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  کوچ شهروندان بيانگر پيام های انسانيست !

 
  مصطفی سلطانی  –رشاد 

  ٢٠١٨اواخر اکتبر     ١٣٩٧پنجم آبانماە 

نوين  هستند که يک نظم مدرن و در جامعهی بشری ديگری و مواضع تفکرات يدەها ،*  ا
 چپ و تودەهای وسيع مردم که ناچار به کوچ شدەاند لزومآ افکار اجتماعی ميخواهند ، اما 

  ارند. مارکسيستی ند

  * دنبال کردن جامعهای عدالتخواە و بی طبقه، بمعنای متوقف کردن تاريخ نيست !

 



٢ 
 

 عظيم تودەهای مردم ، از آمريکای مرکزی و خصوصآ کشور گواتماالخود جوش و مارش 
بسوی آمريکا در حرکت  ص،و داشتن کد مخصو با رسالت قانون شکنی و سنت شکنی

که حافظ زبان  سياسی ، اجتماعی و اقتصادی می باشد . زنان، بيانگر رسالت های  بودە و
در اين کوچ عليه دو اتوريته يعنی  مادری ، فرهنگ ،کلتور و ارزش های اجتماعی بودە،

ترامپ اين  اعتراض دارند . معاون عاليجناب  شاناستبدادي هایخانوادەی پدرساالر و دولت
تفسير های مقامات امريکائی  منجمد، نسبت داد .  و کمونيستها مارش را به سازماندهی چپها

بعيد بنظر ميرسد  باور کردنش مشکل است و حقتقتاتهی ، آزار دهندە ،زشت و خشن بود . 
نيروهای  چپ  در امريکای مرکزی، دارای چنان پتانسيل و توانائی و قدرت سازماندهی 

و  دهیسازمان ،کوچ اعتراضات مردم را در فورم و ساختار اينچنين ، که بتوانندباشند 
بعنوان يک و  و کج انديشی ی خشک حزبیها و تحجر بدور از تعصبرهبری کنند . 

واقعيت عينی بخشی از چپ در يک ايدەال نوستالوژيک غرق بودە و معتقدند که  انديشهی 
ع وابسته و کالسيک و سنتی به پرواز در آمدە و متفکران و شبح مانيفست ، بر فراز جوام

امروز و فردا ، سيستم های توتاليتر ، بنياد گرا ، فناتيک ، اسالم سياسی و دين و مذهب 
 ها ادامهداردکوه ندان در جادەها و در نشيب و فرازکوچ شهرود .  نپيچ را در هم می

فاشيزم را شنيدەاند ی .شهروندان ندا اتشان  را بگوش جهانيان رساندەانداعتراض صدای،و
دولت مردان و"  مبارزات مدنی، ند .می آوربر  خويش را فرياد و با پيادەروی طوالنی

چنين پيداست  را به جنگی اجتماعی و سياسی دعوت نمودە و*"و" بانک ها سرمايه " 
کتاتوری و يد "در آمريکای مرکزی مادەی کارزار هستند . آدر ميدان نبرد تهيدستان که

منعکس  راصاحبان بانک ها و نوعی تفکربودە حکومت  از یاشيوە "سيستم های توتاليتر
ازمردان و زنان ميانسال،  ب و طيفیترکي  تودەهای مردمانتروپولوژی   .بيان ميدارد و

در را تشکيل ميدهند . آنها ، بيکاران، تهيدستان و اقشار بی بضاعت جوانان و کودکان
 کوچ و در غياب اميليانو زاپاتا و پانچو ويال  ، اما خودجوشنهچندان سازمان يافتهی فورم

 لکنتر ،ها، ماهوارەها و شنود های جاسوسی پيشرفته  اکسوآبوسيلهی  ،راشروع کردەو
خالی و تهی از  در اين رهگذر واژەی پر طمطراق و فريبندەی " حقوق بشر" . گردندمي

را به شک و گمان واداشتهاست  آزاد انديشان وعدالت جويان دوستانه بودە وجنبههای انسان
و مواد " روان پريش " ه . تاکنون گروەهای کانگستر و قاچاقچی وباندهای مافيا ک

 وجهان بسوی کانادا و امريکاهمکاری پليس بين المللی  با را  فراوردەهای " مواد مخدر "
کردەاند . پيشقراوالن سکوت بودە و عظيم کوچ بی تفاوتدر برابر موج  ،سازمان دادەاند

پناهجويان   تازە بحرکت در آمدەاست .پناهجويان  کشور مکزيک رسيدە و موج دوم کوچ ب
سيما و سرشار از نيت پاک هستند .  بودە که در مجموع طيفی از انسان هائی رنجديدە

ندارد آثار  چهرەی پناهندگان در اين راه پيمائی خسته ، بيزار و ، باهيچ روتوشی امکان
مهاجرت و پناهجوئی يکی از غم انگيز ترين رنج و حرمان را از سيمايشان زدود .

در ورطه عميقی از پريشانی و  رشان،سرنوشت ها بودە ، عليرغم احساسات جريحهدا
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 دريا راە پيمايان حقيقتا قايق های بی حرکت نيستند، تا موج هاآشفتگی بسر می برند .
نکتههائی باريک تر از مو و  های راەپيمايان، در اعماق چشم  برايشان تصميم بگيرند .

جدال ستمگران و .  بازتاب ميکنند ميتوان مشاهدە کرد و مستقيمآآنراسنگين تر از کوەرا
قدر مسلم انست که سرنوشت  ستمبران در تمام پروسهی زندگی باشدت تمام ادامه دارد . 

مستقيمآ بوسيلهی  آمريکای مرکزیدر و نداری بر تودەهای مردم ميل فقردردناک و تح
فراهم  و حکومت های وابسته به " دالر " و شرکت های چند مليتی ها کارتل ها و تراست

شرکت های چند مليتی ،  . امروزە سونامی دالر دنيا را بلرزە در آوردەاست  شدەاند .
، تودەهای مردم را در کوچکترين نقاط  کارتل ها با جنگ های امروزيشانتراست ها و 

   . کردەاندمشترکشان يعنی " فقر و نداری " متحد 

  

همچنان بر ،حمالت شب پرستان و تاريک انديشان و جنگ طلبان و سيستم های سرمايه   
س باالئی نصيب پناهجويان گردد و، اگر شان عليه دمکراسی و جوامع بشری ادامه دارد .

 آسيميالسيون و مشکالت شروع ميگردد .در کشور آمريکا اسکان دادە شوند ،  پروسهی 
تطبيق و سازگاری با ر آمريکا فرارسيدە است  اما، اگرچه عصر انحطاط اقتدا

 هایجنبش سرنوشت چنين مارشها و. رای پناهجويان،دردناک خواهد بودمدرنيزاسيوان ب
اين حرکت با  بالندەای اجتماعی ، به دهها فاکتور اقليمی و بين المللی گرە خوردەاست .

در تصاد و انتاگونيزم مطلق بودە  ،افسانههای مضحک نظم نوين جهانی و برخورد تمدن ها
          رم ها سازگاری ندارد .وو با آن ن

  ................................  پايان.......................................................

بندە نسبت به کسانی که در تکميل اين مقاله بمن و به حقيقت ياری ميرسانند ، سپاس      
    فراوان دارم و قدرشناس خواهم بود .

  اطالعات و روشنگری های الزم :              
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ايران ، بی مغزها بقدرت رسيدە و هژمونی  يت فاشيزم اسالمی و فرار مغزها ازبا تثب-١
ميکنند، در سطح باالئی بودە ردر صد پناهندگان سياسی که از ايران فراسياسی را قاپيدند .

  تی روزنامه نگاران و ماسميديا ، اين پديدە را اعتراف می کنند و ح

.کوچ شهروندان قارەی آسيا بطرف اروپا، نمونهای تاريخی و يادگار جاويدان ٢
تودەهای سازمان نيافته و خودجوش بود ، که از طريق ترکيه و يونان به قارەی 

ديهی اروپا وباج ترکيه در ساخت و پاخت های سياسی با اتحااروپا رسيدند.سپس 
  گيری و دريافت مبالغ هنگفت يورو، اين حرکت را نسبتآ متوقف کردەاست  .

.يک طنز سياسی ميگويد: دزدهای حرفهای بانک تاسيس ميکنند و دزدهای ٣
  معمولی بانک را سرقت می نمايند !

 انقالبيون و رهبران برجسته ) و پانچو ويال از ١٨٧٩-١٩١٩.اميليانو زاپاتا(٤
  مکزيک بودند.

( تضاد )، انتروپولوژی ( مردم انتاگونيزم : .معانی لغات بيگانه چنين است٥
فناتيک ( خشک مغز و  ،)،آسميالسيون ( ذوب و جذب در يک جامعهی تازە )شناسی

  متعصب )

 

 

 

 


