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 ژئوپليتيک بازيھای در پناھندگان
 کشورھای مانند را کشور اين داخل به پناھندگان مداوم سيل مشکل حل »عملياتی ۀبرنام« داد وعده صربستان دولت

 شوند می وارد کشور به نفر ٢٠٠٠ روزانه حاکميت، ادعای به بنا . نمايد تدوين تگسا ماه پايان تا صربستان، ھمجوار

 از يا و شوند پنھان کشور داخل در کنند می سعی نيز ديگر تعداد ھمين به .کنند می پناھندگی تقاضای آنھا از نيمی که

 صربستان ازً رسما نفر ھزار ٨٠ قريب جاری سال آغاز از .بروند اروپا کشورھای ديگر به مجار  -ربص مرز طريق

 در آنھا از بسياری و اند مانده کشور در قانون غير طوره ب نيز ديگر قدر ھمين حداقل .است کرده پناھندگی تقاضای

 .اند کرده اقامت طوالنی مدته ب و مخفيانه اينجا

 را اروپا اکنون که مھاجرتی سيل  .کند نمی مشکل حل به کمکی ھيچ صربستان دولتۀ برنام که است، روشن اينحال، با

 ايجاد خاورميانه و فريقاا شمال در آن متحدان و امريکا که است ای گسترده ژئوپليتيک فضای ھمان پيامد نورديده، در

 .است فراگرفته را پساشوروی حريم آن از پس و اند کرده

 و سر حادثه عمدی تحريک با ما امر واقعيت در .است واقعه پيدای طرف فقط اروپا به مھاجر و پناھنده ھزار صدھا

 ۀھمۀ کوز کاسه دارند قصد -اول .کنند می تعقيب را ھدف دو زنند، می دامن آن به که کسانی معنی، بدين .داريم کار

 را بروکسل آتالنتزيم روکراسیوب متعھدان و امريکا طرفدار نخبگان عملکرد از اروپا مردم رشد به رو ھای نارضايتی

 در تا بياورند دسته ب نخبگان اين بر بيشتر لوکنتر ابزار پناھندگی امواج فشار حسابه ب -دوم .بشکنند مھاجران سر بر

 .يندنما ايجاد مانع گازی انرژی و بازرگانی مسائل در اروپا ۀاتحادي و امريکا روسی ضد خط از آنھا انحراف مقابل

 مھاجران و پناھدگان پذيرش در اروپا ۀاتحادي عضو کشورھای از يک ھر برای بروکسل که بدنامی ۀسھمي زيرا

 خود موجوديته ب اروپا ۀاتحادي که زمانی تا حداقل( کرد دستکاری نھايت بی تا توان میً عمال کند، می ينيتع غيرقانونی

 .را آنھا امور انجام برای نيافته تخصيص يا تخصيصی پولھای ھمچنين -)دھد می ادامه

 اروپای ۀناخواند مھمانان :دارد وجود ژئوپليتيکی محاسبات اما عقالنيت، نه و دارد وجود مالی منطق نه لهأمس اين در

 با برخورد نوع آن آشکار و عيان ۀنمون .شد خواھند رانده جوان اروپای اصطالحه ب کشورھای به شرق، سویه ب غربی

 به اروپا ۀاتحادي مقامات و ريشتا دولت پاسخ سلواکی به مھاجران گروه اولين انتقال .بود ريشتا در پناھندگان

 پناھندگان معضل حل »بندی سھميه« روش خصوص در اروپا ھای پايتخت ساير و براتيسالو در یئ توده اعتراضات

 سال دو مدته ب آن عمل ۀحوز ترشگس احتمال با »آزمايشی طرح« را گام اين ريشتا کشور وزارت .بود قانونی غير

 ماه در بايد فرايند اين .رود می سخن سلواکی به ريشتا ترايسکيرشن اردوگاه از پناھنده ۵٠٠ انتقال ازً فعال .نمود اعالم
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 می سخن »ھمبستگی سيگنال« و »کوچک گام« ۀبار در ليايتنر -ميکل يوھان ريش،تا کشور وزير .يابد خاتمه سپتمبر

 طرف به مربوط لهأمس دارد، اذعان اتريش کشور وزارت که ھمانطور .شود نمی مشاھده ھمبستگی اينجا در اما .گويد

 و اروپا ۀاتحادي بوروکراسی ھای ويژگی به آگاھی با .است نشده حل پناھندگان اسکان و جائیه جاب ۀھزين ۀکنند تأمين

 حاکميت ۀعھد بر وليتؤمس اين که کرد، بينی پيش توان می اروپا، ۀاتحادي بنيادھای از پول دريافت روشھای بغرنجی

 تحمل بر تصميم بروکسل در سلواکی، و يافت، خواھد خالصی مخارج اين دست از تر، غنی اتريش .بود خواھد سلواکی

 .نيست معلوم ھنوز نه، يا تحملند آماده آنھا حال، ھر در .گرفتند

 پناھندگان حامل ھای کشتی معمائی شدن غرق از تنھا نه از سخن .است جائیه جاب فرايند خود ويژگی  :دوم ألۀمس

 انتقال ضرورت آيا .بگيرند جای اروپا مرکز در شدند موفق که است، ميان در مھاجرانی از حتی تونسی، يا ليبيائی

 ایاروپ« بين مرزی ھمگرائی پيروان بينی جھان در که زيرا .آری شايد، دارد؟ وجود ھمسايه کشور به آنھا اضطراری

 کشورھائی ۀبار در اما .باشد می دو درجه و يک درجه اروپائيان بين مرز وجود یامعنه ب ،»جوان اروپای« و »کھنه

 ھوش با مبتکران( شده مواجه وقفه با اروپا ۀاتحادي در شان عضويت ۀتوافقنام امضای که مولداوی يا اوکراين مانند

 .آيند می حسابه ب ھا سومی درجه آنھا که اين جز فتگ توان نمی چيزی ديگر ،)اروپا ۀاتحادي در عضويت

 .بپردازد ای ويژه حساب از اوکراين جديد رژيم اروپائی انتخاب خاطره ب بايد کشور اين .اوکراين ۀبار در ًضمنا

 و داخلی امور مھاجرت،ۀ ادار رئيس آوراموپوالس ديميتريس .دارد طرح يک حاضر حال در اروپا کميسيون

 سلواکی کوچک کشور که ميزانی به نه منتھا بپذيرد، پناھنده بايد ھم اوکراين که داشت، اظھار اروپا ۀياتحاد شھروندی

 است، تصور اين بر ما مطالعاتی مرکز« :داشت اظھار اروپا کميسر .اوکراين اراضی وسعت مطابق بلکه، پذيرد، می

 حاصلخيز حال، عين در و وسيع اراضی دارای زيرا، بپذيرد، پناھنده آن از بيش و ھزار ١٠٠ تا است قادر اوکراين که

 می خودکفائی منظوره ب حتی بسازند، را خود زيرساختھای فقط نه آنجا در توانند می فريقائیا پناھدگان که باشد می

 اقتصاد ۀتوسع جھت در خوبی مشوق عنوانه ب تواند می کار اين آن، بر عالوه .بپردازند کشاورزی امور به توانند

 فقط بکند؟ بايد چه کئيف است؟ مفھوم ھمه برای .»ھستند دوست کار بسيار پناھندگان اکثريت زيرا، گيرد، قرار ايناوکر

 .ھيچ ديگر و اطاعت

 رئيس پوتين، والديمير که گذارد، می نمايشه ب را آبروئی بی ھمان ،»خارج از خود مديريت« رژيم حالتی، چنين در

 بزرگ بازی ھای پياده فقط پناھندگان ميظع خيل ترتيب، اين به .داشت اظھار ايناوکر ۀبار در ًاخيرا روسيه جمھور

  .ھستند

 

 پاورقی

 نيابتی يا مستقيم نامرئی، و مرئی جنگھای از فراريان و پناھندگان جمعی کشتار خبر جمعی ۀرسان که نيست روزی

 تجمعات و اعتراضات خبر که نيست زیرو .ندھند انتشار را آن درشت و ريز ھمدستان و امريکا فاشيست وریتامپرا

  ... و نکنند منتشر را آنھاۀ خان زدن آتش و حمله يا و پناھندگان عليه غرب راستگرای نيروھای ترين افراطی

 کردن غرق يا شدن غرق طريق از چه پناھندگان، دار ادامه و ای فله کشتارھای به توجه عطف با وضعيتی، چنين در

 يا مستقيم تھاجمات ھمان ناپذير جدائی بخش ھاتجناي اين که نيست بعيد کاميونھا،ۀ بست ایھ محفظه در چه ھا، کشتی

 متقاعد منظر اين از موضوع طرح باشد، داشته مخالفانی فرضيه اين اگر حتی .باشد امريکا فاشيستی وریتامپرا نيابتی

 و مستقيم ۀمسلحان جنگھای اندازی راه خاطره ب آن اروپائی و ئی منطقه نشاندگان دست و امريکا که است تر کننده

 عليه بشريت، عليه جنايت مستقيم ولؤمس جھان، سر سرتا در تبليغاتی -روانی اقتصادی، مالی جنگھای يا و نيابتی

 و اتباع مھاجران، و پناھندگان اتفاق به قريب اکثريت که، اين طرفه  .شوند می شمرده مختلف ملتھای و کشورھا
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 جنگھایۀ نتيج در که ھستند، ينساير و سومالی يمن، سوريه، ،اليبي افغانستان، عراق، مانند کشورھائی شروندان

 .اند شده خويش ۀخان و موطن از فرار به مجبور آنھا، مردم و ميھن عليه غرب استعماری

 و جمعی کار و ھمبستگی نيازمند مھاجم، استعماری جنگھای ويژه،ه ب جنگ، منفور ۀپديد با مبارزه حال، ھمه در

 .است طلب استقالل و آزاديخواه طلب، عدالت صلحدوست، انسانھای کليه وجدانی ۀوظيف و ھمگانی،

 مترجم
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