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انو  چ « میمو» لوبھ عنوان گروه ھا و سازمان ھای جامعھ مدنی، ما از حکم درجھ اول کھ توسط دادگاه لوکری بھ دومنیکو 
قوانین  از ابراز میکردیم. این حکم شرم آور و ناعادالنھ است و  داده شده بود بیزار بودیم و ھمبستگی کامل خود را با میمو 

در اروپا تثبیت شده است نمایندگی میکند. ما از دولت ایتالیا میخواھیم مھاجرتی راست افراطی و نژاد پرستانھ یی است کھ 
 انو را فورا تبرئھ کرده و دست از سیاستھای ضد مھاجرتی بردارد. چ کھ دومنیکو لو

 
 

ت میمو لوچانو بھ عنوان شھردار، نمونھ زنده و ملموسی از زندگی در ھمبستگی بود. آنھا نشان دادند کھ ھمھ شمولی،  اقداما 
امنیت اجتماعی امکان پذیر است و اینھا میتوانند موج نژاد پرستی و بیگانھ ھراسی را بھ سمت معکوسی  عدالت و 

 بھ حرکت بیاورند.  
 

بر اساس قوانین مجرمگرایانھ در مرزھای قلعھ اروپا کشتھ شدند. بیشتر از  نفر  ۴۴۷۶۴از  تا کنون بیش ۱۹۹۳از سال 
ھر    –مجرم شناختھ شده و مظلومانھ سرکوب شده اند بعد از اینکھ بھ اروپا رسیده اند ھزارھا نفر دیگر بھ شکل بی رحمانھ 

یرقانونی استفاده میکنند تا پناھجویان را مجبور  روز یک مبارزه است. دولت ھای عضو اتحادیھ اروپا از روشھای خشن و غ
 بھ برگشت دوباره کنند از مرزھای خود بر طبق عملیاتھای کھ توسط خود اتحادیھ اروپا تامین میشوند.  

 
 
شواھد بدست آمده از گزارش ھای متعدد حاکی اینست کھ در ماھای اخیر افراد نقاب داری در کرواسی رومانیا و یونان در  

رھگیری ھا و  اینھا بھ عالوه ملیاتی بھ اسم «عقب راندن» مھاجرین را لت و کوب کرده و باالیشان شلیک کرده اند. جریان ع
عقب راندن ھای بدنام کھ توسط نیروھای موسوم بھ گارد ساحلی لیبی کھ توسط اتحادیھ اروپا تامین مالی شده و توسط نیروی  

 دریایی ایتالیا آموزش دیده است میباشند.  
شورھای اروپایی در ارائھ مسیرھای امن، سرپناه و سایر حمایت ھا بھ افرادی کھ در حال حرکت ھستند کوتاھی میکنند.  ک

آنھا در نجات دادن مردمی کھ در تشویش بھ سر میبرند و درعوض یادآوری مسئولیتھای خودشان ھمگی شریک جرم ھستند  
در اردوگاھھا، مراکز پناھندگی، بازداشتگاھھا، و در خیابان ھا  در اینکھ مردم را بھ شکل مجبوری جای بجای میکنند.

مردمی کھ در حال حرکت ھستند، خود را آماده کرده اند تا کھ نسبت بھ شرایط غیر انسانی کھ قرار دارند، بازداشتھای کھ  
د بھ ھدف زندگی میشوند، ردمرز شدن ھای کھ صورت میگیرد، و تقاضاھای مشروعی کھ برای اجازه ماندن صورت میگیر

امن و آینده بھتر تظاھرات کنند. در حالیکھ اتحادیھ اروپا و دولت ھای اروپایی از زیر بار مسئولیت شانھ خالی میکنند و از  
پیاده کردن قوانین بین المللی سرباز میزنند، سازمانھای غیر دولتی، فعاالن و اشخاصی نظیر میمو لوچانو قدم برمیدارند و  

 ی نشان میدھند. اروپا تعھدات بین المللی خودرا بھ جوامع مدنی تحمیل میکند.  در عمل ھمبستگ
 

این اعتراضات اغلب با سرکوب دولت و پلیس روبرو میشود. ھمبستگی اغلب جرم انگاشتھ میشود، کشتی ھای جستجوگر و  
، بھ ھمان صورت افراد دیگری کھ از مردم در حال حرکت حمایت امدادگر مصادره شده و خدمھ ی آنھا دستگیر میشوند

میکنند و علیھ سیاست ھای مرگبار و نھادھایکھ در مرزھای اروپا ھستند. مکانھای کھ برای سرپناه در نظر گرفتھ شده بودند  
و بازداشتگاھھا بھ تخلیھ شده اند، توزع غذا و کمک در گذرگاھھای مرزی مختل شده است، خیزشھا در مراکز پناھجویان 

شکل خشونت آمیزی سرکوب شده است، مردم در سلولھای انزوا قرار داده شده اند، از خدمات پزشکی و قانونی محروم شده  
 اند و با خشونت ردمرز شده اند.  

ادامھ دارد.  تاریخ اروپا براساس استعمار، برده داری، امپریالیسم، استخراج گرایی و استثمار بنا شده است کھ امروزه نیز 
سیاستھای مرزی اتحادیھ اروپا نیز این خشونت، بی عدالتی و نابرابری را نھادینھ میکنند. اتحادیھ اروپا و اعضای آن باید  

روش فعلی نھ تنھا کھ مشکلی را حل نمیکند بلکھ در عوض آنھا  مسئولیت این را بھ عھده بگیرند و جامعھ بسازند نھ دیوار. 
کند، کھ نمونھ آن ھمکاری نزدیک ایتالیا و حمایت مالی و مادی آن از گارد ساحلی لیبیا است، کھ  را با خشونت بیرون می

 مرتبا متھم بھ خشونت و عقب راندن علیھ افراد در حال حرکت است.  



 
 

آزاد باشند کھ  ما با مردم در حال حرکت و کسانی کھ از آنھا حمایت میکنند، بی تردید ابراز ھمبستگی میکنیم. ھمگی باید 
اما ھیچ کس نباید مجبور بھ حرکت شود. نظامی ساختن مرزھا راه حل نیست. سایر سیاستھای   – حرکت کنند و زندگی کنند 
 ی دالیل و مسئولیت ھای مھاجرتھای اجباری بر اساس ھمبستگی محتمل و ضروری است.  مھاجرت بر اساس تجزیھ 

 
 


