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 )٤(يادداشتھای پراکنده 

   تشکيل می دھندامريکانيمی از پناھندگان جھان را فراريان جنگھای 
  

 اساس بررسی ھای هب. ، بسياری از افغانيھا و عراقيھا را به فرار از خانه ھايشان وادار می کنندامريکانظاميان 

اريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان، تقريبا نيمی از ھمه پناھجويان جھان، يعنی يک ميليون و کميس

ھزار پناھنده را افغان ھا وعراقی ھا ) ٣٠۵٠٠٠٠(نفر از سه ميليون و پنجاه ) ١٦٨٠٠٠٠(ششصد و ھشتاد ھزار

 ١٠جھان، بار کمک به ۀ يافت ظم کشورھای رشد و نه بخش اعامريکا ۀبا اين ھمه، نه اياالت متحد. تشکيل می دھند

 ھزار پناھنده زير نظارت شورايعالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در سراسر جھان را ۵۵٠٠٠٠ميليون و 

در کنار اين کشورھای اصلی، کشورھای پاکستان، ايران و سوريه نيز پناھجويان را در خود . دوش نمی کشنده ب

  .جای می دھند

 : در جدول زير ارائه داده است٢٠١٠آمار پناھندگان را در پايان سال » نوميستاکو«

  

 مقياس يک برھزاره نام کشور مبداء پناھندگان شمار پناھجويان پذيرفته شده در کشور ب
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 ۵اريتره 

 ٣٠١چين 

 ٧٤) و کوزوو (صربستان

 ٢٢فريقای جنوبی اجمھوری 

 UNHCR: منبع

  

 نفر در سال ٧١٤٠٠( بيش از ھر کشور ديگری پناھنده برای اقامت دائم می پذيرد امريکاالزم به گفتن است که 

طور موقت اسکان ه  کشور خودشان بۀبا اين ھمه، اکثريت پناھجويان ترجيح می دھند در کشورھای ھمساي). ٢٠١٠

 و دھا ھزار نفر در اثر جنگھای داخلی کنگو و سودان فرار کرده اند، اما پناھجويان بسياری ھم در جستص. يابند

در حاليکه تبتی ھا از چين فرار می کنند، جمھوری خلق چين بيش از تعداد . جوی پناھگاه در اين دو کشور ھستند

نفر پناھجويان سابق ويتنام ) ٣٠٠٠٠٠(خصوص اينکه بخش اصلی آنھا را سيصد ھزار ه ب. آنھا پناھنده می پذيرد

 .در چين تشکيل می دھند

  

 :توضيح مترجم

 و چه در مورد شمار کل آنھا در جھان که با ٢٠١٠ارقام مندرج در گزارش فوق، چه درمورد تعداد پناھندگان سال 

تاريخ ه ب» thinkprogress.org«ی ئامريکااھندگان در تارنمای استناد به شورايعالی سازمان ملل متحد در امور پن

 رسانه ھای ۀزيرا روشن است که، مھمترين وظيف. وجه قابل اعتماد نيستند  درج شده است، به ھيچ٢٠١١ جون ٢٤

امپرياليستی و نھادھای بين المللی سرمايه داری، از جمله ھمين سازمان ملل متحد با تمام زير مجموعه ھايش، 

  .ستامريکای پيامدھا و نتايج فاجعه بار جنگھای ئنما وچکک

 مثال، اگر فراموش نکـنيم که فقط آمار پناھجويان عراقی در ھمان دوسال اول اشغال نظامی اين کشور، در حدود 

عبارت ه نفر به خارج از کشور، بميليون شامل چھار ميليون نفر در داخل و چھار و نيم (ھشت و نيم ميليون نفر 

چنين . وضوح قابل درک خواھد بوده اعالم شده بود، اين مدعا ب)  ميليونی عراق٢٤يگر، بيش از يک سوم جمعيت د

نمائی در ارتباط با کشتار مردم افغانستان، عراق، پاکستان و کشورھای بسيار ديگری مثل سومالی و سودان  کوچک

 قرار گرفته و گرفتار جنگھای داخلی شدند نيز مريکااطور مستقيم و و يا از راھھای غيرمستقيم مورد تجاوز ه که ب

ويکيليس، سعی کردند گزارش وزارت » افشاگريھای«مثال، با جنجال آفرينی تصنعی پيرامون . مشاھده می شود

بھداشت و پزشکی قانونی کشور عراق مبنی بر دو ميليون و پانصد ھزار کشته و ھشصد ھزار مفقوداالثر عراقی 

با اين وجود، تا .  و انگليس به اين کشور را با اعالم رقم يکصد ھزار کشته، در سايه قرار دھنداامريکپس از حمله 

ھمينقدر که رسانه ھا و نھادھای بين المللی تحت کنترل امپرياليسم، به فرار نيمی از تمام پناھجويان جھان در اثر 

  . اعتراف می کنند، جای شکرش باقيستامريکاجنگھای 

  ١٣٩٠ ]طانسر[ تير ماه٢۴
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