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 ٢٠١٦  می ٠٤
 

  چگونه اتحاديۀ اروپا با پناھندگان سوريه بازی می کند
Comment l’Union européenne manipule les réfugiés syriens  

با اين حساب، .  اتحاديۀ اروپا را متأثر کرد، رويدادی ساختگی بود٢٠١۵بحران پناھندگان که طی سه ماھۀ دوم سال 

اھدافی مانند تخريب :  ابزاری برای دستيابی به اھدافشان استفاده کنند ۀچندين گروه تالش کردند تا از اين رويداد به مثاب

در تحليل نھائی، وقتی موج .  استخدام کارگران ارزان و يا برای توجيه تأمين مالی جنگ عليه سوريهفرھنگ ملی،

 . ئی استافريقاًبحران زا پس از وارد آوردن خساراتی چند فرونشست، وجه مميزۀ مشکالت برجا مانده غالبا 

 )سوريه(دمشق /شبکۀ ولتر

 

 ورود مھاجران افغان در ترکيه به يونان

او را که جسد غرق شدۀ  Aylan Kurdi  انتشار ھمآھنگ شدۀ عکس کودک خردسال کرد، به نام آالن کردی به محض

 بر ساحل ترکيه کشف کرده بودند، افکار عمومی اروپا با تظاھرات عديده واکنش نشان داد و به نفع ٢٠١۵مبر  سپت٣در 

ً آنجال مرکل را واداشت تا فورا المانند و صدر اعظم اين رويداد رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوال. پناھندگان بسيج شد

تصميم بگيرند، در حالی که جمعيت عظيمی از » ساخت و ساز اروپائی جھت پذيرش دائمی و اجباری«برای يک 
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ان يگانه فردی که عليه اين موج ناگھانی مھاجر. ناکجاآباد با پای پياده راه افتاده بود و مرز بالکان را در ھم می نورديد

  . بودViktor Orbanبرخاست، نخست وزير مجارستان ويکتور اوربان 

  

  )ESI(پيشنھادات مؤسسۀ خارجيان در وضعيت غير عادی 

، مسألهبه اين . لۀ اقتصادی مطرح بودأ يک مسۀ به ايتاليا، به مثابافريقالۀ موج مھاجران به ويژه از أاين، مستا پيش از 

به گفتۀ رئيس کل :  ضافه کنيم که به امور داخلی اتحاديۀ اروپا مربوط می شود  ديگر را نيز امسألۀبايستی يک  می

 کارگر اروپای شرقی که به فضای ٨٠٠٠٠٠ به المان اولريش گريلو، يعنی نياز صنايع سنگين المانصنايع سنگين 

 پناھندگانی را اضافه لۀمسأ ای، به اين دو عنصر اقتصادی، مسألهِظرف امروز تا فردای طرح چنين . شنگن تعلق ندارند

  .کردند که از مناطق جنگی گريخته بودند

خارجيان در وضعيت  از سوی انجمن ٢٠١۵ سپتمبر ١٧نخستين پيشنھاد عينی برای پاسخگوئی به وضعيت جديد در 

دشان  پيشنھااکتوبر ۴سپس در . ن ايجاد شدي پيشنھاد شد، اين انجمن در واقع يک اتاق فکری است که در برلغير عادی

مبنی بر پيشنھاد اين اتاق فکری ترکيه می بايستی در چھارچوب توافقاتی از . را به شکل مشخص تری مطرح کردند

 پناھندۀ ۵٠٠٠٠٠ و در عين حال طی دوازده ماه بعدی انتقال  موج مھاجران به اتحاديۀ اروپا جلوگيری به عمل آورد

ر اين، ترکيه بايد متعھد شود مھاجران ديگری را که به شکل غير عالوه ب. سوری را به اتحاديۀ اروپا سازماندھی کند

قانونی می خواھند وارد اتحاديۀ اروپا شوند در خود بپذيرد و اتحاديه به ازای اين ھمکاری، ويزا برای ورود تابعين 

  .ترکيه به کشورھای عضو اتحاديۀ اروپا را لغو خواھد کرد

 به مثابه المانًمشخصا می گويد که ابتکار عمل بايد از سوی ) ير قانونیيا غ(انجمن مھاجران در وضعيت غير عادی 

چنين امری در عين حال  بازشناسی بحران سوريه به مثابه بحرانی « پاسخ به مداخلۀ روسيه در سوريه صورت بگيرد 

  ).١(» رو نبوده ه بشری در سطح جھانی است که از دوران جنگ دوم جھانی تا کنون، اروپا با آن روب

  در نتيجه،

اختناق رژيم «بر اين باور است که گريز پناھندگان سوری از خارجيان در وضعيت غير عادی اتاق فکری  )١

  .به پشتيبانی روسيه به مثابه امری طبيعی بايد تلقی شود» بشار

اتاق فکری خارجيان در وضعيت غير عادی تنھا پناھندگان سوری را به حساب می آورد و نه پناھندگان  )٢

 .قی که آنان نيز از اختناق داعش می گريزندعرا

  :طور مشخص برای اھداف زير نيز تعريف کرده است ه اتاق فکری خارجيان در وضعيت غير عادی طرح خود را ب

  )رئيس اتاق فکری اتريشی است(پيشگيری از گسترش راست افراطی در اتريش  )١

 که در حال حاضر در لبنان به سر می برند،  پناھندۀ سوری١١٠٠٠٠٠آماده کردن طرح عملياتی مشابه برای  )٢

  Kellyدر اينجا ما با کار بست نظريۀ کلی گرينھيل . مريکای شمالی و استراليا فرستاده خواھند شداو به 

Greenhill  رو ھستيم، به ھمان ه روب) ٢(»  جنگ افزارۀژی مھاجران به مثابيمديريت سترات«در باب

 ).٣(ُان در وضعيت غير عادی در جنگ کوزوو مشاھده کرده بودندصورتی که پژوھشگران انجمن خارجي

 گويا مھاجران در وضعيت غير عادیعالوه بر اين، با پيشنھادشان مبنی بر بازگرداندن مھاجران به ترکيه، اتاق فکری 

عيت  مربوط به وض١٩۵١فراموش کرده اند که اين کشور مکان امنی برای پناھندگان نيست، زيرا  ترکيه منشور 

  . نکرده استءپناھندگان را امضا
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  طرح مرکل

 بيانيه ای منتشر کرد و به سھم خود موضوع مھاجران و جنگ عليه سوريه را ئی، شورای اتحاديۀ اروپاسپتمبر ٢٣در 

  ).۴(ديگر دانست  در پيوند تنگاتنگ با يک

شبکۀ راديو و (ARD تلويزيون روزنامه نگار  Anne Will در مصاحبه با آن ويل المانآنجال مرکل صدر اعظم 

 را به سھم مھاجران در وضعيت غير عادی، طرح پيشنھادی اتاق فکری اکتوبر ٧در )  المان در سراسریتلويزيون 

  .خود مطرح کرد

 خارجيان در وضعيت غير عادیناميده شده، اتاق فکری » طرح مرکل« برای معرفی طرح پيشنھادی، که از اين پس 

  .انبول، ستکھلم، بروکسل و الھه گردھمآئی تشکيل می دھد، ستانقرهن، يدر برل

 ساختاری مھاجران مسألۀ مستقل از فوريتی که تجمع پناھندگان در بالکان به وجود آورده بود، اتحاديۀ اروپا برای حل 

اشت که صندوق توافق بر اين امر تکيه د. ِمبر در والتا گردھمآئی تشکيل داد نو١٢افريقا آمده اند، در اقتصادی که از 

ئی ايجاد کنند تا بتوانند در افريقا ميليارد يورو برای طرح توسعه در چشم انداز اقتصاد محلی برای ١،٨ويژه ای بالغ بر 

  . سرزمين خودشان باقی بمانند

از سوی دو طرف » طرح مرکل « . مبر، شورای اتحاديۀ اروپا اين بار با ترکيه گردھمآئی ديگری تشکيل داد نو٢٩در 

  .اھداء کردندرا  ميليارد پورو برای کمک به ترکيه ٣عالوه بر اين، اولين پاکت حاوی . پذيرفته شد

شورای اتحاديۀ اروپا اين سخاوتمندی غير منتظره را به ازای ھمکاری ترکيه برای سکنا دادن پناھندگان سوری توجيه 

ت، ولی ھمين سخاوتمندی را از لبنان و اردن دريغ  ھزينه برداشته اسدالر ميليارد ٨کرد که تا کنون برای اين کشور 

عالوه بر اين، شورای اتحاديۀ . کردند، گرچه اين دو کشور در مجموع بيش از ترکيه پذيرای پناھندگان سوری بوده است

 و  نمی دانند که پيش از اين ھزينه ھای ترکيه را ملل متحد، قطرئیاروپا به گونه ای خودشان را نشان می دھند که گو

پياده کردن ماشين ھا، ابزارھای صنعتی و (ًعربستان سعودی پرداخته اند و ترکيه دائما شمال سوريه را غارت کرده 

  . استو جمع کل آنھا خيلی بيشتر از ھزينه ھائی است که به عھده گرفته) غارت اشياء عتيقه

 نفر ٢۴٠٠٠٠ اند، به گونه ای که کمتر از  ميليون پناھندۀ سوری در ترکيه جذب اقتصاد محلی شده٢،٧سرانجام، اکثر 

  . زير پوشش حفاظتی برنامۀ جھانی غذا به سر می برند

 و فرانسه که مشوق اين کمک مالی بوده اند، به اين بھانه می خواھند به شکل غير مستقيم ادامۀ جنگ الماندر واقع، 

نگونی جمھوری عرب سوريه به سرگردانی عليه سوريه را تأمين مالی کنند، يعنی امری که به باور آنان با سر

  .پناھندگان پايان خواھد داد

) Gerald Knaus ) ۵رالد کنوس ج، خارجيان در وضعيت غير عادی، مدير اتاق فکری امور ٢٠١۶ جنوری ٢١در 

 الماناو مدافع اصل ھمکاری نزديکتر و مستقيم بين . در ستون آزاد روزنامۀ زوددويچه تسايتونگ مقاله منتشر می کند

او نتيجه می گيرد که شکست . و ترکيه است، و برای چنين امری مراجعه به اتحاديۀ اروپا را ضروری نمی داند

به تقويت آنانی می انجامد که می خواھند حق پناھندگی را از بين ببرند، ضد پناھندگان، اتحاديۀ » «مرکل  طرح «

  ).۶(»  کننداروپا، ترکيه و مسلمانانند، و از پوتين پشتيبانی می

 بی آن که از بروکسل عبور کند، به نفع انقرهن و يرالد کنوس توضيح نمی دھد به چه علتی ھمکاری مستقيم بين برلج

او حتی توضيح نمی دھد که چرا روسيه خواستار غرق . مبارزه عليه آنانی تمام می شود که مخالف اتحاديۀ اروپا ھستند

  .می خواھد آنان را بکشدکردن پناھندگان در دريای اژه است و 
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 پناھندگان به شکل خردمندانه بررسی مسألۀکس به اين ياوه گوئی ھا واکنش نشان نمی دھد زيرا مدتھاست که ديگر  ھيچ

  .نمی شود

  

  Merkel-Samsom طرح مرکل و سامسوم

لند مک روت اير ھلند به نخست وزاِ، در حالی که مديريت پاره وقتی شورای اروپا برای شش ماه در ھجنوری ٢٨در 

Mak Rutteديدريک سامسوم ، و ھمپيمان او رئيس حزب کار Diederik Samsom  در)٧( واگذار شد ،   

Volkskrant Deدر نتيجه، از اين پس ). ٨(را آماده کرده اند » طرح مرکل « چگونگی عينی اجرای   اعالم کردند که

  ).٩( بپردازيم خارجيان در وضعيت غير عادی حرف خواھيم زد تا به طرح اتاق فکری» طرح مرکل « از 

مبر به دولت ھای مختلف سوسياليستی اروپا مشاورت  کنم که ديدريک سامسوم از ماه نوًدر اينجا مختصرا يادآوری می

  . داده و به ترکيه رفته است

ين تفاوت که با يک چشم با ا). ١٠(د کرد ئيمبر را تأ نو٢٩لند اجرای توافق ا، شورای اروپا به مديريت ھچ مار١٨در 

  . ميليارد پورو در سال ارتقاء يافت٣ که بايد به حساب ترکيه پرداخت می شد، به ئی ميليارد يورو٣بندی ماھرانه، 

ولی، بين دو گردھمآئی اروپائی ھا، شمار پناھندگانی که از ترکيه و از راه يونان به شکل غير قانونی وارد اتحاديۀ 

  . نفر برآورد شده است٢٠٠٠٠٠ً اروپا شده اند، تقريبا

  

 نکاتی چند در باب يک انحراف

 حرکت می کردند و در مديترانه در افريقا اءظرف شش ماه و نيم، از بحران مربوط به پناھندگانی که بيشتر از مبد

 ٨٠٠٠٠٠ که می خواھد الماننزديکی سواحل ايتاليا غرق می شدند، رسيده ايم به فرصت طالئی برای صنايع سنگين 

کارگر ارزان را به استخدام خود درآورد، و سپس می بينيم که چگونه کمک مالی برای مردم آوارۀ سوريه به عمليات 

  .تأمين مالی جنگ عليه سوريه تبديل شده است

  :شواھد گواه بر اين امر است که 

  Peter Sutherland نمايندۀ ويژۀ دبير کل ملل متحد مأمور رسيدگی به امور مھاجران بين المللی، پيتر ساترلند) ١

 برنامۀ جھانی غذا را به شکلی تنظيم کرد که سھم کمک ھائی که به پناھندگان سوری ٢٠١۵ جوالی ١در ) ١١(

 نفر از آنان را در ترکيه دچار سختی بيشتر ٢۴٠٠٠٠ًاختصاص داشت کاھش يابد و در نتيجه شرايط زندگی تقريبا 

بر اساس اين امر، گروه آنگلوساکسون که او نمايندگی آن را به عھده دارد می دانست که با تحريک اين بحران . کرد

در پی چنين تصميمی، بيانيه ھای مھمان نوازی رئيس جمھور فرانسه و . ھويت ملتھای اروپائی خدشه دار می شود

 در فردای انتشار عکس کودک غرق شده به نام آالن کردی، موجب تشويق برخی پناھندگان سوری المان صدر اعظم

» طرح مرکل و سامسوم « سپس، پيتر ساترلند با . شد که شانس خود را برای رسيدن به اروپا به آزمون بگذارند

  ).وريه تبديل می کندو بحران را به ابزارسازی عليه س(مخالفت کرد زيرا موجب ثبات مردم می شد 

 گذرنامۀ سوری منتشر زيادیتعداد به  گذرنامه ھای سوری را تھيه می کرد، ٢٠١١چاپخانۀ ملی فرانسه که تا سال ) ٢

، به شکلی که فشار )ًغالبا لبنانی(کرد و آنھا را در آغاز بحران بين مھاجران اقتصادی که سوری نبودند پخش کرد 

  .فزايش يافتدر اروپا ا» پناھندگان«بحران 

شبکه ھای مھاجران سازماندھی شد، البته نه برای انتقال پناھندگان سوری از ترکيه به اروپا، ولی برای سوری ھائی ) ٣

شايعه راه انداخته بودند که برای پناھندگان سوری در اروپا شرايط حتی لوکسی تدارک . که در سوريه زندگی می کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بيروت و يک خط دريائی از طرابلس ايجاد کردند تا از ازمير سوريھائی را که پناھنده يک خط ھوائی ويژه از . ديده اند

ظرف چند ھفته، بورژواھای دمشق و الذقيه که تا کنون از جمھوری عرب سوريه پشتيبانی . نبودند به اروپا منتقل کنند

  .دندمی کردند، ناگھان کار و کاسبی و اموال خودشان را فروختند و رھسپار مھاجرت ش

  :طور مشخص، خالف برخی بيانيه ھای رسمی ه ب

اين وضعيت را به . رابطۀ مفصلی بين فشار امر مھاجرت به اروپا و جنگ عليه سوريه برساختۀ جھان سياست است) ۴

شکل اختياری به وجود آورده اند تا با يک تير دو نشان بزنند، يعنی در عين حال که پذيرش مھاجران را صورت عملی 

د ھزار سوری به صاگر چند . شند، به اروپا نيز فرصت می دھند که به شکل غير مستقيم جنگ را تأمين مالی کندمی بخ

  .فتند که ديگران به دنبال آنان راه بيعبور از مديترانه تشويق شده اند، احتمال کمی وجود دارد

اين مخلوط در صف مھاجران . اده استمخلوط جمعيت توده ھای مھاجری که از بالکان عبور می کند امری فوق الع) ۵

ُلبانی ھا و کوزووئی ھا و مانند اينھا  را نيز در خود جای انه تنھا از سوری ھا و عراقی ھا تشکيل شده، بلکه افغان ھا، 

ًبا آگاھی به اين امر که ھر چند اين جمعيت مھاجر اکثرا مسلمانند ولی از ديدگاه فرھنگی و تعبير مذھبی، . داده است

  .ديگر ھيچ نسبتی ندارند وه اجتماعی و انگيزه با يکگر

با وجود اين، در سال ھای . ئی استافريقاطور کلی ه ، فشار مھاجران در اروپا ب٢٠١۵فراتر از سه ماھۀ دوم سال ) ۶

يبی که  به ھمان ترتانقرهدر واقع، اگر. آينده می توانيم انتظار داشته باشيم که موج مھاجرت از سوی ترکيه تحريک شود

 ای ميليون از تابعين خودش را ازمليت ترک محروم کند، اين گروه مجبور خواھند شد کشور مبد۶اعالم کرده است، 

فرايندی که می تواند با الغای ويزا برای تابعين ترکيه در . خودشان را ترک کنند، حتی پيش از آن که بی مليت شوند

  .فضای شنگن با سھولت بيشتری تسريع شود

  

  :اد داشته باشيم به ي

  :  تحريف کردند ٢٠١۵ بحران پناھندگان را در سه ماھۀ دوم سال ،سه گروه مختلف) ١

طرفداران تخريب فرھنگ ھای ملی، پيرامون رئيس پيشين سازمان تجارت جھانی، پيتر ساترلند که بر اساس : الف 

  .اختچنين طرحی بر اين باور است که مبادالت آزاد جھانی را تسھيل خواھد س

 کارگر ٨٠٠٠٠٠ که اميدوار است Ulrich Grillo، پيرامون رئيس کل آن اولريش گريلو المانصنايع سنگين : ب 

  .جديد ارزان قيمت را استخدام کند

 که فرانسوآ ھوالند و آنجال مرکل نمايندگی آنھا را به عھده دارند، در اين بحران فرصت تازه ای المانفرانسه و : پ 

  .ی غير مستقيم جنگ عليه سوريه يافتندبرای تأمين مال

 و بی Bilderbergھاجرت انجمن گروه بيلدربرگ ماين سه گروه وجه مشترکشان در پشتيبانی از ناتو، رفت و ) ٢

ولی البته منافع متفاوتی دارند، به شکلی که دولت ھا نسبت به طرفداران مبادالت آزاد . شرمی در مقابل مردم است

  .دارندجھانی دست باال را 

ًھمان گونه که غالبا در اين نوع از بحران ھا روی می دھد، مردمانی که به شکل عمدی جا به جا شده اند بيش از ) ٣

ولی تعبير رسانه ھای دروغ پرداز بود . د ھزار نبوده اند که به روندھای قديمی و دائمی مھاجرت افزوده شده اندصچند 

 .فر به سوی اروپا سرازير شده اندس کرد که گوئی ميليون ھا نکه چنين توھمی را در اذھان عمومی منعک
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