
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  علی آزاد

  ٢٠١٩ جنوری ٠٢
  
 

     
  

   پناھندگی و مھاجرتتمعضال مشکالت و
  ابعاد جھانی به کجا ختم می شود؟دری ئو توده  گسترده 

       

 ننداشتن دورنمای روشو  قحطی جنگ و يا دولتینفر به داليل سياسی و سرکوب ميليونھا شايد و   ھزار ھرسال صدھا

بنا ". تر در سرزمين ديگری زندگی تازه ای را شروع کنند امنانی ر مکد تا شايد دنزن يا میردل به د... و خود  ۀاز آيند

 کمپ ھای پناھندگی زندگی  واز پناھجويان در اردوگاه ھاميليون نفر ٢٠۶ فقط متحد  ملل پناھندگی  آژانسبه آمارھای 

 در ھمان کمپ ھای جام و سرانند  ا شده دو يا سه نسل است که در اين اردوگاه ھا متولد  از آنھا بخشی، "می کنند

و در نھايت در جوار ھمان کمپ ھا به خاک سپرده می شوند و جای آنھا را نسل ديگری از آوارگان پر پير پناھندگی 

 بدون  آنھم ،کنند ھمسايه زندگی می سال است که در اردوگاه ھای کشورھای ۶٠وارگان فلسطينی برای مثال آ. می کنند

  . شان نزنداو فرخود  ۀ برای آيندچشم انداز روشنی

ليون نفر در جھان به عنوان مھاجر و پناھنده زندگی می کنند جمعيتی که ھمچنان به ي م٣٠٠نزديک به  از سوی ديگر 

 از مناطق خشک و زيست بوم طبيعی بسياریات اقليمی و ويران شدن تغيير با بدون شک. شدت در حال افزايش است

دامداری و که اقتصاد آنھا به خصوص مناطقی ه د شد بنکونی خواھ مسغير و روستاھارھا از شھنيمه خشک بسياری 

.  باشد میاز سکنه شدن خالی  در حال  از جھانھای وسيعی  سرزمين در نتيجه .اورزی  و طبيعت وابسته  می باشندکش

  .نندمھاجرت ک به سوی مناطق بھترجمعی ه دستصورت  به   ناگزيرآنھاست کهطبيعی اين حق 

  ؟  پاسخ خواھند داد مھملۀأدولت ھا چگونه به اين مس ونی  جھاۀجامع
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در با پای پياده امريکا به سمت شمال امريکا قاره  از مناطق مرکزی  از پناھجويانھزار نفرھا   کاروان دهھم اکنون

  انیھج یر مدياد.. و يکوس و مکمداران امريکاو برخورد غير انسانی دولتان آوارگھای دل خراش اين   صحنه.ندحرکت

 با واکنش  مردم  در داخل و خارج از امريکا و  نيز، به ھمين خاطرانعکاس يافته استخصوص سوسيال مديا ه ب

  . شده استروه  روب يکوسمک

روز قوانين مھاجرت و ھردولت مداران ، زيرا نيست نبوده و د غير انسانی مقامات دولتی دور از انتظارر برخو

آمار تلفات انسانی . شود  تر میناک خطر دشوارتر ومسير راه سال  ھرليل دمين  به ھ و.می کنندتر تسخرا پناھندگی 

  . می يابدگسترش  زو ر ھر وندارد پايان سر  "نا گزيرگريز"با اين وجود  اين موج باالتر می رود ، 

 و  ينانقووضع يا  بلند  رداراخ ديوار و سيم  احداث  و"مشت آھنين" سياست بابتوانند ھا   دولتکه  تصور اين

از  دورن را بگيرندا پناھندگان و مھاجر يا ميليونی ھای چند ده ھزارنفره   کاروان جلو،تر سخت وھای خشن  مجازات

 بال تکليقی  و و  با آنھا رفتاری  بدر کردن پناھجويان و ی زندان، مثلنت بار کنونیوی خشھا شايد روش. واقعيت است

جنگی ھای واقعی و  گلولهحتی  و ور اشک آھای در نھايت گلوله باران گاز، يا  آنھا مدت نگاه داشتن طوالنیتظارناچشم 

ولی ، یطبازار سياست احزاب راست افرانياز و ھزار نفر پاسخی  باشد به صد نفره بتواند در مقابل جمعيت کوچک  

  اھند کرد؟  صدھا ھزار نفره و ميليونی چه خو کاروان ھای سيل با

يا فرار صدھا ،  ه ديشلنمار به بنگا صدھا ھزار نفره از مييا  دھھار مانند فراذشته  سال گو سهرت د سيل مھاجۀتجرب

  ، می شده تترکيه انباشمرزھای پشت   درھر روزه د سيل نکه مان  افغانستان و ايران ،از سوريه و عراقھزار نفره 

  . تا قدری از فشار کاسته شودند ز کنا باکه درھا ر  جز اين،ند بکنندچه می توانست شان  مرزبانان ودولت ھا

 از مردم بخشی . نيز خالی از عاطفه و احساس انسانی نيستندی پناھنده پذير کشورھا مردم بايد توجه داشت،ی ئاز سو

ی وری و امريکا پناھجويان سبا آغوش باز به کمک و استقبالسازمان يافته کم وبيش  و ولو اقليتی در خور توجه

 نفره را ھزارن ھای  تالش می کنند تا کاروان  آگاه و خوش قلب ھای  ھم اکنون نيز ھمين انسان،د فتنشتا ...  و یمرکز

غذا، ن ا پناھجويان و مھاجربرای آنھا . کنندحمايت  حتی در داخل خاک امريکا  ويکوس مرکزی تا مرز مکیاز امريکا

   .نندمی ک فراھم ... وگاه ھای موقتشيساھداشتی تا آبل يآب ، لباس و سا

اين جاده يک طرفه نيست که تنھا دولتمداران و حاکمان نيز می دانند . ھان خالی از انسانيت نخواھد شدگاه ج ھيچ

به که  قرار دارند ی ئمردم آزاده و انسانھا آنھا ھند، جھت مخالف ويراژ د افسار گسيخته دولتمداران و احزاب راست 

   .شنداندي و عمومی می ت به شکل جھانیسرنوشت بشري

تنھا اين  پديده  . جھانی استۀ جامعۀآغازی برای يک تحول بنيادی در عرص در ابعاد ميليونی ئیجاه   جابۀپروساين 

  دوران خوش.است سرمايه داری" گلوباليزاسيون" چند دھه از سياست و اقتصاد  جھانی سازی  تلخ بخشی از محصول

در ان به آنسوی جھان ھ جۀبا سرعت نور از يک نقطکه ی ال م ۀھای باز سرماينع سرمايه و در بدون موائیجاه جاب

وازه ھا  به پشت دردی انسانی آن ي تراژمحصول، اکنون  بحرانی رسيده استۀبه نقطباشد ه اگر تمام نشد ،رفت و آمدند

 نناشی از گرمايش زمييست محيطی  ناشی از تخريب زکه عوارض  ھمانگونه .  مرزی  آنھا رسيده استھایو حصار

وجه را بی تی مختلف اقيانوس ھا و  قاره ھا و کشورھاسھمگين ھای   ھمراه با طوفان پياپیموج گرما و خشک سالی و

حروم جوامع سرکوب شده و  گرسنه و بی آينده و مھای که توده ی است  اکنون مدت،محدوده در می نوردمرز و  به

 آوارگان زيست ، مذھبی و فاشيستیومت ھای  حک  يایپوليسای  نظامی اکميت ديکتاتورھھای تحت ح ملت ،جنگ زده

 جديدی ا در سرزمين ديگری زندگی در می نوردند ترا دشت ھا و اقيانوس ھا با پای پياده و قحطی زدگان محيطی 

  . گيرندازسر
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 سياست مشت آھنين  دولت در کنار یی و فاشيستو جريانات راست افراطسياست ھای ناسيوناليستی و راسيستی  احزاب 

استفاده از نيروی کار حاضر و سوء   کارفرمايان برای ۀسياستھای کاسبکارانگام با ھم احزاب راست و ميانه  وھا 

  باشد و موقت ای کوتاه دورهجوابگوی ارزان  تنھا می تواند  و  آماده

ر معاصھان  مھاجرت بخشی از ھويت جلۀأمس. شود حل نمیواقعی  مشکل لهأبايد قبول کرد با پاک کردن صورت مس

 از زمانی که .ار نيست که مھاجرتی اين چنين گسترده در تاريخ بشريت صورت می گيردالبته اين اولين ب. است

 عمومی ۀظفاز ذھن وحاسر جھان را در نورديدند شايد دور سرا واروپا  سيا وآ افريقا به سمت ۀانسانھای نخستين از قار

يوزيلند چندان دور از ذھن ريکا، اسيا، افريقا و استراليا و نر به ام اخي قرنروپائيان در چند اۀا مھاجرت گستردباشد، ام

کافی توانستند  ۀدانش و سرمايبا يک اقليت ثروتمند، صاحب اسلحه و جنگ افزار . بشر امروز نيست  ۀو حافظ

و حتی ادی اقتص و نظام اداری و برای خود دولت ه زمانی کوتا آنھا توانستند در مدت،دنجھان را در نوردسراسر

  . وجود آوردنده ب) "کشف شده("در سرزمين جديد جديدی کشوری 

  

از انتظار و غير واقعی  و فاجعه  دوردر ابعاد جھانی به سبب مھاجرت عظيم ميليونی تحول ديگری بايد  اکنون چرا 

  بار پنداشته شود؟ 

آنھا نه .  ھستندئیجاه  کاردر حال جابۀودتزم اعظي اکثريت  قدرت و زور، بلکهسالح وند با ماين بار نه يک اقليت ثروت

پس اين ھمه وحشت از   آنھا  نيروی کار استۀ، تنھا سرمايریاسلحه دارند و نه قدرت و بضاعت مالی و نه دانش برت

   چيست؟ 

 را شانخود راه دور ن به سبک گذشتگابا پای پياده  "بالولگ"و موج سوم مھاجرت به صورت دسته جمعی و ميليونی 

نقل  جھان معاصر محروم شوند، آنھا با و  امکانات مدرن حمل ۀکه از ھم  ولو اين جھان بازمی کنند، سررا سدر

از  آنھا  با پای پياده  ،ھا و اقيانوس ھا را در می نوردندحيره ب  و اسقاط ھم شکستهدرھای پالستيکی با قايق ھای  قايق

، نگاھشان روبه ھای بين الملی را در می نوردند راهھھای پرخطر تا شا ه  از کوره را،ھای انبوه ير وحشت تا جنگلکو

 زيرا در ،ولی امنيت را دست يافتنی می دانند ،نمی شتابندزندگی لوکس موعود  به دنبال در سرزمين ، آنھا پيش است

 چيزی ،است  وحشت و سرکوب،قحطیو جنگ  با  و ھمزاد مراه ھکه جز خاطره ای گرد گرفته و کھنه خود سر  پشت 

  .را به خيال آن شيرين کندان ش  تا ذھنبرايشان نمانده 

و غارت ملتی برای انباشتن سرمايه  ، آنھا و الماس مبتال نيستند "تب طال"بيماری به قرن پيش  چون مھاجران دو آنھا 

اجباری  را وادار به کوچ   ساکنان بومی و ملی سرزمين کسی نمی آيند تا  برای غارتآنھا.  نشدندکشانده به آنسوی آبھا 

  پس  و، اگر فرصت و امکانی يابند در جامعه ادغام می شوندآنھا  .، و کشور  و دولت جديدی به وجود نمی آورندکنند

  .ند يا شھروند بومی ا تشخيص داد که آنھا مھاجری آنھا را سختی می توان تفاوت ظاھر هبمدتی از 

، آنھا مھاجرت می کنند ،خور انسانرامنيت و زندگی دآنھا به دنبال کشف سرزمين ھای جديد نيستند، ھا به دنبال آن

از مدتھا پيش  آنھا  بايد توجه داشت.سرابی نباشدو دست يافتنی باشد نيز  ھمين اندک البته اگر ،جويندگان کار ھستند

که جغرافيای  بدون آن ،ی کند متغييرنيز  جھان ۀچھرسرانجام ھند آمد و خوا در آينده بيشتر  ومی آينداکنون نيز و آمدند 

 ی مردمان.صورت خواھد گرفت در ابعاد جھانی دگرگونی ھای ژرفی و ات تغيير پروسه  اين در. ی کندتغييرجھان 

جھان . ھند کرددر کنار ھم زندگی خوا ھای بی شمار ئیتوانابا و  گوناگون یھا  رنگ و ھا اليهو  ھا گوناگون با فرھنگ

تر  ه افزودآن انسانی   و و اجتماعیاعت و غنای فرھنگی بلکه بر بض،غارت نمی شودر و فقيدگرگونی در اين مسير

  .بی شک انسانی تر نيز خواھد شد خواھد شد و
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ريت ابعاد گسترده در تاريخ بشھمانگونه که ھيچ مھاجرتی با  . خالی از درد و تنش نيستتحول اين مسير  ه سفانأمت

 امريکا در اثر ورود ۀجمعيت بوميان قاراز  فراموش نکنيم که نيمی .ده است تنش و درد و تلفات انسانی نبوبدون

تر  ولی اين بار بشريت  از ھر نظر قوی تر و آگاه. تلف شدندآگاھانه آگاھانه يا نا" سرزمين موعود"ين اروپائيان به ا

ن و ادی مھاجري اين تراژان اصلیربانيھم اکنون ق. دننب را افسارزشرطی که بتواند شيادان  مردم فري ، بهاست

  .جانشان را از دست می دھندخطرناک ن مسير ھا ھزار نفر در ايه  ساليانه د.پناھجويان ھستند

 بر ؤالس جدی و ۀنيز دغدغ و برابر  ھم زيستن چون شھروندانی واحد يکی شدن  و با جذب و لۀأ مس سوی ديگراز

 سياسی ی که منفعت  افرادۀو مزاحمت ھای آگاھانمقاومت و ترمز با " ميزبان و مھمان" زيرا در ھردو سو.تانگيز اس

 افراد وا ھ تي ملۀ در بارھای گوناگون داوریپيش بدون شک نقش عناصرنااگاه با . می باشد وره و اقتصادی دارند روب

 با اين . بودخواھدساز سردرد...  توھمات برتری نژادی وانسانھا و  و برداشت وارونه از تاريخ تکامل اجتماعی مختلف

 ۀبه  فاصل چندان دور تلخ تاريخ نۀتجرب.  چاره انديشيدھا نگران بود و برای آنيد از دو نگرش خشونت گراوجود با

 شھر وه ھا ھزاراز بين رفتند و د ميليونھا نفر.را نبايد فراموش کرد١٩۴۵  تا پايان جنگ دوم جھانی١٩٣٠ ۀدھسالھای 

ی ممکن و   سرمايه داری امری نه حتمی ولۀظھور فاشيسم در بستر شرايط عينی جامع .ندروستا با خاک يکسان شد

   .محتمل است

ھمراه موج اسالم سياسی ايت عقب مانده و ارتجاعی با بيرق  به غجريان سياسی و مذھبی با نگرش از سوی ديگر 

به شکل قانونی ی  ھای ديکتاتور نظامگر ودولتھای سرکوبطرف ن از يک سو از  جريا اين.راه افتاده استه پناھندگی  ب

به  که ، ھستند جنگ ساالران  وحوش اسالمگرايان افراطیبخشی از آنھا  و  از سوی ديگر می شوندحمايت و علنی 

مستقيم که خود عامل  تندھس ئیھااين ھردو گروه ھمان. راه می شوندھمھمراه آوارگان کشورھای اسالمی  پنھانی شکل 

ن يک اجماعت با پناھندگان و مھاجرھداف اين  ا. ھستند"کشورھای اسالمی" از ارگی ميليونی مردم  و آوسازیه پناھند

نفرت پراکنی   وتفرقه رای ترويج اسالم و دميدن بر آتش  که به دولتی ھستنددولتی و شب" مسيونرھای" آنھا ، نيستسان 

آنھا سعی .  موريت دارندأدر سراسر جھان م" يبنصر من هللا وفتح قر" آنھا برای تحقق شعارمذھبی تالش می ورزند،

روحی و روانی در شرايط که به لحاظ ن ا و مھاجر از آوارگان یميان بخشمی کنند که قربانيان خود را از 

  . ھستند انتخاب کنند  يا آسيب پذير و آسيب ديده نا تواندشوارمھاجرت 

 ، جديد مستقر شوندۀدر جامعبتوانند آنھا تا زمانی که  رت مھاجگر شرايط دشوار زندگی از ابتدای آغاز از سوی دي

  پرزندگیبرای  یھم مسکن و تکيه گاه  ھممذھب برای آنھا از اين نظر . استبيگانهبرای بسياری  از آنھا ناشناخته  و 

 گره خورده ه مقتدر و ناشناخت تصميم  سياستمداران بهھا  ن تنا  در شرايطی که  سرنوشت پناھندگان و مھاجر. استدرد

به  دنن گردا بررا دوباره که آوارگان  با  چرخش قلم شان چنان نيشی بزنند که که قدرت آن را دارند تا   ئیآنھا ،است

  .خطر کردنداين ھمه  آن که برای  عطا کنند موفقيتی آنھا عکس به  هيا ب ، راه آغازينۀنقط

 در صل أه  شدن انسان مست در بيگانراحتی  نوع خويش ب و ھمانسان از خويششدن بيگانه " نا سوتی"  اين پروسه

به خود بازگردد و   و بيگانه از خويش و ھم نوع خويش صلأستانسان مکه  برای اين. يابدمی  ئیواام جا و مذھب 

ت ھم نوع و ھم حمايالزم و مان و امکانات زثير گذارشود أر سرنوشت خود آگاھانه ت خود را باز يابد و بئیتوانا

ن  سرنوشت و ييع در تپناھنده  و امکان  عدم قدرت و، سان و ھم سرنوشت دست ياری رفقدان  در.نوشت نياز دارندسر

  . و نا توان به سوی خدا باال می روددستان بسته طبيعی است   خودۀ و آيندزندگی

و پناھندگان سوء   نا و مشکالت روحی و روانی و اجتماعی مھاجر بحرانیاز فرصت طبيعی است که مبلغان مذھبی 

ھای سرکوبگر با  از سوی دولت که اعزامی مبلغان  ۀوظيف.  جديد شوندۀجامعدر آنھا  و مانع جذب شدن استفاده  کنند 
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 در اسالمیای جامعه  در خدمت شکل دادن به ،می فرستند  به کشورھای مھاجر پذير کالن  ۀآن ھمه امکانات  و بودج

که موجوديت يافته است موازی ای  جامعه  ميزبان ۀ جامعۀدر حاشيدر ھمه جا ب به ھمين سب.  رسمی استۀکنار جامع

جدی  ھای ؤالساينھا   . می گيرند کاذب موازی ھويتۀ، در جامع پس زده شده اندۀجامعاز  ی که  از مردمیبخشدر آن 

بايد به . دنطرناک را داروع گرايشات خانبر اين  افسار زدن ئیتواناترقی  و نيروھای مجامعه اما ند،  ھستیپيش رو

  . و پيکار نمود  تالش ھا  و برای آن روشن اميدوار بود و برای  مشکالت آن انديشه کرد ۀآيند

 اگر امنيت و آسايش و رفاه. ستھا   انسانۀھماز آن  زمين ۀ پذيرفت که جھان اين کردر سياست گذاری کالن بايد

 و ضروری  خوب عموم مردم  وهکه آنھا برای ھمفت ربايد  پذيپس  چنين است،  ً مسلما کهند،  خوبی ھستچيزھای

 کس چا امن ھيدر جھان ن. دست آوردن آن تالش کننده باشند و برای بطالب آن  است که  انسانھا ۀھماين حق  .ستا

 شادی و غم ، امنيت و آسايش امری عمومی و ،ستزندگی انسانی زندگی مشترک و نوعی ا. امان نخواھد بود در

   .انی و انسانی استھمگ

  ٢٠١٨مبر اول دس.  علی آزاد

  

  


