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  شفق. ع
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  !ستیيالياست ھای امپريعی سي طبۀجيپناھندگان نت" بحران"
وستاھای سوريه مثله شده است پيکر مجروح و زخم ديده اش توسط رژيم تبھکار اسد و مزدوران داعش در شھر ھا و ر

 ِطفل شيرخوارش در جلو و متحدينش خانه و کاشانه اش را بر سرش ويران ساخته اند؛ امريکاو بمب افکن ھای 

 ئیيمياک کودکان، شھرھا و روستاھايش را که با انفجار گازھای ۀچشمانش در اثر گرسنگی جان داده و اجساد تلنبار شد

 ِ است که زن و فرزندانش را در جلويک مرد" او. " جمعی دفن کرده استهرھای دستدر خواب خفه شده اند، در گو

 ديدگانش گردن زده ِکه ھمسرش را در جلويک زن است " او"چشمانش اسير کرده و به بردگی و فحشاء کشانده اند؛ 

ستان برخاسته، آن جا که  از افغان" او. "کودکی است که در چنين شرايطی، تازه چشم بر جھان ما گشوده است" او"اند؛ 

 امپرياليستی را در طی سی سال جنگ و مرگ و ويرانی و بيماری و گرسنگی تجربه کرده؛ ۀسياست ھای تجاوزکاران

حيات و ... و " الشباب"گرفته تا " بوکو حرام"در نيجريه و سومالی، دار و دسته ھای مزدور وابسته به امپرياليسم از 

. بی و حرص و آز دستجات مختلف سرمايه داران جھانخوار و قدرت ھای جھانی کرده اندھستی او را ملعبۀ توسعه طل

 جمعی دفن شده و يا بی خانمان و آواره، در شرايط هدر عراق ده ھا بار مجروح و کشته شده، در قبرھای دست

ش ذره ذره فنا شده و  و متحدينش برايش به ارمغان آوردند، حيات و ھستی اامريکای که ارتش "آزادی"و " دمکراسی"

 قدرت ھای جھانخوار و ايادی ادر ليبي. نابودی تدريجی، ولی حتمی، تنھا سرنوشت در چشم انداز زندگی او گشته است

زش انقالبی او را سرکوب کردند، زندگی و ھست و نيستش يشان پس از آن که به کمک ارتش ھای ضد خلقی خود، خ

ديل شده که ھم چون الشخور بر گرداگرد جسم نيمه جان او نشسته اند و به  جوالن تبھکاران وابسته ای تبۀبه صحن

و باالخره در .  او را به منقار خون آلود خويش کشيده اندۀفراخور قدرتشان گوشت و استخوان ھای جسد تکه تکه شد

ه داری وابسته دامن  که سايۀ يکی از خونخوارترين و مستبد ترين ديکتاتوری ھای نظام سرمايئیکشوری نظير ايران جا

 خوابی و چوبه ھای دار و شکنجه ای که ھر روز در ھر - گسترانده است، ھيوالی فقر و گرسنگی و بيکاری و قبر 

در . برزن بر پاست ، چشم انداز کمترين اميد به بقاء و يک زندگی با کرامت انسانی را برای او نابود کرده استو کوی 

سرانجام کاشانه و در واقع  تاريک خانه را بر جای نھاده و به سوی آينده ای  " وا"مواجھه با چنين شرايطی ست که 

  . مبھم گريخته است

" مھد دمکراسی"اما خطر نيستی و مرگ حتی پس از فرار از جھنم جنگ و نيستی، در مرزھای ! يک پناھجوست" او"

ی که يکی از آن ھا ھای باديان سوار بر قايق در مرز ھای آبی يون.  اروپا نيز امانش نمی دھندۀاتحادي" حقوق بشر"و 

ھر چند روز يکبار غرق شده و جان ده ھا تن از مسافران نگون بخت را می گيرد، به اميد رسيدن به خاک يونان يکبار 

ديگر خطر مرگ را به جان می خرد، اما کشتی مرزبانان يونان به آن ھا نزديک شده و به جای نجاتشان، با قساوتی که 
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 درنده خوترين موجودات است قايق مملو از پناھجويان زن و مرد و کودک را با نيزه پاره کرده و ضمن غرق ۀتشايس

کردن آن ھا به ھمين سادگی با ارتکاب جنايتی که کمتر از يک جنايت جنگی نيست، از محل دور می شوند با اين تصور 

ولی حقيقت زير آب پنھان نمانده و . انظار پنھان خواھند ماند شان از ۀکه دستان خون آلود خود و دولتمداران فرمان دھند

لمبرداری شده ده توسط کشتی ھای ماھيگيری ترک فاين قصابی که نه در خاک يونان بلکه در آب ھای ترکيه اتفاق افتا

  !  اند

سوار شدن به کشتی  که به قتلگاه پناھجويان معروف شده، با ئی جاادر آب ھای متالطم مديترانه در سواحل ليبي" او"

ھای کھنه و قديمی مملو از پناھجويان خود را به دست حوادث می سپارد و اين کشتی ھا ، يکی پس از ديگری به علت 

سوار کردن مسافر خارج از ظرفيت خود در آب غرق می شوند و در مرگی وحشتناک و غير قابل توصيف، اجساد صد 

 پناھجو در آب ٢٠٠٠طبق آمار منتشره تنھا در ماه ھای اخير .  گردد آب میۀھا زن و مرد و کودک شيرخوار ، طعم

اما اين .  آورده شده انداھای مديترانه غرق شده و جسد ھای برخی از آن ھا پس از چند روز توسط امواج به سواحل ليبي

  .نيست" او" دردناک نيز پايان داستان مصيبت بار زندگی ۀصحن

 نظام سرمايه داری، از امواج ۀت و قربانی جنگ و گرسنگی و فالکت ناشی از سلطآن جا که اين پناھجويان نگون بخ

، زير نام ابيرحم آب ھای مديترانه جان سالم به در ببرند، نوبت جنگنده ھای ضد خلقی ناتوست که در آب ھای ليبي

ر نظامی و بی دفاع در ، به شکار پناھجويان آواره مشغول شده و با شليک به کشتی ھای غي"مبارزه با قاچاقچيان"

 از اين اکار قصابی ناتو به آن جا کشيده است که دولت ليبي! خارج از مرزھای اروپا، به قصابی پناھجويان بپردازند

  .  جنايت به سازمان ملل شکايت برده است

ولتمردان نظام  جديدی برای دۀ اروپا به دغدغۀاکنون حرکت موج جديد و بزرگی از پناھجويان به مبادی ورودی اتحادي

 که فريادھای ئیاما جان اين پناھجويان حتی در مرزھای اروپا و در داخل خاک کشورھا. سرمايه داری تبديل شده است

در يونان آن ھا را مانند برده . شان گوش فلک را کر کرده نيز در خطر است" دمکراسی"و " آزادی"،" حقوق بشر"

ه ليس بو الزم، در استاديوم ھا و کشتی ھا زندانی می کنند و پۀمکانات اوليت باستان ، بدون کمترين اي بربرۀھای دور

طور روزمره به ضرب و شتم شان می پردازد؛ در مجارستان، دولت  با صرف ميليون ھا يورو شبکه ھای سيم خاردار 

منش کشور ھای ليس و ارتش ھای ددوبه طول صد ھا کيلومتر در جلويشان نصب می کند و برايشان کمپ می سازد و پ

بالکان، در مسير راه در مقدونيه و صربستان، با باتوم و گاز اشک آور به جان آن ھا می افتند و با شليک به زنان و 

  . کودکان پناھجو و بی دفاع، تنھا به جرم تالش برای زنده ماندن و حق زندگی ، خونشان را بر زمين می ريزند

فرار با شانس و اقبال از ...  و ايرانی و ئی، سوماليائیوری، عراقی، افغان، ليبياتازه برای قربانيان، يعنی پناھجويان س

در ترکيه يعنی دروازۀ ورود غير . جھنمی که گوشه ای از شرايط حاکم بر آن در باال شرح داده شد تازه اول ماجراست

يک منبع درآمد ميلياردی برای اقتصاد قانونی به مرزھای اروپا، تجمع صد ھا ھزار پناھنده برای يافتن راه و قاچاقچی، 

بسياری از .  مھاجرت آن در بدرفتاری و پناھنده ستيزی شھرۀ آفاق می باشندۀليس و اداروترکيه است، کشوری که پ

 با استفاده از امکانات ناشی از فساد ًچرا که قاچاقچيان تبھکار که اکثرا. پناھجويان در مرداب استانبول گرفتار می شوند

ليس و ارتش وابسته اند، پول ھای آن ھا را باال می کشند و آن ھا را وی نظام سياسی در ترکيه به محافل قدرت، پساختار

اکنون با وجود ميليون ھا زن و .  و نابودی تدريجی گردندءبه حال خود رھا می کنند تا قربانی فقر و گرسنگی و فحشا

ی مجلل باالی شھر در استانبول و شھر ھای ديگر به محل کودک بی خانمان سوری و عراقی در ترکيه، خيابان ھا

ن ئي ساله و مادرانشان و فروش تن و جان اين پناھجويان با مبالغ بسيار پا۵- ۴ً، آن ھم اکثرا گدائی کودکان ئیآشکار گدا

ی در دست از تعداد قربانيان خاموش اين جنايت عدد دقيق. به متقاضيان و توريست ھای ثروتمند عرب تبديل شده است

اما بسياری از مردم سوريه که توانسته اند از دست ھيوالی جنگ بين دار و دسته ھای مزدور اسالمی و سيا . نيست
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 و متحدينش بگريزند، در دامی که ھيوالی فقر و گرسنگی و فحشای امريکاساخته با دولت تبھکار اسد و بمباران ھای 

در طول مسير . ، گرفتار شده و خاموش و بی صدا قربانی گشته اندسرمايه داری در ترکيه برايشان پھن کرده است

 که پناھجويان در عبور از مرزھا سرنوشت خود را دربست در اختيار تبھکاران ئیمسافرت به سوی اروپا نيز جا

 کاميون آلودۀ کشتی ھا و در" موتورخانه"سودجو و قاچاقچيان انسان می گذارند، روزی نيست که جسد ده ھا پناھنده در 

پيدا نشود که يا در اثر استنشاق گاز کربنيک خفه شده و يا در يخچال ھای پشت کاميون ھای بزرگ منجمد ... ھا و 

  .اما اين ھا ھم پايان داستان زندگی پناھجويان نيست. عی جان داده انديگشته و به طرز فج

 از سر گذراندن ، از سيل پناھجويان پس از که شمار اندکیئیجا) ئیمقصد نھا" (ميزبان"در کشورھای انگشت شمار 

 صاحبخانه پيشاپيش در انتظار ۀخشن و سرکوبگران" ئیپذيرا" مشکالت ، به ناگزير به آن جا می رسند نيز ابزار ۀھم

 سياست ھای ضد مردمی و پناھنده ستيز در اين کشورھا، ۀتصويب روزمر.  يوس و به جان آمده استأميھمانان م

 اين ۀو محکوم کردن پناھجويان به يک زندگی حداقل در حاشي" پناھجويان"تانه عليه خطر ھجوم تبليغات نژاد پرس

با اين . جوامع به اصطالح آزاد و به اصطالح برابر، بھترين سرنوشتی ست که در انتظار بخش اعظم آن ھا نشسته است

 حاکم بر اين کشورھا عليه پناھجويان وجود در پرتو تبليغات سيستماتيک کثيف و دروغينی که رسانه ھای بورژوازی

به راه انداخته اند، کم نيستند تعداد ) قاتل، دزد و بزھکار ارائه می شود ًکه اکثرا از آن ھا تصوير مشتی تروريست،(

حوادث جنايت باری که در جريان آن ھا فاشيست ھا و نژادپرستان کشور ميزبان با آتش زدن محل زندگی پناھجويان، با 

  .        تم و حتی کشتن آن ھا زندگی تعداد ديگری از پناھجويان را از آنان می ستانندضرب و ش

اين ھا برخی از واقعيات زندگی و سرنوشت ميليون ھا تن از پناھندگانی ھستند که گوشه ھای کوچکی از صحنه ھای 

 که قلب ھر انسان با ئینه ھادردناک دست و پا زدن آن ھا برای فرار از جھنم پشت سرشان در باال توصيف شد؛ صح

وجدان و شريفی را تکان می دھد و خشم و نفرت آن ھا نسبت به عامالن اين شرايط دھشتناک که جز سرمايه داران 

اين تصاوير پيش از ھر چيز گوشه ای از تجليات دھشتناک . نيستند را بر می انگيزد) امپرياليست ھا و وابستگانشان(

 سرمايه داری و سلطۀ اھريمنی امپرياليسم بر حيات و ھستی ميلياردھا تن از ساکنان گيتی ۀناشی از حاکميت نظام گنديد

  . را به نمايش می گذارند

موج پناھندگی از پس از " بی سابقه ترين" حرکت پناھجويان که از آن به عنوان ألۀبر اساس چنين واقعيتی ست که مس

، به موضوع گزارشات سراپا دروغ و سخيفانۀ رسانه ھای بورژوازی در سطح بين ده می شودجنگ جھانی دوم نام بر

المللی و نگرانی و تشديد تضادھای بين عاليجنابان سياستمدار در کمپ قدرت ھای اعظم  نظام بورژوازی جھانی تبديل 

روپای شمالی در حال حرکتند و  با ابراز نگرانی از موج پناھجويانی که به سوی ائیدولت ھای اروپا. گشته است

 اروپا برای جلوگيری از ورود ۀاز سوی اتحادي" اقدامات فوق العاده"خواھان ناشی از آن، " خطرات"آگرانديسمان 

پناھجويان را به صورت  ألۀ اروپا می خواھد که مسۀ از اتحاديالمان ۀ وزير توسع.پناھجويان به مرزھای خويش ھستند

 لهأ مساين"م ين نکنيکيد می کند که اگر چنأاو ت.  به ھمسايگان سوريه حل کنددالر ميليارد و با تخصيص چند" بومی"

برخی از دولت ھای اروپائی بدون آن که نقش ضد مردمی سياست ھای خويش در ". گريبان ما را در خانه خواھد گرفت

ی از پذيرش پناھجويان گرسنه و بی وجود آوردن اين موج را به روی خود بياورند و يا حاضر باشند کمترين سھمه ب

بر عھده گيرند، به تھديد ھمکاران خود در مورد امکان خروج از " تخفيف بحران"خانمان و آواره را به منظور 

  . و بستن مرزھای خود پرداخته اند"  اروپاۀاتحادي"

راه ه ب" بحران پناھندگان "حرکت پناھجويان به اروپا و" خطر"تبليغات وحشتناکی که در سطح بين المللی راجع به 

 در مقابل ھمگان ،شبرد کدام سياست ھاستيکه شرايط بحرانی دردناک کنونی حاصل پرا ال ؤافتاده بار ديگر اين س

  . قرار داده است
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 نظام سرمايه داری و سياست ھای ۀ آوارگی و پناھندگی در دوران ما با سلطۀدر يک نگاه کلی واقعيت اين است که پديد

با اين که به نظر می رسد تمام واقعيت را بيان (آماری .  اجتماعی و نظامی و فرھنگی آن گره خورده است-  اقتصادی

ه  ميليون نفر پناھنده روب۵٠ نظام سرمايه داری حداقل با ۀحاکی از آن است که جھان کنونی در زير سلط) نمی کند

 و ثروتمندان و اختالف ءقاتی فزاينده بين اردوی فقرا نظام سرمايه داری که ھر روز با شکاف طبۀ جبارانۀسلط. روست

بين مشتی از کشورھای ثروتمند با اکثريت جوامع تحت سلطه در کشورھای وابسته و پيرامونی گره خورده، عامل 

" حقوق بشر"، " دمکراسی"در حقيقت درست در زير فريادھای . اصلی توليد و باز توليد مھاجرت و پناھندگی ست

است که ماشين سرمايه داری با استثمار و غارت و سرکوب کارگران و خلق ھای تحت " ھمگان"ان برای سرمايه دار

ستم و کسب مافوق سود از نيروی کار و ثروت ھای توده ھای تحت ستم و بر پائی جنگ به  طور دائمی، فقر و 

 می کند که حيات و ھستی شان در گرسنگی و بيکاری و فرار از جنگ و وحشت و در نتيجه سيل پناھجويانی را توليد

زير ماشين استثمار و سرکوب و جنگ سرمايه داران له شده و برای بقای نسل و يا گريز از تعقيب و پيگرد مجبور به 

 جوامع آن ھا امکان يک ۀترک سرزمين ھا و کشورھای خويش و مھاجرت به مناطقی می شوند که می پندارند در حاشي

  . دناک برايشان ميسر خواھد بودزندگی محقر و ھر چند در

 رشد نظام سرمايه داری ۀ باالترين مرحل- امپرياليسم ۀدر شرايط مشخص کنونی يعنی شرايطی که جھان در زير سيطر

 قرار دارد، در شرايطی که موجی از يک بحران اقتصادی مزمن و خانه خراب کن گريبان کل سيستم اقتصادی و -

ه و آن ھا را بيش از پيش به جان يکديگر و به جان کارگران و خلقھای تحت ستم دنيا قدرت ھای اعظم جھانی را گرفت

کوشند بار خانه خراب کن بحران ھای اقتصادی نظام را از راه ھای گوناگون انداخته، در شرايطی که امپرياليست ھا می

ای ناامنی و سياست ھای جنگی اقتصادی و نظامی بر دوش جوامع تحت سلطه سرريز سازند، در شرايطی که ايجاد فض

طور طبيعی شاھد رشد بی سابقۀ تعداد پناھجويان ه ھر چه بيشتر به مرکز ثقل سياست ھای اين قدرت ھا بدل شده، ما ب

  .می باشيم

ً روندھای عينی نشان می دھند که بحران ذاتی گريبان گير نظام امپرياليستی که بار مرگبار آن دائما توسط ۀمشاھد

اکم و اياديشان بر دوش کشورھای تحت سلطه خراب شده و جنگ و ناامنی را به طور گسترده دامن زده انحصارات ح

است، آن عاملی ست که در سال ھای اخير با سرعتی چشمگير باعث گشته تا در کشورھای تحت سلطه، اقشار بی چيز 

 در امريکاھای اقتصادی زورگويانۀ طور مثال سياست ه ب. و محروم به صف ارتش گرسنگان و  پناھندگان بپيوندند

به کشورھای تحت سلطه ای نظير مکزيک موجب حذف سوبسيد ھا و محو تعرفه ھای " تجارت آزاد"تحميل قوانين 

کشاورزان و بخش  وارداتی گشته و نابودی معاش طيف عظيمی از زحمتکشان بومی را به دنبال می آورد و کارگران،

 و ءا به خاک سياه می نشاند؛ و در نتيجه به طور تدريجی آن ھا را به صفوف فقراھائی از خرده بورژوازی مکزيک ر

 ۀاين قراردادھای اقتصادی زورگويان. ًبی خانمان ھا و در نھايتا به سيل مھاجران غير قانونی و پناھجويان سوق می دھد

تی بر واردات و با تحميل صادرات  و دولت ھای وابسته است که با حذف تعرفه ھای ماليائیفريقاا با کشورھای المان

ی به آن ھا ، ھزاران تن از کشاورزان و دامداران بومی و کارگران کشورھای المانارزان مرغ و فراوردھای ديگر 

  .         در اين بخش ھا را به خاک سياه می نشاند و به صفوف مھاجران و پناھندگان پرتاب می کندئیفريقاا

ير قابل انکار واضح است که بورژوازی حاکم در ھمه جا بايد برای انحراف افکار عمومی در مقابل اين واقعيت ھای غ

وجود آوردن بحران دردناک کنونی توجيه درست بکند، دست به کار رواج تبليغات مسموم  شده ه از نقش خود در ب

ھندگی کنونی را بر رسانه ھای بورژوازی و کارشناسان و متخصصان بورژوازی تقصير ظھور موج بزرگ پنا. است

البته طبق معمول، . بودن آن ھا می اندازند" مذھبی"و يا " عقب ماندگی فرھنگی"دوش مردم کشورھای تحت سلطه 

اما چه کسی جز تبھکاران می .  امپرياليست نيز تکرار می شوند- ھمين ادعاھا توسط برخی نادان ھا و يا نيروھای پرو 
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ای خانمان براندازی که يا با اشغال مستقيم افغانستان توسط ارتش ھای امپرياليستی  سال جنگ ھ٣٠توانند انکار کنند که 

و يا با حمايت و تغذيه و تسليح دار و دسته ھای وابسته زندگی مردم افغانستان را به ويرانی کشانده، عامل اساسی 

 سرمايه داران حاکم و مرتجعين می  در سراسر دنياست؟ چه کسانی جزافغان محروم ۀافزايش بی سابقۀ ميليون ھا پناھند

س آن ھا أ امپرياليست ھا و در رۀتواند منکر اين حقيقت شوند که در سال ھای اخير  اين سياست ھای توسعه طلبان

بوده که زندگی ده ھا ميليون ...  و ا خاورميانه، اشغال عراق و نابودی سوريه و ليبيۀر ساختار و نقشيي برای تغامريکا

ای تحت ستم خاور ميانه را به خاک سياه نشانده و ميليون ھا نفر را آواره و بی سرپناه ساخت و به سيل تن از توده ھ

پناھندگان افزوده است؟ تنھا به عنوان يک نمونه کافی ست اشاره شود که جنگ سوريه که نخست با سرکوب و به حاشيه 

توسط قدرت ھای " بھار عربی"تکار اسد در جريان راندن خيزش ھای انقالبی مردم مبارز اين کشور عليه رژيم جناي

 اسالمی جنايتکار به اين کشور توسط قدرت ھای متنازع به ۀامپرياليستی شروع شد، در ادامه با صدور ده ھا دار و دست

 رسيد که ھم ئیظھور تبھکاران مزدور داعش منجر گشت و سرانجام در اثر جنگ جاری در اين کشور کار به جا

 ميليون ٢ ھزار نفر کشته شده و اين جنگ ھای ضد انقالبی ٣١٠ ميليون جمعيت سوريه ، بيش از ٢٢جموع اکنون از م

 ۀ انتشار يافته عالوه بر فاجع]سرطان[در اين آمار که از سوی سازمان ملل در ماه تير. زخمی برجای گذارده است

 در ًن و ترکيه و لبنان و مصر و عراق اکثرا اردۀ ميليون سوری در کشورھای ھمساي٢٧/۴کشتار سوری ھا، ھم اکنون 

 ٢٨٠تنھا .  ميليون سوری نيز در داخل خاک خود اين کشور آواره شده اند۶/٧شرايط زير خط فقر به سر می برند و 

يک بررسی اجمالی از اين آمار نشان می دھد .  تقاضای پناھندگی کرده اندئیھزار تن از سوری ھا در کشورھای اروپا

 سال پس از جنگ ھای امپرياليستی در سوريه بيش از نيمی از کل جمعيت سوريه قربانی سياست ھای ۴ که در طول

امپرياليست ھا و مزدوران آن ھا شده اند و ھم اکنون آوارگان سوری مقام اول در بين پناھجويان در سطح بين المللی را 

ل مشاھده است با تبليغات مسموم رسانه ھای غربی در مورد  ابعاد جنايتی که در ورای اين آمار قابۀمقايس. پيدا کرده اند

 به ئی تعداد کل آوارگان سوری با تعداد ناچيزی که کشورھای اروپاۀاز يک سو و ھم چنين مقايس" گانبحران پناھند"

ست ياليبکارانه و ماھيت ضد مردمی سياست ھای امپريغات فريعنوان پناھنده قبول کرده اند از سوی ديگر، نشانگر تبل

 و عراق و ااگر ھمين آمار را با کمی تفاوت در مورد ليبي. ھا و نقش آن در گسترش تعداد آوارگان و پناھندگان را دارد

افغانستان در نظر بگيريم ، آن گاه ابعاد جنايات امپرياليست ھا که آفرينش چنين اوضاعی در کشورھای فوق باعث شده 

  . را بھتر می توان درک کرد

ن ھای بی گناه، آواره، با روح و جسمی مجروح و زخمديده که ھم اکنون به سوی اروپا در حرکت است و سيل انسا

وحشت عاليجنابان و اشراف حاکم را برانگيخته ، حاصل بذری ست که خود امپرياليست ھا با سياست ھای ضد مردمی 

 ھای زشت و غير انسانی ناشی از حاکميت نظام بحران کنونی پناھندگان تنھا يکی از جلوه.  خود کاشته اندۀو غارتگران

 دولت ھا در سرکوب و يا مھار اين سيل انسانی ممکن است که در کوتاه مدت ۀسياست ھای بازدارند. سرمايه داری ست

ًنتايجی ھم به بار آورد و موقتا از دامنۀ بحران کنونی بکاھد، اما از آن جا که حرکت جمعيت و وجود پناھنده ذاتی نظام 

کنونی و يکی از تناقضات اين سيستم ضد خلقی ست، دير يا زود انرژی متراکم در ورای اين حرکت به پتکی بر سر 

ستم و شرايط وجود يک نظام دمکراتيک و انسانی ست که ين سيتنھا در بستر نابودی ا. خود نظام حاکم بدل خواھد شد

 . بر خواھد کشيدمعضل پناھندگان و نتايج مرگبار آن از جوامع انسانی رخت 

 


