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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ؛
ﺷﺎﯾﺪ آرﻧﺖ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﻣﺎﯾﮑﻞ اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﻫﻢ از ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖزده ﺑﻮد .او در ﺳﺎل
 ۳۳۹۱ﺗﺒﻌﯿﺪ و در ﺳﺎل  ۷۳۹۱ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎن از او ﺳﻠﺐ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﯾﺸﯽ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎﻷﺧﺮه در
ﺳﺎل  ۱۴۹۱ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ .آرﻧﺖ در ﺳﺎل  ،۸۴۹۱در ﮐﺘﺎب «رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ» ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
«ﺷﻬﺮوﻧﺪی» اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ «ﺣﻖِ ﺣﻖداﺷﺘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ».او ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ آوارﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎناﻧﺪ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﺧﻮد او درﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ او دادهﺑﻮد
ﻣﺎﯾﮑﻞ اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ* ﺗﺮﺟﻤﮥ :ﻣﯿﻨﺎ ﻗﺎﺟﺎرﮔﺮ
اول:
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪﮐﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ آﻣﻮزه در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رﻫﺒﺮان داﻋﺶ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ .در ﺳﻮرﯾﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادهاﯾﻢ .آﻧﻬﺎ
اﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ در آﻧﮑﺎرا ،ﺑﯿﺮوت و اﯾﻨﮏ ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪای
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﺻﻠﯿﺒﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
داﻋﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺮب در ﺑﺮاﺑﺮ رﻧﺞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯽﺗﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ادﻋﺎ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ .داﻋﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮرﯾﻪ را ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریاش ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎن ﮐﺮی ،وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﻪٔ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﮔﺬار در ﺳﻮرﯾﻪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮات وﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺒﺎرزان ﻏﯿﺮداﻋﺸﯽِ ﺳﻮری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮﻗﺮاری
آﺗﺶﺑﺲ ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ داﻋﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮرﯾﺎن آواره ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح داﻋﺶ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻗﺪرترﺳﺎﻧﺪن
ﺧﻠﯿﻔﻪٔ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎدی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪداد؛ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎً از ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ داﻋﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ.
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺿﺪ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ،ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ژﯾﻞ
ﮐﭙﻞ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﻼمﭘﮋوﻫﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،داﻋﺶ درﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﻓﺎداری آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ] .۱ﻣﺜﻼً[ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺐ راﺳﺖﮔﺮا ،ﻣﺎرﯾﻦ ﻟﻮﭘﻦ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد :ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ،
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ،ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی آزاداﻧﻪٔ
ﻣﺮدم در اروﭘﺎ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی اروﭘﺎ را وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،وﯾﺮاﻧﮕﺮﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزهٔ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﻓﺎداری ﺑﻪ آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری را
ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﮐﻨﺪ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
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راﻫﺒﺮد داﻋﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎﯾﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ،ﺧﻄﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﮥ داﻋﺶ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ،دوﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺮزﻫﺎ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﺗﺤﺎدﯾﻪٔ اروﭘﺎ اﺳﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﻧُﻪﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺳﭙﺮد؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺣﻤﻼت،
دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد آﻧﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪای ﺳﻮری در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺴﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻤﺐﮔﺬاران
اﻧﺘﺤﺎری در اﺳﺘﺎدﯾﻮم «اﺳﺘﺎد دو ﻓﺮاﻧﺲ» ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ،اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪﺳﻮی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ داﻋﺶ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ را در آن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دادهﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪاﺳﺖ .۲داﻋﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﻨﺎه دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺧﻠﯿﻔﻪﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از رﻫﺒﺮان اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻓﺮﯾﺐ اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدی ﮐﺎذب داﻋﺸﯽﻫﺎ را ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ .رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ داﻋﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در اروﭘﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران اﯾﺎﻻت اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب اﺣﺘﯿﺎط و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪهاﺳﺖ .ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﺣﻤﻠﻪٔ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد را در ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﻮری زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ دﺷﻤﻦ اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺮد را او ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺮس ﻧﺸﺪن و ﭘﻨﺎهدادن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،دﻻﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ
و راﻫﺒﺮدی ﺑﺴﯿﺎری دارد.
دوم:
ﺣﻤﻼت ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻓﺮاﻣﻮشﮐﺮدن واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﻨﮕﯿﻦ را آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﻣﺴﺎل ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ  ۹۲۳۳ﻧﻔﺮ در ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻋﺒﻮر از درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻏﺮق
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﻟﺴﺒﻮس در ﯾﻮﻧﺎن ﯾﺎ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﻻﻣﭙﺪوﺳﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻧﻞ
ﻣﺎﻧﺶ درﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﯿﺎﻧﻪٔ ﻣﺴﯿﺮ در ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﭼﺮا رﻫﺒﺮان اروﭘﺎﯾﯽ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ رخ دﻫﺪ.
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﻫﻢ از ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﮕﻔﺖزده ﺑﻮد .او در ﺳﺎل  ۳۳۹۱ﺗﺒﻌﯿﺪ و در ﺳﺎل
 ۷۳۹۱ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎن از او ﺳﻠﺐ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﯾﺸﯽ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﺳﺎل  ۱۴۹۱ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ.
آرﻧﺖ در ﺳﺎل  ،۸۴۹۱در ﮐﺘﺎب «رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ» ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ «ﺷﻬﺮوﻧﺪی» اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
«ﺣﻖِ ﺣﻖداﺷﺘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ ».او ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ آوارﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﻧﺴﺎناﻧﺪ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﺧﻮد
او درﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ او دادهﺑﻮد :اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮق ذاﺗﯽ و ﻣﺴﻠّﻢ اﻧﺴﺎن ،دﻗﯿﻘﺎً در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای آن وﺿﻌﯿﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق
ﮐﻠﯽای از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﻣﻌﮑﻮس اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ او ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﻨﻮع رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﮐﻠﯽ از دﺳﺖ دادهاﺳﺖ.۳
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﺎل  ،۸۴۹۱ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎل  ۱۵۹۱و
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ۳۵۹۱ﺑﻪ ﻓﺮدِ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ،ﺣﻖِ ﺣﻖداﺷﺘﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد
را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ آوارﮔﺎن در آبﻫﺎی ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ آوارﮔﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ آزار و اذﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدﻧﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .آوارﮔﺎن ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ از درﺧﻮاﺳﺖِ ﻣﺎﻧﺪنِ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ «ﺗﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻪ از ﺷﮑﻨﺠﻪ و آزار و اذﯾﺖ» داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دﻫﺪ .اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﻧﻘﻼب ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۵۴۹۱ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آرﻧﺖ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺟﻨﺎزهٔ ﮐﻮدک ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ
اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ آرﻧﺖ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
]ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ[ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن  ۱۵۹۱ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ  ۵۱۰۲ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﺳﺖ .ﯾﺎزدهﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از
ﺳﻮرﯾﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ «ﺗﺮس ﻣﻮﺟﻪ از آزار و اذﯾﺖ» ﮐﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ ،از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻣﺮگ ﻓﺠﯿﻊ و ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ در ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ :از ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ روﺳﯿﻪ و اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان
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ﮔﺮدنزدنﻫﺎی داﻋﺶ ،ﮐﺸﺘﺎر و ﺷﮑﻨﺠﮥ ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ۵۰۰۲دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ »۴اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻮرﯾﻪ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ اﻣﻦ در ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺟﻤﻌﯿﺖ
آواره ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ
از آوارﮔﺎن درون ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪٔ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﺗﺼﻮر آﺗﺶﺑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ
اﺟﺎزهٔ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪٔ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺮاﺑﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .اﺳﮑﺎن
در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ در آﯾﻨﺪهٔ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮدک ﻏﺮق ﺷﺪهای ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهﺑﻮد در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن
دادهﺷﺪ ،ﻫﻔﺘﺎدودو دﻣﮑﺮات ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﭼﻬﺎرده ﺳﻨﺎﺗﻮر دﻣﮑﺮات و ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮرای
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و آژاﻧﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﮑﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آوارﮔﺎن ﺳﻮری ﭘﻨﺎه دﻫﺪ .ﭘﺎﺳﺦ او ﻫﯿﭻﮐﺲ را راﺿﯽ ﻧﮑﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪٔ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﻮری از دهﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎﻧﺰدهﻫﺰار ﻧﻔﺮ .ﮐﻤﯿﺴﯿﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن۰۳۱ ۵ﻫﺰار آوارهٔ ﺳﻮری را در ﮐﻤﭗﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و اردن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ازاﯾﻦرو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ داﺋﻤﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﺎ در ﺣﻤﻼت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪاﺳﺖ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۰۰۰۵۶ﻧﻔﺮ
را ﺑﭙﺬﯾﺮد .دوﻟﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﻓﺮد ﻫﺠﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫﺪﮐﺸﯿﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪٔ ﻫﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ
راه ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﻤﯿﺴﯿﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن وارﯾﺰ ﮐﺮدهاﺳﺖ۰۵۴ :ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر.
ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪٔ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از
ﺣﻤﻼت ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ روﻧﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪداد؛ ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪٔ
آﻧﺠﻼ ﻣﺮﮐﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮری ازاﯾﻦدﺳﺖ را ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺧﻼﻗﺎً اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن از ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر او را از ﻧﻈﺮ داﺧﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد و ﺷﮑﺴﺖ وی را
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ  ۴۵۸۱ﻧﻔﺮ از ﺳﺎل ۲۱۰۲
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺪرتﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺰب راﺳﺖ ﺿﺪاﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺿﺪﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ در ﻗﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ آنﻫﻢ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﯽﺗﺤﺮﮐﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺑﻪﻗﺪرترﺳﯿﺪن ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﯽ واﭘﺲﮔﺮا و ﺿﺪاﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺎرﯾﻦ ﻟﻮﭘﻦ را درﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ اروﭘﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻢ ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ
روﺳﯿﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اروﭘﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ]اﻣﺮﯾﮑﺎ[ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏﻧﮑﺮدن ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﮑﺘﻮر اورﺑﺎن در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ ﺑﻪ داﯾﺮهٔ ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﯿﺎﻻت وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺻﺮهٔ اروﭘﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮوﺑﺎل ﮔﯿﺮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان آوارﮔﺎن رﺑﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ اروﭘﺎﯾﯿﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺣﺘﻤﺎً ﻃﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﻓﺮار ﻣﺮدم از ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهٔ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻏﺮب در ﺷﺮق ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﺳﻮریﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهٔ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی اﺳﺪ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ اﺳﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎر
ﺷﻮد ،ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻠﺢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺰرگﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺲ ،ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ آﻟﭙﻮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.
ﺳﻮریﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در اردن و ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪٔ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﮐﻤﺘﺮ از روزی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻮدﺟﻪٔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری در ﮐﻤﯿﺴﯿﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎهدرﺻﺪ ﮐﺴﺮی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاهِ آوارﮔﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان
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اﻃﻼع داده ﺷﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ آﮔﻮﺳﺖ ،آﻟﻤﺎن ﺷﺮوط وﯾﺰا را ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .ازاﯾﻦرو آﻧﺎن راه ﺷﻤﺎل را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدران و ﭘﺪران را وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﻏﺮقﺷﺪن
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﻣﻦ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪٔ
دردﻧﺎﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪهاﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻋﻬﺪهٔ ﺳﯿﻞ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮآﯾﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاش ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪٔ
ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮرﯾﻪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر داﻋﺶ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﻮرﯾﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ ﺗﺠﺎوز اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﻋﺮاق در ﺳﺎل  ۳۰۰۲اﺳﺖ.۶
ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺮﮐﻞ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﻣﺮزﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪ او را ﺷﮕﻔﺖزده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﮑﺎس ﻣﺠﻠﻪٔ
ﺗﺎﯾﻢ از آوارﮔﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯿﺸﺎن را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن را ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﻔﻮف آوارﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ،
ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺪاﯾﺘﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزرﺳﯽ در راﻫﺸﺎن ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
در ﻣﺮاﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪﺷﺪت در ﺗﻼشاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺜﺮ ﺳﻮریﻫﺎ را از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮآﺳﯿﺐدﯾﺪه،
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮزووﯾﯽﻫﺎ ،آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺻﺮبﻫﺎ ،ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪایﻫﺎ و ﻣﻮﻧﺘﻨﻪﮔﺮوﯾﯽﻫﺎ ﻋﻮدت داده ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ؛ اﻣﺎ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ،اﻓﻐﺎنﻫﺎ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ،ارﯾﺘﺮهایﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮﮐﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ازدﺳﺖدادن ﻗﺪرﺗﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .او ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺴﺪودﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ؛ اﻣﺎ دوام ﺳﯿﺎﺳﯽ او
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ واﺟﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﺳﮑﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻮدت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد،
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻮردﺑﻪﻣﻮرد درﺑﺎرهٔ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آواره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ
دﻟﺒﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﻐﺎنﻫﺎ ،ﻟﯿﺒﯿﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ از ﻣﺮگ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ در ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
روش ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ) (۱۵۹۱دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﮐﺜﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺗﺮس ﻣﻮﺟﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار و اذﯾﺖ از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻓﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻪ از ﻣﺮگ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽاﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮس از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪ .ﺟﻬﺎن ،ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺣﻮل ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﻣﺠﺎز و ﺧﺮوجِ اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل را
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ از وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ وﻃﻨﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺳﻮد
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﻪﭘﯿﺮی آﻧﻬﺎ
ﺑﺪان ﻧﯿﺎز دارد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ۷ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺷﺼﺖﻣﯿﻠﯿﻮن آواره در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
در ﺳﺎل  ،۰۰۰۲ﭼﻬﻞﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﺳﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ .در ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪٔ
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و رواﺑﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪٔ
ﺳﺘﻤﮕﺮان اﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ،در روزﮔﺎر ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﺎز و ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه
آﻧﻬﺎ ،ﻓﺎﺻﻠﻪٔ اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﺧﯿﺰ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .ﻣﻠﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روی
ﺛﺒﺎت ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ را در درﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪٔ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﮐﻤﮏ ﻣﺎزاد ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان
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ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮزﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﮐﻨﻮن اﻧﮕﯿﺰهٔ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی دارﻧﺪ :ﻣﻬﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت .اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪۀ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻫﻨﺪوراس،
الﺳﺎﻟﻮادور و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺳﺮازﯾﺮﺷﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻮدک از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ،ﻋﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺗﺒﻬﮑﺎران ،و آﻣﺎر ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﻗﺘﻞ و
ﮐﺸﺘﺎر.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ،ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺳﻘﻮط ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ورود ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ،دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺣﺪود ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﯾﺎزده
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎدﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪٔ
ﭘﺎرﯾﺲ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪٔ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ،۸از ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ۴۸۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.۹
ﺗﺮس ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺎ ﺑﻪﯾﺎدآوردن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .در
ژاﻧﻮﯾﮥ  ۷۵۹۱اﻟﻮﯾﺲ ﭘﺮﯾﺴﻠﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،در
ﻧﻤﺎﯾﺶ اد ﺳﺎﻟﯿﻮان آﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم «ﺻﻠﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ دره ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﺖ ».۰۱ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ وﯾﺘﻨﺎم ﺟﻨﻮﺑﯽ در
ﺳﺎل  ۵۷۹۱رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﻮرد دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ۰۳۱ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ اﺳﮑﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از او ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ،
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ را در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺎ داد .ﺳﺎل  ۹۹۹۱ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺎه ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اﻣﻮر ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﻨﺪۀ
ﮐﻮزووﯾﯽ در ﻓﻮرتدﯾﮑﺲ ﻧﯿﻮﺟﺮزی ﺳﺎﻣﺎن داد.
اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮاﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روال ﺑﺮرﺳﯽ و
ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ارﺗﺶ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻋﻮدت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اردن ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺮاﻟﺪ ﻧﺎﺋﻮس ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اروﭘﺎﯾﯽ
ﺛﺒﺎت ۱۱از ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺻﺮار دارد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻮد اردوﮔﺎهﻫﺎ ،ﻏﺮقﺷﺪن آوارﮔﺎن
در درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﮔﺮ اروﭘﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،راه اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦِ ﺧﺮوج را ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﻮلدادن ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﺳﻮارﺷﺪن در ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد.۲۱
دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ۵۶ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ .آژاﻧﺲﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﯾﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای اﺳﮑﺎن و ادﻏﺎم ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻟﯿﺒﺮال در ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ۵۲ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن و اردن ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺳﻮاﺑﻘﺸﺎن را در ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ارﺗﺶ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ۵۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ۵۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﯿﻞ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ژﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف راﻫﺒﺮدیِ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر از ﺳﻪ دوﻟﺖ ﺧﻂ
ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﮑﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه واﻗﻌﯿﺘﯽ را اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در
ﺗﻼشاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﻠﺢ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وﯾﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﻫﯿﭻﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در
وﻃﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﮔﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از آﺗﺶ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،رﻓﺘﺎرﮐﺮدن ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﻇﺮی ﻣﺘﺤﯿﺮ را
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،آن ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪٔ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻤﯿﺴﯿﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻣﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪٔ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ
درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آژاﻧﺲﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪٔ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﻏﺬای آوارﮔﺎن ﺳﻮری ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ.
ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان
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ﺣﺎل ﮐﻪ داﻋﺶ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ روﺳﯽ را در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن را در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﯿﺮوت و
آﻧﮑﺎرا ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دادهاﺳﺖ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻢﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮون ﮔﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﺑﺮای ﺑﺤﺮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﮑﻨﺪ ،ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻏﯿﺮﻋﺎﻗﻼﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺛﺒﺎت اردن ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ .اردن ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن۵۲ ،درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻟﺒﻨﺎن ،ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
اردوﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،درﺣﺎل ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﺮدن ﻧﻈﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺰﻟﺰل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر
ﻣﺸﮑﻼت دوﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ،رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪٔ اردوﻏﺎن را ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻼحﻫﺎی وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﺖ ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ و اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﯿﻦ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آوارﮔﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﺳﺖ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آوارﮔﺎن ﺳﻮری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
راﻫﺒﺮد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﻮد ﮐﻪ آوارﮔﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪۀ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اروﭘﺎ در ﺣﻞوﻓﺼﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ .اﮔﺮ اروﭘﺎ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد و اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ،دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪهٔ اوﺿﺎع ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻏﺮب ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد ﮐﻪ از ﺣﻖِ
ﺣﻖداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺿﺪ اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮاﯾﯽ ،اﻣﯿﺪدادن ﺑﻪ ﻣﺮدمِ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دوراﻧﺪﯾﺸﯽ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶﺑﺲ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد.
ﻫﯿﭻ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اوﺑﺎﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺬﯾﺮش ۵۶ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺷﺮﻣﺴﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯽﺗﻔﺎوت را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ،اردن ،ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮض را اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎدی ،در ﺟﻬﺎنِ دوﻟﺖﻫﺎی درﺣﺎلﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ راﻫﺒﺮد اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و
اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺮس ﻧﺸﻮد.
*ﻣﺎﯾﮑﻞ اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ اﺳﺖ .او ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﺼﺐﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،آﮐﺴﻔﻮرد ،ﻫﺎروارد و ﺗﻮرﻧﺘﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﮕﺎﻧﺘﯿﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻟﯿﺒﺮال ﮐﺎﻧﺪا ﺑﻮده
اﺳﺖ و در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽورد .در اﯾﺮان او را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ آﯾﺰاﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در ﺳﺎل  ۹۸۳۱ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﮐﻮﺛﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ در ﺳﺎل  ۴۸۳۱و در ﺑﺤﺒﻮﺑﮥ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺳﻔﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎزدﯾﺪ او از ﻣﺰار ﺷﻬﺪا در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا از ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ او در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درسﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرکﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد
ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ،از ﻣﺰار ﺷﻬﺪا در ﺑﻬﺸﺖزﻫﺮا دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﮥ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ دارد و ﮐﺘﺎب «ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و اﺳﺘﺜﻨﺎﮔﺮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ» از ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ« .آﺗﺶﻫﺎ و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻫﺎ :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ» آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۱۰۲ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ:
]،Le Monde ،déclencher une guerre civile” “L’État islamique cherche à ،Gilles Kepel [۱
۵۱۰۲ ،14 November
]“Why Syrian Refugee Passport Found at Paris Attack Scene Must ،Patrick Kingsley [۲
”۵۱۰۲ ،15 November ،The Guardian ،Be Treated with Caution
]300 p. ،(۸۶۹۱ ،The Origins of Totalitarianism (Harcourt ،Hannah Arendt [۳
]Responsibility to Protect [۴
]UN High Commissioner for Refugees [۵
ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان

-6/7-

15.01.2016

7

But Not for ،“Tony Blair Says He’s Sorry for Iraq War “Mistakes” ،Jethro Mullen [۶]
۵۱۰۲ ،26 October ،CNN.com ،Ousting Saddam”
International Organization for Migration [۷]
Migration Policy Institute [۸]
Migration ،Threat” “The US Record Shows Refugees Are Not a ،Kathleen Newland [۹]
2015 October ،Policy Institute
There Will Be Peace in the Valley [۰۱]
European Stability Initiative [۱۱]
،Why People Don’t Need to Drown in the Aegean—ESI Policy Proposal Summary [۲۱]
۵۱۰۲ ،17 September ،European Security Initiative
 ﺗﺮﺟﻤﺎن:ﻣﻨﺒﻊ
,ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهThis entry was posted on Friday, January 15th, 2016 at 1:16 pm and is filed under
اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎ
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.

15.01.2016

-7/7-

ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان

