند. حتی محل خواب نیز مجبورن

ی همۀ آن ها وجود ندارد. یکی از کارمندان ابر

جهنم »این بازداشتگاه را  «پزشکان بدون مرز»

 توصیف کرد.« روی زمین

بل تحمل در بازداشتگاه های موقت اوضعیت غیرق

م وحکیونان بارها از سوی سازمان های پناهندگی م

پا نیز دیپورت ودادگاه ارشده است، به طوری که 

پناهندگان از سایر کشورهای اتحادیۀ اروپا به یونان 

را ممنوع کرده است. در گذشته طبق قانون دوبلین 

مرسوم بود که پناهندگان به کشوری که ابتدا از  2

و مسئول تقاضای ند اتحادیۀ اروپا شد آن جا وارد

 ،رات اتحادیۀ اروپا استرمطابق با مق انپناهجوی

 پورت شوند.دی

 گان توقیفددورۀ بازداشت پناهن ،حکومت ساماراس

ماه افزایش داده  32شده در یونان را از شش به 

. حکومت سیپراس با کاهش آن به شش ماه، به بود

بازگشته است، هر چند  2۱32وضعیت پیش از سال 

وز بازداشتگاه های موقت و نکه در آن مقطع ه

 زهای خارجیزندانی کردن پناهندگانی که در مر

ود و استثنا بیک بازداشت می شدند،  اتحادیۀ اروپا

 نه قاعده.

حکومت سیریزا با وجود لفاظی های توخالی دربارۀ 

 اتنگیتنگانی تر با پناهندگان، همکاری سبرخورد ان

بی رحمانۀ پناهجویان و آزار  با کمیسیون اروپا در ردّ

 یده کیلومترزو اذیت آن ها دارد. سیریزا حفاظ دوا

سیم خاردار در مرز زمینی با ترکیه را که با بودجۀ 
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اتحادیۀ اروپا ساخته شد، نگاه داشته است. 

 1۱۱اعالم کرده است که  ،معاون وزیر ،پانوسیس

ن، ظ به دنبال طوفاامتر از بخش آسیب دیدۀ این حف

به مهاجرین »بازسازی خواهد شد؛ او تأکید کرد: 

 .«مرز عبور کنند غیرقانونی اجازه نخواهیم داد که از

حکومت سیریزا از تمامی ابزارهایی که اتحادیۀ اروپا 

طی سال های اخیر برای ممانعت از پناهندگان در 

حمایت خواهد کرد،  اند مرزهای خارجی ایجاد کرده

 بانیانس مرزژ، آ«فرانتکس»و به همکاری با 

 اتحادیۀ اروپا، ادامه می دهد. کریستودولپولو که خود

کال توصیف می کند، تأکیید کرد یرادیک فعال  را

به قوانین اروپایی ها دربارۀ »که او احساس می کند 

به گفتۀ او، «. سیاست پناهندگی متعهد است

حکومت یونان کم ترین تمایلی به برداشتن گام 

، «نگنیش»های یک جانبه ای که بتواند معاهدۀ 

را  «یوروداک»یا مقررات  «دوبلین سه»توافق 

 ارد.نقض کند، ند

 2۱3۹مارس  1۱

 

 

 

ه چ« پگیدا»در پس تظاهرات مهاجرستیز 

 می گذرد؟

 ولفرام کالین )آلترناتیو سوسیالیستی(

 برگردان: آرام نوبخت، ویراستار: بتی جعفری

طی هفته های های اخیر، آلمان شاهد رشد 

 اروپایی« )»پگیدا»تظاهرات هایی در دفاع و علیه 

یا « غربپرست علیه اسالمی شدن های میهن

بوده است؛ جنبشی اعتراضی که «( مغرب زمین»

 واقع در ایالت« درسدن»ماه اکتبر گذشته در شهر 

خیلی « پیگدا»، شرق آلمان، آغاز شد. «زاکسن»

زود شتاب گرفت و اعتراضات هفتگی موسوم به 

، از چند «درسدن»در « تظاهرات های دوشنبه»

ال از س اکتبر( به هزاران نفر تا پیش 2۱صد نفر )در 

 نو رسید.

در همان حال که تظاهرات های مشابه، اما 

تری، در دیگر شهرهای آلمان وجود داشته کوچک

تری از تظاهرات های مخالف آن است، موج بزرگ

هزار شرکت کننده نیز می رسید، به چشم  1۹که به 

 خورده است.

ژانویه به گفتۀ رسانه های آلمان، این کشور  32روز 

هزار شرکت کننده در  1۱شاهد حضور بیش از 

در شهرهای مختلف بود، « پگیدا»تظاهرات های 

هزار نفر در اعتراضات  3۱۱درحالی که بالغ بر 
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رین تشرکت جستند. بزرگ« ضدّ پگیدا»مختلف 

 بود،« درسدن»در شهر « پگیدا»تجمع اعتراضی 

هزار نفر شرکت کردند. اما در  2۹که  جایی

کیلومتری  33۹، شهر دیگری به فاصلۀ «الیپزیگ»

نفر در دفاع از پگیدا  2۱۱.، «زاکسن»آن در ایالت 

 هزار نفر علیه آن حضور یافتند. 1۱و 

 «تظاهرات های دوشنبه»

 «تظاهرات های دوشنبه»برای « پگیدا»بسیج 

شد. این  اساساً از طریق شبکه های اجتماعی آغاز

تالشی بود برای تقلید از سنتی که به انقالب پاییر 

علیه حکومت استالینیستی وقت در آلمان  3929

تظاهرات های »شرقی بازمی گردد. در آن مقطع، 

)زاکسن( آغاز شد و به « الیپزیگ»در « دوشنبه

زودی به جنبشی توده ای در سرتاسر آلمان شرقی 

رژیم بدل شد که نقش بزرگی در سرنگونی 

استالینیستی ایفا نمود. این جنبش که به عنوان یک 

انقالب سیاسی برای حقوق دمکراتیک و علیه 

حاکمیت استالینیستی آغاز شد، به بازگشت سرمایه 

داری ختم گردید، به طوری که طبقۀ حاکم آلمان 

بر  399۱فرصت را برای وحدت کشور در سال 

 مبنای نظام خود قبضه کرد.

نون، تالش های متعددی برای از آن زمان تاک

احیای این سنت اعتراضی صورت گرفته است. در 

، تظاهرات هایی توده ای هر دوشنبه 3993سال 

علیه کاهش عظیم مشاغل در آلمان شرقی صورت 

می گرفت، یعنی زمانی که اقتصاد برنامه ریزی شدۀ 

، .2۱۱سابق، خصوصی گشته بود. در سال 

ان شرقی )و تظاهرات هایی توده ای در آلم

تری در آلمان غربی( علیه تظاهرات های کوچک

معرفی کاهش رفاه عمومی )قوانین بدنام 

نیز  .2۱3شکل گرفت. در بهار «( هارتس»

تری در روزهای دوشنبه با عنوان اعتراضات کوچک

وجود داشت که، در بسیاری « بیداری برای صلح»

موارد، مخالفت با موضع متخاصمانۀ امپریالیسم 

در نزاع اوکراین را با عقاید سردرگم و  غرب

ارتجاعی )نظیر تئوری های توطئه، سفیدکاری  و 

 توجیه وجهۀ پوتین و غیره( ترکیب می کرد.

در « تظاهرات های دوشنبه»این آخرین 

، مدعی پیگیری همین سنت هستند. آن «درسدن»

ما »)به خصوص شعار  3992ها از شعارهای سال 

می کنند، اما محتوایی استفاده «( مردم هستیم

 کامالً جدید و ارتجاعی به آن داده اند.

، سازمانده اصلی آن ها، کارنامۀ «لوتس باخمان»

طوالنی از جنایت دارد )حمله، دزدی، سرقت، همراه 

، 3992داشتن داروهای غیرقانونی و غیره(. در سال 

او برای فرار از حکم زندان به آفریقای جنوبی 

گریخت، اما به آلمان دیپورت و بازگردانده شد. 
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-یگانه، نفرتاکنون او علیه اتباع ظاهراً مجرم ب

 پراکنی می کند.

او ادعا می کند که مخالفتش با تظاهرات اکتبر 

کردها در همبستگی با نبرد علیه داعش در  .2۱3

شهر کوبانی، دلیل او برای فراخواندن این تظاهرات 

های اخیر بوده است.  بنابراین این جنبش ادعایی 

علیه اسالمی شدن، نخست با نفرت علیه کسانی 

شد که راسخ ترین مبارزین علیه اسالم برانگیخته 

 سیاسی ارتجاعی بودند.

شدن عمیقاً غیرمنطقی به هر رو ترس از اسالمی

درصد جمعیت آلمان مسلمان  ۹است، چرا که تنها 

هستند. و متخصصین سرشماری انتظار دارند که 

درصد افزایش پیدا کند.  1به  2۱1۱این رقم تا سال 

صد مسلمان هستند. تر از یک در، کم«زاکسن»در 

از سوی دیگر، در آلمان شرقی دیگر یک سنت 

درصد  1۹نیرومند مسیحی وجود ندارد. بالغ بر 

، تابع هیچ مذهبی 2۱33در سال « زاکسن»جمعیت 

به « اپگید»نبودند. در نتیجه این که سخنگویان 

-یهودی استناد می کنند، بی-سنتِ غرب مسیحی

مسیحیتِ پایه است. بخش اعظم تاریخ واقعیِ 

یافته در اروپا، ضدیت وحشیانه با یهودیت سازمان

 بوده است.

اما تحریفات تاریخی از این دست، نشان می دهد 

که آن ها در تالش اند تا از خوردن برچسب هایی 

گرایان افراطی زده می شود، مانند که سنتاً به راست

ستیزی، اجتناب کنند. آن ها در فهرست یهودی

ود ادعا کردند که مدافع حق اولیۀ مطالبات خ

پناهندگی برای آفراد مورد آزار و اذیت یا گریخته از 

مدعی « پگیدا»جنگ هستند. سازمان دهندگان 

هستند که تنها مخالف پناهجویان اقتصادی، اتباع 

خارجی مجرم و غیره هستند. اما گزارش های 

، نشان می «تظاهرات های دوشنبه»رسیده از این 

 اها صرفاً پوشش هستند.دهد که این ادع

 خرده بورژوازی خشمگین و مستأصل

یک چنین جنبش نامعقولی را چه طور می توان 

راض اعت« درسدن»توضیح داد؟ اکثر کسانی که در 

زمینۀ طبقۀ متوسط می آیند. این، می کنند، از پیش

جنبش اخص طبقۀ متوسطی است که از انحطاط 

، 399۱اجتماعی در هراس است. در آغاز دهۀ 

بسیاری از مردم با بازگشت سرمایه داری به آلمان 

شرقی، مشاغل خود را از دست دادند. الیه ای از 

زاد وری، کار آآن ها به خوداشتغالی، یعنی به پیشه

و غیره، روی آورد. آن ها به سختی کار می کنند تا 

ابتدایی ترین نیازها و مایحتاجشان رفع شود و از 

ر تاقتصادی شان وخیم این می ترسند که موقعیت

شود و ورشکسته گردند. البته موقعیت اقتصادی 

آلمان هنور به مراتب بهتر از سایر بخش های اروپا 



 

37 

است، اما رشد اقتصادی آن طی چند سال گذشته 

 بسیار نحیف بود.

به عالوه، مردم می توانند به سادگی این احساس 

ان ررا پیدا کنند که آلمان، جزیرۀ ثبات در دریای بح

است و از این بترسند که مبادا این جزیره هر لحظه 

در دریا غرق شود. بنابراین ترس از انحطاط 

اجتماعی فردی با ترس از انحطاط اجتماعی جمعی 

آلمان ترکیب می شود. برای مردمی که پاسخ را در 

مبارزۀ طبقاتی، و راه حل بحران سرمایه داری را در 

رسد که  نظر می سوسیالیسم نمی بینند، طبیعی به

به ناسیونالیسم به عنوان ابزاری برای محافظت از 

آلمانی ها در برابر محاصرۀ بحران نگاه « جزیرۀ»

کنند. این امر از آن جهت بیشتر مصداق دارد که 

رسانه های سرمایه داری و سیاستمداران برای 

تفرقه اندازی و حکومت کردن، ناسیونالیسم و 

ه عنوان راه حل معرفی نژادپرستی را چندین دهه ب

 کرده اند.

، یک کارزار 399۱و اوایل دهۀ  392۱در اواخر دهۀ 

تبلیغاتی وسیع علیه پناهجویان وجود داشت. از 

زمان حادثۀ یازده سپتامبر، جوّ ارعاب علیه 

-مسلمانان وجود دارد، و مسلمانان، خشن و عقب

مانده ترسیم می شوند. روزنامه های تبلویدی، 

-ضک و احمقانه ای دربارۀ مسیحیتگزارش های م

زدایی و اسالمی شدن منتشر می کنند: ادعا می 

 بازارهای»به اجبار به « بازارهای مسیحی»شود که 

تغییر نام یافته اند، ترانه های اسالمی به « زمستانی

جشن »مردم مسیحی ارائه و معرفی می شود، 

خورشید، »، به جشن «سن مارتین»روز « فانوس

تغییر نام یافته است و غیره. از سال « هماه و ستار

، رسانه های آلمان و سیاستمداران به بروز 2۱3۱

ی اروپای جنوب« تنبل»داوری هایی علیه مردم پیش

 )به خصوص یونان( دامن زده اند.

 آلترناتیو برای»دو سال پیش حزب جدیدی با نام 

( بنیان گذاشته شد. خصلت آن هنوز AfD« )آلمان

روشن نیست، چرا که حزب جدیدی به طور کامل 

است. گرایش های پوپولیست و محافظه کار 

گرا در آن وجود دارد. مسألۀ اولیۀ آن، بحران راست

یورو بود و این حزب از آلمان می خواست که واحد 

پول یورو و نه اتحادیۀ اروپا را ترک کند. از آن جا 

 AfDکه این بحران موقتاً مهار شده بود، 

ری را علم کرد. در انتخابات عمومی موضوعات دیگ

درصد  ۹نتوانست حدّ نصاب  AfD، 2۱31سال 

آرای الزم برای ورود به پارلمان را به دست بیاورد، 

اما از آن زمان به بعد، آن ها در پارلمان اروپا و در 

سه پارلمان ایالتی در آلمان شرقی )از جمله زاکسن( 

 انتخاب شدند.

 ۹۹، افزایشی .2۱3در یازده ماه نخست سال 

درصدی در شمار پناهجویان وجود داشت )به دلیل 
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پیامدهای جنگ داخلی سوریه و غیره(. در برخی 

اماکن، پناهگاه های جدیدی برای پناهجویان 

افتتاح شد. در بسیاری موارد، فاشیست ها و 

راسیست ها اعتراضاتی را علیه این پناهگاه های 

اه ها در جدید سازمان دادند. حمله به پناهگ

 سه  برابر شد.   .2۱3، طی سال «زاکسن»

عامل مهم دیگر، این احساس مردم شرق آلمان 

است که منافع آن ها واقعاً در باال نمایندگی نمی 

« شورای مهاجرت»شود؛ همان طور که سرپرست 

احساس »اعالم کرد، بسیاری از مردم شرق آلمان 

 از اًطبقۀ حاکم، اساس«. می کنند که صدایی ندارند

آلمان غربی است، با وجود آن که که دو منصب باال 

در ساختار سیاسی رسمی، یعنی رئیس جمهور و 

صدر اعظم، درحال حاضر از سوی مردم شرق آلمان 

 حمایت می شوند.

، با وجود پایگاه انتخاباتیِ «حزب چپ»متأسفانه 

عموماً نیرومند خود در شرق، قادر به هدایت 

راه برون رفتی را پیشنهاد کارزارهای مداومی که 

کند، نبوده است. و این یکی از دالیل آن است که 

چرا نتایج انتخابات، زمین حاصلخیزی را برای عقاید 

مهیا کرده است. در « درسدن»راست افراطی در 

 2۴2نفر ) 1.3هزار و  32، .2۱3انتخابات محلی مه 

به حزب راست افراطی « درسدن»درصد( در 

NPD  ،نفر  1۱9هزار و  6.درحالی که رأی دادند

 رأی دادند. AfDدرصد( به  1دیگر )

یک دلیل برای عقاید راسیستی در آلمان شرقی، 

درصد پایین مهاجرین است. به آن معنا که بسیاری 

از مردم محلی، به زحمت تجربه ای فردی از 

شناخت مردمی با ریشه های خارجی دارند. بنابراین 

 قایدی راسیستی شکل میتصویر آن ها، عمیقاً با ع

گیرد که در روزنامه های تبلویدی و دیگر رسانه 

 های جمعی پخش می شود.

برخی مفسرینِ مدافع ساختار حاکمیت موجود، از 

 ،«درسدن»این واقعیت به خشم می آیند که در 

تظاهرات ها فراتر از ظن و تردیدهای معمول 

فعالین راست افراطی می رود. آن ها ادعا می کنند 

ند. می آی« از میانۀ جامعه»که اکثر تظاهرکنندگان 

ستیزی و این درست است. اما راسیسم، بیگانه

، به خصوص «میانۀ جامعه»هراسی در این اسالم

 در طبقۀ متوسط، شایع است.

، را اجتناب ناپذیر دانستن« پگیدا»با این حال ظهور 

درست نیست. اقشار خرده بورژوازی خود به خود 

سیست نیستند. در واقعیت امر، بسیاری مرتجعین را

« پگیدا»از مردمی که در تظاهرت های مخالف 

شرکت کردند، در شرایط اقتصادی و اجتماعی 

مشابهی زندگی می کنند. اگر جنبش کارگری راه 

حلی برای بحران سرمایه داری ارائه می کرد، می 
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توانست بخش های بزرگی از طبقۀ متوسط را پشت 

متأسفانه سال هاست که سطح  سر خود صف کند.

پایینی از مبارزۀ طبقاتی در آلمان وجود داشته است. 

هم هیچ آلترناتیو روشنی ارائه نمی « حزب چپ»

 کند.

تحت تسلط جناح « حزب چپ»، «زاکسن»در 

، اکثریت اعضای «درسدن»راست آن قرار دارد. در 

 2.، به فروش کلیۀ «حزب چپ»شورای شهر در 

رأی دادند  2۱۱6ی در سال هزار مسکن اجتماع

)این به انشعاب در درون اعضای شورای شهر در 

منجر شد، اما حزب را در کل بی « حزب چپ»

اعتبار کرد(. با این حال نیروهای چپ و ضدّ 

ه خفه را در نطف« پگیدا»فاشیست ها می توانستند 

کنند، منتها اگر تا زمانی که پگیدا کوچک بود، برای 

سیج شده بودند. اما این فرصت اعتراضات ضدّ آن ب

 از دست رفت.

 «درسدن»خارج از 

اما ضدّ فاشیست های باقی آلمان، از این اشتباه 

درس گرفتند. از ماه دسامبر، تالش های متعددی 

در دیگر نقاط وجود داشته « پگیدا»برای تقلید از 

است. در اکثر موارد، سازمان دهندگان، افرادی از 

دند. گرا یا فاشیست بوراستسازمان های پوپولیست 

این بسیج ها کوچک بودند )مانند تظاهرات های 

اولیۀ پگیدا در درسدن( و تظاهرات های مخالفین، 

آن ها را به چالش کشید. اغلب هزاران نفر از مردم 

با ایجاد مانع، از راهپیمایی و تظاهرات های 

جلوگیری می کردند. این مورد به عنوام « پگیدا»

رخ  2۱3۹ژانویۀ  ۹ن و برلین در تاریخ مثال در کل

 داد.

، شاخۀ SAV« )آلترناتیو سوسیالیستی»اعضای 

در آلمان( از  CWIکمیتۀ انترناسیونال کارگری یا 

آغاز در این تظاهرات ها شرکت نمودند. در کلن و 

هامبورگ، رفقا فرصت داشتند تا برای هزاران نفر 

 از مردم در تظاهرات های مخالف پگیدا صحبت

 کنند.

موقعیت طبقۀ حاکم متناقض است. آن ها به حفظ 

سالح تفرقه انداختن و حکومت کردن خود عالقه 

مندند. به همین خاطر است که وقتی ضروری 

هراسی و راسیسم را برای انحراف بدانند، اسالم

توجه عمومی از مشکالت واقعی دامن می زنند. اما 

 در حال حاضر آن ها کامالً مخالف یک جنبش

د هستند. چون این می توان« پگیدا»راسیستی مثل 

به بی ثباتی ای بیانجامد که از کنترل خارج شود؛ 

می تواند توریست های خارجی و کارگران ماهری 

را که سرمایه داری آلمان به دلیل کاهش جمعیت 

کشور به آن ها نیازمند است، بترساند. با وجود 

ر بالغ مهاجرت باالی اخیر به داخل، جمعیت کشو

کاهش یافته، و  2۱۱2میلیون نفر از سال  3بر 
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کارفرمایان بر نیاز خود به وارد کردن کارگر 

پافشاری می کنند، اگرچه وقتی اقتصاد بعداً وارد 

رکود شود این امر احتماآلً فرق می کند. اما در 

وضعیتی که دستمزدها سال ها پایین نگاه داشته 

سرعت رو به  شده و اجاره ها در برخی شهرها به

صعود است، وقتی سایر بخش های کشور به 

زدایی )رشد منفی خصوص در شرق از جمعیت

جمعیت( لطمه می بیند، انگیزۀ کارفرمایان برای 

وارد کردن کارگر، می تواند به افزایش خشم و 

 نارضایتی بیانجامد.

سیاستمداران اصلی سرمایه داری نگران از دست 

در صورت تقویت  AfDدادن آرای خود در برابر 

 هستند. در نتیجه رسانه« پگیدا»این حزب از سوی 

ها و سیاستمداران سرمایه داری، فراخوان به 

می دهند )اما نه « پگیدا»تظاهرات های مخالف 

برای سد کردن مسیر راهپیمایی های آن ها(. این 

متناقض است. از یک سو، این به بسیح مردم کمک 

 2۱3۹ژانویۀ  3۱نفر روز هزار  1۹کرد، به طوری که 

راهپیمایی « درسدن»در شهر « پگیدا»در برابر 

کردند. از سوی دیگر، قابل باور نیست که رسانه ها 

و سیاستمداران به پگیدا حمله کنند، چرا که آن ها 

در دیپورت کردن ها شرکت دارند، مسئول تبدیل 

مدیترانه به گورستان جمعی پناهجویان هستند، و 

)افرادی حرفه ای مورد نیاز « خوب»به مهاجرین را 

)مابقی مهاجرین( تقسیم می « بد»سرمایه داری( و 

 کنند و غیره.

در این تظاهرات ها حاضر بوده اند  SAVاعضای 

تا چنین ریاکاری را افشا کنند. بسیاری دیگر از 

گرایی را پیشنهاد می کنند، سخنرانان اساساً اخالق

می کنند...  دعوت به صبر و بردباری و کثرت

درخواست هایی که اصوالً برای متقاعد کردن تنها 

آن دسته کسانی به کار می رود که نیازی به متقاعد 

شدن ندارند. این اخالق گرایی، کامالً از پاسخ به 

احساس عدم امنیت به عنوان پیامد بحران های 

سرمایه داری، ناتوان است. اگر جنبش علیه 

خی به این نگرانی های قادر به ارائۀ پاس« پگیدا»

واقعی نباشد، در این صورت یک بحران جدید 

اقتصادی، جنگ های جدید و حمالت تروریستی 

مانند نمونۀ پاریس، منجر به جذب نیروهای جدید 

 خواهد شد.« پگیدا»به 

 «شارلی ابدو»پس از حملۀ تروریستی به 

ادعا می کنند که حمالت « پگیدا»هراسان اسام

تروریستی در پاریس، اثباتی بر مواضع آن هاست و 

اعالم کردند که تظاهرات های خود در روز دوشنبه 

« راهپیمایی های یادبود»ژانویه را به عنوان  32

برای قربانیان برگزار خواهند کرد. البه این یک 

ان همتایریاکاری جدید بود، چرا که شارلی ابدو به 

فرانسوی پگیدا حمله کرد. در واقع سازمان 
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و متعصبین راست گرای اسالم « پگیدا»دهندگان  

سیاسی، وجوه مشترک بسیاری دارند. هر دو تضاد 

را به « نبرد فرهنگ ها»طبقاتی را فراموش و و 

جای آن تبلیغ می کنند. هر دو از چپ، جنبش 

 متشکل کارگری و حقوق دمکراتیک نفرت دارند.

پس از حمالت تروریستی در پاریس، سوسیالیست 

ها بر ضرورت دفاع از حق بیان و آزادی بیان تأکید 

کرده اند. برخی افراد شاید ایجاد مانع در برابر تالش 

ها برای راه انداختن راهپیمایی های پگیدا در نواحی 

جدید را تناقض این موضع گیری ببینند. اما این 

زادی بیان نیست. طی راهپیمایی ها، کاربستِ آ

هفته های گذشته، افزایشی در خشونت فاشیستی 

علیه مهاجرین و فعالین چپ وجود داشت. موفقیت 

های پگیدا، این خشونت را تشویق می کند. مأیوس 

کردن آن ها از طریق بسیج موفقیت آمیز مخالفین، 

از جمله ایجاد مانع و سد مردمی در برابر راهپیمایی 

 ایز است.آن ها، مطلقاً ج

 مطالبات آلترناتیو سوسیالیستی

دسامبر گذشته، آلترناتیو سوسیالیستی، تصمیم 

گرفت که موضوعات جنگ، پناهندگان و راسیسم 

را به عنوان تمرکز فعالیت ما طی دورۀ پیش رو 

 برجسته کند.

ژانویه،  ۹پس از تظاهرات های بزرگ ضدّ پگیدا در 

خود را با  ما یک نسخۀ ویژۀ دو صفحه ای از مقالۀ

ای و پیشنهادهایی بر« پگیدا»استدالل هایی علیه 

ایجاد جنبشی علیه آن منتشر کردیم. ما توضیح می 

دهیم که راسیسم، تنها علیه مهاجرین نیست، بله 

به شکاف و تضعیف طبقۀ کارگر خدمت می کند. 

را به « حزب چپ»ما اتحادیه های کارگری و 

« داپگی»علیه سازماندهی یک کارزار اطالع رسانی 

و راسیست ها با انتشار جزواتی در محل کار و 

مسکن های اجتماعی و برای تجمعات توده ای و 

 تظاهرات ملی، فرامی خوانیم.

ما خواهان مبارزۀ مشترک کارگران مهاجر و آلمانی 

و بیکاران برای آموزش، رفاه، و مسکن و برای 

مشاغل مناسب هستیم؛ سایر مطالبات، علیه 

، صدور تسلیحات و اعزام (3)« دژ اروپا»و راسیسم 

نظامیان آلمان به خارج است که با اعمال مالکیت 

عمومی بر بانک ها و شرکت ها، همکاری 

دمکراتیک و برنامه ریزی پایدار و یک دمکراسی 

 سوسیالیستی جهانی، به اوج می رسد.

 

(، یک Festung Europa« )دژ اروپا(»3)

جنگ جهانی دوم بود اصطالح تبلیغاتی نظامی از 

که به نواحی تحت اشغال آلمان نازی در قارۀ اروپا 

 م -اشاره داشت



 

42 

پگیدا در مقابل اعتراضات علیه کاستن از 

 خدمات اجتماعی ایستاده است!

 از سایت آلترناتیو سوسیالیستی

 برگردان فرامرز عباد

یک ماه است که پگیدا در شهر درسدن، هزاران نفر 

کشانده تا خشم آن ها را به دلیل را به خیابان ها 

کاهش رفاه اجتماعی، کاهش حقوق بازنشتگی، 

، به  .افزایش کرایه خانه و هم چنین طرح هارتز 

 پناهندگان و مهاجران نشان دهد!

آن ها این مهاجران و پناهندگان را به عنوان عامل 

کاهش رفاه اجتماعی معرفی می کنند و در نتیجه 

مان واقعی منحرف می افکار عمومی را از مجر

سازند. برای حاکمان بانک ها و شرکت های بزرگ 

و هم چنین خانم مرکل و شرکایش، خارجی ستیزان 

بسیار مفید هستند، هر چند اگر گاهی علیه پگیدا 

حرفی هم زده باشند. بنابرین از دید آن ها چون ما 

این جا به دنیا آمده ایم، باید به مهاجران بی اعتماد 

را که آن ها می توانند حقوق بازنشستگی باشیم، چ

را پایین بیاورند،  خصوصی سازی کنند و مالیات را 

 باال ببرند!

بنابراین پگیدا برای مقابله با مشکالت، کاهش 

خدمات اجتماعی و حقوق بازنشستگی و مقابله با 

جنگ، دقیقاً به تقویت راسیسم و تضعیف ما می 

اعث رمایه که بانجامد. پگیدا کاری علیه صاحبان س

کاهش خدمات اجتماعی هستند، نمی کند. 

تروریست های پاریس هم ضد انقالب هستند، 

چون آن ها هم سعی دارند که مذهب را دوباره زنده 

کنند. از زمانی که در شهر درسدن، بخش گوربیتز، 

مهاجران در بلوک پیش ساخته اسکان داده شده 

ا جمع اند، چندان نمی گذرد که علیه آن ها امض
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کردند، چرا؟ چون برای افرادی که در آن جا زندگی 

می کردند کرایه خانه گران شده بود، صاحب خانه 

ها نمی توانند خانه ها را خوب حفظ کنند. نگرانی 

آن ها درست است، اما دقیقاً در جهت مخالف قرار 

دارد؛ چرا که مهاجران و پناهندگان هم دقیقاً از این 

مثل کسانی که در آن جا متولد مسائل رنج می برند، 

شده اند. چرا در درسدن خانه های مسکونی کم 

هست و کرایه خانه باال می رود؟ چون مسکن به 

بخش خصوصی واگذار شده، برای این که سرمایه 

داران آن قدر مسکن نمی سازند که کرایه ها باال 

برود و از مسکن سود بیشتری ببرند. اگر کسی 

ها کاری بکند، باید در مقابل  بخواهد در مقابل آن

بازار مسکن قرار گیرد. و این زمانی مقدورهست که 

همۀ مستأجران با هم باشند. راسیسم جلوی این 

کار را می گیرد و آن ها را وادار می کند به جای 

مقابله با سرمایه داری و سیاستی که به نفع مالکان 

 هست، علیه مهاجران و پناهندگان قرار بگیرند.

 ل برای همه به اندازۀ کافی هست پو

پول برای همه به اندازۀ کافی هست، اما فقط بد 

تقسیم شده! سرمایه داری باعث نابرابری ها و 

مشکالتی می شود که همۀ ما از آن رنج می بریم، 

چه آن هایی که این جا متولد شده اند و چه 

درصد تمام ثروت  1۹۴1مهاجران. ثروتمندان آلمانی 

میلیارد یورو؛ با  1۴1یار دارند، حدوداً باالی را در اخت

این پول می توان در آلمان تمام بدهکاری ها را 

میلیارد هم برای کارهای دیگر  3۴6پرداخت کرد و 

می ماند؛ می توانند مدرسه و بیمارستان درست 

کنند، مشکل مسکن را حل کنند و فقر را از بین 

درصد  3درصد مردم فقط  ۹۱ببرند. براین اساس 

درصد هیچ چیزی  22ثروت را دراختیار دارند و زیر 

ندارند و فقیر هستند. در این نابرابری ها مهاجران 

و پناهندگان  مقصر نیستند. آن ها هم مثل افرادی 

 که این جا به دنیا آمده اند، در رنج و عذاب هستند.

 قدرتمندان و پگیدا

طی هفتۀ گذشته صدر اعظم آلمان خانم مرکل )از 

زب محافظه کار دمکرات مسیحی( و ح

، یلیشتسیاستمداران دیگرمثل وزیر ایالت زاکسن، 

از مردم خواستند که در راهپیمایی پگیدا دیگر 

شرکت نکنند. چرا که مهاجران باعث رشد ایالت 

زاکسن شده اند. آیا این سیاست مداران ضد 

راسیست  شده اند؟ آن ها در طول هفته این طور 

اما سؤال این است که چرا دقیقاً در وانمود کردند، 

همین زمان قوانین ضد پناهندگی تصویب کرده 

، وضعیت برای مهاجران 9۱اند؟ بعد از شروع دهۀ 

بسیار دشوار شده است. قوانین راسیستی ضد مهاجر 

اجازه می دهد که پناهنده را در تاریکی شب 

دستگیر کرده و بازگشت دهند؛ به درخواست 

ی اجازه نمی دهند که منطقۀ خود کنندگان پناهندگ
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را ترک کنند، به آنان اجازۀ کار نمی دهند تا در زیر 

خط فقر اجتماعی بمانند که این خود باعث 

 ناهنجاری های اجتماعی می شود.

 چه باید کرد ؟

این کامالً روشن است که سیاست احزاب سیاسی 

در قدرت، از حزب محافظه کار دمکرات مسیحی تا 

ات ها و سبزها، برای حفظ منافع سوسیال دمکر

سرمایه داران، بانک ها و تراست ها است. این 

زمانی تغییر می کند که ما متحد شویم، این جا 

همگی از کارگران اتحادیه ها و حزب چپ آلمان 

انتظار دارند که به میدان بیایند، برای مقابله با از 

، .بین بردن خدمات اجتماعی، علیه طرح هارتز 

اال بردن دست مزد ها، حقوق بازنشستگی، برای ب

برای توزیع ثروت از باال به پایین و ... چپ ها باید 

 یک آلترناتیو سوسیالیستی ارائه کنند.

باید مهاجران و آلمانی ها با یکدیگر علیه از بین 

بردن خدمات اجتماعی و راسیسم متحدانه عمل 

کنند. از بین بردن قوانین ضد پناهندگی همچون 

گشت دادن پناهنده، نداشتن اجازۀ کار و دیگر باز

 قوانین راسیستی.

برای ایستادن در مقابل پگیدا، چپ ها و تمام 

 کارگران و اتحادیه های باید متحدانه عمل کنند.

 آماری کوچک در مورد مهاجران و آوارگان

 39۴1بر طبق آمارهای موجود در سراسر جهان 

 ی هستند.میلیون انسان از محل زندگی خود فرار

اولین مکانی که بیشترین آورگان را در خود جای 

داده، کمپ های سازمان ملل در پاکستان هست با 

 2۹۱،۱۱۱میلیون نفرآواره؛ آورگان سوریه با   3۴6

نفر در لبنان هستند و لبنان خود یک کشور کوچک 

 .2۱3چهار میلیونی است. در آلمان طبق آمار 

اهندگی داده اند که هزار نفر تقاضای پن 32۱حدوداً 

هزار نفر بود. اما  ۱..، 3992این رقم در سال 

هزار نفر پناهجو  2اکنون در شهر درسدن حدود 

زندگی می کنند. با حفظ همین شرایط، این رقم تا 

نفر می رسد، یعنی به  19۱۱به  حدود  2۱36سال 

کل جمعیت که در آن مسلمان  ۱۴2عبارت دیگر %

 ل می دهند! را تشکی .۱۴درسدن حدود %

 6۴6طبق آمار مؤسسۀ پژوهش اقتصادی اروپا 

میلیون نفر در آلمان بدون پاسپورت زندگی می 

 1۴1۱۱کنند که هر نفر در سال به صندوق اجتماعی 

یورو بیشتر از آلمانی ها نسبت به آن چیزی که 

 دریافت می کند، پرداخت می نماید.

ت ربنابراین اقتصاد آلمان از مهاجران بدون پاسپو

 میلیارد یورو استفاده می برد. 22

https://www.sozialismus.info/201

5/01/pegida-stoppen-

sozialabbau-bekaempfen/ 

https://www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabbau-bekaempfen/
https://www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabbau-bekaempfen/
https://www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabbau-bekaempfen/
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 ریشه های نژادپرستی

 الکس تایلر

 برگردان: آرام نوبخت

برای بسیاری از مردمی که جلب سیاست رادیکال 

چه سیاه پوست باشند و چه  -می شوند

نفرت از نژادپرستی و خواست  -سفیدپوست

خالصی از شرّ آن، یک عامل محرک اصلی به 

شمار می رود. این در نقطۀ مقابل فرض های 

 معمول دربارۀ منشأ نژادپرستی است.

زئی ج نخستین فرض این است که نژادپرستی خود

از طبیعت بشر است؛ یعنی همواره وجود داشته و 

خواهد داشت. دومین فرض، برداشت لیبرالی از 

نژادپرستی است، به این معنا که چنین پدیده ای 

ناشی از عقاید نادرست مردم است و اگر ما بتوانیم 

این عقاید خود را تغییر بدهیم، از شرّ آن هم 

 خالصی خواهیم یافت.

نادرست هستند. نژادپرستی نه صرفاً هر دو فرضیه 

یک ایدئولوژی، بلکه یک امر نهادینه است. ریشه 

های آن در عقاید نادرست یا طبیعت بشر نیست. در 

عوض نژادپرستی با سرمایه داری و تجارت برده 

آغاز شد. همان طور که رابرت جیمز، نویسندۀ 

ندی تقسیم ب»مارکسیست، در کتابش مطرح کرد: 

ب نژاد، مفهومی است که با تجارت مردم بر حس

برده آغاز می شود. تجارت برده به قدری بهت آور 

بود و چنان در تقابل با تمام برداشت های فالسفه 

و مذهب از جامعه قرار داشت ... که تنها توجیه پیشِ 

روی بشریت برای آن این بود که مردم را بر حسب 

هد که دنژاد تقسیم کند و مسأله را این گونه فیصله 

 «.آفریقایی ها، یک نژاد پست هستند
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تاریخ این دیدگاه را اثبات می کند. تا پیش از سپیده 

دمان سرمایه داری، نژادپرستی به عنوان یک شکل 

سیستماتیک از ستم وجود نداشت. به عنوان مثال 

جوامع یونانی و رومی باستان هیچ تصوری از نژاد 

 یا ستم نژادی نداشتند.

ین ها جوامعی آزاد نبودند، بلکه همگی هیچ کدم از ا

بر گردۀ بردگان بنا شدند، و یک ایدئولوژی هم 

برای توجیه برده داری خلق کردند. مثالً ارسطو، 

فت: خود گ« سیاست»فیلسوف یونانی، در کتاب 

برخی انسان ها ذاتاً آزاد هستند و برخی دیگر برده، »

و برای این دومی، بردگی هم مصلحت است و هم 

 «.ه حقب

با این حال از آن جا که برده داری در یونان و روم 

باستان پایۀ نژادی نداشت، این جوامع فاقد یک 

ایدئولوژی برای پستی نژادی یا ستم نژادی بودند. 

در واقع جوامع مصر، یونان، روم و جوامع دوران 

مسیحت اولیه، تصویر خوبی از سیاه پوستان و 

 جوامع آفریقایی داشتند.

موس سِوروس، امپراتور روم، آفریقایی و تقریباً سپتی

به طور قطع سیاه پوست بود؛ فرانک اسنودن، استاد 

پیش از »دانشگاه هُوارد در کتاب خود با عنوان 

جوامع »می نویسد: « تبعیض علیه رنگین پوستان

باستان، نهاد برده را به عنوان یک جزء مسلم 

 زندگی پذیرفته بودند؛ آن ها قضاوت هایی

نژادمحورانه نسبت به سایر جوامع داشتند، و همین 

طور معیارهایی توأم با خودشیفتگی برای زیبایی 

با این وجود چیزی »او ادامه می دهد: «. جسمانی

م داوری های تبعیض آمیز بدخیقابل مقایسه با پیش

امروزی نسبت به رنگین پوستان، در جهان باستان 

د وهانی که شواهوجود نداشت. دیدگاه اکثر دانش پژ

 «.را بررسی کرده اند، چنین است

نژادپرستی با تجارت مدرن برده آغاز شد. همان 

طور که برده داران یونان و روم باستان ایئولوژی 

ای را خلق کردند تا نظام بی رحمانۀ برده داری آنان 

جلوه دهد، طبقۀ برده دار مدرن هم « طبیعی»را 

 درست همین کار را کرد.

فاوت مهم وجود داشت. به زعم آن ها، اما یک ت

بود. « طبیعی»برده داری به دلیل نژاد، امری 

آفریقایی ها، انسان نبودند، و بنابراین به دنیا آمده 

بودند تا برده باشند. آن گونه که اریک ویلیامز در 

« سرمایه داری و برده داری»کتاب خود با عنوان 

د ی متولبرده داری از درون نژادپرست»می نویسد: 

 .«نشد، بلکه نژادپرستی نتیجۀ برده داری بود

تاریخ این را نیز اثبات می کند. اگر نژادپرستی تا 

پیش از تجارت برده وجود می داشت، در آن صورت 

آفریقایی ها می بایست نخستین گروه از مردمی 

باشند که به بردگی گرفته می شوند. اما در سال 

ده داری بر اساس های اولیۀ امریکای مستعمره، بر
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نژاد نبود. در آغاز، استعمارگران تالش کردند که 

امریکایی های بومی را به بردگی بگیرند. آن ها 

هزاران کارگر خدمتگزار اجیرشدۀ سفیدپوست را 

چون بردگان وارد کردند. با خدمۀ سفیدپوست هم

رفتار می شد. یعنی خرید و فروش می شدند، در 

وسط گذاشته می شدند، بازی قمار به عنوان پول 

مورد تجاوز قرار می گرفتند و به قتل می رسیدند، 

بدون آن که همۀ این ها مجازات قانونی دربر داشته 

 باشد.

( نه فقط در سال 3کاری اجرتی )این نظام خدمت

های نخست امریکای مستعمراتی یک ساختار 

چندنژادی داشت، بلکه وضع سیاه پوستان و 

یرت انگیزی از این نظر سفیدپوستان به طور ح

یکسان بود. به عنوان مثال در ویرجینیای قرن 

هفدهم، سیاه پوستان می توانستند در دادگاه اقامۀ 

دعوی کنند، علیه سفیدپوستان در دادگاه شهادت 

از جمله  -دهند، سالح حمل کنند و مالک دارایی

 باشند. به بیان دیگر، سیاهپوستان -خدمتکار و برده

ر ویرجینیا، نسبت به سیاهان ایاالت قرن هفدهم د

جیم »جنوبی امریکای قرن بیستم در دورۀ قوانین 

 تری برخوردار بودند.از حقوق بیش« کرو

شواهد ثبت شده از ویرجینیای قرن هفدهم آشکار 

می کند یک بردۀ آفریقایی به اسم فرانسیس پِین 

با به دست آوردن پول کافی برای خرید سه 

و جایگزینی آن ها با خودش،  خدمتکار سفیدپوست

آزادی اش را خرید. چنین رویدادهایی اثبات می 

کند که نژادپرستی نهادینه در سال های نخست 

 برده داری وجود نداشت، بلکه بعداً خلق شد.

در طول زمان، طبقۀ برده دار به تدریج به این نتیجه 

رسید که نژادپرستی به نفع وی است و باید عمیقاً 

 نهادهای جامعه وارد شود.در تمامی 

چندین دلیل در پشت این نتیجه گیری بود. اول 

این که نظام خدمتکاری اجرتی دیگر برای رفع نیاز 

به کارگر کفایت نمی کرد، چرا که صنعت در بریتانیا 

تکامل یافته بود و نیازهای جدیدی را برای اقتصاد 

مستعمرات مطرح می کرد. تا اوایل قرن هفدهم، 

آفریقایی بیش از پنج تا هفت سال زندگی بردگان 

کاری می کردند )مدت زمان استاندارد برای خدمت

روح واقعیت اجرتی(. اما در قواعد سرد و و بی

اقتصادی، برده داری به مراتب سودآورتر از 

خدمتکاری اجرتی می شد. در نهایت آفریقایی ها، 

که فرزندانشان نیز می توانستند به بردگی گرفته 

ا تری نسبت به خدمتکاران ید، با سهولت بیششون

امریکایی های بومی مورد تبعیض و تفکیک قرار 

 می گرفتند.

همان طور که ویلیامز این فرایند را خالصه کرد 

منشأ بردگی سیاهان در این جا است. دلیل آن »

اقتصادی بود نه نژادی؛ ارتباطی به رنگ پوست 
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د... ی کار بوکارگران نداشت، بلکه مرتبط به ارزان

این یک تئوری نبود، یک نتیجۀ عملی بود که از 

تجربۀ فردی صاحب کشتزار استنتاج شده بود. در 

صورت لزوم او برای یافتن کارگر به کرۀ ماه هم 

 «.می رفت. منتها آفریقا نزدیک تر از ماه بود

اما مهم ترین دلیل این که طبقۀ مالکان کشتزار 

ایجاد کرد، نه  یک نظام بردگی متکی به نژاد

اقتصادی، بلکه سیاسی بود؛ یعنی همان استراتژی 

 قدیمی تفرقه انداختن و حکومت کردن.

یک اقلیت کوچک و فوق العاده « برده دار ساالری»

متمول بود، در احاطۀ هزاران نفری که به بردگی و 

استثمار و اسارت کشیده بود. بزرگ ترین ترس آن 

اران در برابر این ها این بود که بردگان و خدمتک

 دستگاه متحد شوند و این البته هراسی به حق بود.

، به 3616در سال « شورش بِیکن»به عنوان مثال 

عنوان اعتراضی در برابر سیاست ویرجینیا علیه 

امریکایی های بومی آغاز شد، اما به یک شورش 

مسلحانۀ چندنژادی در برابر نخبگان حاکم مبدل 

د صد کشاورز، خدمتکار و شد. ارتشی متشکل از چن

برده با خواست آزادی و حذف مالیات ها، سکونتگاه 

را نابود و شهردار ویرجینایا را وادار به « جیمزتاون»

فرار کردند. یک هزار سرباز از انگلستان برای 

سرکوب این اعتراض اعزام شدند. ارتش شورشی 

 هشت ماه دوام آورد تا نهایتاً شکست خورد.

نقطۀ عطف بود. برای صاحبان شورش بیکن یک 

کشتزار روشن کرد که به منظور بقای این طبقه، 

باید مردمِ تحت حاکمیت خود را از یک دیگر و بر 

اساس نژاد تفکیک کنند. فردریک داگالس، بردۀ 

سابق و فعال الغای برده داری، این موضوع را به 

مالکان برده... با تشویق »این شکل مطرح کرد: 

 کارگران سفیدپوست فقیر در برابر کینه و خضومت

سیاهان، موفق شدند سفیدپوست را همان قدر برده 

کنند که سیاه پوست را... هر دو غارت می شوند، و 

 «.آن هم به دست یک غارتگر واحد

در طی زمان، نهاد نژادپرستی ریشه گرفت و تثبیت 

شد. هم به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن 

هم به عنوان ابزاری برای آن که به برده داری، و 

فقرا را در برابر هم قرار دهد. در همان حال که 

جنگ داخلی، نظام برده داری صاحبان کشتزار را 

درهم  شکست، اما به نهاد نژادپرستی پایان نداد. 

دلیل آن این است که نژاد پرستی کارکردهای 

 تری برای سرمایه داری داشت.بیش

درست همانند جوامع برده داری عهد باستان و 

ایاالت متحده در بدایت امر، امروز نیز در نظام 

سرمایه داری یک اقلیت ثروتمند کوچک، اکثریت 

عظیمی را تحت ستم و استثمار خود دارد. 

نژادپرستی، شکاف اصلی میان کارگران امروز است 

و مفرّ خوبی است برای پنهان کردن مشکالت خود 
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از  -فارغ از نژاد خود -تم. اما مردم عادیسیس

 نژادپرستی منفعتی ندارند.

به هیچ رو تصادفی نیست که آن دوره های تاریخی 

که کارگران در کلیت خود دستاوردهای عظیمی 

مصادف  -396۱و دهۀ  391۱مثل دهۀ  -داشته اند

 بوده است با نبردهای بزرگ علیه نژادپرستی.

ا خلق کرد و بدون آن سرمایه داری، نژادپرستی ر

نمی تواند عمل کند. راه پایان دادن به نژادپرستی 

بار و برای همیشه، پیروزی در ساختن یک یک

جامعۀ سوسیالیستی است؛ جامعه ای که در آن 

اولویت اصلی، الغای تمامی بقایای استثمار و 

 نژادپرستی است.

 Indentured( نظام خدمتکاری اجرتی )3)

Servitudeنظام کار در قرن هجدهم و  (، نوعی

در مستعمرات بریتانیا در امریکای شمالی بود که به 

موجب آن فقرا و جوانان در ازای اجازۀ ورود به 

، طی قراردادی به کار برای کارفرما «قارۀ جدید»

 م. -به مدتی مشخص اجیر می شدند

 

 

 

 

 نژادپرستی، سرمایه داری و تضادها

 گری لیپن

 برگردان: آرام نوبخت

نورث »چارلی پُست، در مصاحبه ای با نشریۀ 

 چنین می گوید:« استار

هستی و موجودیت کارگر در نظام سرمایه داری، »

دوگانه است: هم به عنوان تولیدکنندگان جمعی که 

برای به دست گرفتن کنترل محیط کار، ساعات و 

دستمزدها درگیر نبرد با سرمایه اند، و هم به عنوان 

با یک دیگر در رقابت اند. آن ها  کارگرانی که خود

فروشندگان نیروی کار هستند و این منجر به پدیدار 

شدن آن چیزی می شود که مارکسیست های اوایل 

؛ می نامیدند "منافع فرقه ای"قرن بیستم اغلب 

تقسیم بندی حول خطوط نژاد، شهروندی، ملیت، 

 «.جنس، جنسیت و غیره

ه هم هستد. این موجودیت های دوگانه، وابسته ب

در نظام سرمایه داری، کارگر برای آن که یک 

تولیدکنندۀ جمعیِ قادر به مبارزه باشد، باید با 

موفقیت نیروی کار خود را بفروشد. از سوی دیگر، 

مبارزۀ جمعی اغلب حول کسب مطالباتی کلیدی 

است که ارزش نیروی کار را باال می برد یا منجر 

د. با این حال در به بهبود شرایط فروش آن می شو

 هر یک از این ها تضادهایی نهفته است.
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نژادپرستی، به عنوان پدیده ای که اگر قرار بر اتحاد 

کارگران سفید و سیاه در مبارزه باشد باید به مقابله 

از این رو که اتحاد میان  -با آن برخاست

تولیدکنندگان جمعی برای پیروزی در مبارزه حیاتی 

ع کارگران سفیدپوست به می تواند به نف -است

عنوان فروشندگان نیروی کار در رقابت با کارگران 

رنگین پوست نیز باشد. البته یک دینامیسم خنثی 

کننده نیز وجود دارد؛ این واقعیت که به کارگران 

تر پرداخت می شود، دستمزدهای سیاهپوست کم

کارگران سفیدپوست را هم پایین می آورد، اما سفید 

ح مزایای خودش را به عنوان فروشندۀ بودن به وضو

حتی اگر این مزایا نسبی باشد، که  -نیروی کار دارد

وقتی نوبت به رقابت فردی می رسد حتماً نسبی 

 است.

به همین ترتیب کارگران سفید مزیتی نسبی در 

زمینۀ شغل هم دارند؛ مثالً احتمال این که ترفیع 

ر و تتر است و احتمال اخراج شان کمبگیرند، بیش

غیره. به اعتقاد من کارگران سفیدپوست از ضدیت 

با نژادپرستی و درگیر شدن در مبارزۀ جمعی همراه 

با همکاران سیاه پوست خود )و سایر رنگین 

پوستان( چیزی به مراتب بیش از این ها به دست 

خواهند آورد، اما در این مثال، برخورد بهتر در سر 

ه می شود ک کار، یک نیروی خنثی کننده محسوب

کارگران سفیدپوست را به سمت پذیرش نژادپرستی 

 و حتی استقبال از آن تشویق می کند.

کارگران سفیدپوست، هم به عنوان سفیدپوستانی 

نند، دریافت می ک« امتیازاتی»که مزایای نسبی یا 

از نژادپرستی منتفع می شوند، و هم در آن واحد به 

برای  رستیعنوان تولیدکنندگانی جمعی که نژادپ

شان مانع اتحاد الزم در جهت کسب دستاوردهایی 

در مبارزه است، از آن متضرر می شوند. بنابراین هم 

این ایده که با درنظر داشتن ضرورت اتحاد طبقۀ 

کارگر فارغ از نژاد، کارگران سفیدپوست از 

نژادپرستی نفعی نمی برند، و هم این ایده که چنین 

رگران سفیدپوست از اتحادی ناممکن است چون کا

نژادپرستی منتفع می شوند، هر دو مکانیکی و یک 

 سویه هستند.

این که کدام گرایش غالب می شود، کدام گرایش 

مسلط می شود، به شماری از عوامل بستگی دارد. 

در دوره های عروج مبارزۀ طبقاتی، هویت 

تولیدکنندگان جمعی در مبارزه می تواند بر هویت 

کار سایه بیاندازد. در این جا  فروشندگان نیروی

ترین فرصت برای مبارزه با است که بیش

نژادپرستی وجود دارد و حتی شاهد مواردی نظیر 

صف آرایی کارگران بیکار در حمایت از اعتصابات 

( به جای .391توده ای )نظیر تولدو، اوهایو در سال 

 گرفتن شغل یک دیگر هستیم.

حتمال زیاد در دوره های شکست، کارگران به ا

هویت یک فروشندۀ منفرد نیروی کار را به خود می 
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گیرند، چرا که مبارزۀ جمعی دیگر از سوی آن ها 

یک گزینۀ واقع گرایانه دیده نمی شود. این خود با 

فشارهای تقالی روزمره برای بقا درهم می آمیزد. 

و نژادپرستی به سادگی هر چه بیشتر ریشه می 

 دهد.

متناقض است، منتها به اشکال البته آگاهی همیشه 

مختلف و با درجات مختلف. مثالً کارگران 

نژادپرستی در دوره های 

مبارزات گستردۀ کارگران از 

نژادهای مختلف حضور 

دارند و کارگران ضدّ 

نژادپرستی هم در دوره های 

شکست هستند. کارگرانی 

هستند که در عمل  فارغ از 

مرزهای نژادی متحد می 

که دیدگاه  شوند در حالی

هایی نژادپرستانه را با خود 

حمل می کنند، و کارگرانی هم هستند که دیگاه 

های ضد نژادپرستانه دارند منتها کار چندانی یا هیچ 

 کاری برای مقابله با آن نمی کنند.

مقابله با همۀ این ها، مأموریت بلندمدت و تاریخی 

طبقۀ کارگری است که می خواهد خود را رها کند. 

مستلزم تعیین تکلیف با کل ستم و استثمار  این

است. اما به استثنای دوران انقالبی، این وظیفه را 

 تنها بخش اقلیت طبقۀ کارگر تشخیص می دهد.

تقویت گرایش هایی که ما را به سوی وحدت در 

مبارزه سوق می دهد و مبارزه علیه آن گرایش هایی 

 که ما را در جهت پذیرش ستم و شکاف هدایت می

 کند، وظیفۀ پیشِ روی ما است.

 2۱31نوامبر  21
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 پناهجویان در ترکیه نگاهی به وضعیت

 علی زادهامید 

مشکالت پناهجویی 

در ترکیه فراوان 

است. شرایط پذیرش 

پناهندگی ترکیه بر 

خالف بسیاری دیگر 

از کشورها است؛ به 

عنوان مثال در 

کشورهای اروپایی، اغلب به دنبال تقاضای 

 ردفپناهندگی و اقامت، تسهیالتی مانند مسکن به 

تعلق می گیرد؛ ولی در ترکیه هر کسی باید با هزینۀ 

خانه ای را اجاره کند و برای گرفتن برق و  ،خودش

گاز و آب هم باید هزینه ای پرداخت کند که 

امتیازش به نام فرد اجاره کننده باشد. در ترکیه به 

طور کلی بهای انرژی و حمل و نقل بسیار باال است 

 نازل فاقد گاز هستندو به همین دلیل بسیاری از م

 و از زغال سنگ برای سیستم گرمایشی استفاده می

کنند. با موج عظیم ورود متقاضیان به ترکیه در سال 

های اخیر، به خصوص به دلیل بحران سوریه، 

سازماندهی پناهجویان بسیار بد و کُند انجام می 

شود. تا حدی که برای ثبت نام در پلیس هر شهر 

 دفتر عالی کمیساریای پناهندگان بعد از ثبت نام در

ساله به متقاضی داده می شود.  3در ترکیه، تاریخ 

یکی دیگر از مشکالت، عدم اطالع از قوانین و 

حقوق قانونی پناهندگی در ترکیه است. مورد دیگر 

نداشتن یک زمان مشخص در پروسۀ اجرایی 

مصاحبه ها تا فرستادن به کشور سوم است. این 

سال به طول می انجامد. در  2تا  2زمان عمالً از 

این یک کشور گرایش های ناسیونالیستی قوی 

است و اصوالً با افراد خارجی )البته نه توریست ها( 

به شکل بسیار زننده ای برخورد می کنند. در بعضی 

از شهرها مثل مرسین و کایسری بسیاری از 

مردم آن شهر مورد ضرب و از سوی پناهجویان 

ی هیچ نهاد ،ته اند. با وجود شکایتشتم قرار گرف

مسئولیتی قبول نمی کند، ولی در عوض اگر از یک 

پناهجو شکایت بشود، او را دیپورت می کنند. مهم 

ترین مشکل زندگی در ترکیه مسألۀ اقتصادی 

است. در این جا کار در بسیاری از شهرها به 

 بهدشواری پیدا می شود. ساعت کاری در این جا 

اعت می رسد. مثالً برای کسی که در س 32بیش از 

صبح تا  9پیک موتوری رستوران کار می کند، از 

 2۱۱۱.معادل است با  که حدوداً -لیر ۱. ،شب 32

حقوق پرداخت می کنند. یا کسی که در  -تومان

تقریباً در  ،رستوران ها به ظرفشویی می پردازد

برای کارگران  همین حدود دستمزد می گیرد.

خود نیز از آن ها هستم، ساعت کار  ساختمانی، که

کمتر و حقوق کمی بیشتر است، اما در عوض 

 او طاقت فرس شرایط کار بسیار سخت و سنگین
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است و مهم تر از این که این کارگران بیمه نیستند؛ 

کارفرمایان به راحتی و بدون منع خاصی از پرداخت 

دستمزد کارگران طفره می روند، چرا که مدرک به 

و حتی نمی شود  در این مورد وجود ندارخصوصی د

شکایت کرد. به این دلیل که در برگه های اقامات 

خود پناهجو، اقامت بدون کار ثبت شده است. با در 

نظر داشتن شمار باالی پناهجویان و رونق بازار 

سیاه، سودی که کارفرمایان از کارگران پناهنده به 

زی ه نیادست می آورند، بسیار باال است. چرا که ن

به بیمه است و نه الزامی برای پرداخت دستمزد 

)بعضاً پیش می آید که با اتمام پروژه، کل دستمزد 

پرداخت نمی شود و این موردی است که برای من 

. به همین دلیل پناهجویان از نظر است( رخ داده

مالی هیچ تکیه گاهی ندارند. این در حالی است که 

وسیع و ارزان )یا حتی  دولت از وجود این نیروی کار

 .رایگان( بسیار منتفع شده است

پناهجویان به دلیل عدم  سال پیش کتا ی

با مشکالت زیادی رو  برخورداری از بیمۀ درمانی،

 ی سادهسرما خوردگ کی یبرا یحت به رو بودند.

دادند و اگر پرداخت ی لیر پول ویزیت م 2۱باید 

 زمانشدند و تا می کردند به دولت بدهکار ی نم

خروج به  ۀپا بر جا بود و اجاز یخروج هم این بده

 ؛دوتسویه شبدهی که این  شد تا اینی فرد داده نم

 ناجرت ایهال اخیر با تغییر قانون مس کدر ی یول

ن صورت رایگاه مشکل حل شد و تمام پناهجویان ب

 یرایگان استفاده م یبیمه شدند و از خدمات درمان

 .کنند

برای بسیاری از پناهجویان منطقه، ترکیه  امروز

 گزینه برای اقامت موقت« بهترین»اولین یا شاید 

و تشکیل پرونده و انتظار برای تعیین کشور ثالث 

باشد. با این وجود برخی بدون برخورداری از شرایط 

الزم برای پناهندگی، صرفاً با دسترسی به منابع 

 ۀندپرو ل،مالی قادرند با پرداخت پول به یک وکی

ه به عنوان پناهند به سهولتدرست کنند و  صوری

 شوند.به کشور سوم فرستاده 

احل در مر یو راهنمای مرحلۀ تدوین پروندهدر ترکیه 

 برای چنین وکالیی مدآپر در حرفۀ کبه ی ،مصاحبه

ارا با نکآدر  یطور مثال وکیله ب است. تبدیل شده

 یها دالر در مراحل مصاحبه و شیوه ۱۱۱.گرفتن 

عمالً برای  وکالی سازمان ملل،جواب دادن به 

مام و تاست دست و پا کرده  « بیزینس»خود یک 

در مراحل  ه بودند،که با او قرارداد بست یکسان

. در یت حاصل کردندموفق یمصاحبه و گرفتن قبول

حالی که بسیار از پناهجویان با وجود مخاطرات 

ال ها س بازگشت در اثر عدم قبولی، ناگزیر هستند

این ها گوشه هایی از  در صف انتظار باشند.

در  پناهندگی و مشکالت پیش روی معضالت

است که بسته به تجربیات شخصی خود به  ترکیه

 .319مرداد  1۱.                   آن ها اشاره کردم
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