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  ٢٠١۶ جون ١۶

 

  :جريان مھاجرت 
  اروپا گورکن بنيادھا و قربانی بی شرميھای گذشته و امروز خود

  

  :دربارۀ رنه نبا 

، AFP ول قديمی جھان عرب ومسلمان در سرويس ديپلماتيک آژانس خبری فرانسه ؤنامه نگار و نويسنده، مسروز

 گزارش، عضو گروه مشاور انستيتوی مسؤول برای امور خاورميانه، RMC کارلو - مشاور سردبير راديو مونت

 بين المللی برای صلح، تاور انستيتو، او مش٢٠١۴از سال . اسکانديناو برای حقوق بشر و انجمن دوستی اروپا و عرب

، مديريت سايت مدنيه  ٢٠١۴مبر از اول ماه سپت. نو واقع شده استعدالت و حقوق بشر است که مرکز آن در ژ

Madaniyaرا به عھده دارد .  

  

 شورای حقوق بشر، به جلسۀ مين ٣١ر چھارچوب  ، دinfo.madaniya.wwwمتن اظھارات رنه نبا مدير سايت مدنيه 

 شبکۀ جھانی برای حقوق و «the Global Network for Rights and development-GNRD»دعوت سازمان 

  »جا شدهه ِنتايج فوری کوتاه مدت و دراز مدت بحران پناھندگان و افراد جا ب« توسعه دربارۀ موضوع 

 

  جرتی که حاصل سياست تحريک آميز ترکيه بود ھرج و مرج اروپا در مقابل جريان مھا

 نفر از بين ١١١٣٢ تا کنون، روی سه راه آبی در دريای مديترانه به سوی اروپا، ٢٠١١از آغاز بھار عرب، در سال 

اين وقايع نتيجۀ مداخالت غربيھا و ھم پيمانان آنان خاصه رژيمھای سلطنتی و نفتی از طريق ھواداران . رفته اند
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اين ارقام جای ترديدی .  و سپس بی ثباتی در مالی شدا به نام انصار الدين بود که موجب از ھم گسيختگی ليبيوفادارشان

  .يت غرب را در اين رويدادھای فجيع انسانی در ابعاد بسيار گسترده نشان می دھدمسؤولًندارد و مستقيما 

 در بروکسل، اروپا را مجاز می داشت که ٢٠١۶ چ مار١٨ شده بين اتحاديۀ اروپا و ترکيه در روز جمعه ءتوافق امضا

، به اين علت که مقدماتی ترين اصول »توافقی شرم آور«مھاجران پياده شده در ساحل يونان را به ترکيه بفرستد، يعنی 

  .حقوق بين الملل و حقوق اروپائی را پايمال می کند

از تبديل يونان به » راه بالکان « ستند پس از بستن زيرا می خوا: البته ھدف اعالم شده سزاوار و قابل احترام بود 

. اردوگاه عظيم پناھندگان در خاک اروپا بر اساس الگوی کرانۀ باختری رود اردن و غزه در فلسطين جلوگيری کنند

ولی گزينش پشتيبان اصلی که در تشويق جھاد طلبان به سوی سوريه و تشويق پناھندگان به سوی اروپا می کوشيد و به 

 يافت، ھديه ای بود که در عين حال به رياکاری ترکيه عرضه شد و ءايگاه حافظ دژ اروپا در مقابل تھاجم بربرھا ارتقاج

  .ی خزنده در قاره ای که در بحران دائمی و ساختاری به سر می بردئه عوامگرااز سوی ديگر اھدای امتياز ب

ازات بسياری برای تحکيم حکومت استبدای و آزادی  امتيانخرجب طيب اردوبه ازای نقش مرزبان، رئيس جمھور 

  .ستيز خود دريافت داشت

، حذف ويزا برای اتباع ترکيه و از سر گيری )٢٠١٨ ميليارد يورو از حاال تا پايان سال ۶ًتقريبا (کمک مالی قابل توجه 

ِکه سلطان  مال قبرس تا اينھای مرتبط به عضويت ترکيه در اتحاديۀ اروپا، پشتيبانی از تداوم اشغال بخش شمذاکره 

  .آنکارا بتواند آزادی نشريات ورعايت عدالت در کشورش را پايمال کند

 سال پس از بھار عرب، اروپا ۵. ورود بيش از يک ميليون مھاجر و پناھنده به اروپا، اصول مھمی را زير سؤال برد

ی اروپا کشيده می شود که يادآور سخنان پردۀ آھنی جديدی رو. بھای عوام فريبی و جنگ طلبی خود را می پردازد

  .نخست وزير قديمی بريتانيا ويلسون چرچيل است

بازخوانی سير رويدادھا در پيوند با تحليل زمان و مکان اين بخش از آنھا، ما را به نتيجۀ شگفت آوری می رساند، و 

حال خود بوده، زيرا موج مھاجرت در بينيم که در واقع اروپا گورکن آرمان و قربانی پستی و بی شرمی گذشته و  می

قرن بيست و يکم از نيم کرۀ جنوبی، به ويژه در منطقۀ جنوب اروپا در راستای اکنون به سوی گذشته، دورادور، به 

  .نظر می رسده ب» وظيفۀ سنگين انسان سفيد پوست « مثابه سير تحولی نھائی 

  

  کلونيزاسيون بزرگترين تحول جمعيت شناسی جھان

در مقابل جنون کلونياليست اروپا ناچيز بود، و کسب حق اولويت برای » ُمرز مدارا « چندان دوری، ن طی زمان

  . در چشم انداز انجام مأموريت تمدن ساز نياز سيری ناپذيری وجود داشت» وظيفۀ انسان سفيد پوست  «

ف جھان نوين جالی وطن برای کش» جھان قديمی« ميليون نفر از ۵٢، )١٨٢٠- ١٩۴۵(ظرف کمی بيش از يک قرن 

طور ه  نفر مھاجر ب۵٠٠٠٠٠با ريتم . کردند، اينان پيشگامان قديمی کارگران مھاجر دوران مدرن را تشکيل می دادند

 شدند تا به جمعيت امريکا ميليون اروپائی از اروپا رھسپار ٢٨، ١٩٢٠ تا ١٨٨١ سال، از ۴٠متوسط در سال طی 

اقيانوسيه که  ی التين رفتند، بی آنامريکا ميليون نفر به ٨ر به اياالت متحده، و  ميليون نف٢٠جھان نوين بپيوندند، 

ی جنوبی، و به ھمينگونه خاور دور در آسيا، تجارتخانه افريقای سياه، مغرب و افريقا، کانادا، )استراليا، زالند جديد(

  .حساب بياوريمه ھای برون مرزی ھونگ کونگ پونديچری و ماکائو  را ب

 فرانسويھا و انگليسيھا، اولترطی قرن ھجدھم و نوزدھم، استعمارگران و : تالقی شگفت آور . گفت آورمسير ش

اليھا در چشم انداز رونق بخشيدن و توفيق جھان جديد اھالی سنگامبی را از محل زندگيشان ريشه کن گاسپانيائيھا و پرت
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ً بعدا در قرن بيستم به دليل ضرورتھای اقتصادی به موج و به ماورای اقيانوسھا گسيل کردند، سپس لبنانيھا و سوريھا،

  .مھاجرت انجاميد

 می پيوست در حالی که در قارۀ سياه، سفيد به مثابه امريکاسياه به جمعيت ... در اينجا جريانی موازی شکل گرفت

 نفر جالی وطن کردند،  ميليون۵٢در پايان قرن بيستم . ميانجيگر بين استعمارگر و استعمار شونده جايگزين او می شد

اروپا به مثابه مشوق ). جمعيتی معادل جمعيت فرانسه(يعنی دو برابر کل جمعيت خارجی مقيم اروپا در پايان قرن بيستم 

 سال، کار فوق العاده ای را به ثمر رساند و دو قاره را با الگوی ١٢٠اصلی جريان سيال جمعيت در کرۀ زمين طی 

 افريقای شمالی و جنوبی و به ھمينگونه اقيانوسيه و برچسب تمدن خود را در آسيا و يکاامرخود بازآفرينی کرد، در 

  .تحميل نمود

تا پايان قرن بيستم، جھان را به زمين آزمون تير، سوپاپ اطمينان، سکوی پرتاب و گسترش خود » ارباب جھان « 

ايش، انباری برای مازاد جمعيت، زندان جھان مکانی بود برای سرازير کردن ھمۀ دردھا و رنجھ. تبديل کرده بود

جز آن حدودی که رقابت بين کشورھای ه بزرگ و مطلوب برای اخاللگران نظم عمومی، بی ھيچ حد و مرزی، البته ب

  .اروپائی برای دستيابی به مواد اوليه تحميل می کرد

  

  ئی، فرانسۀ پول و ثروتافريقافرانسۀ 

 را در کارکردی که در زمينۀ تنظيم معضل بيکاری در فرانسه داشت خنثی  نقش قارۀ سياهافريقااستقالل کشورھای 

انجمن يا (» کمونوته«[ولی در زمينۀ بھره برداری از نيروی کار، فرانسه که ھرگز از تخيل باز نمی ماند، . کرد

عينيت يافت، که   Françafrique» افريقافرانس«را جايگزين استعمار کرد، که در انجمن ] افريقا – و –فرانسه ) جامعۀ

. ئی در سطح قارهافريقاجز فوق العاده ترين عھد و پيمان بزھکارانه بين نخبگان فرانسوی و ه در واقع چيزی نيست ب

ًساختاری کامال : را نداشته است » فرانسۀ پول «  ھرگز به اين خوبی شايستۀ لقب افريقافرانس: ئی، چمدان افريقاتمبک 

  .بازار پست و بی شرم.  و سرازير کردن پول و برای ارضای دزد بازار فرانسهريقاافمتناسب برای مکيدن شيرۀ 

برای تداوم حفظ تازگی يکی از خدشه ناپذير ترين استعمارگران، . پنج قرن برده داری برای رسيدن به چنين نتيجه ای

ی افريقابوميان ... مردم شناسیبی ھيچ شرم و خجالتی برای قربانيان بازرگانی بردگان سياه، باغ وحش . يعنی فرانسه

به گفتۀ لئوپولد سدار : مترجم  (dogues noirs de la République les  » سگ ھای سياه جمھوری«شمالی، 

.  که دژخيمانش را پرورش می دھدافريقاشرم بر ... یئگو، ساحل عاج، سنگال، گينه استوا؟ گابون، کن)سنگور

 کنندگان و شرمندگی برای آنانی که ء ترکيبی مخرب، نازل کننده برای اھدائی،افريقاانحرافات فرانسوی و بزھکاری 

 ميليارد ۴٠٠) کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل (UNCTADبر اساس گمانه زنی ھای آنکتاد  :  بھره مند ھستند

  . به بھشت ھای زمينی منتقل شده استافريقا از قارۀ ٢٠٠۵ تا ١٩٧٠ سال، بين ٣۵ طی دالر

 را افريقاجز شکل جديدی از برده داری که ه به کم کردن آن در بخشش قرض فکر نکردند، که چيزی نيست بو چرا 

 را از وابستگی به افريقامثل گذشته به خون ريزی انداخته است؟ و چرا فکر نکردند که با ايجاد زيربناھا می توانستند 

  قارۀ قديمی آزاد کنند؟ 

  

  ِ به سوی استعمارگران قديمی شانیئافريقاحرکت سرمايه ھای عرب و 

ئی، اگر برای اقتصاد غرب که در بستر بحران دائمی به سر می برد افريقادارائی ھای بلوکه شدۀ ديکتاتورھای عرب و 

  . عکس برای گسترش و پيشرفت نيم کرۀ جنوبی بازدارنده و حتا مصيبت بار استهسبد خوبی را تشکيل دھد، ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 و خاورميانه در مؤسسات مالی غرب انباشت شده، با اين حساب که افريقالغی است که از ، جمع مبدالر ميليارد ١۵٠٠

، زين العابدين بن علی )مصر(خاصه ثروت انباشت شدۀ حسنی مبارک .  آن از منابع غيرقانونی منشأ می گيرد١۵%

) ًوکراتيک کنگو، سابقا زئيرجمھوری دم(، جوزف دزيره موبوتو )مالی(، موسی ترائوره )نيجريه(، سانی آباچا )تونس(

  .بخش اندکی بازگردانده شده است.  تخمين زده شده استدالر ميليارد ۴٠تا 

 اموال خصوصی ٣٠%، سوئيس نزديک به Boston Consulting Groupبه گزارش گروه مشاورۀ بوستون 

ًفرامرزی را تحويل گرفته که غالبا رسما اعالم نشده است  بر «My Private Banking»ی مديريت ئمجلۀ حرفه . ً

 در خاک ٣٣% و خاورميانه در خارج، افريقا حجم ثروتھای خصوصی دالر ميليارد ١۵٠٠اساس گمانه زنی، از 

  . دالر ميليارد ٧۴ آن به منابع غير قانونی تعلق دارد، يعنی حدود ١۵%برد، که  سوئيس به سر می

  

  ميلياردھای قذافی

 افريقا، باالترين رتبۀ گسترش انسانی در ٢٠١١ در آغاز سال انی ملل متحد، ليبيبه گزارش بانک جھانی و برنامۀ عمرا

 دالر ١٠٠٠٠( توليد ناخالص داخلی در سال، رکوردار درآمد سرانه ٧،۵%خود اختصاص داده بود، با رشد ه را ب

ه تحصيالت عالی راه ، آموزش ابتدائی و دبيرستانی برای ھمگان و از ھر دو دانش آموز يک نفر ب)ئی در سالامريکا

  . می يافت

ی افريقا در جايگاه عامل ثبات و گسترش اليبي. ًئی غالبا در جمھوری کار پيدا می کردندافريقا ميليون مھاجر ٢بيش از 

در رابطه با .  و پول مستقل افزايش داده بودافريقاشمالی، سرمايه گذاريھايش را برای کسب استقالل مالی اتحاديۀ 

 در ا سرمايه گذاريھای ليبيدالر ميليارد ۵٠٠، در واقع ٢٠١١ چبه ثبت رسيده در مار) ١(»  قذافیدالر ميليارد ۵٠٠«

که از سرمايه گذاريھای رھبر  بی آن).  در اروپا٢۵٠، امريکا در ٢۵٠(جھان بوده است، در بانکھا و شرکتھای مختلف 

 تا ١١ یکس رنگ اين پولھا را نديد، به استثنا ھيچ. ا ليبي، و غارت بعدی نفت)دالر ميليارد ۵٠( ياد کنيم افريقادر قارۀ 

بررسی ھای پاسکال ھانری ( که با مداخلۀ ناتو و غربی ھا به شورای دولت موقت بازگردانده شد دالر ميليارد ٣۴

Pascal Henry   : در برنامۀ تلويزيونیPièces à conviction روی France 3, le 29/01/2014.(  

 سال ١۵در ). ٢( پول غير قانونی از کشورھای در حال توسعه خارج می شوددالر ميليارد ۴٠ تا ٢٠ھر ساله، بين 

  . بازگردانده شده استدالر ميليارد ۵گذشته، فقط 

 ميليارد ٩٠ھر سال، .  خرج کرده اندافريقاگريز عظيم پولھا خيلی فراتر از بودجه ای بوده است که برای زيربناھای 

 به جيب کشورھای غربی و يا بھشت ھای مالياتی سرازير می شود که پيامد آن چيزی افريقانه از شکل بزھکاراه  بدالر

 ميليارد ٣١جز گسترش فقر در سطح قاره، کمبود ساالنه برای سرمايه گذاری در زيربناھا که حجم آن معادل ه نيست ب

ديگر را نيز بايد به آنھا  را پژمرده کرده است، يک درد افريقای که ئعالوه بر اين دردھا و رنجھا.  در سال استدالر

ً بيش از ھر قارۀ ديگری قويا افريقايت شھروندی و ھمکاری با استعمارگران است، زيرا مسؤولفزايم و آن ھم نبود بي

  .قربانی تأثيرات انحرافی کلونياليسم و سلب مالکيت و استثمار بوده است

ی را برای جلوگيری از فرار سرمايه ھا ئ دولت ھای عضو سازمان قاره افريقايۀ قدری وخيم است که اتحاده وضعيت ب

گزارش انجمن . دعوت کرده تا دست به اقدامات ضروری و مناسب بزنند، زيرا ابعاد خسارات بسيار دھشتناک است

دھد   نشان می٢٠١۴ یدر م ) «Afrique Asie»( »  آسياافريقا« ، منتشر شده در مجلۀ افريقاپژوھشھای اقتصادی در 

ًکه ساالنه، مبالغ صادر شده به مثابه جريانھای مالی اعالم نشده از سوی کشورھای در حال توسعه تقريبا ده برابر 

  .جريان کمکھای بين المللی ساالنه و دو برابر قرض ساالنۀ کشورھای در حال توسعه بوده است
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  تھاجم بربر: تأثير بومرنگ 

انه منبع اسرار است، مھاجرت در حرکتی مشابه بومرنگ به قرن بيستم بازمی گردد و در با جھش مجدد تاريخی که يگ

  .قرن بيست و يکم به نقطه ای می رسد که سفيدی دست نخوردۀ مردم اروپا را تھديد می کند

و بازسازی کشور مصيبت ) ١٩٣٩- ١٩۴۵/ ١٩١۴-١٩١٨(فرانسه می بايستی برای دفاع خود طی دو جنگ جھانی 

  . ميليون سرباز جبران کند١،٢ ماورای اقيانوس و بسيج قطعاتعفھايش را با فراخواندن زده، ض

 بوميان واقعی فرانسه، مھاجران جديد را بر اساس ۀتا جائی که با انتقال شمايل استعماری به پايتخت، فرانسويھا به مثاب

ذير که به ابھام عميقی انجاميد که با پيامدھای نشانه ای انکار ناپ. آن تعريف می کردند که در واقع عناصر خارجی ھستند

ه  پاکستانی، بنگل-برای بريتانيائی ھا نيز با بسيج  سربازان نپالی ھندی. اقتصادی که عامل چنين تحوالتی بود تشديد شد

 .شی و سريالنکائی ھمين ابھام به وقوع پيوستيد

 ميليون از آنان در فرانسه به ۵ ميليون نفر که ٢٠ به کل جمعيت مھاجر با وجود تنوع زبانی و قومی، با شماری نزديک

 مين دولت در اتحاديۀ ٢٩ ۀسر می برند، جامعۀ عرب و مسلمان در اروپای غربی به دليل جنب و جوش آن به مثاب

و لبانی و کوزوابا ضميمه کردن ترکيه، ). شيوۀ بيانی که با وجود اين واقعيت را تکذيب می کند(نظر می رسد ه اروپا ب

 کل جمعيت اروپا را تشکيل می دھد، ۵% ميليون نفر خواھد شد، که ١٠٠به اتحاديۀ اروپا، جمعيت مسلمان نزديک به 

يعنی تحولی که راست افراطی اروپا را در امر اختالل در انسجام جمعيت اروپا، تھديد برای بکارت پوست سفيد و 

 از ٢،۶:  % نتيجۀ سر شماری شگفت آور است    ر ناآگاهبرای يک نظاره گ .ريشه ھای مسيحی اروپا نگران می کند

  .اند طور کلی در مناطق شھری تمرکز يافتهه جمعيت اروپا مسلمان ھستند و ب

ژيک به ياھميت شمار جمعيت و استقرار جامعۀ مسلمان در اروپا در بطن کشورھای مھم صنعتی، آن را از ديدگاه سترات

ر اساس اين امر جامعۀ عرب و مسلمان در اروپا به صحنۀ ممتاز مبارزه و رقابت پديده ای با ارزش تبديل می کند، ب

 فشار ۀدر مجموع، جامعۀ مسلمان اروپا را می توانيم به مثاب. بين جريان ھای مختلف در جھان اسالم مبدل شده است

مدت جوامع مسلمان در ولی اين واقعيت بازگشت ناپذير به شکل دراز . سنج حرکات سياسی جھان اسالم نيز بدانيم

اروپا را به موضوع دائمی تبديل کرده و حتا فراسوی موضوع الحاق نوعی از انواع اسالم قابل حل در جمھوری 

  .مطرح می باشد

: مترجم (، فرقه گرائی )يا شرکت گرائی( گسترش و باال آمدن کورپراتيسم در آستانۀ قرن بيست و يکم، اروپا با

وه فرھنگی، قومی، مذھبی، اجتماعی که فرد خارج از آن به شکل مستقل نمی تواند  وجود کمونوتاريسم به مفھوم گر

رو می شود که با فقر اقتصادی و به حاشيه راندن بخشی از جمعيت تحريک ه و خارجی ترسی افراطی روب) داشته باشد

  .شده، به عالوه، با پشت صحنۀ مبارزه عليه تروريسم

، که به جنگ اسرائيل و فلسطين )، سوريهاليبي(عليه اقتصاد ساحل جنوب دريای مديترانه اروپا در کل جنگھای ويرانگر 

نظر می رسد که در پی نفس تازه ای ه يت اصلی آن را به عھده می گيرد، بمسؤولو تضاد يھودی و عرب افزوده شده و 

اروپا تحقق يافت، در مقابل جريان  يکی از زيباترين کارھائی که در ۀمی گردد در حالی که سد منطقۀ شنگن، به مثاب

  .مھاجرت از نيم کرۀ جنوبی دچار ريزش شد

  

  اروپا و جنون جنگ طلبی

 و سوريه به مناطقی رھا شده و بی قانون ا سال پس از جنگ ويرانگر عليه سوريه، ليبي۵ سال پس از سقوط قذافی، ۶

، به سخن ديگر، دورادور پاسخی به استعمار تبديل شده که سيل مھاجران دائمی را به سوی اروپا سرازير می کند
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ناسی سياسی و اقتصاد چھار قاره سنگين غرب در ھمۀ جھان که به تحول شديد ترکيب جمعيت شناسی و زيست ش

انجاميد، بی ھيچ توجھی به شيوۀ زندگی بومی، بی ھيچ برنامه ای برای توسعۀ دراز ) ، آسيا، اقيانوسيهامريکا، افريقا(

  .جز حرص و آز و طمعه بی ھيچ انگيزه ای ب. مدت در جھان

  

  گورستان دريائی: مديترانه 

 ٢٠٠٠ و ٢٠١۴ نفر در سال ٣۵٠٠ پای دروازه ھای اروپا از بين رفتند، با حساب ٢٠١۵ تا ١٩٩۵ نفر بين ٣٠٠٠٠

نه  از مديترا٢٠١۵ مھاجر در شرايط خطرناک در نخستين فصل سال ١٣٧٠٠٠تعداد  . ٢٠١۵نفر در نخستين فصل 

به گزارش آژانس ملل متحد برای مھاجرت، به .  نشان می دھد٢٠١۴ را نسبت به سال ٨٣%عبور کردند، که افزايش 

 ٧۵٠٠٠ از ٢٠١۴شمار مھاجران در مديترانه در سال : دليل آب و ھوا اين وضعيت در تابستان به شکل وخيمی درآمد 

  .  نفر در پايان سال رسيد٢١٩٠٠٠در نخستين فصل به 

  

  ترکيه، نگھبان دژ اروپا يا باج گير؟: دموکراسی در حال پيری = کراسی پير دمو

 پس از فرانسه رتبۀ دوم را در ٢٠۵٠ از اختالل و کمبود جمعيت رنج می برد، و از اين ديدگاه در چشم انداز سال المان

. ست کدرھا و برنزه ھا می باشدفرانسه نيز رتبۀ خود را مديون قابليت توليد نسل پو. خود اختصاص داده استه اروپا ب

ھم ريختگی و دستپاچگی، ترکيه به مثابه نگھبان دژ اروپا و در عين حال باج بگير در ماجرای غم انگيز ه در ب

مھاجرت شھرت خاصی دارد، به اين علت که جريان مھاجرت به تحريک آنکارا شروع شد که ھمچنان داوطلب ورود 

  . اروپا استۀبه اتحادي

راه افتاده بايد بازار کار اروپا را آبياری کند؛ با نيروی کار فراوان، ارزان ه  مھاجرت که از نيم کرۀ جنوبی ب سيل جديد

اين امر مزيتی مطلوب برای سرمايه داری اروپائی خواھد بود، زيرا می تواند حقوق ھای پائين . و بی گمان فرمانبردار

  .گری يا سنديکائی را نيز نا اميد کندرا حفظ نمايد و ھر گونه فراخواست و اعتراض کار

  

  جائی در راستای اروپاه جاب: جريان مھاجرت 

جايگاه اروپا در بازار جائی روی خاک اروپا است که بايد به حفظ ه جريان مھاجرت، در واقع شکلی از اشکال جاب

  .ازدواج بين نژادھا. البته به ازای مخلوط شدن جامعه در خاک اروپا. نجامدرقابتی بي

به دليل مداخالت . ی جنوبی، دارای ترکيب نژادی مختلط ھستندافريقادو کشور از کشورھای بزرگ بريکس، برزيل و 

اين است . اياالت متحده، در جايگاه نخستين قدرت نظامی ھمۀ قرون و اعصار نيز حاصل مخلوط نژادھاست. اروپائی

  .ردازددست آوردن شانس موفقيت بپه بھائی که اروپا بايد برای ب

ِ و سوريه به سوی ساحل غرب مديترانه، به عقيدۀ اروپائيان طرفداران نژاد اکشتيھای باری حامل پوست کدرھا از ليبي

ناب، فراسوی سايۀ خطری که به روی سفيدی دست نخورده و باکرۀ مردم اروپا می اندازند، در خاطرۀ مردمان  داغ 

وارد » دوزخيان زمين « قديمی طنين می اندازد که اروپا طی قرنھا بر ديده و داغ خورده به مثابه نشانی از جراحات 

  .تصوير مجازات. آورد و از اين پس تصوير خودش را منعکس می کند

 در اثری که از خود بر جا ١٩۵۵ انسان شناس فرانسوی، در سال Claude Lévi-Straussوس اکلود لوی ستر

لۀ پسا استعماری که جامعۀ أه ای از مسبا خالص) اجرت غم انگيزمھ («tristes tropiques»گذاشته، زير عنوان 

 ميليون جمعيت ۴۵با  هاگر فرانس« : ی زند، او می گويد اروپائی و به ويژه فرانسه از نيم قرن پيش در آن دست و پا م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ر بخش مھمی  ميليون شھروند مسلمان را می پذيرفت، حتا اگ٢۵به شکل گسترده و قانونی و بر اساس برابری حقوق، 

 برای اجتناب امريکا کار شجاعانه ای انجام نداده است، يعنی رويکردی که امريکااز آنان بيسواد بوده باشند، نسبت به 

  ». يکی از مناطق جھان آنگلو ساکسون بايد انجام می دادۀاز درجا زدن به مثاب

لولو .  آن ناسزا می گويند بی رحم استتاريخ نسبت به آنھائی ھم که به. تاريخ نسبت به بازندگان بی رحم است

  .خورخوره، اختالط نژادھا قادر به بدترين و به ھمينگونه بھترين است

، اختالط نژادھا به تشکل فرقۀ برتری طلب کو کالکس کالن انجاميد، ولی در عين امريکاچنين بود که در اياالت متحدۀ 

، Toni Morison، تونی موريسون James Baldwin ، جيمز بلدوينAlex Haley (The Roots)حال آلکس ھيلی 

، چارلی پارکر Louis Armstrong، لوئی آرمسترانگ William Kelly Brown (The Nig)و ويليام کلی براون 

Charlie Parker و ماھاليا جکسون Mahalia Jackson جسی اونز ،Jesse Owen کارل لوئيس ،Carl Lewis و 

، و Denzel Washington و دنزل واشنگتن Michael Jackson مايکل جکسون ،Wilma Rudolphويلما رودلف 

  .Barack Obama، و حتا بارک اوباما Martin Luther Kingسرانجام مارتين لوتر کينگ 

با اروپا خواھد بود که انتخاب کند، يا امکاناتی ضروری برای سياستھايش تدارک ببيند، و يا به دليل نبود چنين 

که نبرد دموکراتھای  اروپا بايد خودش را دريابد، بی آن. ياست را به تابعی از امکانات موجود تقليل دھدامکاناتی، س

در غير اين صورت .  و نه ھيچ يک از دموکراتھا در کشورھای ديگر ترک يا سوری را به حال خودشان واگذار کند

  .بزدلی محض خواھد بود

  

  :يادداشت مترجم 

 ١۵٠ دارائی ليبی نوشتۀ مانليو دينوچی . اسرمايه ھای مالی دولت ليبي: سرقت مالی قرن   ۀدر گذشته طی مقال) ١

  .ميليارد اعالم شده بود

  

مان در مورد کشور خود. نام مؤدبانه برای کشورھای عقب افتاده و جھانی سومی است» کشورھای در حال توسعه«) ٢

 و از  ايران، از يکسو به دليل اختناق حاکم و بی قانونی که در ذات نظام سرمايه داری و در عين حال در ذات دين است

ولی . سوی ديگر به دليل تبانی ايرانيان خارج از کشور در بخش غارت و ثروت، اطالع دقيقی در اين زمينه نداريم

ديو به شکل خيلی شتاب زده گزارشی دربارۀ سرقت و دزدی طال در  از را٩٠برای مثال، به شکل مبھمی در سالھای 

ًفرانسه شنيدم، گوينده می گفت که بيشترين شکايات از سوی ايرانيھا بوده، خصوصا به اين علت که عادت ندارند 

بھترين مکان  و ساحل نيس نيز  ًطالھايشان را بيمه کنند، و عالوه بر اين غالبا طالھايشان را با خودشان حمل می کنند

و يک رقم نجومی ھم برای کل . برای موتور سوارھا ست که کيف و ساک توريستھا را بزنند و به سرعت بگريزند

با اين وجود تجسس . طالھای ايرانی اعالم کرد که من به علت نبود مدرک و اطمينان به اين گزارش ناگفته می گذارم

ه مدافعان حقوق بشر و اپوزيسيون ھا شايد بتوانند اطالع دقيقی ب. تدر اين زمينه ھا برای افرادی مثل من ممکن نيس
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ًولی فعال به نفع اين قوم مسلمان نيست تا پی ببرند که قرآن فرستادۀ خدا نيست، و دموکراسی غرب نيز . دست آورند

  .يعنی شب نشينی وامپيرھا

  

  :لينک متن اصلی 

  

http://www.mondialisation.ca/flux-migratoire-leurope-fossoyeur-de-sa-propre-cause-victime-

de-ses-propres-turpitudes-passees-et-presentes/5528675 
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