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 حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٧

  

 شده تحريف "پناھندگان بحران"
La fausse " crise des réfugiés " 

 بالکان که پناھندگانی موج مورد در متعدد گزارشات و مغروق کودک عکس انتشار با اروپائی ھای هرسان که حالی در

 ھا عکس اين که است باور اين بر ميسان يری تی اند، کرده تحريک را عمومی احساسات نوردند می در پياده پای با را

 بسته کار به ناتو و Ulrich Grillo گريلو لريشاو المان کارفرمايان کارفرمای منافع خدمت در ًمطمئنا و بوده تقلبی

 می گمراھی به نامناسب ھای پاسخ با را ھا اروپائی و کند نمی تعريف آن کليت در را رويدادھا اين نتيجه در  .است شده

 .کشاند

 ٢٠١٥ سپتمبر ٧ / )سوريه( دمشق / ولتر شبکۀ

 

 کرد کودک يک قربانی، تصوير  .است شده منتشر آتالنتيست ھای رسانه در گسترده شکل به عکس اين چپ سمت

 آب به نسبت جسد وجود اين با .است آورده ساحل به دريا را او پيکر که دھد، می نشان را کوردی آيالن نام به سوريه

 رسمی بردار عکس تصوير عکس راست سمت  .باشد افقی بايستی می حالی در شود می ديده عمودی حالت در دريا

 .دھيم می تشخيص ساحل روی را شناگر تعدادی دست دور در  .کند می دئيتأ را آرئی صحنه نظريۀ ترکيه

 از موجی ناگھانی و کننده غافلگير ًکامال شکل به مديترانه، دريای در پناھندگان درام به مرتبط گزارشات تأثير تحت

 در يعنی گرفت، فرا را برند می سر به ناتو پيمان عضو کشورھای فضای در که آنھائی ًغالبا و اروپا مردم احساسات

 .پيوست می وقوع بهً دائما آنھا کامل اعتنائی بی در ھا سال طی که دیيتراژ ھمان واقع

 انداخته ترکيه ساحل ھای شن روی به دريا امواج که بود کودکی جسد تصوير انتشار عمومی افکار در چرخش اين منشأ

 می ساحل به افقی شکل به را اجساد دريا آب که دانيم می زيرا باشد، آشکاری مونتاژ تصور اين که ندارد ھميتیا. بود
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 و ھا روزنامه تمام در روز دو ظرف زمان ھم ًتقريبا تصوير اين که نيست مھم  .عمودی شکل به ھرگز نه و  اندازد

 .گراست کثرت و آزاد غربی ھای رسانه که اند گفته ماش به اين از پيش .باشد شده منتشر ناتو منطقۀ ھای رسانه

 بالکان در سوريه اھالی از نفر ھزاران مھاجرت از گزارشاتی نيز ھا تلويزيون ی،ئ رسانه بانگ بيگ ھمين با زمان ھم

 فايده بی خاردار سيم از مانعیء ابتدا که گرفت صورت مجارستان روی خاصی تمرکز گزارشات بين ولی .کردند پخش

 برای آھن راه به پياده اجرانھم موج تھاجم از لمیف متناقض منسوخ و ناسخ تصميم چندين طی سپس بودند، کرده يجادا

 .دادند نشان را قطار روی شدن سوار

 و دستپاچگی با" اروپائی رھبران بودند، کرده ايجاد شھروندان عمومی افکار در که حسی ھيجان به "واکنش در"

 امور عالی نمايندۀ گوترس آنتونيو .پرداختند بشتابند پناھندگان کمک به بايد که شکلی هب سراسيمه "زدگی شگفت

 اتحاديۀ اعضای تمام مشارکت" که کرد اعالم سوسياليست انترناسيونال قديمی رئيس متحد، ملل سازمان در پناھندگان

 نيازمند بيشتر جای٢٠٠.٠٠٠  ايشافز به اروپائی کشورھای مقدماتی ھای زنی گمانه اساس بر .است اجباری اروپا

 ".بود خواھند

  ؟ ھدفی چه به و کند می سازی ابزار کسی چه است، کدام واقعی مشکل

 

 مديترانه پناھندگان

 قابل شکل به اند کرده عبور مديترانه از اروپا به ورود برای که افرادی شمار ٢٠١١ سال در "عرب بھار" دوران از

 .است رسيده فر ن٦٢٦.٠٠٠ به ٢٠١٤ سال در و شده برابر دو نتعدادشا و يافته افزايش توجھی

 

 )نفر ھزار سدھا سطح در( اروپا اتحاديۀ به مھاجران منحنی : Eurostat اروپا آمار : منبع

 حالی در ١٩٩٢ سال در .نيست لوکنتر قابل غير و جديد موج سر بر لهأمس رسد، می نظره ب آنچه خالف وجود اين با

 ٦٧٢.٠٠٠ داشت بيشتری مھاجران حاضر، حال در کشور ٢٧ جایه ب بود کشور ١٥ حد در ھنوز اروپا اتحاديۀ که

 جمعيتی دارای حاضر حال در که اروپا ثباتی بی موجب مھاجران که آن برای نتيجه در .اروپا ساکن ميليون ٣٨٠ برای

 اعالميه اساس بر و . ھستند مرد مھاجران اين سوم دو .دارد وجود توجی قابل حاشيۀ باشد، می نفر ميليون ٥٠٨ معادل

 اند کرده منعکس که شکلی به آنھا بين کلی طوره ب .دارند سال ٣٤ و ١٨ بين آنھا از نيمی از بيش شده منتشر ھای

 .ندارد وجود خانواده
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 اروپا به ٢٠١٤ سال در مرد مھاجران نسبت منحنی : Eurostat اروپا آمار : منبع اروپا

 از %٢٠ : اند گريخته جنگی مناطق از مھاجران سوم يک از کمتر تنھا ھا، رسانه در شده منتشر ھای گزارش خالف

 .اند بوده عراقی %٣ و افغان %٧ ، سوريه اھالی

 .ھستند اقتصادی مھاجران کلی طوره ب و اند هنبود جنگ در که اند داشته تعلق کشورھائی به پناھندگان سوم دو

 فقير افراد .شود داده نسبت جنگ و "عرب بھار" به تواند می جانبی شکل به تنھا مھاجرت پديدۀ ديگر، عبارت به

 سازی جھانی و استعماری پسا نظم درراستای ثروتمند کشورھای در را خود شانس تا کنند می ترک را کشورھايشان

  .بيازمايند

 % ٠،١٢ ساالنه حاضر حال در و يافت افزايش تدريج به دوباره داشت ٢٠٠٦ تا ١٩٩٢ بين که کاھشی از پس پديده ناي

 ھيچ اروپا اتحاديۀ برای مدت کوتاه در شود، مديريت درستی به که صورتی در .است بوده اروپا جمعيت به نسبت

 .داشت نخواھد خطری

 

 اروپا توافقات .است المان در بيشتر خارجی کارگر ٨٠٠.٠٠٠ خواھان گريلو اولريش ،المان صنعتی فدراسيون ئيسر

 و قواعد تا دارد شرکت "پناھندگان بحران" شکل به آرائی صحنه درً تماما خصمانه، عمومی افکار و ممنوعيت برای

  .سازد متحول را موازين

 

 ؟ ھستند مشکل موجب مھاجران آيا

 مبردس در .است گرفته قرار استقبال مورد المان کارفرمای سوی از ولی شده اروپا مردم نگرانی موجب مھاجران وجم

 پشت در منافعش رياکارانۀ استتار با DPA المان خبرگزاری به گريلو اولريش المان "کارفرمايان کارفرمای" ،٢٠١٤

 به" ."کنيم حفظ را وضعيت ھمين بايد و ايم بوده مھاجران کشور پيش ھا مدت از ما" : کرد اعالم نيکوکارانه احساسات

 : اين بر عالوه و ."بپذيرد را بيشتری پناھندگان بايد ما کشور نوع، ھم به عشق اصل اساس بر و موفق کشوری عنوان

 می فاصله اند کرده تجمع ديگر جاھای و درست شھر در که پرستانی نژاد و ھا نازی نئو با مشخص خيلی طوره ب من"

 "کنيم می تضمين مھاجران با را مان اقتصادی توفيق و رشد ما جمعيتی، تحوالت دليل به" : تر جدی شکل به و ."گيرم

)١(. 

 عالوه .کردند می مطرح ٧٠ ھای سال در فرانسوی کارفرمايان که است ھائی برھان و داليل ھمان تکرار گفتمان اين

 به و نيستند کرده تحصيل مھاجران اکثر که حالی در ھستند ماھر و ديده زشآمو ًنسبتا اروپا جمعيت امروز اين بر

 شرايط پذيرش به حاضر که ماھر غير کار نيروی رسيدن فرا با تدريج به .بپذيرند را کاری نوع ھر توانند می راحتی

 مجبور فرانسوی فرمایکار .شد ای تازه ھای تنش موجب کار بازار در بود اروپائيان اروپای در معمول حد از نازلتر
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 اروپا ديوان حقوقی دستگاه و ١٩٧٧ سال در کشور شورای توسط آن تعبير و ١٩٧٦ قانون .بپذيرد را خانواده تجمع شد

 به المان در که وقتی از مھاجران مورد در قانون ھمين .شد اجتماعی ثباتی بی موجب گسترده شکل به بشر حقوق برای

 .زد دامن مشابھی ثباتی یب به رسيد، تصويب به ٢٠٠٧ سال

 جامعۀ برای عکس هب ولی کنند نمی ايجاد مشکلی اروپائی ھويت زمينۀ در اقتصادی مھاجران رايج، نظريات خالف

 استثمار موجب شد گذاشتهء اجرا به گريلو اولريش سوی از ويژه به که سياستی زيرا کنند می ايجاد مشکل المانی

 قانون بلکه شوند می مشکل موجب که نيستند اقتصادی مھاجران ديگر، کجای رھ در .است شده کارگر طبقۀ وحشيانۀ

  .يابد می تبلور اجتماعی مشکل شکل به مابعدی شکل به که است خانواده گردھمآئی

 

 ؟ کنند می عرضه را "پناھندگان بحران" کنونی تصوير کسانی چه

 البته .يافت کاھش رالد ٢٠٠٠ به بود رالد ١٠.٠٠٠ نفر ھر برای که مجارستان به ترکيه از عبور بھای نو، سال آغاز از

 ھستند افرادی به رسانی کمک پی در تنھا ديگری بسياری ولی دارند، شباھت دار برده به بيشتر ھا قاچاقچی از برخی

 ؟ پردازد می کسی چه را قيمت اختالف اين که پرسيد بايد صورت ھر در .برند می سر به تنگنا در که

 تا کرد می پخش تقلبی ھای پاسپورت القاعده طلبان جھاد بين قطر سوريه، عليه جنگ آغاز در اگر ،ديگر سوی از

 امروز خارجی، مسلح مزدور نه و ھستند "سوريه اھل و شورشی" که سازند متقاعد را نگاران روزنامه بتوانند

 پذيرند می را ھا پاسپورت اين که یمھاجران  .نيستند سوريه اھل که شود می پخش مھاجرانی بين سوری ھای پاسپورت

 .شد خواھد ممکن بيشتری سھولت با اروپا اتحاديۀ در آنھا پذيرش تقلبی ھای پاسپورت اين با که کنند می فکر درستی به

 نمی — چکسلواکی و رومانی جزه ب — سوريه در ھايشان خانه سفارت بستن با اروپا اتحاديۀ ھای دولت واقع، در

 .دھند تشخيص را ھا پاسپورت اين اصليت توانند

 در متحده اياالت چگونه که ببينند توانند نمی چرا که کردم شگفتی اظھار اروپا اتحاديۀ رھبران نابينائی از پيش، ماه شش

 تأئيد Info Direkt مجلۀ گذشته ماه در .)٢( "پناھندگان بحران" وسيلۀ به جمله از باشد، می کشورھايشان تضعيف پی

 شده سازماندھی متحده اياالت توسط اروپا به سوری پناھندگان عبور ،اتريش اطالعاتی ھای سرويس ارشگز به که کرد

 می نظره ب معتبری بسيار فرضيۀ اکنون ھم از ولی گيرد، قرار بررسی مورد بايد آينده در اتھامی چنين .)٣( است بوده

 .رسد

 اروپا اتحاديۀ عضو ھای دولت که شرط اين به تنھا ولی بود، خواھد اھميت بی تحريفات و رويدادھا اين تمام نتيجه، در

 بلکه بود، نخواھد مھاجران ورود واقعی مشکل تنھا صورت، اين در  .کردند می اعالم منحل را خانواده تجمع قانون

 رھبران از يک ھيچ که واقعيتی تنھا  .ميرند می مديترانه از عبور در و راه ميان در که بود خواھد آنھائی سرنوشت

  .کند نمی بسيج را اروپائی

 

 ؟ چيست تدارک حال در ناتو

 ھای مأموريت اساس بر ولی .است نداده نشان واکنشی متحده اياالت المللی بين نظامی بازوی يعنی ناتو، حاضر حال در

 .کرد خواھد حفظ خود برای را مداخله امکان برسد، باالئی حد به مھاجران موج که وقتی آتالنتيک اتحاديۀ جديدش،

 ھای روزنامه تمام اول صفحۀ در را مسموم گزارشات تواند می که است قدرتی تنھا ناتو که امر اين به آگاھی با

 بوده کنونی خبری اردوی دھندۀ سازمان ناتو قوی احتمال به که بگوئيم توانيم می نتيجه در .کند منتشر عضو کشورھای

 ما ظن آنھا سوری ھويت روی پافشاری و جنگی مناطق پناھندگان عنوان به مھاجران تمام شناسائی اين بر عالوه .است
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 به که جنگی يعنی باشد، می جنگ با رابطه در رسمی حرکت يک تدارک حال در گوئی که سازد می معطوف ناتو به را

 .است ديده تدارک سوريه عليه مخفيانه شکل
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