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  مرگ صد ها کارگر مهاجر در دریای مدیترانه

  

 ، صدها تن از کارگران مهاجر که با آرزوی یافتن کار در ایتاليا از آفریقا و خاورميانه با ٢٠٠٩ مارس ٢٧جمعه 

ی کهنه و از کار افتاده فاقد ابتدایی ترین وسائل ایمنی الزم بسوی اين کشور حرکت کرده بودند قایق ها

متاسفانه در نزدیکی سواحل ليبی بر اثر طوفانی شدن دريا قايق هايشان غرق گرديده و  جانشان را از 

  . دست دادند

  

 جانشان خانه و آشيانه خود را برای  این کارگران در حالی که اکثرا با صرف هزینه زیاد و به خطر انداختن

ترین شرایط با در هم شکسته شدن قایق  تامين امرار معاش خانواده خویش ترک کرده بودند در وحشتناک

  .ها در آب های دريای مدیترانه جان باختند

  

راه که بيشتر کشته شدگان مردان کارگر و مهاجر می باشند اما اجساد تعدادی زن و کودکی که هم با این

  . آنان بودند نيز در ميان اجساد پيدا شده، مشاهده  شده است

  



که بعد از چند ی خبر این فاجعه دردناک تا چند روز از طرف رسانه های جهانی با سکوت روبرو شد و تازه وقت

بل اما ابعاد و عمق این فاجعه قا.  نفر کشته شده اند٣٠ تا ٢٠روز خبر را منتشر کردند مدعی شدند که تنها 

کتمان نبود به شکلی که رسانه های تبليغاتی بعد از مدتی مجبور به اعتراف به این مساله شدند که تعداد 

می رسد و این در حالی است که یکی از قایق ها به کلی ناپدید   نفر۵٠٠کشته شدگان احتماال نزدیک به 

  . شده است

  

های آزادیخواه را به شرایط  فکار عمومی و انسانهای ایتاليا بار دیگر توجه ا غرق شدن صد ها کارگر در آب

ظالمانه سيستم سرمایه داری حاکم بر جهان و وضعيت وخيم کار و حيات کارگران مهاجر در چنين شرایطی 

  .جلب می کند

  

 هزار کارگر مهاجر در جستجوی یافتن کار در اروپا توسط قاچاقچيان از آب های دريای ١٠٠ساالنه بيش از 

 هزار نفر کارگر جان خود را در این ١٠ سال گذشته نزدیک به ١٠ور غير قانونی گذر ميکنند و در مدیترانه بط

  .مسير از دست داده اند

  

غاز پول کارگران و  يکی از دالئل اين امر سود جوئی قاچاقچيانی است که برای به جيب زدن شندر

مهاجرانی که با فروش مال و منال خود جهت يافتن کار و تامين زندگی خود و خانواده شان به چنين سفر 

ها را در تعدادی انبوه در قایق های کوچک چوبی که حتی برای صيد  آن، های خطرناکی تن می دهند 

را هم ندارند، چپانده و راهی اين سفر  نفر ٢٠ماهی  هم امن نيستند و در بهترین حالت ظرفيت بيش از 

  . خطرناک می کنند

  

بدون شک مسئول مستقيم اين فاجعه، نظام سرمایه داری و سيری ناپذیری سرمایه داران آزمند است که 

بيکاری و فقر را در اقصی نقاط جهان بر ميليون ها زن و مرد و کودک زحمتکش و تهيدست تحميل کرده 

دم امنيت اجتماعی که ناشی از کارکرد نظام گندیده سرمایه داری در سطح فقر و بيکاری و ع.  است

های اقتصادی آن است چنين فاجعه و مرگی را بر انسان هائی  که تنها جرمشان تالش  جهانی و بحران

. جهت بدست آوردن لقمه ای نان و سير کردن شکم خود و خانواده هایشان می باشد تحميل کرده است

ثمارگرانه ای ست که هر روز در هر گوشه ای از این دنيا جنایات جدیدی را بر عليه چنين سيستم است

کارگران رقم ميزند تا شاید طبقات استثمارگر حاکم بتوانند با غارت دسترنج زحمتکشان چند صباحی بيشتر 

لی گشته فقر و رنجی که امروزه برطبقه کارگر در سراسر جهان مستو.  به بقای نکبت بارشان تداوم بخشد

به . است و چنين رویداد های فاجعه آميزی نتيجه مستقيم سلطه نظام زالو صفت نظام سرمایه داری است

همين دليل محو این ستم ها و تمامی مصائب حاصل از آن در گرو مبارزات کارگران در سراسر جهان جهت 

رار سوسياليسم در جامعه می نابودی سيستم استثمار گرانه کنونی و بوجود آوردن نظمی نوین یعنی استق

کارگران جهان با شرکت هر چه فعالتر در مبارزه برای تحقق این آرمانها چيزی جز زنجير هایشان برای . باشد

  .اما در صورت پيروزی دنيایی را بدست خواهند آورد. از دست دادن ندارند

 


