
  داري و مشكل جهاني پناهجويانسرمايه

  رامين جوان

    

ي ديگري در تاريخ بشر سازمان ملل متحد، هم اكنون تعداد مهاجرين با هيچ دوره به اصطالحبنا به آمار
اين رقم سه برابر آمار ده . ميليون انسان آواره بودند 60در حدود  2014در پايان سال  .قابل قياس نيست

ي داخلي، مهاجر يا پناهنده انسان يك نفر آواره 122در مقياس جهاني يعني از هر . باشدسال پيش مي
  .دهندسال تشكيل مي 18افراد زير ) درصد 51(اكثريت آوارگان را در سطح جهان . است

خانماني باعث بي هاي امپرياليستي افروخته شدجنگ در عراق، ليبي و سوريه كه با دخالت و تحريك قدرت
مركز بحران آوارگي جهان هم اينك در سوريه قرار دارد كه از آنجا تا كنون . ها نفر گرديدكت ميليونو فال

بدين منظور . جويدتواند مامني در اروپا ميهركه مي. اندميليون انسان به كشورهاي ديگر گريخته 4حدود 
بهاي جان هزاران زن و مرد و  بايد مخاطرات سفري مرگبار در مديترانه را به جان خريد كه تا كنون به

  . كودك تمام شده است

مهاجر يافت گرديد كه در اثر استنشاق بخار  49همين چندي پيش در قسمت بار يك قايق ماهيگيري جسد 
  .اندنفر در دريا جان خود را از دست داده 2300مجموعا طي امسال تا كنون . خفه شده بودند

مهاجر و فراري طي ماه  107000 )ي اروپامرزهاي خارجي اتحاديهي نگهباني اداره( Frontexطبق آمار 
  .2014اين يعني رقمي سه برابر ماه ژوئن سال . اندگذشته در مرزهاي اروپا شمارش شده

كوشند تا گريزند، ميمي وافغانستان ي عراق، ليبي و سوريهبسياري از اين پناهجويان كه از مناطق جنگزده
ي امسال تا كنون از ژانويه. وندهمچون يونان، ايتاليا و اسپانيا وارد اروپا ش از طريق كشورهاي جنوبي

طي همين سال بيش از . هزار نفر 20اند، تنها در يك هفته هزار نفر وارد جزاير يونان شده 160جموعا م
  .دانهزار نفر توسط مامورين امداد از خطر غرق شدن در دريا نجات يافته و وارد ايتاليا شده 100

گبار زندگي در كشورهاي خود د از شرايط مركوشهستند كه مي عيتيو اين همه بخشي كوچك از جم
هاي پناهندگي در شهرهاي بزرگ اردن و تركيه به ي سوري به طور مثال در اردوگاههارميليونها آو. دبگريز
اي جهت اند اندوختهانستهكوشند خود را به  اروپا برسانند كساني هستند كه توها كه ميآن. برندسر مي

  . ي قايق و سفر تهيه كنندپرداخت به قاچاقچي به عنوان هزينه
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ي ي حاكمهطبقهاكنون جهان هستند كه  هاي وكون لخوتيهمين بخش نسبتا كوچك از خيل عظيم آوارگان 
 بورژوايي اروپا هاياز سوي رژيم پناهجويانمهاجرين و . دبرنام مي »بنيادينخطر «اروپا از آن با عنوان 
و  خالفكاربه ناراست،ـ از هر رنگ و هر حزبـ لمپن خورده بورژوا وپروفاشيست واحزاب اولترا راست

  .شوندعامل تمامي معضالت اجتماعي معرفي مي

ترين شرايط در اي كه تحت دردناكپناهنده 5000ي بريتانيا در مورد تنها فيليپ هموند وزير امورخارجه
-اروپا نميها مهاجر از آفريقا به اينجا سرازير شوند اگر قرار باشد ميليون «: برند گفتسر ميبه بندر كاله 

  » .هاي اقتصادي خود را حفظ كندو زيرساخت ند استانداردهاتوا

بانوي آهنين بورژوازي پسا فاشيستي آلمان به دليل مانورسياسي درسطح اروپا وهمينطور در سطح بين 
ها ي تلويزيوني پيرامون ورود دهدر يك مصاحبه، يستار مادرترزاي كاپيتاليسم جا زدالمللي  خود را در ا

ي يونان يا لهما را خيلي خيلي بيشتر از مسئمشكل پناهجويان  «: دهزار پناهجو به سواحل اروپا اخطار دا
   ».ثبات اروپا مشغول خواهد كرد

بار ديگر نشان داد كه نماي سيريزا حاكميت حزب چپيونان با پناهندگان تحت حكومت ي رحمانهرفتار بي
كرنش كرده و ماهيت بلوك هاي اصلي سرمايه داري جهاني اين رژيم اگر الزم باشد تا كجا در مقابل 

  . ضدكارگري خود را بروز خواهد داد

همراه با نفرت هيستريك  سنتي وراست جديد نئوفاشيست هاي رسمي محافل راستپرخاشگري و فحاشي
ها از اين فضا فاشيست نئوها وراست.  گرددها نسبت به خارجيان و پناهجويان تكميل و ترويج ميانهرس

طي همين سال در . ي تهاجمات خود نسبت به آوارگان و پناهجويان بيافزايندگيرند تا بر دامنهنيرو مي
فقره آتش بيش از دهها ه مورد جرم نسبت به خارجيان ثبت شده، از جمل 240جع قضايي آلمان بيش از امر

  .هاي پناهندگانزدن هايم

رژيم اسلواكي اعالم كرد . هدف اين نفرت كور هستندانسانهاي موسياه وبرآمده ازخاورميانه بيش از همه 
كه اين .سوري را خواهد پذيرفت مسيحيي پناهنده 200كه در چارچوب مقررات تقسيم پناهندگان تنها 

  .وصرفا يك مانوررسانه اي بيش نبودحنبه تبليغاتي داشت هم 

معظل ومشكلي ست كه در درجه نخست گردد در واقع مطرح مي» ارگانمشكل آو«آنچه اكنون به عنوان 
  :گي دو دليل اساسي دارداين خيل عظيم آوراه. آن را پديد آورده است داريسرمايهنظام امپرياليسم و  خود
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 شاننشاندگانهاي امپرياليستي و دستشماري است كه قدرتي بيهاي غارتگرانهدليل نخست، جنگ
ابرارتجاعي  آمريكا با پشتيباني متحدين 1991 تر بگوييم، از سالدقيق. اندبدانها دامن زده درخاورميانه

ـ  اسالميستي وازسوي ديگر سياست ورزي هاي وتركيه،،بحرين عربستان سعودي،قطر،امارات  خود
دامن زده كه مردم مستقيم ونيابتي  هاييبه طور دائم به جنگفاشيستي حاكم بر ايران ،ديكتاتوري بورژوايي 

  . است به ويراني كشاندهدرتماميت را  وساختارهاي اين جوامعرا آواره و منطقه 

را زير كنترل خود گرفته،  ربع مسكونداري تمامي سرمايه»معظم «عامل مهم دوم آن است كه كشورهاي 
  .دهندي فقر و نكبت سوق ميها انسان را به ورطهسازند و بدين وسيله ميليوناقتصاد آن را ويران مي

- كوشند تا با ايجاد بارويي به دور خود از پيمياتحاديه اروپا وبريتانيا  لومپن بورژوايي حاكم بر هايقدرت

ماه ژوئن با در نشست بحران كه در . اند مصون بمانندآن بوده عام جهاني كه خود عاملآمدهاي اين قتل
ي و در برابر فاجعه شستي اروپا دست خود را از هرگونه گناهي ار گرديد، اتحاديهبرگز» آوارگان«موضوع 

ي پذيرش كشورهاي عضو از تعيين سهميه. گناه دانستياي مديترانه خود را بيرمرگ هزاران نفر در د
اي كه هم اينك به ايتاليا و يونان هزار آواره 40ده و تنها براي پذيرش كرهر كشور پرهيز پناهجو براي 

  . اند تصميم گرفتندوارد شده

مرزهاي جنوبي مجارستان در عين . اندآنها به جاي هرچيز اكنون روي تقويت كنترل مرزها متمركز شده
رژيم . پاسپورت درون آن مجاز استهستندكه مسافرت بدون » شنگن«ي حال مرزهاي جنوبي حوزه

. كشدكيلومتر ميان مرز خود با صربستان مي 174سيمي به طول  حصاريگراي اين كشور اكنون راست
اين حصار توسط هزاران پليس در مقابل تهاجم خيل روبه افزايش «: نخست وزير اعالم كرد يسخنگو

  ».پناهندگان محافظت خواهد شد

  . انيا و تونل اروپا در بندر كاله كيلومترها حصار تازه بنا و تقويت خواهند شددر يونان، بلغارستان، اسپ

داري جهنمي بر روي سرمايهنظام اما . شودتر مير روز پيچيدهجهاني بيش از پيش درهم تنيده و ه اقتصاد
نظم  در گوهر و فلسفه وجودي اش اساسا قادر نيست كهنظم كه بنيان اين ، زيرا برپا كرده استزمين 

مالكيت خصوصي برابزار توليد . اجتماعي نويني بيافريند كه با سرشت بين المللي نيروهاي مولد همساز باشد
كه مبناي سلطه طبقاتي بورژوازي است و نبرد رقابت آميز همبسته با آن، با رشد هماهنگ روابط اقتصادي  –

  . و اجتماعي جهان ناسازگار است
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روزا لوكزامبورگ، ، لنين و تروتسكي كه با دو جنگ جهاني اول و دوم به اثبات  تحليل هاي براساس 
رسيدند بورژوازي تنها از يك راه قادر به حل تضاد ميان دولت ملي و اقتصاد جهاني است و آن تقسيم مجدد 

  .وحشيعني جهاني كردن بربريت وت. قهرآميز جهان است

، روزا سوسياليسم ماركسيآموزه هاي فعين وادامه دهندگان يكي ازبرجسته ترين مداسوسياليست وانقالبي 
- سرمايه«: نوشتبين الملل دوم نشست تاسيس  برايي وقوع جنگ جهاني دوم و لوكزامبورگ در آستانه

هاي قومي و نژادي داري پيش از آنكه جهان را به كلي نابود و در خون غرقه كند، فضاي آن را با ابر نفرت
  ».مسموم خواهد نمود

  .گونه مصداق دارند كه آن زماناين جمالت اكنون نيز درست به همان

،  بنيادين كه انسان معاصر با آن دست به گريبان استمشكالت و معضالتپاسخگوي به ديگر دقيقا مانند 
ها بلكه گي دهتواند از آوارهميسوسياليستي جهاني ي در راه مبارزه براي ايجاد جامعه كاراردوي  اتحاد

براساس برنامه ريزي عميقا نابع كافي روي زمين راسوسياليسم، م. صدها ميليون انسان ديگر جلوگيري كند
 مورد استفاده قرار خواهد داد تا براي همگان امكان يك زندگيوبا مشاركت خود مردم  دموكراتيك
به نيازهاي ريت عظيم با ياري اكثريت عظيم وبا مشاركت اكثسوسياليسم .انساني را فراهم نمايد شايسته و

  .ي بورژواسود جواقليت تبهكار،لومپن ، مافيايي ونيازهاي يك به همگان پاسخ خواهد داد نه فقط 

اي تزلزل ناپذير از بايد به گونهكاراردوي ، ين تنها بديل واال وانساني ماترياليزه كردن ادر راه مبارزه براي 
-هركجا كه مي بتوانندحق آنان براي پناهندگي و حق اينكه واز: حقوق پناهجويان و مهاجرين دفاع كند

   .خواهند زندگي كنند

به همرا انسانهاي نيك وبا شرافت ومهاجر اردوي كار وزحمت وتمامي فعالين رزمنده سوسياليست تبعيدي 
ازهم اكنون درجهت ساختن  بايسته است كه،  مبارزه مي كنندامروزاروپا فعاليت وكه درايستار چپ جامعه 

به مصاف تهاجم بورژاوزي برج وباروهاي ميليتانت پرولتاري وبا مسلح شدن به علم انقالب سوسياليستي 
وحشي ولومپن ونيروهاي درحال رشد وگسترش راست پروفاشيست ،مذهب گرا ،نژادپرست ،راسيست 

نظام ازخودبيگانه تا به نكبت امپرياليسم و اند بتوتنها نيروي انقالبي روي زمين،  برود وتا ازاين رهگذربمثابه
  .ي پايان بگذاردداري نقطهسرمايهوضد بشري 

  .توحش يا سوسياليسم راه ديگري وجود مادي ندارد،

17,10,2015  


