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 ۲۰۱۵تراژدی پناهندگی و اتحادیۀ اروپا: ترازنامۀ سال 

 باوممارتین کرایکن

ر پیش دماهیت غیرانسانی و بربرمنشانۀ اتحادیۀ اروپا را رفتار وحشیانه با پناهندگانی که به اروپا می گریزند، 

اتحادیۀ اروپا به صدها هزار انسان درمانده ای که در تالش اند از پاسخ به نمایش گذارده است. جهانیان  روی

بوده است چیزی نبالکان فرار کنند،  منطقۀ عیمناطق جنگ زدۀ خاورمیانه و آفریقای شمالی یا از فالکت اجتما

سیم های خاردار، محبوس کردن پناهندگان  کشیدن حصارها و احداثبستن مرزهای خارجی اتحادیۀ اروپا، جز 

 .و اخراج های گسترده ،بازداشت موقت زکدر مرا

ل تصور غیرقاببرای بسیاری از مردم تا دوازده ماه پیش چنان ابعادی یافته است که  جویانبدرفتاری با پناه

ر زندگی پناهندگان دبه ساحل رسیدۀ غرق شدگان در دریای مدیترانه،  انتشار تصاویری از اجسادمی نمود. 

کی و گاز لولۀ پالستین از باتون، گ، استفادۀ گارد مرزی و سربازاموقت کمپ هاینسانی شرایط بهداشتی غیرا

مانند زندانیان اردوگاه های کار اجباری  ستشماره گذاری پناهندگان دراشک آور برای عقب راندن پناهجویان، 

ومتر با کودکان خردسال مجبور بوده اند صدها کیل که وی بازو، و خانواده هایینازی ها با نوشتن اعداد بر ر

بخش های وسیعی از جامعه برانگیخته حسّ خشم و همدردی را در بین پای پیاده سفر کنند، همه و همه 

 است.

ا یک ب کشورهای اروپایی وارد رقابتی کثیفان و جوانان اروپا، حکومت های رانسانی کارگ تاحساسادر مقابل 

ا به ن ها رآد یا نریع تر از دیگری مانع ورود پناهجویان شوس قادرندکدام یک  نشان دهنددیگر شده اند تا 

و کنترل مرزی برای بازگرداندن عمال در حوزۀ شینگن، مرزهای ملی مجدداً اِ د.نکشورهای همسایه بفرست

ند کشمکش های ت ه های پناهجویان،یپناهندگان معرفی شده اند. صعود ناسیونالیسم و بحث بر سر سهم

 و آن را تهدید به انفجار می کند. است درونی اتحادیۀ اروپا را از عمق به سطح آورده

زمانی که یک  ؛به نمایش گذاشته شد 2۰13ریاکاری تام و تمام اتحادیۀ اروپا در برخورد با پناهندگان، در اکتبر 

رهبران اتحادیۀ نفر جان باختند.  3۶۶تالیا غرق شد و یی ا«المپدوسا»قایق حامل پناهجویان در نزدیکی جزیرۀ 

ما نمی پذیریم که هزاران »و رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا اعالم داشت  را گرد آوردندتابوت هایشان اروپا 

 «.نفر در پشت مرزهای اروپا جان بدهند



4 

هنده در پشت دروازه های اروپا جان خود را از هزار پنا ۷سمی، بیش از ر، بنا به آمار پس از آنماه  2۷طی 

 3(، IOM« )سازمان بین المللی مهاجرت»اند. طبق برخی تخمین های صورت گرفته از سوی دست داده 

در سال نفر  2۷۹هزار و  3از  باالترپناهنده سال گذشته در دریای مدیترانه غرق شدند، رقمی  ۷۷1هزار و 

، تنها چهار 2۰14. در سال ستدل شده ا. اکنون، دریای اژه بیش از پیش به تلۀ مرگ برای مهاجرین ب2۰14

 رسیده بود. ۸۰۵، این رقم به 2۰1۵رسیدند. در سال  تثبپناهندۀ غرق شده به 

مرگ پناهجو در  3۵۰هزار و  ۵بود. از  مرگبارترین منطقۀ جهان برای پناهجویان مجدداًمدیترانه سال گذشته، 

مرگ در داخل اتحادیۀ  13۸کم د. به عالوه، دستدر دریای مدیترانه رخ داده بو آن درصدِ ۷۰سطح جهان، 

طقۀ مسیر ترانزیت از من یاروپا صورت گرفت: پرت شدن پناهندگان از قطار در مقدونیه، خفگی در کامیون ها

 میان فرانسه و بریتانیا. «اُروتونل»بالکان به اروپای مرکزی، یا کشته شدن در 

 که از طریق دریا به اروپاپناهنده را  3۵۶هزار و  4و  میلیون 1 مجموع در« سازمان بین المللی مهاجرت»

هزار  1۵3هرچند رسیدند.  2۰14سال هزار نفری که  21۹نج برابر پتقریباً  شمارش کرده است؛ یعنی سیدند،ر

انه از لیبی به ایتالیا رسیدند، تقریباً همانند رقم سال پیش پناهنده ای که از طریق مسیر مرکزی مدیتر ۵2و 

هزار  ۸4۷پناهندگانی که از طریق دریای اژه از ترکیه به یونان می رسند، دو برابر رشد کرد و به  بود، اما شمار

 مورد رسید. ۸4و 

ها، آزار و فرار از جنگ  که وادار بهمیلیون نفر در سرتاسر جهان است  ۶۰اما این هنوز جزئی از رقم تخمینی 

ل جمعیت کرصد د ۰.2رسیدند، تنها  2۰1۵سال  که ای یک میلیون پناهنده هرچند. ده اندنگی شاذیت و گرس

حکومت های اروپایی به طور ممتد سرکوب علیه پناهندگان را در طی سال اما د، ناتحادیۀ اروپا را شکل می ده

 شدت بخشیده اند. 

 سیاست بازدارندگی پناهندگان

این فات بدون تشری بالکان،در مواجهه با افزایش شمار پناهندگان از  تین حکومتی بود کهنخس حکومت آلمان

ت بازداش راکز ویژۀکشور، مر اً در باواریا و سپس سرتاستمخطاب کرد. مقد «امن مبدأکشورهای »را  کشورها

ن آ درخواست های روال رسیدگی و ردّند. می شوتوقیف در آن ها  شدند که پناهندگان از بالکان دایرموقت 
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که حق فرد برای « أ امنمبدکشورهای »یب آمیز ر. ایدۀ فبه سرعت به جلو می افتدپناهجویی  ها برای

 ود.ویج و اجرا می شمی کند، اکنون سفت و سخت در سرتاسر اروپا تر بدل بی معنی به امری را ندگیاهپن

یا ایتال «سیسیل»و  «المپدوسا»ر پناهنده در نزدیکی جزای 12۰۰روز ماه آوریل سال پیش، زمانی که طی چند 

 EU« )ناو فور مِد» عملیات نظامیبا انجام شدند، اتحادیۀ اروپا به جای افزایش عملیات نجات، غرق 

Navfor Med)عبارت است از این عملیات، مدیترانه اعزام کرد. هدف  آب هایجنگی به کشتی  ، چندین

قدام ا به منظورزان اتحادیۀ اروپا قرار است ابالوه سرن و غرق کردن آن ها. به عای پناهندگااز یافتن کشتی ه

 شهرهای ساحلی، به ساحل در موجودو نابودی قایق های  لیبیپناهنده در  چاقعلیه مظنونین به قانظامی 

 .لیبی بروند

 «انکلمسیر با»اصطالحاً  به سویپناهندگان بیش از پیش  سیاست بازدارندگیدر نیمۀ دوم سال، تمرکز 

 ارائۀ افیکیل عدم تمایل اتحادیۀ اروپا و امریکا به تأمین بودجۀ به دل ، کهسوری چرخش کرد. پناهندگان

از  گردر حال م ،مدرسه فرستادن فرزندان به اجازۀ کار وبرخورداری از و همین طور عدم  ای خدمات پایه

 د.اروپا را پیش گرفتن بهسفر  راه یصال، از فرط استهای ترکیه، لبنان، و اردن بودند گرسنگی در کمپ

اروپای  سوی جارستان بهر یونان، مقدونیه، صربستان و ماز جزای طوالنی یمسیر پیمودناین پناهجویان با 

 ءو سو بیقدر طول کلّ این مسیر آن ها به طور مداوم با تع .شوندمی  عذاب چندین هفته ملحمرکزی، مت

سان دوستانه ان ی ثابتها کمپ ی ازاثر هن در مسیر بالکان . تا به اآلنمی شوند رو به رو افسران پلیس استفادۀ

 .بهداشتی ، یا تسهیالت کافیآب و نه تدارکات کافی غذا بوده است،

 مدشمنان مهاجاروپایی به موج فقرا و گرسنگان به نحوی واکنش نشان دادند که گویی آنان  حکومت های

اه م ، نخست وزیر مجارستان شنید که«نابروویکتور ا»از زبان  این را به روشنی هر چه تمام می توانهستند. 

اگر برای آن ها )پناهندگان( این تصور را به وجود بیاوریم که مورد استقبال قرار »گفت:  سپتامبر در بروکسل

 .«اییدیرا برایشان روشن کنیم: این جا ن باید این. می گیرند، این یک شکست اخالقی خواهد بود

 ا جلوبه عقب یرها شدند و نمی توانستند به حال خود  وداپست بهزاران پناهنده در ایستگاه قطار زمانی که 

ش یرتدر ا «انبویکتور اور»و  «نر فایمانرو» ،همتایان خود اقدامات عظم آلمانحرکت کنند، آنگال مرکل، صدرا

 ود.و تنش های تند درون اتحادیۀ اروپا ش نبی ثباتی کامل بالکا مانع تا به این نحوکرد  تأیید را و مجارستان
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خاردار به  م هایسی ی باحصاراما این واقعیت تغییر نکرد که زندگی پناهندگان به جهنم بدل شد. مجارستان 

 . پناهجویاناعالم نمود یک سال حبس مستوجب ز را جرم ور برپا کرد و عبور غیرقانونی از مرمت 3.۵تفاع را

ه عنوان بش، یآلمان و اترنون، ضرب باتون رفتند. از آن زمان تاک گاز اشک آور و زیر یزیر بمباران نارنجک ها

اری بل تحمل در مراکز نگهداقاعمال شرایط غیر کشورهای مقصد برای اکثر پناهندگان، تالش کرده اند که با

 بازدارند.ندهای اخراج و کاهش مزایا، پناهجویان را یو تسریع فرا

از نمونۀ  ت عبور از مرز به عنوان جرم،ابا برپایی حصارهای مرزی و مجازسایر دولت ها  طی ماه های اخیر،

را  اً مرزهای خودالکان نهایت. تحت فشار حکومت های آلمان و اتریش، کشورهای بان پیروی کرده اندتسمجار

 بستند. ،و افغان ی، عراقسوری غیر برای پناهندگان

فشار سنگینی به حکومت یونان وارد آورده است تا امنیت مرزهای خارجی خود را بهتر به عالوه، اتحادیۀ اروپا 

زی بیش هیچ چی ،«هات اسپات» اًاصطالح . مراکزنمایددایر  پناهجویان ثبت نام برای نیز راکزیو مکند  تأمین

 ثر انگشتمجرمان ا چونهماز آنان  می کنند، داشتزبا را پناهجویان گاه های کار اجباری نیستند کهاز اردو

 اخراج می کنند.و در اسرع وقت  می گیرند

اختیارات آن برای سترده را به عهده گرفت و اروپا، وظیفۀ اخراج های گ ی، آژانس محافظت مرز«فرانتکس»

 گاناهندپن ورود جلوگیری ازبرای فرانتکس  قرار است . در آیندهتحقق این هدف به طور اخص بسط پیدا کرد

الیا یا . دولت هایی نظیر یونان، ایتباشدۀ اروپا یدو اتحایک دولت عض میل بر خالف اگر این ، حتیاستفاده شود

 اتحادیۀ اروپا بدل خواهند شدند. الحمایۀکشورهای تحت  به به نوعی ،بلغارستان

دادی بهای آفریقا و رژیم استبا انعقاد قراردادهای کثیفی با دیکتاتوری  در آخرین هفته های سال، اتحادیۀ اروپا

لیارد ه میحکومت آنکارا با پیشنهاد دریافت س بسط داده است.ازدارندگی پناهندگی را به بیرون سیاست بترکیه، 

گفته  ییکشورهای آفریقا شده است، و در این میان بهرو  پناهندگان به اروپا رو به یورو برای جلوگیری از ورود

 .خواهد بودپناهندگان  بازدارندگیۀ نیهمکاری در زم منوط بهتنها  ،کمک های توسعه اعطای شده است که

اتوری یا دیکتاتحادیۀ اروپا حتی از مداخله دادن دیکتاتوری اریتره که به روی پناهندگان آتش می گشاید 

و جنایات  نسل کشی ه اتهام ارتکابر بیبرای رئیس جمهورش عمر البشکیفری  بین المللی دیوانسودان که 

 ه است، دریغ نمی کند.دجنگی حکم بازداشت صادر کر
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الیا، که با هیاهوی بسیار اعالم شد، تای و هزار پناهنده از یونان 1۶۰زتوزیع برعکس، طرح اتحادیۀ اروپا برای با

ده صورت گرفته، پناهن 2۰۷هزار و  4ذیرش تنها به طور کامل شکست خورده است. تا به امروز، توافقی برای پ

به خصوص در  شوند.پذیرفته سوریه  اریتره و قرار است از کشورهاینفر  2۷2تنها  عمالً و از این تعداد

کشورهای اروپای شرقی، مقاومت شدیدی در برابر سهمیۀ بازتوزیع پناهندگان وجود دارد. حکومت جدید 

 تر امتناع کرده است.لهستان درست مانند نخست وزیر مجارستان، صراحتاً از جذب پناهجوی بیش

 سرکوب جدید

زارش گا به بنسال جدید نشان می دهد که اتحادیۀ اروپا در صدد تشدید سرکوب پناهندگان است. هفتۀ نخست 

هزار  2و تقریباً  مرور از دریای اژه را متوقف کردهدمای سرد هوا عبور و که ، از آن جا «سوددویچه سایتونگ»

 ند قایق های حاملروزانه به جزایر یونان می رسند، گارد ساحلی یونان عامدانه تالش می ک چنانهم پناهنده

پناهنده در آب  34یک قایق، غرق شدن  واژگونیاین منجر به پناهنده را به سمت آب های ترکیه پس بزند. 

 به سواحل ترکیه شد. ها یدن اجساد آنهای بسیار سرد و رس

قف با اتریش و تعیین س کشور صدای دستگاه سیاسی و رسانه ها برای افزایش اخراج، بستن مرز ،در آلمان

 به گوش می رسند. از پیش پذیرش پناهندگان بلندتر

در عین حال، بریتانیا و فرانسه همراه با ایاالت متحده و سایر قدرت های اروپایی، در جستجوی تشدید بمباران 

شمار پناهندگان فراری به اروپا را به شدت تهاجم زمینی در تدارک هستند، که  ی برایطرح هایسوریه هستند. 

ایتالیا، فرانسه امریکا در کنار ، «Tunisie Numérique»افزایش خواهد داد. به عالوه، طبق گزارش سایت 

گری از گستردۀ دی به موج منجر ن نیزو بریتانیا، می خواهد مواضع داعش در غرب لیبی را بمباران کند، که ای

نامه در حال بر  دست یافتن مهاجران به مکان امن، با جلوگیری از خواهد شد. کشورهای عضو ناتوپناهندگان 

  هستند. فاجعه بار اقدامات نظامی خودپیامدهای  با ریزی برای مقابله

، انترناسیونال چهارم 1۹4۰وضعیت اروپا، بیش از پیش به نیمۀ نخست قرن بیستم شباهت پیدا می کند. سال 

رو  بوهبیش از حد ان محالل، با جمعیتیدنیای سرمایه داریِ رو به اض»در مانیفست خود علیه جنگ نوشت که: 

پناهندۀ اضافی، به مشکل عمده ای برای یک چنین قدرت جهانی نظیر  به روست. مسألۀ پذیرش یک صد

 «.ایاالت متحده بدل می شود
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برای بیرون کشیدن یهودیان از تمامی منافذ خود، تقال می کند. هفده میلیون »جامعۀ سرمایه داری رو به زوال، 

ه د جایی برای خود در این سیارنتر از یک درصد، دیگر نمی تواننفر از جمعیت دو میلیاردی جهان، یعنی کم

سخیر ان ها و زمین را برای انسان تسرزمین ها و شگفتی های تکنولوژی، که آسم شند! در میانۀ گسترنپیدا ک

 «.مئزکننده تبدیل کنده است سیارۀ ما را به یک زندان مشکرده اند، بورژوازی توانست

ند. شکار می ک، چهرۀ واقعی سرمایه داری را آ«یکدمکرات»سوء رفتارهای وحشیانه با پناهندگان در کشورهای 

خرج می کند و شمار  مریض احوالت بانک های جامعه ای که صدها میلیارد یورو را یک شبه بابت نجا

 میلیاردهایش دائماً رو به افزایش است، ظاهراً ناتوان از پذیرش پناهندگان و ارائۀ شرایط شایسته به آنان است.

روپا است. ر و جوانان سرتاسر اگبه طبقۀ کار نسبت وحشیانه با پناهندگان تجلی خصومت نخبگان حاکمرفتار 

ه مردمی که از جنگ، فقر و ستم فرار می کنند، نمود خود را در سیاست های ریاضتی تحمیلی ب رویکرد آن ها

 به کارگران و جوانان یونان و سایر دولت های اروپا می یابد.

عی در اروپا سال گذشته به سطوحی رسیدند که تنها با تمهیدات استبدادی قابل توقف تنش های ملی و اجتما

قۀ اعالن جنگ به طب نشانۀ ها اینهمۀ  اما در بلندمدت، ؛هداف فوری بستن مرزها، پناهندگان هستنداهستند. 

 کارگر کل اروپا است.
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 پیوستن شارلی ابدو به کارزار نژادپرستانه علیه پناهندگان در اروپا

 

 الکس النتیه

 کودک سه ساله ای -«آیالن کوردی»حمله ای چندش آور به  ، با«شارلی ابدو»هفته نامۀ فکاهی فرانسوی 

که سال پیش غرق شدنش در نزدیکی سواحل ترکیه به نماد هزینه های انسانی دهشتناک جنگ سوریه بدل 

 به کارزارِ رو به رشدِ نژادپرستی علیه پناهجویان خاورمیانه در اروپا پیوست. -شد

مالت بود؛ کسی که از ح« ریس»ر جهان را بهت زده کرده است، کاریکاتوریستِ تصویری که خوانندگان سراس

تروریستی ژانویۀ گذشته به دفتر سردبیری مجله، جان سالم به در برد. این کاریکتاتور، از فضای هیستریکی 

بهره برداری کرده است که اکنون رسانه های بین المللی با طرح ادعاهایی دربارۀ مشارکت پناهجویان در 

 دامن زده اند. به آن رض های جنسی شب سال نو در شهر کلن )آلمان(موجی از تع

، تعدادی «؟می شد، اآلن کی شده بودبزرگ کوچولو اگر آیالن »در زیر عنوان کاریکاتور که می پرسد « ریس»

کاریکاتور کشیده و این کودک غرق شده را در حالی نشان می دهد که بلند شده، بزرگ می شود، و در تصویری 

زده راه افتاده است؛ و بعد در پاسخ به سؤال پوزه ای شبیهِ خوک پیدا کرده، به دنبال یک زن بور وحشتکه 

 «.کسی که در آلمان انگلک می کند»باال می نویسد: 
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ر دِ»که سهل است می توانست در صفحات  -داوری های ضدّ یهودیرجوع وقیحانه به نژادپرستی و پیش

 با محکومیت بین المللی رو به رو شد. -درج شود ،نازی ها ، روزنامۀ تبلیغاتی«استورمر

« یسی.بی.س»، که به عنوان پناهنده در کانادا زندگی می کند، به خبرگزاری «آیالن»، عمۀ «تیما کوردی»

امیدوارم مردم برای درد خانوادۀ ما احترام قائل باشند. »است و افزود: « نفرت انگیز»گفت که این کاریکاتور، 

بزرگی برای ما بود. بعد از این تراژدی ما دیگر مثل سابق نیستیم. داریم سعی می کنیم کمی فراموش ضایعۀ 

 «.کنیم و به زندگی برگردیم. اما این که دوباره ما را جریجه دار کنند، منصفانه نیست

ۀ سال در ظاهر امر برای دفاع از آزادی مطبوعات، از حمل« حزب سوسیالیست»حتی در فرانسه که حکومت 

بهره برداری کرد، خوانندگان « ه تروریسمیجنگ عل»پیش برای راه اندازی کارزار ارتجاعی وحدت ملی حول 

 بسیاری نظراتی را در محکومیت این کاریکاتور نوشتند.

 2۰۰، چهار برابر شدن تعداد خوانندگان شارلی ابدو و رسیدنش به «لو فیگارو»به گفتۀ روزنامۀ دست راستی 

به خاطر تبلیغات رسمی بعد از حمالت، همراه بوده است با رسوایی های مکرّر این هفته نامه که هزار نفر 

ی م گرایش های لیبرتاریانخوانندگان شارلی ابدو که سابقاً محدود به »خوانندگان جدیدش را بهت زده کرد: 

لبی کیافته که الزاماً  شد که به این نوع طنز گزنده و خورنده عادت داشتند، به مخاطبین فراتری گسترش

 «.مسلک نیستند

امیدوارم که من کسی را شوکه نکنم، اما تصویر روی »نوشته بود: « لو فیگارو»یکی از خوانندگان در صفحۀ 

 «.جلد شارلی هم زشت است و هم مشوق زشتی

تی کارکنان نارشیسآ-نایکی دیگر از خوانندگان به سمپاتی های استالینیستی، سوسیال دمکراتیک و لیبرتاری

با یک روزنامۀ ارتجاعی که از طرف کمونیست های بورژوا مسلک »این هفته نامه اشاره کرده و نوشته بود: 

اداره می شود که انگشت وسط شان را به همه چیز و همه کس نشان می دهند، منتظر چنین نتایجی بودیم: 

 .«دارد، اما سر جنگ را باز می کند کاریکاتورهای بی مزه و ضعیف الحال که رسوایی می انگیزد، فروش

حملۀ شارلی ابدو به یک کودک بی گناه، به عنوان جزئی از کارزار بین المللی توجیه اخراج های گستردۀ 

 من شارلی»پناهجویان با متهم کردن آن ها به تجاوز، افشاگر تمام آن سازمان هایی است که مشوق کارزار 
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ادند؛ یعنی: رسانه های فرانسه و سایر کشورهای ناتو، حکومت حزب بودند یا خود را به آن وفق د« هستم

 سوسیالیست فرانسه و اقمار سیاسی متعددش.

کمیتۀ »این واقعه، تماماً مؤید ستون نوشته ای است که بالفاصله پس از حمله به شارلی ابدو در وب سایت 

ردۀ اردوگاه روریستی ستیزه جویان دست پرونوشتیم. این مطلب صریحاً حملۀ ت« بین المللی انترناسیونال چهارم

گرای خارجی برای جنگ امپریالیستی تغییر رژیم در های اسالمی را که خود تعلیم دهندۀ ستیزه جویان اسالم

سوریه هستند، محکوم کرد؛ اما در عین حال نسبت به ریاکاری سیاسی تمام و کمال مبلغین شارلی ابدو نیز 

 هشدار داد.

 ارلی ابدو نمایندۀ بهترین سنن کاریکاتور علیه سالطینشدر این نوشته با ادعاهای رسانه ها مبنی بر این که 

نمایندگان یک دورۀ روشنگری ». این کاریکاتوریست های اولیه، ، مخالفت کرداست 1۹تا  1۶اروپایی قرون 

شارلی  امتیازات اشرافی نشانه رفتند. امادمکراتیک بودند که حس تحقیر خود را علیه مدافعین نیرومند و فاسد 

 «.ابدو با تحقیر بی امان مسلمانان، فقرا و ناتوانان را به سخره گرفته است

فاع این که با د»در این مطلب نسبت به ماهیت ارتجاعی کارزار سیاسی حول این هفته نامه هشدار داده شد: 

 ندارند، مضحک است. فارغ یهستند و پیامد سیاس "احمز"کاتورهای آن ها همه یی ابدو ادعا کنیم کارلاز شار

نظامی رو به رشد خود درآفریقا و خاورمیانه تقال می  ۀاز این که حکومت فرانسه برای جلب حمایت از برنام

نئوفاشیست آن به سرعت در حال رشد است. در این بستر  "هۀ ملیبج"کند، فرانسه کشوری است که نفوذ 

رشد نوعی از جوّ ضدّ اسالمی سیاسی را تسهیل کرده است که شباهتی آزاردهنده  ،وسیاسی است که شارلی ابد

 «.دردا 1۸۹۰به عنوان یک جنبش گسترده در فرانسۀ دهۀ  یتیزی سیاسس دیبا یهو

سلمان ها از م شرارت بارشارلی ابدو با استفاده از کاریکاتورهای زمخت و مبتذلی که تصویری کلیشه ای و »

، یادآور انتشارات نژادپرستانۀ مبتذلی است که نقش برجسته ای در تقویت تحرکات ضدّ یهودی ارائه می کند

یهودی به کذب  رپس  از این که یک افسو  1۸۹4که در سال  ای داشتند، دوره "دریفوس ماجرای"فرانسه در 

 «.آلمان متهم شد، آغاز گردید به جاسوسی برای

رفت دو به خود گبیالست پس از حمالت شارلی اسکی که حزب سوامروز، تناقضات میان ژست های دمکراتی

ارلی من ش»دربارۀ کارزار را سال بعد هشدارهای اولیۀ سایت ما وقایع ، فاحش هستند. آن و پیامد یک سال بعد
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و  یم،حلی سال پیش بودمابات خشاهد گسترش جبهۀ ملی نئو فاشیست در انت ماثابت کرده است. « هستم

ست به سوی استقرار یک وضعیت یحرکت حزب سوسیالشاهد نوامبر در پاریس،  13وریستی پس از حمالت تر

 تر به جوّ ضد مسلمان ها.فوق العادۀ دائمی، الغای حقوق دمکراتیک پایه ای و دامن زدن بیش

 د متهم به ارتباط با حمالتاتا افر شدن استبرداشته  در حالدر درون حکومت حزب سوسیالیست، قدم هایی 

فرانسوی محروم شوند. جالب توجه است که مقامات حزب سوسیالیست خود دو سال  تابعیتوریستی، از تر

پیش، تنها چند ماه قبل از حمالت شارلی ابدو، محرومیت از تابعیت فرنسوی را محکوم کرده بودند. این سیاست 

یان در جر تابعیت فرانسوی از ییهودهزاران محرومیت برای مقامات فاشیست فرانسوی  اقدام یادآور ،بدنام

 پا است.وهای مرگ نازی ها در ار اردوگاهجنگ جهانی دوم و تا پیش از اخراج آن ها به 

من شارلی »و شووینیسم فرانسوی، کارزار « جنگ علیه تروریسم»پس از گذشت یک سال از تشدید بی وقفۀ 

تصور به  که سابقاً غیرقابلاست نشان داد که مکانیسمی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست هایی « هستم

ر راهپیمایی کردند، د« هستممن شارلی » شعارهاینظر می رسید. میلیون ها نفری که یک سال پیش با 

حرکتی  -سهدر فران ییم پلیسژمسیر حرکت به سوی استقرار یک ر درتحلیل نهایی به عنوان سیاهی لشکر 

 قرار گرفتند. سوء استفادهمورد  -روی داشته استیشپکه بسیار 

حملۀ شارلی ابدو به آیالن کوردی، نشان می دهد که خصلت هفته نامه خود نقش کم اهمیتی در توانایی حزب 

آن دسته د. نبو« من شارلی هستم»سوسیالیست به حملۀ وحشایانه به حقوق دمکراتیک تحت پوشش کارزار 

ا کمفرمح نشریهمراهان و خوانندگان اصلی که بر کارکنان، ه مسلک بورژوا و ناهای لیبرتاری«کمونیست» از

احساسات ضدّ  مملو ازطی دهه ها  -نما می نامیمیک الیۀ ممتاز طبقۀ متوسط که ما چپیعنی  -هستند

 .شده اندحامی جنگ  و مسلمان

استحالۀ این الیه به یک پایگاه اجتماعی برای سیاست های فاشیستی، در زندگینامۀ برخی ازشخصیت های 

 مرتبط با شارلی ابدو منعکس می شود. ۀباقی ماند برجسته تر

و عضو سابق  1۹۶۸عمومی  باص، یکی از رهبران اتحادیۀ دانش آموزان دبیرستان در دورۀ اعت«رومان گوپیل»

ی از مشاورین کنونی، یک« حزب ضدّ سرمایه داری نوین»)گرایش پابلوئیستی( و پیشینۀ « لیگ کمونیست»

بود و شارلی ابدو رسماً از این کارزار حمایت  1۹۸1، کمدین، در سال «کُلوش»ی کلیدی کارزار ریاست جمهور
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، تهاجم امریکا به عراق در سال 1۹۹۰کرد. او تا جایی پیش رفت که از جنگ های ناتو در یوگسالوی در 

 حمایت 2۰11)که حتی حکومت فرانسه هم با آن مخالف بود( و همین طور جنگ ناتو در لیبی در سال  2۰۰3

 کرد.

که در شارلی ابدو کار می کرد و اکنون مدافع « حامی سکوالریسم»، ژورنالیست و فعال «کارولین فورست»

 راب درصرف سوسیس و ش» کمپین است، علناً ازلغو تابعیت فرانسوی از سوی حزب سوسیالیست  سیاست

هدف ، راطی راه اندازی شداین برنامه که از طرف گروه های راست اف هدف از حمایت کرد.« ورگوت دُ محلۀ

با نوشیدن شراب و خوردن گوشت خوک در  «گوت دور»آزار دادن مسلمانان نمازگزار در محلۀ کارگرنشین 

 .بود مجاورت آن ها

حملۀ توهین آمیز اخیر شارلی ابدو به یک پسربچۀ بی دفاع که جان داده است، نمونه ای است از ضدیت این 

 .نیروها با حقوق دمکراتیک

 2۰1۶ژانویۀ  1۶
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 رسانه های آلمان و هیستری نژادپرستانه

 پیتر شوارتس

رسانه های آلمان به بهانۀ موارد ادعایی آزار و اذیت جنسی در شهر کلن، یک کارزار هیستریک و نژادپرستانه 

 را بر ضدّ میلیون ها مهاجر و مسلمان به راه انداخته اند.

سال نو، هزاران نفر از مردم در کلن و سایر شهرهای بزرگ سرتاسر آلمان برای برپایی جشن جمع شدند. شب 

به  در جشن ها بود، و« فضای شادمانی» وجود روز بعد، پلیس گزارشی مطبوعاتی را منتشر کرد که حاکی از

 ارزیابی می کرد.« در مجموع مسالمت آمیز»عالوه عصر آن روز را 

یک روز بعد، دومین بیانیه صادر شد که برای نخستین بار به وقوع حمالتی به زنان اشاره داشت. با این حال 

( در کلن، طی یک CDU« )اتحادیۀ سوسیال دمکرات»، شهردار مورد حمایت «هنریت رکر»ژانویه،  ۵روز 

ه ساکن دنشواهدی در دست نیست که نشان دهد کسانی که به عنوان پناه»کنفرانس مطبوعاتی گفت که 

 «.کلن هستند در بین تدارک دهندگان حمالت بوده اند

سوء استفاده های جنسی گسترده، کارزاری هیستریک را علیه جمعیت  دربارۀ یهایاما ناگهان رسانه ها با ادعا

هاجر مظنونین م« اکثر»ژانویه، افسران ناشناس پلیس به رسانه ها گفتند که  ۷مهاجرین به راه انداختند. روز 

نفر پناهنده بودند. در بین  1۸مظنون،  31ژانویه از سوی وزارت داخلۀ فدرال اعالم کرد از  ۸ند. گزارش بود

 مظنونین، دو آلمانی و یک امریکایی بوده اند.

نفر رسید. تاکنون،  4۰۰به بیش از  1۷۰ژانویه بود که شمار افراد مدعی آزارهای جنسی، از  12و  ۸بین روزهای 

 اند که آن ها نیز سپس آزاد شده اند.شده اشت تنها دو نفر بازد

اشاره دارند. رسانه  آمیز تحریک به جنحالآن چه واقعاً در کلن رخ داد هنوز روشن نیست. برخی گزارش ها 

کم یک مأمور مخفی پلیس به جمعیت گزارش داده اند که دست« سی.ان.ان»های مختلف بین المللی، از جمله 

 رار گرفته بوده است.قمورد تهاجم  این خانم نیزرش داد که و سپس گزا بود نفوذ کرده

به زنان تعرض کرده باشند. متأسفانه، چنین رفتاری در گردهمایی های  اوباشالبته این احتمال هست که 

بزرگ تقریباً هر جای جهان امری غیرمتداول نیست، به خصوص جاهایی که مشروبات الکلی آزادانه و بی 
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بیش  )لوئیزیانا(« نیو اورلیانز»در « ماردی گرا»جشن های سال قبل  مثال شوند؛ به عنوانرو می محدودیت سِ

« جشن اکتبر»مورد به دلیل بزهکاری بود. در  ۵۰نفر بازداشت شدند، که از این تعداد  14۰از 

(Oktoberfest سال گذشته در مونیخ، شمار ادعای تعرض جنسی به )مورد افزایش یافت. 2۰ 

 ست، این حملۀ وحشیانۀنیت ابا درنظر داشتن فقدان شواهد اثبات آن چه که فعآلً بیش از اظهار به هر حال،

 اری را به راه انداختهزعد سیاسی می توان توضیح داد. احزاب سیاسی و رسانه ها کاربُ درتنها  درانه ها را سر

 رممکن به شمار می رفت.یاند که چندین دهه در آلمان غ

ی، نژادسازی های ، رسانه ها از همان اشکال نفرت انگیز کلیشه «رایش سوم»از سقوط  سال پس ۷۰تقریباً 

ر، یکی باری دیگ ، استفاده می کنند.ندتداش خصصدر آن ت ها که نازی با همان دغدغه های جنسی پارانوئیدی

انسان » از رسانه های بی شرم آلمان تصاویری از زنان اروپای شمالی را نشان می دهند که طعمۀ مشتی

 سیاه چرده شده اند. (untermenschen) «پست

، روی جلد خود تصویر یک زن «فوکوس»روز شنبه، مجلۀ 

برهنه را نشان داد که آثار پنجه های سیاه آن را پوشانده بود. 

تصویر بدن یک زن « سوددیچه سایتونگ»نسخۀ این هفتۀ 

نگ چسفید را نمایش داده که یک دست سیاه، بر آلت تناسلی او 

زده است. عالوه بر این روزنامۀ مذکور این تصویر را در سطح 

 گسترده روی فیسبوک منتشر کرد.
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« سوددویچه»وقتی موجی از اعتراض آغاز شد، 

عذرخواهی کرد. با این حال، سردبیر اصلی 

، از عذرخواهی «اولریش رایتس»، «فوکوس»

ما چیزی را ترسیم »امتناع کرد، به این دلیل که 

او ادعا «. کنیم که متأسفانه دارد رخ می دهدمی 

کرد هر کسی که اعالم کرده این طرح جلد 

 «.از حقیقت واهمه دارد»نژادپرستانه است، 

د. ورسات این کثافت کاری نژادپرستی را فراهم می کننیاین فقط ژورنالیست های منحط نیستند که بساط سُ

دانشگاه »ز ا« یورگ بابروفسکی»مل می شوند. مثالً پروفسور آکادمیسین های برجستۀ آلمانی هم دارند وارد ع

را « مانرسانه های اصلی آل»نوشته و « سایتونگ بازلر»، ستونی را در نشریۀ راست افراطی «هومبولت برلین

نان ز ربودنشب سال نو، صدها مرد عرب به تعرض جنسی، تحقیر و »متهم به سکوت در زمانی می کند که 

 «.جامع کلن اقدام کردند در میدان کلیسای

این کارزار نژادپرستانه، پایۀ وسیع مردمی ندارد؛ بلکه این نخبگان سیاسی هستند که آن را تحریک و هدایت 

 می کنند.

، تعرضات مشابهی رخ می 2۰14اگر یک سال پیش، در شب سال نوی »می نویسد: « اشپیگل»نسخۀ جدید 

ای می  هر حمله»می افزاید: « اشپیگل«. »عات داخلی بدل شده بودداد، متأسفانه تنها به سوژه ای برای مطبو

توانست درست به همین صورت خوراک هیجانات ملی را فراهم آورد؛ قتل یک کودک در پارک یا هر جرم 

دیگری اتفاق می افتد، ترس و وحشت های اولیه غلیظ می شوند، کلیشه های همیشگی ترکیب می شوند و 

 «.انحا در این ماجرا دخیل دانسته می شوندخارجی ها به نحوی از 

اعالم  «اشپیگل»به کارزار رسانه ها مشروعیت نبخشد. « اشپیگل»اما این گفته ها مانع از آن نمی شود که 

 را نشان می دهد.« اصول ارزشی ما»می کند که رویدادهای کلن، نیاز به تقویت پلیس برای دفاع از 

وحۀ این سرل-«حزب چپ»است چرخش داشته است، به طوری که حتی مختصات سیاسی آلمان، تاکنون به ر

بر صداهایی که خواهان یک دولت مقتدر هستند صحه می گذارد. چرخش همگانی به راست  -بی جربزه گی
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در تمامی بخش های دستگاه سیاسی، در واقع هیچ ارتباطی به رویدادهای کلن ندارد. بلکه در عوض تماماً با 

 تاریسم آلمان پیوند دارد.صعود دوبارۀ میلی

و مقامات حکومت فدرال، پایان منع سیاست خارجی « گاوک»اکنون دو سال از زمانی می گذرد که پرزیدنت 

، وزیر خارجۀ حزب سوسیال «نمایریفرانک والتر اشتا»را اعالم داشتند و عنوان کردند که آلمان، به بیان 

از آن زمان تاکنون، «. که دربارۀ سیاست خارجی نظر بدهدبزرگ تر از این است که از بیرون معر»دمکرات، 

)اوکراین(، با مشارکت نیروهای اعزامی ناتو علیه روسیه حمایت « یفکی»حکومت از کودتای دست راستی در 

سرباز اعزام کرده و مأموریت نظامی در افغانستان را تمدید کرده است. اخیراً، جت های  «مالی»کرده است، به 

 آلمان نیز به کارزار بمباران سوریه پیوستند.تورنادوی 

اما با وجود تالش های شدید، نخبگان حاکم از درهم شکستن مقاومت ریشه دار اقشار وسیع اجتماعی در برابر 

بوندس »میلیتاریسم ناتوان بوده اند. و اکثریت مطلق آلمانی ها هنوز با مأموریت های خارجی و عملیات جنگی 

( مخالف اند. اکنون مسألۀ خشونت جنسی علیه زنان، در تالش برای غلبه بر این مقاومت )نیروهای مسلح« ور

تانۀ نمایی و استفاده می شوند. کارزار نژادپرسدارد به کار گرفته می شود. رویدادهای کلن برای این مقصود بزرگ

 انه.خلۀ نظامی در خاورمیاتهام پراکنی نسبت به پناهجویان و مهاجرین، ابزاری است برای تدارک گسترش مدا

تجربۀ سرتاسر تراژیک و فاجعه بار قرن بیستم، مؤید آن است که طبقۀ حاکم آلمان نمی تواند بدون بازگشت 

 به نژادپرستی و استقرار یک رژیم تمامیت خواه، به جنگ افروزی بپردازد.

(. این Er ist wieder da) «او بازگشته است»طی ماه های اخیر، محبوب ترین فیلم آلمان، عبارت بود از 

فیلم یک فانتزی سیاسی طنزآمیز است که نشان می دهد چگونه هیتلر پس از زنده شدن و برخاستن از پناهگاه 

خود در جنگ جهانی دوم، فعالیت سیاسی خود را با استفاده از رسانه های مدرن از نو می سازد. طی هفتۀ 

 قعیت بدل شده است.فیلمساز به بخشی تلخ از وا این گذشته، طنزِ

 2۰1۶ژانویۀ  12
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 ، یک میلیون نفر به اروپا گریختند۲۰۱۵در سال 

 

 اندره دیمن

امپریالیسم امریکا و اروپا در سوریه، افغانستان و عراق شعله ور ساختند، منجر به آن چیزی جنگ هایی که 

شده است که شاید بتوان بزرگ ترین بحران پناهندگی تاریخ بشر نامید. هفتۀ گذشته سازمان ملل متحد اعالم 

میلیون نفر  ۶۰ر از مرز برای نخستین با»کرد شمار افرادی که وادار به گریختن از کشورهای خود شده اند، 

 «.فراتر رفته است

(، بالغ بر یک میلیون تن از این پناهندگان، به IOM« )سازمان بین المللی مهاجرت»به گزارش روز دوشنبۀ 

 دنبال پناهجویی در اروپا بودند.

، به عنوان سال مصیب بشر و 2۰1۵سال »، طی بیانیه ای گفت: IOM، مدیر کل «ویلیام لیسی سویینگ»

 «.راژدی های مهاجرت در یاد خواهد ماندت
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هزار پناهنده در هنگام گریختن از کشورهای خود کشته شده بودند،  ۵سویینگ خاطرنشان کرد که بیش از 

میلیون ها تن به »نفر می شود که در دریاهای مدیترانه و اژه غرق شدند، در حالی که  3۹۶2این رقم شامل 

 «.تیز و تشویش اذهان عمومی تبدیل شده اندقربانی و هدف سیاست های بیگانه س

یازده پناهجوی دیگر، شامل سه کودک، روز سه شنبه پس از غرق شدن قایق چوبی آن ها در دریای اژه جان 

ین بر مرگ بارترین مسیر مهاجر»باختند. به گفتۀ سازمان ملل، مسیر ترکیه به یونان از دریای مدیترانه، به 

 ست.مبدل شده ا« روی سیارۀ ما

« دهید کودکان را نجات»بیش از یک سوم پناهندگانی که وارد اروپا می شوند، کودکان هستند. بنیاد خیریۀ 

اروپا کار بسیار اندکی برای محافظت از و کمک به »ضمن واکنش تند به داده های اخیر، اعالم کرد که 

این سازمان «. ل ما انجام می دهدکودکان آسیب پذیر پناهنده و جلوگیری از غرق شدن خانواده ها در سواح

وقتی کودکان در مقابل درهای ما جان می دهند، باید اقدام جسورانه تری انجام دهید. هیچ »اعالم کرد: 

 «.اولویت مهم تری نمی تواند وجود داشته باشد

ست این وفعالین بشرد»، کمیساریای عالی امور پناهندگان، در ارتباط با این ارقام گفت: «آنتونیو گوترس»

 «.سازمان دیگر قادر به ارائۀ حداقل حمایت در ارتباط با محافظت و فعالیت های نجات غریق نیستند

اگر امروز شما یک پناهنده باشید، شانس تان برای رسیدن به خانه بسیار پایین تر از هر زمان »گوترس گفت: 

بازگشتند،  2۰14المللی در سال  هزار پناهجوی بین 124تنها «. سال گذشته است 3۰دیگری طی بیش از 

 سال پیش این رقم به یک میلیون می رسید.  1۰درحالی که 

را به اسم رمز بمباران و تاراج کشورهای بی دفاع تبدیل « حقوق بشر»قدرت های غربی در همان حال که 

مالً ا می رسد، کاکرده اند، با همین بحران پناهندگی افشا می شوند، چرا که وقتی نوبت به مرزهای خود آن ه

بی اعتنا هستند. آن ها به جای ارائۀ کمک و همیاری با هزاران انسانی که در سواحل « حقوق بشر»به همین 

شان غرق می شوند، از بحران پناهندگی به عنوان بهانه ای برای تشدید تحرکات جنگی و حمله به حقوق 

 دمکراتیک در داخل کشورهای خود استفاده می کنند.

آلمان در همان حال که ژست حامی پناهجویان را گرفته است، میزان اخراج ها )دیپورت( را به شدت حکومت 

 3۶3هزار و  1۸گسترش داده است و در عین حال از کمک های اجتماعی به پناهندگان می کاهد. این کشور 
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ر از ج شدند و بسیار بیش تاخراج کرد، یعنی تقریباً دو برابر تعدادی که سال گذشته اخرا 2۰1۵نفر را در سال 

هزار نفر دیگر در حال حاضر در آلمان اقامت دارند که درخواست شان  1۹. 2۰12در سال  ۶۵1هزار و  ۷رقم 

برای پناهندگی رد شده و در ترس دائمی از اخراج به سر می برند. حکومت آلمان در پشت پرده در حال طراحی 

 است. آتیور اخراج های گسترده در سال برنامه هایی برای استفاده از ارتش به منظ

میلیارد دالر به ترکیه به  3طالیه دار تالش اتحادیۀ اروپا برای توافق بر سر پرداخت تقریباً  ،مقامات آلمان

میلیون نفر از  2.2منظور جلوگیری از ورود پناهجویان خاورمیانه به اروپا از طریق مسیر زمینی هستند. تقریباً 

ریخته اند، و حکومت ترکیه مانع از ورود آن ها به اروپا شده است و به همین دلیل این افراد مردم به ترکیه گ

 در شرایط منزجرکننده در داخل کمپ های پناهندگی به سر می برند.

در شرایطی که اکثر راه های زمینی به اروپا بسته شده اند، پناهندگانی که در جستجوی گریختن به اروپا 

ه اند که برای رسیدن به جزایر یونان در دریای توفانی اژه، خطر سفر از طریق دریا را به جان هستند، وادار شد

 بخرند.

هزار تن از طریق زمینی  3۰نفر از این مسیر رسیده اند، در حالی که تنها در حدود  ۷۵2هزار و  ۸1۶قریب به 

 ای بستن مرزهای خارجی خود.سفر کردند. این گواهی است بر تالش های بی رحمانۀ اتحادیۀ اروپا بر

ان احساسات انس خود را موافق با حکومت سیریزا در یونان که امسال در کمپین انتخاباتی خود تالش کرد

، عالوه بر تسلیم تام و تمام خود در برابر خواسته نشان دهد دوستانه و حامی پناهجویان در بین کارگران یونان

 به عنوان نگهبان قدرت های بزرگ تر اروپایی در مرزها تن داد. های ریاضتی مقامات اروپا، به نقش خود

شاعر یونانی، به یک کمپ غول پیکر بازداشت  ،«سافو» ، زادگاه«لسبوس»برای این منظور، جزیرۀ یونانی 

هزار پناهنده امسال به لسبوس رسیدند، یعنی بیش از پنج برابر تعداد ساکنین  4۵۰تبدیل شده است. نزدیک به 

 هزار تن نیز تنها در روز دوشنبه سر رسیدند. 4دائمی جزیره. بالغ بر 

 مؤدبانه یاصطالح ؛است «Hotspot»سوم به مو ۀ اروپایاتحاد یپناهجویین کمپ این جزیره، محل نخست

د. پناهجویان در حالی که تحت نظارت گارد پلیس و ردوگاه کار اجباری نداربرای توصیف آن چه که کم از ا

 در محاصرۀ سیم های خاردار هستند، در شرایط بسیار کثیف و نامطبوعی نگهداری می شوند.
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را یافت اما مجوز عکس برداری نگرفت، وضعیت « Hotspot»خبرگزاری رویترز که اجازۀ بازدید از این 

درجۀ سلسیوس  ۶با فرارسیدن شب و کاهش دمای هوا به تقریباً »اسفبار پناهجویان را این گونه توصیف کرد: 

تر، مردم دسته دسته در بین کوهی از چمدان ها ازدحام می کنند، و تکه های مقوا درجۀ فارنهایت( یا کم 43)

ان به یون«. گِل می شود ،زمین خاکی همی سوزانند. هر بار که باران می بارد، این قطع ردن خودکرا برای گرم 

 به مراتب رقت انگیزتر را دایر خواهد کرد. که چهار کمپِ است اتحادیۀ اروپا وعده داده

د وارد نمطابق با داده هایی که سازمان ملل هفتۀ گذشته منتشر کرد، یک میلیون پناهنده ای که توانسته ا

 ۵۹.۵خاک اروپا شوند، بخشی از پنج میلیون نفری هستند که به تازگی امسال آواره شده اند. این عالوه بر 

 آواره شدند. 2۰14میلیون نفری است که تا اواخر سال 

اما ارقام سازمان ملل تنها نیمۀ نخست امسال را دربرمی گیرند، یعنی تا پیش از افزایش عظیم شمار مردمی 

جنگ داخلی حاصل از مداخالت قدرت های غربی می گریزند. این بدان معنا است که به محض به  که از

 خواهد رسید. 2۰1۵میلیون نفر در سال  ۷۰روزرسانی داده ها، شمار مردم آواره در سطح جهانی، به رکورد 

ستان می نگ در افغاننیمی از کسانی که امسال از مدیترانه گذشتند، پناهجویان سوری بودند. کسانی که از ج

درصد را تشکیل می دادند. بنابراین بیش از سه چهارم کسانی که  ۷درصد و پناهجویان از عراق  2۰گریختند، 

به دنبال پناهندگی در اروپا هستند، در تالش برای فرار از جنگ هایی هستند که مستقیماً از سوی امپریالیسم 

 .انده امریکا و اروپا در خاورمیانه شعله ور شد

قدرت های اروپایی کمر به تشدید سرکوب های خود در سال جدید بسته اند. همین ماه، کمیسیون اروپا طرح 

)آژانس کنترل مرزی اتحادیۀ اروپا( اعالم کرد. « فرانتکس»هایی را برای دو برابر کردن بودجه و پرسنل 

رای ب خودشتی ها و هلیکوپترهای همراه با ک« سریعمداخلۀ  یگان های»ایجاد نیروی  ور باکمیسیون مذک

 متعهد به گسترش نظامی گری این سازمان شد.، ممانعت از ورود پناهجویان و باز گرداندن آن ها

 2۰1۵دسامبر  23
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 چون یک دشمن مهاجمحکومت های اروپا و برخورد با پناهجویان هم

 پیتر شوآرتس

ترین بحران پناهندگی از زمان جنگ جهانی دوم را تجربه می کند. تصاویر ناگواری اروپا در حال حاضر بزرگ

که روزانه در سطح جهان ارسال می شود، یادآور رویدادهای بی رحمانۀ آن دوران است: پناهندگان بی رمق و 

ون گله ای به چدرمانده ای که پشت سیم های خاردار به دام افتاده اند، مورد بدرفتاری قرار می گیرند و هم

اردوگاه اعزام می شوند، شماری زیادی شان در دریا جان می دهند یا در کامیون ها خفه می شوند. در جمهوری 

چک، برای شناسایی پناهندگان با نوشتن عدد بر روی بازوهایشان آنان را شماره گذاری می کنند، درست مانند 

 زندانیان اردوگاه های کار اجباری نازی ها.

چون یک نیروی متخاصم تهاجمی رفتار می کنند. این را به های اروپا با این موج پناهندگان، همحکومت 

ای آن اگر بر»روشنی در عبارات نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان می توان دید که در بروکسل گفت: 

خواهد  ن یک شکست اخالقیها )پناهندگان( این تصور را به وجود بیاوریم که مورد استقبال قرار می گیرند، ای

 «.باید این را برایشان روشن کنیم: این جا نبایید»او ادامه داد: «. بود

مالحظات اوربان، یک سیاستمداران راست افراطی، منجر به بروز انتقادها و خشمی شده است که عموماً 

است و اوج تجلی خود را در آزار او که یادآور اخالقیات نازی ها « اخالقیات»متظاهرانه و فریبکارانه بوده. اما 

و اذیت بی رحمانۀ پناهندگان می یابد، در مورد همۀ دیگر حکومت های اروپا و اتحادیۀ اروپا به طور کلی 

 صدق می کند. با این تفاوت که صرفاً کمی در انتخاب کلمات خود محتاط تر هستند.

ساخت حصارهای مرزی،  -نبال می کندتمهیداتی که مجارستان در حال حاضر با بی رحمی تام و تمام د

استفاده از گاز اشک آور و ارتش علیه پناهندگان، نگهداری پناهجویان در اردوگاه هایی با وضعیت بهداشتی 

 مدت های مدید در دیگر جاها نیز صورت گرفته است. -باراسف

گان در اختیار دولت های عضو میلیارد یورو بابت پناهند 2.2، اتحادیۀ اروپا مبلغ 2۰11و  2۰۰۷بین سال های 

خود قرار داد، اما تنها جزئی ناچیز از این پول صرف اسکان و ادغام آن ها در جامعه شده است. تقریباً نیمی از 

 این پول، یعنی یک میلیارد یورو، به سمت محافظت از مرزها جریان یافته است: ساخت حصار، نظارت و کنترل.
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، با حمایت اتحادیۀ اروپا، برای مسدود کردن مرزهای خود با ترکیه، حصارهایی سه سال پیش، یونان و بلغارستان

را ساختند که از سوی افسران پلیس حفاظت می شد. این حصار، صدها هزار پناهنده را وادار کرده است که 

را از  ودمسیر پرخاطرۀ دریای مدیترانه را پیش بگیرند، به طوری که هزاران نفر به دنبال آن در دریا جان خ

ی اسپانیا، با یک حصار شش متری محافظت می شود، پناهندگان به کرّات در «سئوتا»دست می دهند. شهر 

 چون ماهی های درون تیر، گیر افتاده و کشته می شوند.این جا هم

محبوس کردن پناهندگان در شرایط غیر انسانی، اختراع اوربان نیست. در یونان، شرایط فاجعه بار مشابهی 

کمفرما است که از زمان فرورفتن عمیق تر این کشور به فقر و فالکت در نتیجۀ سیاست های ریاضتی ح

آلمان هم وادار شد اعتراف  FAZتروئیکا، اساساً از سوی رسانه ها گزارش نمی شود. حتی روزنامۀ محافظه کار 

ی مرزی، در واقع به همان مجارستان با ساخت حصار و طرح مدیریت فرایندهای پناهجویی در نواح»کند که 

چیزی جامعۀ عمل می پوشاند که آلمانی ها، اتریشی ها و فرانسوی ها به عنوان یک راهکار ستایش می کنند 

 «.و و از سوی یونان و ایتالیا نیز درخواست می شود

دهای به نها روز جمعه، صدراعظم آلمان، آنگال مرکل و رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا اوالند، نامه ای مشترک را

اتحادیۀ اروپا تقدیم کردند که سیاست های غیرانسانی قدرت های امپریالیستی را افشا می کند. آن ها بر ایجاد 

مراکز ثبت نام در ایتالیا، یونان و سایر دولت های عضو اتحادیۀ اروپا اصرار دارند، همراه با ارائۀ یک تعریف 

 م آور برای توزیع پناهندگی در تمامی کشورهای عضو.و یک سیستم الزا« کشور مبدأ امن»مشترک از 

شهرت دارد، اردوگاه های بزرگی در نزدیک مرز هستند که پناهندگان تا « نقطۀ داغ»مراکز ثبت نام که به 

یلیون ، به آن معنا است که م«کشور مبدأ امن»زمانی که دیپورت شوند در آن در توقیف به سر می برند. تعریف 

 ر حقی نسبت به روال قانونی پناهجویی نخواهند داشت.ها پناهنده دیگ

که پناهندگان را به باقی ماندن در نخستین کشور  -حکومت آلمان تنها پس از سقوط مقررات دوبلین در عمل

مسألۀ توزیع پناهندگان به تمامی کشورهای اتحادیۀ اروپا را مطرح  -اتحادیۀ اروپا پس از ورود وادار می کند

ی که پناهندگان در ایتالیا، یونان و سایر کشورها متمرکز بودند، برلین سفت و سخت از هر گونه کرد. تا زمان

 تغییر در سیاست خودداری کرده بود.
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مسئولیت حکومت های اروپا در قبال بحران پناهندگی، محدود به سیاست های کنونی آن ها نمی شود. این 

به گریختن از کشورهایشان واداشته است نیز هستند. جنگ  حکومت ها مسئول ویرانی ای که میلیون ها تن را

های استعماری در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن و سایر کشورها به دست قدرت های اروپایی در اتحاد 

با ایاالت متحدۀ امریکا، زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی تمامی جوامع را نابود و عمالً آن ها را به یک 

 ه مبدل کرده اند.مشت ویران

ویرانی اجتماعی در نتیجۀ سیاست های ریاضتی در اروپا نیز خشونت امپریالیستی را تکمیل می کند. آیا کسی 

فروافتاد و سرمایه داری در اروپای « پردۀ آهنین»وعده های آزادی، دمکراسی و رفاه آینده را در زمانی که 

نج سال، دیوارهای جدیدی در حال ساخته شدن هستند و شرقی معرفی شد، به یاد دارد؟ با گذشت بیست و پ

وضعیت اجتماعی وخیم تر از هر زمان دیگری است. صدها هزار نفر از اروپای شرقی و بالکان گریخته اند، چرا 

در قوانین، روشی است برای محروم کردن آن « کشورهای مبدأ امن»که آینده ای ندارند. اکنون مطرح شدن 

 رای فرار از فالکت خود.ها از هر ابزاری ب

شقاوتی که طبقۀ حاکم در اروپا در برخورد با پناهندگان به کار می بندد، تندترین تجلی خصومت آن با کل 

طبقۀ کارگر است. این برخورد در نقطۀ مقابل موج همبستگی و همدلی نسبت به پناهندگان از سوی بخش 

 های وسیعی از مردم قرار دارد.

در یونان دیده ایم، یعنی جایی که یک برنامۀ ریاضتی بی رحمانه از پس برنامۀ بعدی  ترهمان طور که پیش

می آید، جامعۀ سرمایه داری هیچ چیزی برای تودۀ وسیع مردم ندارد به جز فقر و سرکوب و جنگ هر دم 

تلزم مبارزه سفزاینده. طبقۀ کارگر اروپا می بایست متحد شود و سرنوشت جامعه را در دستان خود بگیرد. این م

برای یک برنامۀ سوسیالیستی و بنا نهادن یک حزب نوین و انقالبی است. دفاع از پناهندگان، یک جزء الینفک 

 از چنین مبارزه ای است.

 2۰1۵سپتامبر  ۵
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 چه کسی مسئول بحران پناهندگی اروپا است؟

 بیل فن آوکن

تصاویر دلخراش یک پسربچۀ سه سالۀ سوری که با امواج آب به ساحلی در ترکیه رسیده و با صورت روی 

بی جان او را در آغوش داشت، موجب شد شن های ساحل آرام گرفته بود، و سپس تصاویر امدادگری که پیکر 

 که مردم سرتاسر جهان بحران وخیمی را که در مرزهای اروپا رخ نشان می دهد، لمس کنند.

، اهل کوبانی بودند، که همراه با صدها هزار نفر دیگر از کشور می «إیالن کردی»خانوادۀ این کودک به نام 

و کارزار بمباران های شدید امریکا، از این شهر شمال گریختند. محاصرۀ طوالنی مدت شهر به دست داعش 

سوریه تنها ویرانه ای بر جای گذاشته است، تمام خانه ها و زیرساخت های آب، برق، بهداشت و درمان ویران 

نفری بود که در تالش برای رسیدن به یونان غرق شده بودند، از جمله  12شده است. این پسربچه یکی از 

ساله اش. پدر پریشان حال او، تنها عضو باقی ماندۀ خانواده، گفت که می خواهد با اجساد آن  مادر و برادر پنج

 ها به سوریه بازگردد، به بستگانش گفت که تنها امیدوار است بمیرد و در کنار آن ها دفن شود.

ترانه از دریای مدی بابت این مرگ و میرها، که تنها نمونه ای از هزاران نفر دیگری است که در تالش برای عبور

جان باخته اند یا در کامیون های پرازدحام و بیش از حد داغ دچار خفگی شده اند، می توان انگشت اتهام را به 

 سوی بسیارانی نشانه رفت.

ند زندگی می ک« بریتیش کلمبیا»حکومت حزب محافظه کار کانادا، درخواست عمۀ این پسر بچه را که در 

 ه خانوادۀ إیالن نادیده گرفت.برای اعطای پناهجویی ب

کشورهای اتحادیۀ اروپا در مواجهه با موج صعود پناهندگی، با توقیف و بازداشت، حصارکشی، برپا کردن اردوگاه 

« دژ اروپا»های پناهندگی و اعزام پلیس ضدّ شورش پاسخ داده اند؛ همگی این ها تالشی است برای ایجاد 

خانوادۀ إیالن را در پشت درها نگاه می دارد و هزاران هزاران نفر را به مرگ که خانواده های درمانده ای مانند 

 محکوم می کند.

اما امریکا چه طور؟ سیاستمداران و رسانه های امریکا عامدانه در مورد نقش محوری واشنگتن در ایجاد این 

 تراژدی در مرزهای اروپا سکوت اختیار می کنند.



2۶ 

 نمی توان از اروپا انتظار داشت»وایل این هفته در سرمقاله ای اعالم کرد ا« واشنگتن پست»به عنوان مثال 

. «تر از همه سوریه سرچشمه می گیرد، حل کندکه خودش مشکلی را که از افغانستان، سودان، لیبی و مهم

 یریشه های این فاجعه در بحران هایی نهفته است که اروپا نم»در نوشته ای مشابه گفت: « نیویورک تایمز»

 «تواند به تنهایی حل کند: جنگ در سوریه و عراق، هرج و مرج در لیبی...

شده است، چیست؟ پاسخ به این پرسش، تنها « فاجعه»های بحران این کشورها که منجر به این « ریشه»اما 

 با سکوت یک مجرم رو به رو بوده است.

دگی به اروپا قرار دارد، به این نتیجۀ هرگونه مالحظۀ جدی نسبت به آن چه که در پس این موج صعود پناهن

گریزناپذیر می انجامد که این وضعیت نه تنها یک تراژدی، که یک جنایت است. به طور دقیق تر، این محصول 

جانبی سیاست جنایتکارانۀ تجاوزات جنگی و مداخالت برای تغییر رژیم است که امپریالیسم امریکا، با کمک 

 ی خود بی وقفه دنبال کرده است.و همدستی متحدین اروپایی غرب

، طبقۀ حاکم امریکا به این نتیجه رسید که آزاد است از توان نظامی بی 1۹۹1با انحالل اتحاد شوروی در سال 

رقیب خود به عنوان ابزاری برای جبران انحطاط اقتصادی بلندمدت سرمایه داری امریکا بهره برداری کند. 

امی، استراتژی اعمال هژمونی خود بر بازارها و منابع کلیدی مواد خام را که واشنگتن با استفاده از تجاوزات نظ

 در وهلۀ نخست از مناطق غنی انرژی خاورمیانه و آسیای مرکزی شروع می شود، آغاز نمود.

نبال به د« وال استریت ژورنال»این استراتژی، به شکل زمختی در شعاری جمع بندی شده بود که روزنامۀ 

 «.زور جواب می دهد»مطرح کرد:  1۹۹1لیه عراق در سال نخستین جنگ ع

آن چه جهان در موج امروزی تقالی پناهندگان درمانده برای رسیدن به اروپا شاهد است، پیامدهای این 

 سیاست است که در کل دورۀ گذشته دنبال شده.

سالح »با دروغ هایی دربارۀ آغاز و « جنگ علیه تروریسم»چندین دهه جنگ در افغانستان و عراق، که به بهانۀ 

 عراق توجیه شد، تنها به ویرانی کل جوامع و کشتار صدها هزار مرد و زن و کودک انجامید.« های کشتار جمعی

ناتو برای تغییر رژیم از راه رسید که منجر به سقوط حکومت -به دنبال این دخالت ها، جنگ به رهبری امریکا

حاً وضعیت ورشکسته مبدل کرد که با درگیرهای مداوم میان گروه معمر قذافی شد و لیبی را به یک اصطال
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های شبه نظامی رقیب ازهم پاشیده. سپس نوبت به جنگ داخلی سوریه رسید که از سوی امپریالیسم امریکا 

شنوتر غرب در دمشق، نشاندۀ حرفو متحدین آن با هدف سرنگونی بشار اسد و روی کار آوردن یک دست

 تأمین مالی شد. تشویق، تسلیح و 

، توجیه و بر این اساس از «دمکراسی»و « حقوق بشر»مداخالت غارتگرانه در لیبی و سوریه، با اسم رمز 

نمایی که نمایندۀ اقشار ممتاز طبقۀ متوسط هستند، برخودار شدند: حمایت طیف وسیعی از سازمان های چپ

ریکا و ام« ازمان سوسیالیستی بین المللیس»فرانسه، « حزب ضدّ سرمایه داری نوین»آلمان، « حزب چپ»

سایرین. برخی تا جایی پیش رفتند که از اقدامات شبه نظامیان اسالمیِ مورد حمایت مالی و تسلیحاتی سازمان 

 استقبال کردند.« انقالب ها»، زیر عنوان «سیا»اطالعاتی 

ار بترک نومیدانه و مرگ وضعیت کنونی و فشار غیرقابل تحمل مرگ و ویرانی که صدها هزار تن را به

کشورهایشان می کشاند، نقطۀ تالقی تمامی این جنایات امپریالیسم است. ظهور داعش و جنگ های فرقه 

ای خونین کنونی در عراق و سوریه، محصول نابودی عراق به دست امریکا است که سپس همراه شد با 

ش و گروه های شبه نظامی اسالمگرای داخل پشتیبانی سیا و متحدین منطقه ای امپریالیسم امریکا از داع

 سوریه.

هیچ کسی پاسخگوی این جنایات نبوده است. بوش، چنی، رامسفلد، رایس، پاول و سایرین در حکومت های 

قبلی امریکا که متکی بر دروغ به جنگ های تجاوزکارانه در عراق دامن زدند، تمام و کمال معاف از مجازات 

اشند که باید پاسخگوی فجایعی ب -از اوباما به پایین -فعلی امریکا حضور دراند هستند. کسانی که در حکومت

در لیبی و سوریه به بار آورده اند. شرکای جرم آن ها بسیارند، از کنگرۀ امریکا که در حکم مهر تأیید سیاست 

ه اند، و چپ های جنگی بوده است تا رسانه هایی که بر اساس دروغ جنگ ها را به مردم امریکا حقنه کرد

 اش نقش مقرقی قائل شده اند.« مداخالت بشردوستانه»نمایانی که  که برای امپریالیسم امریکا و 

این ها همگی مسئول آن چیزی هستند که در مرزهای اروپا شاهد هستیم، چیزی که بیش از یک تراژدی 

 است، و در عوض جزئی یک جنایت جنگی طوالنی و مداوم است.
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 بحران پناهندگی و چهرۀ غیرانسانی سرمایه داری اروپا

 پیتر شوآرتس

برخورد دهشتناک با پناهندگانی که طی هفته های اخیر در جستجوی سرپناه قصد ورود به اروپای مرکزی از 

انده نشان می دهد. مردم درم رحم و غیرانسانی سرمایه داری اروپا راطریق بالکان و ایتالیا را داشته اند، چهرۀ بی

ای که از ترس جان، از مناطق جنگ زدۀ خاورمیانه و شمال آفریقا می گریزند، با یک آزمون تلخ مشقت بار 

 مواجه می شوند.

هر یک روزی که می گذرد، خشم جهان را برمی انگیزد: اجساد شناور در آب های مدیترانه؛ ازدحام پناهندگانی 

ر شرایط غیرقابل تحمل بهداشتی؛ خانواده هایی با کودکان کوچکی که وادار به طی بدون آب و غذای کافی د

کردن صدها کیلومتر با پای پیاده شده اند؛ اعزام پلیس مجهز به باتون و گاز اشک آور علیه مهاجرین بی دفاع؛ 

پناهندگان به زور  و در همه جا مرزها و موانعی که با سیم های خاردار و نیروهای امنیتی برای بیرون راندن

 محافظت می شوند.

مهاجر در نزدیکی ساحل لیبی واژگون شد و گمان می رود که صدها تن  ۵۰۰تنها همین دیروز، دو قایق با 

جان باخته باشند. به گزارش رسانه ها، در بین مهاجرین روی عرشۀ کشتی، افرادی از سوریه، بنگالدش و 

 تعدادی از کشورهای آفریقایی بودند.

مهاجر سوری در کامیونی واقع در اتوبانی در اتریش بود. گمان می رود  ۵۰ن رویداد، به دنبال کشف جسد ای

این مهاجرین در طول مسیر از خفگی جان باخته باشند. این خودروی پارک شده را یکی از کارکنان اتوبان 

 شده بود. یافته بود که توجهش به چکه کردن مایع حاصل از فساد اجساد از کامیون جلب

، سران حکومت ها و وزرای خارجۀ اتریش، آلمان، ایتالیا «وین»تنها چند کیلومتر دورتر، در شهر آرام و آسودۀ 

و شش کشور غرب بالکان، به این رویدادهای نفرت انگیز با اتخاذ سیاست های سفت و سخت تری علیه 

ر است مجدداً تقویت شود و مسیرهای پناهندگی در مهاجرین به اروپا پاسخ دادند. مرز بیرونی اتحادیۀ اروپا قرا

قاچاقچیان »سرتاسر کشورهای غربی بالکان تحت نظارت بهتر قرار گیرند. تقصیر این تلفات گسترده، متوجه 
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شد که کسب و کارشان به دلیل سیاست های انزواطلبی و کناره گیری قدرت های اروپا در « جنایتکار انسان

 حال رونق بوده است.

ان پناهندگی، مضحک بودن این افسانه را نشان می دهد که اتحادیۀ اروپا، لنگرگاه امن صلح، رفاه و درک بحر

جامعۀ بین المللی است. حکومت ها در همان حال که در همکاری نزدیک با یک دیگر هستند تا اروپا را به 

ن کدام دولت می تواند به کاراتری ی تبدیل کنند که هزاران نفر در مرزهایش جان می دهند، بر سر این که«دژ»

شکل پناهندگان را بازداشت یا در اسرع وقت به کشوری دیگر ارسال کند، مشغول رقابتی شدید هستند. در 

این میان، مفسرین سیاسی نگران، هشدار می دهند که برپا کردن مرزهای جدید و مناقشه بر سر سهمیۀ 

 کند. پناهندگان می تواند اتحادیۀ اروپا را منفجر

درصد از پناهندگان سوری رسیده به اروپا را پذیرفته است، میلیون ها یورو برای مسدود  1بریتانیا که تنها 

صرف کرده است، جایی که هزاران پناهنده در فالکت به « کاله»کردن مسیر ورودی به تونل اروپا در بندر 

ی که بدون اجازه کار می کنند، با مجازات های نفر نیز جان باخته اند. مهاجرین 12سرم می برند و حتی امسال 

 سنگینی رو به رو می شوند.

متر در مرز بیرونی اتحادیۀ  3.۵مجارستان، به عنوان کشور ترانزیت در مسیر غرب بالکان، یک حصار به ارتفاع 

تن چندین ر گرفاروپا با صربستان ساخته و در حال اتخاذ تمهیداتی برای مجازات عبور غیرقانونی از مرز با درنظ

 سال حبس است.

آلمان و ارتش، که برای بسیاری از پناهندگان، کشورهای هدف هستند، در تالش اند تا این پناهندگان را با 

شرایط غیرقابل تحمل در مراکز بازداشت موقت، تسریع فرایند اخراج )دیپورت( و کاستن از حمایت اجتماعی، 

همکاری با فرانسه، در حال اعمال فشار بر سایر کشورهای اتحادیۀ  از خود دفع کنند. آلمان به طور اخص در

 اروپا برای توزیع پناهندگان بر اساس یک نظام سهمیه بندی است.

این طرح پیشنهادی با مقاومت شدید، به ویژه در اروپای شرقی رو به رو شده است. رئیس جمهور لهستان، 

ن اضافی را رد کرده است. او موضع خود را این گونه توجیه ، صراحتاً هرگونه پذیرش پناهندگا«آندری دودا»

می کند که کشور لهستان انتظار ورود موج جدیدی از پناهندگان از اوکراین را دارد، جایی که جنگ داخلی 

 و شورشیان حامی روسیه شدت گرفته است.« پروشنکو»میان رژیم مورد حمایت غرب 
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ی چک، و یک سرمایه دار میلیاردر، خواهان مداخلۀ ناتو جهت ، معاون نخست وزیر جمهور«آندری بابیس»

ترین بزرگ»شده است. او به سیل ورود پناهندگان، به عنوان « بستن فضای منطقۀ شنگن به سوی بیرون»

 اشاره کرد.« خطر برای اروپا

صوص . به خواکنش اقشار وسیع مردم به مخمصۀ پناهندگان، در نقطۀ مقابل واکنش نخبگان حاکم قرار دارد

در آلمان، پناهندگان با سیلی از کمک ها رو به رو شده اند که محافل سیاسی جریان غالب را حیرت زده و 

 متعجب کرده است.

در هامبورگ، چند تُن کمک های اهدایی به یک سالن نمایش منتقل شد که طی دو هفتۀ گذشته، سرپناهی 

هزاران نفر از شهروندان محل، یا لباس، اساب بازی و پتو  پناهنده از سوریه و اریتره بوده است. 11۰۰برای 

اهدا کردند یا اقالم بهداشتی بسیار ضروری و مبرم را خریداری نمودند. در حالی که مقامات، پناهندگان را 

دها فرد هستند، ص« بار اضافی مالیاتی»ارعاب و اقدامات خود را با این ادعا توجیه می کنند که این پناهجویان 

وطلب یک زنجیره درست کرده اند که کمک های اهدایی را در سرتاسر آلمان توزیع می کند و کالس های دا

 زبان و بهداشت و درمان را سازمان می دهد.

رسانه ها به طور جسته و گریخته گزارش هایی از چنین اقداماتی انتشار می دهند، و در عوض ترجیح می دهند 

گروه هایی که دستگاه  -زارش تظاهرات مهاجرستیز گروه های نئو نازی تیترهای خبری خود را مملو از گ

و همین طور اقدامات بزدالنه ای مانند آتش زدن شبانۀ محل  -امنیتی واطالعاتی هم به داخل شان رخنه کرده

 اقامت پناهجویان کنند.

ه درک می کنند به غریز حمایتی که از پناهجویان صورت گرفته، صرفاً تجلی انسان دوستی نیست؛ بسیاری بنا

 که پناهندگان، قربانیان یک نظام اجتماعی هستند که زندگی خود آن ها را نیز تهدید می کند.

برای جنگ های امپریایستی در عراق، افغانستان، لیبی و سوریه که کل جوامع را نابود کرده و علت ریشه ای 

ت. کارگران سرتاسر اروپا سال ها سقوط موج پناهندگی هستند، حمایت مردمی وسیعی وجود نداشته اس

استانداردهای زندگی را تجربه کرده اند، در حالی که یک اقلیت کوچک در رأس جامعه خود را به طور شگرفی 

 غنی کرده است.
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بحران پناهندگی، تأسف بارترین تجلی بحران یک نظام اجتماعی است که دیگر با ابتدایی ترین نیازهای 

 سازگار نیست.اکثریت عظیم بشریت 

دنیایِ سرمایه داری رو به »، در آغاز جنگ جهانی دوم، انترناسیونال چهارم اعالم داشت: 1۹4۰در سال 

امضحالل، با جمعیتی بیش از حد انبوه رو به رو است. مسألۀ پذیرش یکصد پناهندۀ اضافی، به مشکل عمده 

د. در عصر هوانوردی، تلگراف، تلفن، رادیو ای برای یک چنین قدرت جهانی نظیر ایاالت متحده تبدیل می شو

و تلویزیون، سفر از یک کشور به کشوری دیگر، با پاسپورت و ویزا فلج می شود. دورۀ اتالف تجارت خارجی 

 .«و انحطاط تجارت داخلی، در عین حال دورۀ تشدید هیوالوار شُووینیسم و به ویژه یهودی ستیزی است

احساس می شود. سرمایه داری، متکی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و  واقعیت این عبارات، امروز عمیقاً

میلیارد  ۷مقید کردن همۀ جوانب حیات اقتصادی به سود یک الیگارشی مالی، با نیازهای یک جامعۀ جهانی از 

ه ملت، که سرمایه داری ریش-مردمی که به لحاظ اقتصادی وابسته یک دیگر هستند، سازگاری ندارد. دولت

 در آن دارد، در ضدیت آشتی ناپذیری با اقتصاد جهانی متکی بر تقسیم کار بین المللی است.

برخورد غیرانسانی با پناهندگان، برپا کردن موانع جدید و غیرقابل عبور، تقویت سازوبرگ دولت و رشد 

یز با انگ میلیتاریسم، واکنش طبقات حاکم به تضادهای غیرقابل حل سرمایه داری است.  برخورد نفرت

 پناهندگان، محصول یک نظام اجتماعی عمیقاً غیرانسانی است.
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