اتحاد و همبستگیبدون مروز – روز خیزش سراسری علیه مرزهای بسته اروپا

روز 6امفبریه ،چندتن از احزاب و جنبش های نئوفاشیستیو عوام فریب دست راستی در نقاط
نهادر
یآیند تا عقاید خوددرباره »مردمبرتر« و»ملت برتر«را در خیابا 
مختلفاوروپا به گرد هم م 
.معرض دید همگان بگذارند
یتوانیم شاهد اتفاق افتادن چنینرویدادی باشیم و از همین رو شما را برایسخت
از یک سو ،مانم 
نها و برای براینشان دادن همبستگی سیاسی دعوت می کنیم
.ایستادن در برابر آ 
یشودبه وسیله گسترده شدن شکاف بین
شرایط در بسیاریاز نقاط دنیا بی ثبات تر و متزلزل تر م 
فقیر و غنیبه وسیله سرمایه داری .تغییراتساختاری نئولیبرالی از  70و  80بسیاریاز مناطق جنوب
.جهانی را به فقر عمیق و بدهیهای اجباری فرو برده است
بعد از سپری شدندوران استعماری این تغییرات بار دیگروابستگی به »دنیایغرب« راایجاد کردند.
.اینسایست ها آوردن استعمار نوین و فقر را بههمراه همینطور نابودی زیرساخت های موجودرا
امروزه استعمار نو)نوین!(خودشرا در اشکال مختلفش به نمایش گذاشته است:دست اندازی
نها ) زمیندزدی(  ،دستاندازی به منابع طبیعی و مواد خام ،صادراتتسلیحات و قراردادهای آزاد
بهزمی 
تجاری ،بهبهانه »دخالتهای برای حفاظت از حقوق بشر«،حمایت از دیکتاتورها و حکومت های
نها ولینه در درون مرزهای اروپا،
خودکامه) تمامیتطلب( .یکیاز عواقب هست مرگ بسیاری از انسا 
.بلکه در رونمرزهای کشورهایشان
اتحادیه اروپا هستییکی از بازیگران اصلی در این بازی.سسایت اصلی برایحل بحران های برآمده از
شهای نژادپرستان
سرمایه داری )مانندبرانامه های ریاضت اقتصادی( سرعتبخشیده است به واکن 
.واقتداگرایان در سراسر دنیا
نهانسبت به »دیگرانیکه من باید با
ترس از دست دادندارایی در اشخاص ،حس نفرت شدیدی در آ 
نها دارایی ام را قسمتکنم« را بهوجود آورده است و منجر به بازسازی دوبارهساختارهایی همچون
آ 
».ملیت«»،نژاد«و »نقشسنتی جنسیتی« شدهاست
نهابر اساس ملیتشان انتخاب
ما همچنین شاهدهستیم به نظامی شدن در خارج از مرزهایاروپا .انسا 
یشوند )قبولیپناهندگی یا گذر از مرزها را می گیرند(؛مراکز بازگردانی )دیپورتیشنسنترز( درحال
م 
افزایش اند و مراکز جدیدی در دست ساختهستند .درجهت دامن زدن به این اسلوب )نظام( غیر
انسانی اتحادیهاروپا همکاری می کنه با کشورهایی مثلترکیه که به جنگ با کرد ها در
یپردازد و از حامیان دولت اسلمی )داعش(است
.کشورشانم 

