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 !ی اروپا آیالن و دیگرانی چون او را کشتیدشما رهبران اتحادیه

 

 .مصی ش: ترجمه و اقتباس

 

 گفتند، مراقب باشید،می»

 دریا مثل قبر است،

 کند،اگر سقوط کنی دستش را به سویت دراز نمی

 درخشید،ی دریایی که میسوار بر امواج شدم، در میانه

 1....«خود برد ام را باهاما، امواج تمام خانواد

 

تصویر آیالن، کودک . گذرد، وجود نداردی دیگری برای وصف آنچه که در مرزهای اروپا میکلمه. توحش

داری های خشونت سرمایهجانش در ساحل ترکیه پیدا شد، تنها یکی از جلوهای که بدن بیسوریه

ی اجتماعی مملو از گزارش و ابراز هاشبکه. گویندتمام جهان از این تصویر سخن می. افسارگسیخته است

جانمان از اروپایی که به دژی با ... شود به این وضع ادامه داددیگر نمی. است احساسات و خشم شده

واقعیت این است که شما اروپا را به . بدل شده، به لب رسیده است »یحقوق بشر»و « های اروپاییارزش»

مرزها را باز کنید . ایدها تبدیل کردهاجرین و پناهندگان و خارجیترین مناطق دینا برای مهیکی از خصمانه

 .ها را ویران کنیدمرز

ی اروپا در مقابل کشتاری که های امپریالیستی اتحادیهسخنرانی احساساتی و اشک تمساح رهبران قدرت

 .ها  پنهان کندتواند، مسئولیت آنان را نسبت به این کشتارهاست در این منطقه ادامه دارد، نمیسال

ی داعش قرار گرفته بود و مردم در آنجا اش اهل کوبانی بودند، شهری که در محاصرهآیالن و خانواده

وار امپریالیسم در افغانستان و های هیوالی دخالتغیر از نتیجهداعش چیزی به . ها مقاومت کردندهفته

ها در این کشور« دموکراسی» ها برای برپایی کند که این دخالتباور نمیکس هیچ. چنین عراق نیستهم
                                                

:ترانه کی از بخشی.  1
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اش برای تحمیل امپریالیسم امریکای شمالی و متحدین تالش هاطور مشخص، این دخالتبه. بوده است

های جهان ی قارهی خود در همهبندی جدید ژئوپولیتیک در جهت حفظ و گسترش سلطههژمونی و پیکر

، اما داعش پدیدار .با شکست روبرو شدند[ اشریکای شمالی و متحدینامپریالیسم ام]اگرچه آنها . بوده است

 .شد

این  ،«باشدمی( سوریه) ، برقراری صلح و امنیت در این بخش از جهان کنیم که مهمترین مسئلهما فکر می»

این . ست، با وقاحت اعالم کرده است سخن را دیوید کامران که یکی از مهاجرستیزترین رهبران اروپایی

دهند، در خن با آنچه که  رهبران قدرتمند جهان سالهاست  بطور واقعی و عملی در این منطقه انجام میس

با « شورشیان. »تر کرده استهای امپریالیستی شرایط را وخیمی قدرت«دوستانهبشر »دخالت . تضاد است

های ارتجاعی و ن گروهبهره بردن از هرج و مرج حاکم در آنجا چندین و چند برابر شدند و در این میا

 .افراطی از جمله  داعش گسترش یافتند

ها نفر در داخل کشور و پیامد مستقیم این وضعیت این است که از ابتدای جنگ، هزاران نفر کشته و میلیون

این عاملی ست که هزاران انسان را وادار . آواره شدند ( مانند ترکیه، لبنان و اردن)یا در کشورهای همسایه 

ای که جوی سوریههزاران پناه. ها و خشونت جنگ جان خود را به خطر بیاندازندبرای فرار از بمب کرده

رسند، تنها معدودی از فراریان این وضعیت هستند، چرا که بخش عظیمی از پناهجویان روزانه به اروپا می

ترین پناهجویان را از بدون شک این اروپا نیست که بیش. برندسر میای در کشورهای همسایه بهسوریه

 .سوریه، عراق و افغانستان را در خود جای داده است

بخشی از آنها از لیبی . سپارندهزاران نفر برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه، در آبها جان می

های بشر بمب» و  های مسلحانه ویران شدهلیبی  کشور دیگری که به واسطه درگیری. کنندحرکت می

در واقع ائتالفی از دول غربی . دهنداین کشور ادامه مینوز به ویرانی و تباهی ه های امپریالیست«دوستانه

شکل گرفت  تا از پیشرفت انقالب جلوگیری کرده و منافع « های عربانقالب»برای دخالت در روند 

 .اقتصادی و سیاسی این کشورهای متحد را حفظ کند

شماری از نیروهای کوچک مافیایی داد؛  نیروهایی که ت جایش را به تعداد بیبه سرع« گارد مرزی قذافی»

برای این افراد، جان انسانها  اهمیتی . شوندکنند و  پروار میاز قِبل فرار انسانها از جنگ و ویرانی، تغذیه می

آنها اجازه . دانندرهبران اروپا این را می. کنون در دریا کشته شدندندارد و چنین است که هزاران نفر تا

کنند، به این کار ادامه دهند، تا دهند که راهزنان و افرادی که از طریق قاچاق انسانها گذران زندگی میمی

 ...برای رهبران اروپا هم جان این انسانها ارزشی ندارد. مبادا دیگران هم سودای اروپا را در سر بپرورانند
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این درست همان . کنندب صحرای افریقا از فقر و فالکت فرار میهای جنوویژه از کشورهزاران مهاجر به

در . ها پیش نقش ویرانگری را در آن ایفا کرده استها سال پیش و حتی از قرنایست که فرانسه از دهمنطقه

چنین در ساحل این سالهای اخیر فرانسه در صدر چندین دخالت نظامی، نه تنها در لیبی و سوریه، بلکه هم

 .استافریقای مرکزی و تعداد دیگری از کشورهای سابقاً مستعمره در افریقا قرار داشته جمهوری ،مالیعاج، 

آیالن سعی کردند به صورت قانونی به کانادا بروند، اما تقاضای این خانواده برای دریافت ویزا  یخانواده

نشین اش اهل کوبانی، شهر کردنوادهدر باالتر گفته شد که آیالن و خا ی مهاجرت واقع نشدمورد قبول اداره

های سوریه جلوگیری ی سیاسی به کردترکیه با همدستی سازمان ملل، از اعطای عنوان پناهنده. سوریه بودند

 .  ی مهاجرت در کانادا تقاضای پناهنگی خانواده آیالن را رد کردندبر این اساس، مقامات اداره. کندمی

. کنندهای بسیار متنوع با ورود پناهجویان به کشورهایشان مخالفت میبر بهانه های امپریالیستی با اتکادولت

یکی از . دهندترین شرایط هم این قوانین را تغییر نمیحتی وخیم. کنندها سلب میو حق قانونی ورود را از آن

ی ورود به آیند، همین سلب حق قانونترین  دالیل مرگ و میر پناهجویانی که به سوی اروپا میاصلی

شود پناهجویان جان خود را به خطر هاست که سبب میهراس دولتواقع این سیاستِ بیگانه در. اروپاست

 . بیاندازند

باید بالفاصله مرزها را گشود و از پناهجویان استقبال کرد، باید تمام پناهجویان را، چه کسانی که از جنگ 

حل دیگری جز گشودن هیچ راه. پذیرفت د، بدون محدودیتگریزنکنند و چه کسانی که از فقر میفرار می

 .ها در دریا وجود نداردها و به ویژه  توحش مرگ انسانمرزها برای پایان دادن به قاچاق انسان

 

* * * 
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