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  ٢٠١۶ اکتوبر ٠١

  

  پناھجويان ، عامل خطرناک

 
قصد دارد در قبال تحرکات پناھندگی با عمليات ) BAKSبکس  (المانادمی سياست امنيتی اک:  گزارش ويژه–برلين 

 تشکيل می الماناق فکر بافی نظامی دولت تاۀ  برجستیدر کنفرانسی که امروز با شرکت اعضا. نظامی مقابله نمايد

 چگونگی جلوگيری از مھاجرت جھانگير از کشورھای تحتانی توسط تعامل عمليات نظامی و ۀ در بارشود قرار است

 عامل خطرناکی برای ۀدر گذشته نيز به کرات بکس به فرار و مھاجرت به مثاب. کمک ھای توسعه به بحث گذارده شود

که از جانب اطاق فکر » ان شھروندانديالوگ مي« سال جاری در مجمع ۀاز جمله در نيم. جوامع غرب نگاه کرده است

 ۀمحافظت از مرزھای خارجی اتحادي«فعال به قصد ۀ  اقدامات پيشگيرانۀبافی مزبور سازماندھی شده بود، در بار

 نظاميان ذخيره صورت ۀ امسال ميان بکس و اتحادياپريل نيز که در کونيگزبرون موسوم به بحثدر .  شدبحث» اروپا

در ھمين رابطه اندکی پيش از آن ديدار مطبوعاتی که از . ران قانون شکن موضوع اصلی بود مھاجۀگرفت بحث در بار

 جوانب حفظ امنيت مرزھای جوار ۀکادمی فوق الذکر با شرکت روزنامه نگاران دستچين صورت گرفت در باراجانب 

  . شده بودبحث المان مديترانه با اقدامات امنيتی درون بحيرۀ

  

  ھم پيوستگیه مبنای ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اظھار داشته است، قصد دارد امروز و فردا در برلين در ھمکاری با ) بکس (المانکادمی سياست امنيتی اطوری که ه ب

 تسلط بر بحران پناھجويان کنفرانسی ۀ با شرکت افراد برجسته در بار(BMZ)وزارت ھمکاری ھای اقتصادی و توسعه 

صميم گيرندگان امور سياسی، اقتصادی، اداری و علمی، اين خطاب به ت» مجمع تبادل نطر سياست امنيتی«. ترتيب دھد

اعالم »  چه نقشی را در مبارزه با علل فرار می تواند بر عھده گيردالمان -مھاجرت جھانگير«اقدام خود را تحت عنوان 

ِ خانم اوزوال فن در الين المان وزير دفاع بحثبه عنوان آغاز کنندگان اين . کرده است ) ات مسيحیعضو حزب دموکر(ُ

ِو رئيس بخش مربوطه در وزارت ھمکاری ھای اقتصادی، گرت مولر  . می باشند) عضو حزب سوسيال مسيحی(ِ

ھم پيوستگی در سياست ه  اعالم شده از جانب مجمع مزبور محور سخنان آنھا قرار است متکی بر مبنای بۀمطابق برنام

ليسی و ديپلماتيک و نيز سياست و ھای نظامی، جاسوسی، پکه در آن نه فقط ھمکاری دستگاه] ١[ باشد المانامنيتی 

توسعه در کشورھای تحتانی ، بلکه ھمچنين مقابله با تحرکات مھاجرتی که در آنجا صورت می گيرند در نظر گرفته 

  .شده است

  گانه شد پس فرستادۀآتي

کادمی مزبور، کارل ا نيز رئيس  که بکس برگذار نمودالماندر کنفرانس سال گذشته مجمع تبادل نظر سياست امنيتی 

د سخنان وی وزير ئيدر تأ]. ٢[برای جوامع غربی ارزيابی نمود» خطری دراز مدت«َھاينز کمپ، جريان پناھجويان را 

ِ، توماس د مزيه، المانکشور  برای مقابله با مھاجرت در سخنان خود خواھان ايجاد ) عضو حزب دموکرات مسيحی(ِ

 و سراسر جھان اشاره المانگشت و به ھمکاری تنگانگ ميان دستگاه ھای اطالعاتی » انيروی نگھبان سواحل اروپ«

در وزارت » بخش اصولی«رئيس ]. ٣[نمود که ھدف آن جلوگيری از ورود تروريسم از کشورھای مھاجران می باشد 

گان ه شدبرای پس فرستادآتيه ای «مھاجران را با ايجاد » ّپس فرستادن جدی«ِکشور، يورگ بنت مان، نيز به سھم خود 

 تحت المانيعنی درست ھمان موضوعی که از جانب مجمع تبادل نظر سياست امينيتی . تلفيق نمود» در کشورھايشان

  ].۴[بررسی می شود » از نظر نظامی و سياست توسعه» «مبارزه با علل فرار«عنوان 

  

  جوانب امنيتی

 شرکت کنندگان برجسته ای اظھاراتی کرده المانياست امنيتی  نيز در مجمع تبادل نظر س٢٠١۴در ھمين جھت در سال 

اشاره شد و از » جنايت سازمان يافته«و » افراطيگيری سياسی«، »مھاجرت«در آنجا از يک سو به ارتباط ميان . بودند

نی وزارت از جمله معاون پارلما. سوی ديگر به استفاده از ابزار سياست توسعه برای مقابله با پناھجويان مطرح گشت

ِکشور، گونتر کرنيگر  ِ حمايت از توسعه را مشروط به تفاھم در کشورھای )  حزب دموکرات مسيحییاز اعضا(ِ

 ۀنمايند.  به ويژه در رابطه با جلوگيری از مھاجرت يا افراطيگری– کمک در قبال جنبه ھای امنيتی نمود ۀدريافت کنند

ِ ھانس تن فلد، نيز در اظھارات خويش بر ،المانکميسر عالی پناھجويان در سازمان ملل در  ارتباط سياست امنيتی و «ِ

زيرا به نظر او ظن . بود»  مھاجرتۀ مؤثر با عوامل باندھای واسطۀمبارز«او بر ۀ تأکيد ويژ. تأکيد نمود» مھاجرت

  .]۵[مستدل وجود دارد که اينگونه عوامل می توانند مخفيانه در تأمين مالی تروريست ھا سھيم باشند 

  

  اقدامات پيشگيرانه

به عمد روی سخنشان به نخبگان سياسی » المانمجمع تبادل نظر سياست امنيتی « نظير ئیکه کنفرانس ھا در حالی

در خدمت اين ھدف تشکيل . ندازدجرتی خويش را در ميان مردم جا بياست، بکس می کوشد به موازات آن سياست مھا

مندان بخش ھای گوناگون مردم با ه  ميان عالقمذاکرهکادمی مزبور ابر تعريف ديالوگ ميان شھرندان قرار دارد که بنا 
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اولين جلسه از اين ديالوگ ھا نزديک سه ماه پيش تشکيل گشت و بنا بر . کارشناسان و تصميم گيرندگان امور است

 در مذاکره اين موضوع. اروپا به شدت درد آور استۀ  و ھمالماناطالعات بکس به موضوعی پرداخت که برای مردم 

در آنجا در نقش کارشناس ]. ۶[بود »  اروپاۀحفظ امنيت مرزھای خارجی اتحادي« اقدامات فعاالنه و انفعالی برای ۀبار

ی ھمکاری ھای بين المللی المانول کمک ھای دولتی توسعه از جانب جمعيت ؤمسۀ ت رئيسأھيۀ ِويژه، تانيا گونر، گويند

(GIZ)به اروپا ئیکه مھاجران افريقا ه سھم خود از مدت ھا پيش برای جلوگيری از ايناين جمعيت ب.  شرکت نمود 

ِبه عنوان نمونه آژانس توسعه در کشورھای نيگر و . برسند اقدامات پيشگيرانه ای را در کشورھای آنان ترتيب می دھد
سيسات مدرن را بنا نموده و ھم ترتيب داده است که ھم پاسگاه ھای مرزی مجھز به تأ» ليسیوبرنامه ھای پ«موريتانيا 

  ].٧[مأموران مرزی را برای اين کار آموزش می دھد 

  

   نظامی–دخالت غيرنظامی 

 ۀامسال بود که از جانب اتحادي» ھای کونيگزبرنمذاکره «ھاجرت ھمچنين موضوع غالب در  پيشگيرانه با مۀمقابل

 المانِھم پيوستگی سياست نظامی ه آنجا نيز مطابق مبنای ب]. ٨[ و بکس تشکيل گشت المانارتش ۀ نظاميان ذخير

 که از جمله برای راديوی ِميرکو گيلبرتنام ه روزنامه نگاری ب]. ٩[مطرح گشت » ايجاد ثبات در مناطق بحرانی«

اگر ما دخالت نکنيم، «وی گفت . دولتی دويچه وله کار می کند در اين رابطه از دخالت نظامی در سوريه جانبداری نمود

به ھمين جھت نيز بنا بر . » مديترانه اجازه دھيمبحيرۀ و ما نمی توانيم اين را در سواحل   خواھد شداسرانجام مانند ليبي

 نظاميان ذخيره شکی در لزوم ھمکاری نزديک ميان حاميان غيرنظامی و ارتش در نظر شرکت کنندگان ۀتحاديااعالم 

خوبی عمل کنند که احساس ه با اين بيان که سازمان ھای غيردولتی فقط در صورتی می توانند ب. آن مذاکرات نبود

 اجماع مزبور را جمعبندی نمود ُلوتار دمروزهھانس  و فرمانده ناتو، المان ارتش ۀنرال بازنشستجامنيت داشته باشند، 

]١٠.[  

  

  اطالعات کاری

ه ار، مھاجرت و سياست امنيتی مطلع سازند، بکس بِکه روزنامه نگاران کارشناس را از ارتباط ميان فر به خاطر اين

ادمی مزبور بيش اکبنا بر اعالم . ی را در ساختمان خود در برلين ترتيب دادئطوری که اعالم نموده است روز رسانه 

آگاه گشتند »  مديترانهبحيرۀتأسيسات امنيتی در  «ۀ تن از نمايندگان مطبوعات توسط کارشناسان مجرب در بار٢٠از 

 و خاورميانه وارد ئیفريقاا برای مقابله با فراريان د می بايالمان شود ارتش عملیاگر قرار باشد پيشنھاد بکس ]. ١١[

  .به ھر حال اقدامات تبليغاتی در اين زمينه به شدت در حال انجام است. عمل گردد
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