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 بزرگ انفجار جديد ۀنظري و المانھا
 می نظره ب ھنجار يکۀ مثابه ب اخير زمانھای تا که عادی آرامش از بيشتر چه ھر اروپا، کل حتی و المان وضعيت

 ارزشھا،ۀ بار در با غرب سياستمداران بينی خودبزرگ که است گشته باز ای گذشته به انگار .شود می خارج رسيد،

 .دادند می سخن داد غيره و ھمگرائی طرح فرده ب منحصر موفقيتھای

 سيل .دھد سوق بزرگ انفجار سویه ب را اروپا ۀجامع تواند می )است آغاز يک فقط اين کنم می تأکيد( شده آغاز روند

 برای نه حتی و  کنند می سعی دمکراسی آغوش به رفتن برای آنھا که شد، جاری سبب آن به نه اروپا سویه ب مھاجرت

 وعده آنھا به .آورند می روی اينجا به بھتر زندگی دنباله ب آنھا اکثريت .نه .گريزند می جنگ از حال ھمه در آنھا که آن

 خوب بسيار اروپا به آورندگان ھجوم .است انگيز حيرت شده آغاز فرايند .است ممکن المان در زندگی چنين که اند داده

 شنبه سه روز ً،مثال که کردند، روشن و نموده سرشماری موشکاف ھای المانی .اند شده آگاه کافی حده ب و سازماندھی

 پايتخت به را پناھجو نفر ٣٣٩ رفت، می انتظار که ھمانطور بلکه، نفر، ۵١٨ نه برلين -مونيخ ۀيژو قطار مبرسپت ١۵

 نزديکی در بعد و بيترفلد در ءابتدا .شدند پراکنده المان داخل در کرده، فرار راه طول در آنھا از نفر ١٧٩ .رساند کشور

 !کنند می خودداری آنھا تقسيم برای التأسيس جديد مراکز در نام ثبت از پناھجويان ...کشيدند را اضطراری ترمز دسائو

 .کردند مجبورش نام ثبت به يافتند، را کسی ھر .بالگرد از استفاده با حتی پرداختند، فراريان جوی و جست به المانيھا

 شود می گفته .دبرون يدنسو به خواھند می .کنند اقامت المان در خواھند نمی پناھجويان که نويسند، می نگاران روزنامه

 از جلوگيری برای تالشھا و شود می انداخته گوش پشت توضيحات .نمايند می سرپيچی نام ثبت از دليل ھمين به آنھا

 در بتوانند مشکل کردند، فرار قطار از کشيده، را اضطراری ترمز که کسانی .رسد می نظره ب بيھوده وحشت و ترس

 از .نمايند شرکت المانی زبان آموزش کالسھای در يا و يابند، حضور وحل ساده داوطلبان توسط شده برگزار جلسات

 انساندوستی از بھتر خيالی حق ۀبار در" کانت ايمانوئل خود، بزرگ ھموطن ۀرسال المانی نگاران روزنامه معلوم، قرار

 خواھد آيا .شد خواھد اهره روب چيز ھمه که ھم، خود به دارد احتمال و  گويد می دروغ ھمه اند، نخوانده را "دروغين

 يافت افزايش برابر دو المان مرز از گذشته پناھجويان شمار مبرسپت ١۵ روز ساعت چھار و بيست عرض در فقط شد؟

 ...رسيد نفر ٧٢۶۶ به و

 بھتر گذرند، می مانع بدون آنھا مرز از که چک و مجارستان يا المان از يدنسو در پناھجويان وضعيت است ممکن

 مرزی گذرگاھھای ھمه به اعزامی کمکی قوای کثرت به توجه با که دھند، می گزارش جمعی ھای هرسان .باشد

 وزير نخست .کنند می جو و جست سلونيا و کروواسی طريق از را المان به ورود راھھای پناھجويان مجارستان،
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 )موارد برخی در حداقل( چيز ھر اقعیو نام بيان از که باشد اروپا رھبران از يکی تنھا شايد اوربان ويکتور مجارستان،

 اول، بار .دادند فريب بار دو را اروپا به آورده روی مھاجران :داشت اظھار المان بيلد با مصاحبه در او .ندارد بيم

 اروپا در ماندن فرصت و بھتر زندگی که اروپائی سياستمداران دوم، بار و آورند درمی پول آنھا انتقال با که قاچاقچيان

 .دادند عدهو را

 در پناھندگان اردوگاھھائی از .اند آمده بودند، امنيت در که جائی از پناھجويان که کند، می يادآوری بدرستی اوربان

 مالی، بنگالدش، پاکستان، از .شد نخواھد متوقف سيل اين نشود، انديشيده تدبيری اگر :گويد می او .لبنان و ترکيه اردن،

 آن از پس .انديشد می را خود تدبير مجارستان وزير نخست اروپا، کميسيون عملی بی متن در .آيند می نيجريه اتيوپی،

 با مرزھای در مجارستان که کرد، اعالم مبرسپت ١٧ در اوربان ويکتور بست، را صربستان مرز کشور حاکميت که

 .کند می احداث ديوار کروواسی و رومانی

 بندی سھميه ۀبار در صريحتر، عبارته ب پناھجويان، به رسانی کمک رد "عادالنه" سھم از ھم ھنوز فرانسه و المان

 ھمين در .گويند می سخن بپذيرد، خود خاک در بايد پناھجو تعداد چه کشور کدام که اين بر داير اروپا کميسيون توسط

 می طعنه به اوربان .شدند مشغول مرزی لوکنتر مجدد برقراری به برلين الگوی از الھام با براتيسالوا و پراگ حال،

 بالفاصله و "است درست ھميشه المان صدراعظم اقدام" که کند، می تصريح مجارستان اساسی قانون اول ۀماد" :گويد

 جمھوريھای مردم از ًمثال مردم، رفتن از توان نمی باز، مرزھای وجود صورت در که دارد، می اظھار جدی طوره ب

 -مونيخ قطار کردن متوقفۀ حادث .اوست با حق مورد اين درء قضا از .نمود جلوگيری المان به بالتيک دريای ۀحوز

 .اند کرده ينيتع پيش از را خود حرکت مسير يانوپناھج که دھد می آن از گواھی برلين

 آنھا .برند می سره ب رؤيا عالم در حاضر حال در اروپائی سياستمداران" :گويد می اوربان ويکتور که موردی ديگر در

 سياستمداران  ! وجه ھيچ به .بود موافق او با توان نمی ،"ندارند ما برای پناھجويان واقعی خطر از تصوری نکمتري

 زير قيمتی ھر به و ای وسيله ھر با را اوضاع و نشسته انتظار به که نيست دليل بی اند، نشده بافی خيال دچار اروپائی

 پناھجويان با ديدار در روزھا ھمين که ھمچنان را المان اعظم درصً فعال مھاجران .ديگريست حرف اين اند، گرفته نظر

 و مطالعه اکنون ھم که دھند، می تسکين آن با را المانيھا و کنند می تمجيد و تشويق افتاد، اتفاق برلين شپاندائو ۀمنطق در

 با برلين ۀساالن جلسۀ( "يندهآ امنيت" کنفرانس در امسال .رود می پيش موفقيت با پيشرفته بسيار نظارتی فناوری توليد

 شناسائی انبوه، جمعيت لوکنتر دستگاه جديد نسل ،)دفاعی صنايع ھای مجتمع و دفاع وزارت ۀعاليرتب مقامات شرکت

 اين و گريزند می المان از مھاجران آری، .شد خواھد رونمائی متخلفان تعقيب حتی و نقل و حمل وسايل آنھا، فرد فرد

 .دھند می انجام تصور حد زا سريعتر خيلی را کار

 از مونيخ امنيت کنفرانس رئيس سابق، سياستمدار ،ايشينگر ولفگانگ .کرديم ياد بزرگ انفجار از ما که نيست دليل بی

 کليدی عنصر او .نيست اتفاقیۀ مھر يک ايشينگر .نمود ارائه روزھا ھمين را نظريه اين از خودۀ نسخ ٢٠٠٨ سال

 اروپا در نه اما است وقوع حال در بزرگ انفجار که است، معتقد ھم او و  آيد می حسابه ب المان خارجی سياست

 اعزام دانستن منتفی بدون ايشينگر دليل، ھمين به .خاورميانه در بلکه ،)بخوابيد آسوده... کلن مونيخ، برلين، اھالی(

 در .گيرد قرار بررسی مورد "دیج" طوره ب بايد سوريه معضل نظامی حل راه گويد، می سوريه، به المانی سربازان

 حل امريکائی روشھای او .نشد سپری بيھوده واشينگتن در المان سياسی نمايندگی بر ايشينگر رھبری سالھای حال، ھمه

 استقبال با دولت ھيأت در حتی و برلين، در ايشنيگر تحريکات که است گفتن به الزم .فراگرفت خوبیه ب را مناقشات

 برای که دارد اطمينان )مسيحی دمکرات حزب از( مولر ھرد پيشرفته، کشورھای با ارتباطات يروز .نشد مواجه عموم

 -سوسيال .نمود تکيه متحد ملل سازمان امنيت شورای خط بر مبتنی سياسی ابتکارات به بايد سوريه ألۀمس حل

 .کردند اتخاذ مشابھی وضعم نيز خارجه امور وزير ماير، اشتاين يعنی خود، حزبی ھم تقويت طرفدار دمکراتھای
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 رو ای سابقه بی مشکل با المان اگر .ندارد وجود واحدی نظر المان دولت ھيأت داخل در پناھجويان ألۀمس خصوص در

 در حاضر فراريان که کرده پيشنھاد مرکل آنگالً فعال باشد؟ داشته وجود تواند می چگونه واحد نظر گرفته، قرار رو در

 که پناھجويائی" :داشت اظھار فرانکفورت در خود مبرسپت ١٧ سخنرانی طی او .کنند تقسيم متقس دو به را المان خاک

 در .کنيم می کمک حمايت، نيازمند اشخاص به ما .نمايند ترک را المان خاک بايد اند، گريخته جنگی غير مناطق از

 خارج المان کشور از بايد شوند، دفاع محتاج که آن از پيش آنھا که گويم می نيستند، ما حمايت محتاج که بقيه مورد

 خاورميانه در بزرگ انفجار با رابطه در مجرب بسيار سياستمدار ايشينگر، ولفگانگ نحس بينی پيش اگر ."گردند

 استقبال چگونه خبر اين از اروپا بقيه و المان .شوند ماندگار اينجا در توانند نمی دفاع از نياز بی افراد يابد، واقعيت

  کرد؟ خواھند
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