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 ٢٠١۵ اکتوبر ٢۴

  

 جنگی سالح يک ۀمثابه ب مھاجرت کستراتيژي طراحی
 گشته مواجه آن با اروپاً اخيرا که دھد می توضيح را ای پديده حاضرۀ مقال که فھميد توان می مطلب عنوان به توجه با 

 و خشکی ھای راه طريق از ماجراجويان و داخلی جنگھای بدبختيھای قربانی پناھجوی ھزار صدھا ھجوم : است

 فرانسه، ،المان -تر غنی سرزمينھای به بيواسطه يا واسطه با ورود برای آنھا بعدی تالشھای و بالکان، به دريائی

 .اسکانديناوی

 دارد، ادامه عراق سوريه، ،اليبي در جنگ و مسلحانه درگيريھای سالھاست :دارد عينی داليل سيل اين رسد می نظره ب

 در پيوست، کشورھا آن در "عربی بھار" که ھم مصر و تونس جمعيت البته .نيستند آرام نيز افغانستان و پاکستان

 به را مخالفان اعتراضات که سالھاست آنجا در کند، می رصد را بحرين کسی کمتر .ھستند بھتر زندگی آرزوی

 ھم ًواقعا .دھند میقرار  بمبارانھا ھدف را عروسيھا مراسم کلی طوره ب يمن در .کنند می سرکوب نحو شديدترين

 در :ھست ھم يگرید مھمۀ نکت .ندارند فرار برای ئیجا -است نامناسب بسيار کشور دو اين جغرافيائی موقعيت

 .رود نمی آنجا به کس ھيچ چرا نيست معلوم اما، است، شده ساخته مسلمان مھاجران برای اردوگاھی سعودی عربستان

 .مانند می ترکيه و اردن در حالت، بدترين در

 دارد؟ ھم ديگری کلی دليل دست دور سرزمينھای به خود ميھن از فرار برای عصبی شدته ب تمايل چنين آيا

 می که اجتماعی مزايایۀ بار در ھا افسانه يا ھستند؟ مقيم اروپا ۀاتحادي کشورھای در پيش از که ثروتمند يشاوندانخو

 پرداخت نيازمند طوالنی راه اين در سفر که اين خصوصه ب داد؟ ادامه زندگی به براحتی آن حسابه ب توان

 سوريه از نفر ھر حمل ازایه ب قاچاقچيان گزارشھا، خیبر اساس بر .باشد می حمل خدماتۀ ارائ ازایه ب سخاوتمندانه

 ھم ثروتمند خويشاوند کشور از خارج در شخص اين اگر حتی .گيرند می پول دالر ھزار ١٠ تا ۴ از اروپا به لبنان يا

 سازماندھی .است ممکن غير بانکی ۀحوال طريق از جنگ اثر در شده ويران ۀسوري در مبلغ اين دريافت باشد، داشته

 .دارد احتياج خاصی تضمينھای به مديترانه، دريای در قايقھا متناوب شدن غرق به توجه با ھم نسيه انتقال و حمل

 کند؟ می تضمين برسند، اروپا به ديگر ھای قاره از کنند می سعی که را انسان ھزار صدھا ۀنسي حمل چرا و کسی چه

 از دعوت که شد مشخص. يافتند دست اجتماعی ھای شبکه اب ارتباط در ای مالحظه قابل واقعيتھای به پژوھشگران

 کشورھای در دعوت اين آزمايش .داد سازمان "تويتر" در امريکا ۀمتحد اياالتً اساسا را المان به رفتن برای پناھجويان
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 یھا شبکه نقش تونس، و مصر تا ايران در )١٣٨٨( ٢٠٠٩ سال جمھوری رياست انتخابات زمان از :نبود بيجا ديگر

 .بود بزرگ بسيار کشورھا آن مردم بسيج در اجتماعی

 پيش مدتھا از ھاستراتيژی  چنين .باشد می مدون ۀ ستراتيژینظري عملی تطبيق کنيم، می مشاھده امروز ما که آنچه

 بين امور و علوم ۀعرص در ھاروارد دانشگاه (Belfer) بلفر مرکز بررسيھای و مطالعاتۀ نتيج .شوند می طراحی

 نوشتار اين برای را عنوان ھمان نيز من که "جنگی سالح يک ۀمثابه ب مھاجرت راھبری طراحی" عنوان تحت یالملل

 کلی .رسيد چاپ به "Civil Wars" ۀمجل در ٢٠٠٨ سال چمار ماه درء ابتدا تحقيقات. آنھاست از يکی ام، برگزيده

 پرسشھا پاسخ موضوعی، مطالعات و ھا داده تراتيژيکس تحليل و تجزيه تلفيق از گيری بھره به اثر اين مؤلف ،گرينھيل

 جنگ، زمان در تنھا نه را سالح اين توان می کرد، استفاده سالح خاص نوعۀ مثابه ب توان می مھاجران از آيا :داد را

 در سؤاالت اينۀ ھم به گرينھيل پاسخ بود؟ خواھد آميز موفقيت چقدر آن کاربرد و برد کار به صلح زمان در حتی

 .بود مثبت جموعم

 طراحی به زيادی ساليان طول در ھاروارد دانشگاه ھای زيرمجموعه ساير مانند بلفر مرکز کارکنان ضمن، در

 ،آليسون گراھام .ھستند مشغول خارجی سياست مسائل از تر گسترده بستر در مناقشات مديريت برای ھاستراتيژی 

 گروه ۀويژ عمليات تحقيقات ۀبودج اينھا، موازاته ب .است بلفر زمرک مدير نکلينت دولت در امريکا دفاع وزير معاون

 .نمايد می تأمين مرکز اين را روسيه امور به مشغول کاری

 ساختار متنفذ رئيس ،ھاس ريچارد. کند می تظاھر ھمدردی به مھاجرت موج ضربات تحمل خاطره ب اروپا با امريکا

 رابطه در "مديريت" ۀکلم از که نبود اتفاقی اروپا، مسائل به خود تخصيصی ۀمقال در "المللی بين روابط ۀکميت" جھانی

 برای مھاجرت سيل از ناشی دشواريھای به اشاره ضمن ھاس ريچارد .کرد استفاده اروپا ۀاتحادي در مھاجرت بحران با

 منافع با رابطه در ھم و اروپا ۀاتحادي به وظيفه عنوانه ب ھم دارد وليتؤمس امريکا که کند، می تصريح اروپا،

 با رابطه در نه کمکی ھيچ ،"کمک وليتؤمس" از نظر قطع ً،واقعا .کند کمک اروپا به کل در و المان به ستراتيژيک

 نشده ارائه امريکا سوی از پناھجويان موقتی اسکان ألۀمس در نه و اروپائی کشورھای به غيرقانونی ورود بر نظارت

 .است

 رفتارگرا علوم روشھای کاربست لزوم بر مبنی فرمان مبرسپت ١۵ روز اوباما باراک :گردي جالب واقعيت يک ھم اين و

 شناخته "يواشکی دادن ھول" یامعنه ب "nudge" نامه ب رفتارگرائی ۀشاخ آخرين .کرد امضاء را دولتی مؤسسات در

 امور دفتر پيشين رمندکا ،سانشتين کاس دست اينجا در. نيست مردم فريب نوبتی تکنولوژی جز چيزی اين و شده

 ھول" کتاب در خود انگليسی ھمتای با ھمکاری در او .شود می ديده آشکارا اوباما ۀکابين در مقررات تنظيم و اطالعات

 شرايط در روانی فريب روشھای که جائی شادی و ثروت سالمتی،ۀ بار در ناگھانی تصميم :نوشت "يواشکی دادن

 ملل سازمان در امريکا دائمی ۀنمايند مشھور، پاور سامانتا ً،ضمنا( شود می نھانپ زيبا کلمات پشت در روزمره زندگی

 کار به امريکا از خارح در "يواشکی دادن ھول" اجتماعی تکنولوژی که داشت، شک نبايد ).باشد می او ھمسر متحد

 .شد خواھد بسته

 مھاجرانی از گروه آن توانند می کلمه واقعی یامعنه ب بلکه مجازی، یامعنه ب فقط نه سالح کارآمدترين وصف، اين با

 تشکيل جديد سرزمينھای در تروريستی - خرابکاری عمليات انجام برای کوچک پارتيزانی ھای دسته قادرند که باشند،

 حق آنھا به حتی پذيرد، می خودش تنھا نه امريکا را "مطمئن" ًنسبتا کادرھای نوع اين که است تأمل قابل بسيار .دھند

 .دھد می قرار دولت رسمی حفاظت تحت و کند می اعطاء اقامت و ندگیپناھ
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 مورد در امريکاۀ کنگر به ٢٠١۴ مالی سالۀ ويژ گزارش داخلی، مصرف برای منتشره سند تأنش اساس بر قضاوت

 رتمھاج و شھروندی ۀادار که است آن گواه است، شده تدوين امريکا داخلی امنيت وزارت سوی از که مھاجرت، ألۀمس

 قائل استثناء اند، گرفته را امريکا دولت حفاظت و اقامت پناھندگی، حق که متقاضی ١۵١٩ برای ٢٠١۴ سال در امريکا

 در بزرگی ۀتجرب و ند امرتبط تروريستی گروھھای باء انحا از نحوی ھر به افراد اين که است اين جالبتر ھمه از .شد

 .دارند خرابکاری

 نيست معلوم که کوزوو، آزاديبخش ارتش نظاميان شبه کوبائی، مھاجران ميان از شينگتنوا ۀکھن متحدان ليست اين در

 از .اند شده ثبت امريکا نھان و آشکار متحدان از بسياری و  کنند می زندگی بدی نحوه ب آنھا ساز دست کشور در چرا

 و کردند می تيرباران را سياسی مخالفان ردس جنگ ۀدور در که آنھائی ً،احتماال السالوادور، ناسيوناليستھا ۀاتحادي ميان

 طلبان ئیجدا -اريتره کونامای برای دمکراتيک جنبش نظاميان شبه ھمچنين، و شوند می پنھان عدالت اجرای از اکنون

 شده وارد ليست اين در ھم اتيوپی از اوروما آزاديبخش ۀجبھ و تيگرای آزاديبخش ۀجبھ و اريتره دولت مخالف قومی

 .اند

 و ملل سازمان اصطالحه ب عضو چين ملی ارتش -آن نظامی ۀشاخ و برمه  چين ملی ۀجبھ فعاالن نام ھمچنين يستل در

 باشد، می نمايندگی ھيأت فاقد که (Unrepresented Nations and Peoples Organization) غيررسمی خلقھای

 ساکن قومی گروه( کارن ملی ارتش نظاميان شبه جمله، از ،کارنھا ملی ۀاتحادي نام با بالفاصله، ليست اين .است ثبت

  .يابد می ادامه اند، گرفته امريکا در اقامت ۀاجاز آن نمايندگان که )تايلند و برمه

 ميھنی ۀاتحادي و عراق کورد دمکرات حزب عراق، دمکراتيک حزب اعضای شامل عراق، سابق شھروند ۴٩

ه ب زيادی سالھای که سازمانھا ديگر اعضای نام را "استثناء ١۵١٩" از بخشی .اند گرفته پناھندگی حق کوردستان

 .دھد می تشکيل مشغولند، مسلحانهۀ مبارز

  .کرد تصور توان می بست، خواھد کاره ب سالح ۀمثابه ب جنگھا کدام در را برگزيده مھاجران اين امريکا ۀمتحد اياالت

 

http://www.fondsk.ru/news/2015/10/20/strategicheskoe-proektirovanie-migracii-kak-oruzhie-

vojny-36209.html 
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