
 

 inority.orgm-info@fadaianدرس الکترونيکی ما: آ   minority.org-www.fadaianنشانی ما روی اينترنت:  
 

  
 

  

 ناه جو در سواحل ايتاليا!مرگ ده ها پ يک تراژدی ديگر:
 
 
  
  

ق آمار و ها تن از پناه جويان در مسير رساندن خود به سواحل اروپا، گرفتار امواج دريا شده و جان باختند. طببار ديگر ده
جو در اثر اصابت به امل صدها پناهاسفند، قايق ح ٧فوريه برابر با  ٢۶اطالعات منتشره از سوی مقامات ايتاليا روز يکشنبه 

شده اين پناه جويان از کشورهای ايران، پاکستان عراق، کودک کشته شدند. گفته ١٢ها تن از جمله حداقل صخره متالشی و ده
  اند.افغانستان و سومالی بوده

   
روهای اتی نيی که دست آورد مبارزقريب به دو دهه است که در اثر قدرت گيری احزاب و جريانات راست در اروپا، حق پناهندگ

تر شده و چهره های پناهندگی در اروپا هر روز محدودتر، سختچپ و مترقی اروپاست، شديداً مورد حمله قرارگرفته و سياست
 های پناهندگی، باها، شرايط غيرانسانی در کمپها، فشارها و سياستتر به خود گرفته است. عالوه بر اين محدوديتغيرانسانی

شوند تا به هر طريق ممکن مانع از رسيدن پای پناه جويان ها تبليغ میها تکرار و در رسانهعمد در صحن پارلمانوقاحت تمام و به 
ها و احزاب دست راستی در اروپا يا خواهان اعزام پناه جويان دولت ٢١آورتر از اين نيست که در قرن به خاک اروپا گردند. شرم

ه است، اما اند. اين ديوار گرچه هنوز با آجر ساخته نشدو يا خواهان ساختن ديوار دور مرزهای اروپايی شده اندبه آفريقا شده
های اخير دول اروپايی موجب سياست» ديده بان دريا«االمکان مسدود شده است. به گفته سازمان آلمانی های ورود به اروپا حتیراه

 های دريائی نيز به طرق مختلف موجب مرگ پناههای آبی ميسر باشد. البته همين راهراه شده که تنها راه ورود به اروپا از طريق
 ها در سواحل ايتاليا و يونان موجب مرگ پناه جويان در ميان امواج دريااعتنايی نسبت به جان انسانجويان شده است. تعلل و بی

شوک فروبرد، اما تکرار اين  در سواحل ترکيه جهان را به جان کودک کرد سوریتصوير پيکر بی ٢٠١۵شده است. اگر در سال 
انگيزد. طبق شده است و متأسفانه حتی حساسيت چندانی را نيز برنمیهای تراژيک طی ساليان گذشته ه به امری معمول تبديلصحنه

  اند.اپديدشدهنمديترانه کشته و يا هزار تن در دريای  ٢۶تعداد  ٢٠٢٢تا پايان  ٢٠١۴های المللی مهاجرت، طی سالآمار سازمان بين
  

سوتر استثمار و سوی جهان جنگ و غارت در جريان است، در سوی ديگر کشتار و بمباران، آنکه در يکتا هنگامی
زندگی  ها برای نجات جان ومحيطی قرار دارد، انساناند و کل کره زمين در چنبره فجايع زيستگسيخته حاکمعنان هایيکتاتورید

  شان راهی مقاصد نامعلوم خواهند شد.و خانوادهخود 
  

وچرا از حق چونهای ضد بشری دول اروپايی بر ماست که برای دفاع بیهای انسانی و سياستبرای اعتراض به اين تراژدی
  صدا شويم!پناهندگی و همبستگی با پناه جويان و پناهندگان، با نيروهای مترقی، پيشرو و چپ جهان همراه و هم

  
  

  کشور سازمان فدائيان (اقليت)از کميته خارج 
  ١۴٠١اسفند  ٨برابر با  ٢٠٢٣فوريه  ٢٧

  


