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 کسانی که سر نخ بحران مھاجرت را در دست دارند
Les tireurs de ficelles de la crise migratoire  

له داده است، گواه بر مناسبات أاين مسزندگينامۀ سه سازمان دھندۀ اصلی بحران مھاجرت، و پاسخی که اتحاديۀ اروپا به 

از ديدگاه آنان، مھاجرت کنونی مشکل بشری به . آنان با دولت اياالت متحده و خواستشان مبنی بر الغای مرزھا می باشد

 .  گذاشتن نظرياتشانءه فرصتی است برای به اجراحساب نمی آيد، بلک

  ٢٠١۶ ی م٢ /)سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

  

 ول سازمان  بين المللی مھاجرتؤپيتر ساترلند، نمايندۀ ويژۀ دبير کل سازمان ملل متحد، مس

 

Peter Sutherlandپيتر ساترلند 

، )١٩٩٣-٩۵(ير کل سازمان جھانی تجارت ند رقابت در اروپا، سپس مداجرائی کميسيون ضامن روايرلندی، مدير 

، مدير پيشين گروه )١٩٩۵-٢٠١۵(، مدير گلدمن ساکس بين المللی )١٩٩٧- ٢٠٠٩(مدير پيشين بريتيش پتروليوم 

، و معاون رياست ميز گرد  )la Commission trilatérale(بيلدربرگ، رئيس بخش اروپائی کميسيون سه جانبه 

  .صنايع اروپائی
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کاتوليک [از ھيچ فرصتی برای يادآوری وظيفۀ اخالقی برای کمک به پناھندگان فروگذاری نکرده است آقای ساترلند 

، و از ) گروه کاتوليک ھای محافظه کار(l’Opus Dei سنتی، مشاور مدرسۀ عالی بازرگانی متعلق به اوپوس دئی 

 ٢١در سخنرانی . جرت بين المللی است، او به ويژه مديحه گوی مھا]، مشاور اوقاف مرکز کليسای کاتوليک٢٠٠۶سال 

ِ در مقابل کميسيون امور داخلی مجلس اعيان بريتانيا، ساترلند اعالم کرد که ھرفردی بايد حق داشته باشد ٢٠١٢ جون

در ھر کشوری که بخواھد تحصيل و کار کند، يعنی فراخواستی که با ھر گونه سياست محدود کنندۀ امر مھاجرت 

وجود نظريات شھروندان کشورھای ميزبان، مھاجرت حرکتی فوق العاده ای در گسترش اقتصادی ناسازگار است؛ و با 

  ).١(او نتيجه می گيرد که اتحاديۀ اروپا بايد انسجام ملی را از بين ببرد . به وجود می آورد

 

 )روپاابتکار عمل امنيتی ا (l’European Security Intitiative (ESI) گرالد کنوس، مدير و بنيانگذار

 Gerald Knaus, directeur-fondateur de l’European Security Intitiative (ESI) 

 

Gerald Knausگرالد کنوس 

در پايان مأموريت (ُ، بوسنی و ھرزگوين، و کوزوو جيم در بل١٩٩۴ تا ١٩٩٣او بين سالھای . جامعه شناس اتريشی

او پژوھشھايش را بين سالھای . س برای اتحاديۀ اروپا کار می کرد برای سازمان غير دولتی و سپء، ابتدا)برنارد کوشنر

در دانشگاه ) مرکز تحقيقاتی دربارۀ حقوق بشر (Carr Center for Human Rights Policy در ٢٠١١ تا ٢٠٠۵

، او در بوسنی و ١٩٩٩در سال .  را منتشر کرد.? Can Intervention Workھاروارد ادامه داد و در پايان 

 ).  ابتکار عمل امنيتی اروپاEuropean Security Intitiative(  را بنيانگذاری می کند ESIن ھرزگوي

 دريافت کرد، اين بنياد در US Institute of Peaceاين مؤسسه نخستين بودجۀ خود را از اياالت متحده، بنياد صلح 

 و بنياد  National Endowment for Democracyعين حال در پيوند تنگاتنگ با بنياد ملی برای دموکراسی 

  .مريکن اينترپرايز استا و مؤسسۀ Carnegi Foundation  کارنگی

 در وزارت امور خارجه و توسط لئون James Dobbins و جيمز دوبينز o’Brienعالوه بر اين، او از سوی اوبرين 

 :يتی اروپا توسط به زودی، مؤسسۀ ابتکار عمل امن.  در کاخ سفيد پذيرفته شدLeon Fuerthفوئرس 

German Marshall Fund, la Mott Foundation, l’Open Society Institute (de George Soros),la 

Rockefeller Brothers Foundationيدن، سوارویلند، ايرلند، لوکزامبورگ، نا بنياد برادران راکفلر و دولتھای ھ 

  . يس بودجه دريافت می کندو و سو

ُ صربی از کوزوو را يک دروغ تبليغاتی ٢٠٠٠٠٠او گزارشی منتشر کرد که در آن  اتھام اخراج ، ٢٠٠۴در سال 

را تشکيالتی AKP ، نظريۀ تازه ای را مطرح کرد که مبنی بر آن احزاب سياسی ترکيه ٢٠٠۵در سال . روس ناميد

  .است» سی اسالمیدموکرا« و در پی گسترش نوعی » اسالم کلوينيست«معرفی می کند که به تعبيری خاص 
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، قيم پيشين Rory Stewartکه به ھمکاری روری استوارت  ? Can Intervention Workدر کتابش زيرعنوان 

ًگرالد کنوس با او در کوزوو آشنا شد که متعاقبا طی اشغال . Harry و ھاری Williamشاھزاده ھای بريتانيا ويليام  ُ

 Carr Center پيوست، سپس مدير Meyssanر استان ميسان  دPaul Bremmerعراق به جمع معاونان پل برمر 

for Human Rights Policy مرکز حقوق بشر، او از جنگ ھای اياالت متحده دفاع می کند و نظريۀ تازه ای درباب 

دارای قانونيت است؛ ولی پيروزی آن مستلزم توجه به » مداخلۀ بشر دوستانه« به گفتۀ او، . استعمار عرضه کرده است

ُ که در کوزوو با او آشنا شده Richard Hoolbrokeدر نتيجه از نظريات ريچار ھولبورک . اقعيات محلی خواھد بودو

 Carr  که او نيز ھمکار قديمی ھولبورک و بنيانگذارSamantha Powerسامانتا پاور . بود نيز ياد می کند

Center for Human Rights Policyھارچوب به پيش می برد، از کتاب او  بود و پژوھشھايش را در ھمين چ

  )٢(پشتيبانی کرد 

  

 لندی، رئيس حزب کاراديدريک سامسوم، نمايندۀ ھ

 

Diederik Samsom 

، نمايندۀ برگزيده از سال )صلح سبز(» گرينپيس«ی، مدير پيشين اردوی آب و ھوا و انرژی در ئفيزيکدان ھسته 

با وجود اين، در . ًھده دارد، بعدا به رياست حزب خودش ارتقاء يافت، او رياست پارلمانی گروه خود را نيز به ع٢٠٠٣

در نتيجه از پيوستن به دولت ائتالفی که از آن دفاع می . کسب مقام رياست پارلمان و مقام نخست وزيری شکست خورد

 .کرد امتناع نمود و رئيس گروه خود در مجلس باقی ماند

او خود را خدا ناباور مبارز معرفی . ونی آزمون ھوش را برنده شده است و دو بار کنکور تلويزي١٣۶ضريب ھوشی او 

 به گروه ٢٠١۴ جون در Mark Rutteاو با نخست وزير مارک روت . می کند، سيگار نمی کشد و گياه خوار است

 که Rory Stewart کند، ولی نه با روری استوارت مذاکرهبيلدربرگ دعوت شده بود، در آنجا توانست با پيتر ساترلند 

 . دعوت شده بود٢٠١٢تنھا در گردھمآئی 

زيرا او . لندی، او قربانی اصلی ھمه پرسی برای پشتيبانی از توافق اروپا با اوکراين استابه گفتۀ ديدبانان سياسی ھ

بر اساس آمار، نتيجۀ شکست او، کاھش نصف تا سه . ًشخصا در بارۀ اين موضوع عليه روسيه موضع گيری کرده بود

 .ِم نفوذ حزب او بودچھار
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