رھنمودی شرم آور
ما اين » رھنمود شرم آور « را محکوم ميکنيم
رھنمودی که پارلمان اتحاديه اروپا – در ھيجدھم ماه ژوئن سال جاری ميالدی تصويب کرد – بوضوح نشان
ميدھد که اتحاديه اروپا ،اين سرآمد استعمار جديد و تدابير ض+د خلق+ی ،خص+لتی امپرياليس+تی و س+رکوبگر دارد.
بموجب اين مصوبه ،زندانی کردن ھر مھاجر » غير قانونی «! ب*رای م*دت ش*ش ت*ا ھيج*ده م*اه مج*از ش*مرده
شده است – تص*ميمی ک*ه ب*ا تم*ام توافق*ات ب*ين الملل*ی ب*ر س*ر حق*وق بش*ر مغ*ايرت دارد .از ق*رار معل*وم پ*ای
نوعی تبعيض ،نوعی اقدام ن*ژاد پرس*تانه و بيگان*ه س*تيزی در قب*ال خلقھ*ا ،خاص*ه در قب*ال خلقھ*ای آمريک*ای
التين و آفريقا و آسيا در ميان است.
گوي++ا دولتھ++ای اروپ++ائی ،نظي++ر دول++ت برلوس++کونی و مرک++ل و س++ارکوزی و زاپ++اترو ...اص++ال حافظ++ه ت++اريخی
ندارند! بکلی از ياد برده اند! که چطور اروپائيان ق+اره آمريک+ا ،ھن+د ،بخ+ش اعظ+م آس+يا و ...را در ق+رون  18و
 19و  20م++يالدی وحش++يانه اس++تعمار کردن++د .مث++ل اينک++ه حض++رات خب++ر ندارن++د! ک++ه چگون++ه ميليونھ++ا اس++پانيائی،
ايتاليائی ،آلمانی ،انگليسی ،فرانسوی و سوئدی و پرتق+الی و ...اف+رادی از تم+ام اروپ+ا ،ب+رای ي+ک زن+دگی بھت+ر،
بخاطر کار و امنيت ،مجبور شدند که به آمريکا مھاجرت کنند .چون در کشورھای خودشان ،بدليل کشمکش+ھای
محلی و جنگھای داخلی ،امکان کار و زندگی نداشتند – جنگ داخلی اسپانيا در فاصله  1936تا  1939م+يالدی
را نيز نباي+د فرام+وش ک+رد .ھم+ه ج+ا از اي+ن مھ+اجران پ+ذيرائی کردن+د ،آنھ+ا را پذيرفتن+د .پيون+د اي+ن مھ+اجران ب+ا
کش++ورھای ميزب++ان ،واقعيت++ی اس++ت انک++ار ناپ++ذير .ول++ی ام++روز ،اروپ++ا خلقھ++ای آمريک++ائی را ،ک++ه بگرم++ی از
مھاجران اروپائی در گذشته پذيرائی کردند ...نمی پذيرد.
خلقھای آفريقا بارھاغارت ،بدفعات قتل عام شدند ،اقتصاد مليشان ويران گرديد ،توسط سرمايه داران اروپ+ائی
) انگليسی و بلژيکی و آلمانی و فرانس+وی و پرتق+الی و اس+پانيائی ( اس+ير و ب+رده ش+دند ...و ح+اال ،بع+د از اينک+ه
حضرات مردم آفريقا را در فقر و گرسنگی دائم غرق کرده اند ،نمی گذارن+د ک+ه اي+ن م+ردم در اروپ+ا ک+ار کنن+د.
مھاجرانی که تمام زندگی خود را در قايقھای قراضه يا در کشتيھای زھوار دررفت+ه ب+ه خط+ر م+ی اندازن+د ت+ا از
مديترانه ...بگذرند ،يا از اتالنتيک عبور کرده و به اروپا برسند.
امروز ،استعمار جديد و قدرتھای نظامی و اقتصادی متنفذ ،ھن+وز ھ+م از غ+ارت و چپ+اول در ق+اره آفريق+ا دس+ت
نکشيده و برای مردم فقر و فالکت ببار م+ی آورن+د ،رھب+ران ارتج+اغی و خ+ونريز را در ق+درت نگھميدارن+د ،از
آنان بر عليه خلقھای بومی استفاده ميکنند – مثل مورد بن علی خودکامه در ت+ونس ،ي+ا ح+اکم مس+تبد م+راکش ک+ه
مردم خودی و خلق صحرا ...را دچار اختناق کرده است.
بسال  1948ميالدی ،اعالميه جھانی حقوق بشر امضا ش+د ،ک+ه در آن ) بن+د  ( 13آم+ده اس+ت ک+ه  » :ھ+ر کس+ی
حق دارد که آزادانه تردد کرده و محل اقامت خود را در يک جغرافيای معلوم سياسی برگزيند « .مھ+اجران ،ب+ا
توجه به وضعيتی که دارند و بعنوان افرادی بدون حامی ،بايد از حق مندرج در بن+د  13اعالمي+ه جھ+انی حق+وق
بش++ر برخ++وردار گردن++د .مگ++ر اينک++ه حق++وق بش++ر فق++ط ش++امل کش++ورھای ثروتمن++د ،فق++ط ش++امل اس++تعمارگران و
امپرياليستھا باشد؟
ياد آوری ميکنيم که مورالس ،رئيس جمھور بوليوی ،بعد از آشنائی ب+ا مص+وبه ش+رم آور اتحادي+ه اروپ+ا ،نام+ه
ای شجاعانه و کوبنده نوشت که خيلی زود از حمايت تعداد قابل توجھی از افراد سرشناس آمريکای التين ،مث+ل
کره آ ،چاوز و ديگران برخوردار گرديد .در اين نامه ،مورالس کامال بجا ميگويد ک+ه  » :مھ+اجران ک+ه مس+ئول
مش++کالت مرب++وط ب++ه يکپ++ارچگی اجتم++اعی موج++ود در اروپ++ا نيس++تند ،اي++ن مش++کالت نتيج++ه بس++ط الگ++وی تحميل++ی
شمال است ،که دنيا را ويران و زيست جمعی انسانھا را درھم ريخته است «.
م++ا از اتحادي++ه اروپ++ا ميخ++واھيم ک++ه در قب++ال مھ++اجران ،سياس++تی محترمان++ه در پ++يش گي++رد ،حقوقش++ان را ،ب++دون
تحريک و نفاق افکنی ،رعايت کند .گرچه ما نسبت ب+ه ظرفي+ت اتحادي+ه اروپ+ا ب+رای اتخ+اذ ي+ک چن+ين سياس+تی،
بخاطر منافع سرمايه دارانه و خصلت استعماری آن ،بش+دت س+وء ظ+ن داري+م .و ھم+انطور ک+ه م+ورالس ،رئ+يس
جمھور بوليوی ھم ب+دان اش+اره ک+رده ،اي+ن ھ+م فرص+تی اس+ت ک+ه دول اروپ+ائی » اينب+ار ب+دھی ب+زرگ ت+اريخی،
اقتصادی و اکولوژيکی کشورھای اروپا در قبال بخش اعظم دنيای سوم را « جب+ران نماين+د .ول+ی يادت+ان باش+د،
که » قصور « مج+دد اص+ال روا نيس+ت .چ+ون در غي+ر اينص+ورت ،مث+ل گذش+ته و ھم+انطور ک+ه در » ماموري+ت
متمدن سازی « خود با شکست روبرو شديد ...باز گرفتار سرخوردگی خواھيد شد.

معذالک ،برای پايان دادن به سياست جنايتکارانه و تبعيض اتحاديه ارتجاعی اروپ+ا ،ک+ه بازت+اب دقي+ق سياس+ت
امپرياليسم آمريکا شمالی و ساير ق+درتھای امپرياليس+تی در سراس+ر دنياس+ت ،اتح+اد ک+ارگران اروپ+ا و ک+ارگران
تمام کش+ورھای جھ+ان الزم اس+ت .در اي+ن راس+تا ،بکوش+يم ت+ا طن+ين پي+امی ک+ه اي+ن روزھ+ا ک+ارگران فرانس+وی،
ھمراه با برادران مھاجرشان ،در خيابانھای پاريس پيش کشيده اند ،با قوت در ھمه کشورھا ،در ميان ک+ارگران
ديگر کشورھا و قاره ھا ،منعکس گردد  -پيامی در دفاع از کارگران مھاجر ،برای ھمبستگی ،برادری و برای
قيام در قبال استراتژی استثمار سرمايه داری :

آنھا اينجا کار ميکنند ،آنھا اينجا زندگی ميکنند ،آنھا اينجا ميمانند!
ژوئن 2008
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