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پناهندگى و جنگ:
اروپا در تنگنا
مارس ٢٠١٦

ليﻼ دانش :انشقاق در اروپا و زير سئوال رفتن موجوديت
اتحاديه ى اروپا در سال گذشته يكى از اوليه ترين عوارض موج
جديد پناهندگى بود .اين انسان ها از جنگ و ناامنى گريخته اند
و مطابق قوانين همين جوامع سرمايه دارى بايد بتوانند از حق
پناهندگى برخوردار شوند .اما مساله ى پناهندگى عارضه ى يك
واقعيت ديگر است .اين ،جنگ است كه اين مساله را به وجود
مى آورد .هم جنگ و هم پناهندگى هميشه وجود داشته اند ،اما
در شرايطى مثل امروز كه ابعاد فاجعه چنين عظيم است ،بيش
از هر زمان ديگرى ضرورى است كه رابطه ى بﻼفصل پناهندگى
با سياست جنگ افروزانه را نشان داد .كشورهاى اروپايى در
دو دهه ى اخير ،يعنى پس از ختم جنگ سرد ،به اعﻼ درجه در
سياست هايى كه مشخصا در خاورميانه يا منجر به جنگ شده يا
مستقيما جنگ راه انداخته ،دخيل بوده اند .امروز در بحث پيرامون
موج پناهندگى پيش از هر چيز بايد افكار عمومى را متوجه
سكوتى كرد كه در مقابل سياست جنگ افرازانه ى دولت هايشان
داشته اند و يا دارند .تقويت عربستان سعودى و قطر و ...و چشم
بستن بر نقش تروريست هاى اسﻼمى مورد حمايت دولت هاى
مرتجع منطقه تنها منجر به عروج داعش و ناامنى در سوريه و
عراق نمى شود؛ تنها منجر به حركات تروريستى در مثﻼ فرانسه و
دانمارك و ...نمى شود؛ عوارض مخرب اين سياست ها به مناطق
جنگى محدود نمى ماند .نمى توان بيست سال بر سر مردم به
اسم دموكراسى بمب ريخت و با پذيرفتن شمارى پناهنده ،ژست
اعمال سياست »انسانى« گرفت و افكار عمومى را در مقابل فجايع
در حال وقوع تخدير كرد؛ نمى شود به نام مبارزه با تروريسم و
يا از ترس تروريسم از سياست هاى دول اروپايى حمايت كرد
و چشم بر عوارض اين سياست ها بست .به اين معنا ،بحران
جارى در درجه ى اول انتقال عوارض سياست هاى جنگى اى

ليﻼ دانش :نه شرايط عمومى و نه سياست دول اروپايى تغيير
فاحشى نكرده ،آن چه متفاوت است آشكار شدن ابعاد بحرانى
است كه اروپا با آن مواجه شده است.
در اين كه وقايع سال گذشته ،يعنى هجوم گسترده ى پناهندگان،
و فجايعى كه در اين رابطه اتفاق افتاد در تاريخ ثبت خواهد
شد ترديدى نيست .گستردگى اين موج ،رنج ها و دردهايى كه
وقوع يافت و هم چنين حركت هاى پُر شورى كه در دفاع از اين
انسان ها به راه افتاد ،همگى ويژه بودند .گفته شد كه چنين موج
عظيمى از پناهندگى از جنگ دوم جهانى به اين سو بى سابقه بوده
و عموما از آن به عنوان »بحران پناهندگى« يا »بحران مهاجرت«
صحبت شد .و واقعيت اين ست كه اين بحران گسترده را تنها
با مساله ى پناهندگى توضيح دادن خطاى بزرگى است .نه
خطايى در انتخاب نام براى اين بحران ،بلكه خطايى است در
تشخيص معضل ،تعريف جايگاهش و چگونگى مقابل شدن با
آن و عوارض اش .به عبارت ديگر ،اين بحران در حقيقت بحران
پناهندگى نيست ،عوارض غيرقابل اجتناب سياست هاى جنگى
آمريكا و شمارى از كشورهاى اروپايى است كه در بسيارى از
نقاط جهان و به طور ويژه در خاورميانه اعمال شده است .در
دوره هاى ديگرى هم پناهندگان بى شمارى از ديگر نقاط جهان
به دﻻيل سياسى يا اجتماعى و اقتصادى به اروپا آمده اند ،اما به
ندرت موج گسترده ى پناهندگى كُل سيستم را چنين با بحران
مواجه كرده است .آن چه ما امروز با آن روبرو هستيم ،بحران
گسترده و همه جانبه اى است كه اروپا را با همه ى ارزش هاى
»دموكراتيك« اش ،با اقتصاد و سياست اش و با نقش بى ترديدش
در شكل دادن به وقايع بعد از ختم جنگ سرد به آستانه ى بحران
هويتى ،سياسى و حتى ايدئولوژيك كشانده است.
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اتحاديه ى اروپا پس از دهه هاى متوالى بحث و مناظره به منظور
تحكيم قدرت اروپا و جلوگيرى از وقوع جنگى ديگر در ميان
قدرت هاى بزرگ آن ،شكل گرفت .امروز قايق هاى فكسنى ناامن
در آب هاى مديترانه ،هر بار كه لرزان و افتان و خيزان به سواحل
اروپا مى رسند ،شكاف ديگرى را در پيكر آن به وجود مى آورند.
وقايع روزهاى اخير ،بستن مرزهاى ماكدونيا و تراكم جمعيت در
يونان كه خود سال هاست به عنوان يكى از حلقه هاى ضعيف
بحران در اروپا شرايط دشوارى را مى گذراند ،سر باز كردن اين
زخم است .افاضات مقامات اروپايى كه به اروپا نياييد و شُ ل
كردن سر كيسه به تركيه و يونان كه جلوى اين موج انسانى را
بگيرند ،حتى از جانب ارائه دهندگانش هم نمى تواند به عنوان
راه مقابله با اين وضعيت قلمداد شود .سياست اتحاديه ى اروپا در
مقابل موج پناهندگى اخير به طور عمومى و سياست دولت ها به
طور مشخص ناتوانى آن ها را در رتق و فتق اين مساله به شكل
فضاحت بارى در معرض ديد عموم گذاشته است.

كه مشغول استقرار دموكراسى در خاورميانه هستند باور كرده
بودند ،بايد امروز ربط مساله ى پناهندگى جديد را با سياست
دولت هايشان بفهمند .بايد متوجه شوند كه چشم بستن بر
سياست هاى جنگ طلبانه ى دول اروپايى و يا حمايت آشكار
و غيرآشكارشان از جنگ ها و فروش سﻼح و ...يك عامل
مهم توضيح دهنده ى مشكلى است كه به آن مى گويند »بحران
پناهندگى«! مادامى كه دولت ها براى اين سياست شان زير فشار
نباشند ،كماكان در حالى كه سﻼح در اختيار تروريست هاى
القاعده و دولت هاى مرتجع بانى جنگ و فساد و ناامنى
مى گذارند؛ مشغول كاهش حداقل دست مزدها به بهانه ى حل
مساله ى پناهندگى و ورود پناهندگان به بازار كار هم مى شوند.
بله ،پرداختن به مساله ى پناهندگى و فاجعه ى انسانى در شرف
وقوع مهم است؛ ولى اگر اين مباحث و فعاليت ها با نشان دادن

ليﻼ دانش :بله ،دقيقا .بحران اقتصادى اى كه از حدود سال ٢٠٠٨
شروع شده بود ،خود بازتاب تحوﻻت دامنه دارترى در سطح
جهانى بود و اروپا به شدت از اين روند تاثير گرفت .هنوز چند
سال پس از اين واقعه ،بسيارى از كشورهاى اروپايى به روال
پيش از اين بحران بازنگشته اند .ابعاد بيكارى در اروپا به شدت
گسترده است .بيمه هاى اجتماعى به شدت مورد تعرض قرار
گرفته اند .و اصوﻻ يك علت دخيل بودن كشورهاى اروپايى
در جنگ هاى جارى به ويژه در خاورميانه وجود همين بحران
اقتصادى گسترده اى است كه سال هاست آن را به عنوان يك
بحران ساختارى مى شناسند كه با بحران هاى گذراى پيشين در
نظام سرمايه دارى متفاوت است و اين را هم تئوريسين ها و
اقتصاددانان اين نظام مى گويند.
در حقيقت ،اين بحران زمينه ساز شركت و يا حمايت دولت هاى
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است كه دولت هاى اروپايى چه در هيات اتحاديه ى اروپا و چه
به شكل منفرد در آن دخيل و يا ذينفع بوده اند.
تاكيد بر اين نكته دو هدف فورى و يك خاصيت درازمدت دارد.
 اول :براى بستن سدى در مقابل جريان رشد يابنده ى راسيستىو فاشيستى در اروپا كه بيش از هر زمان ديگرى مشغول راى
گرفتن از مردمى است كه مخالفت شان با دولت هايشان را با
راى دادن به اين جريانات نشان مى دهند.
 دوم :براى مقابله با سياست هاى دولت هاست كه شرايطجديد و موج پناهندگى را بهانه اى ديده اند براى تحميل تغييرات
ساختارى گسترده اى كه عمﻼ و آشكارا امكانات و حقوق
اجتماعى شهروندان اروپايى را مورد تعرض قرار مى دهد.
اما تاثير درازمدت توضيح اين مساله كه موج پناهندگى حاضر
نتيجه ى دخالت هاى مستقيم يا غيرمسقيم دولت هاى اروپايى
در دامن زدن به جنگ هاست ،چيست؟ بخشى از مردم اروپا
كه تبليغات و سياست هاى دولت هايشان را در توضيح اين

بﻼواسطه ى رابطه ى اين مساله با جنگ و سياست هاى جنگى
هم راه نشود ،تبديل مى شود به بازى در زمين بانيان جنگ و
سياست هاى جنگى.
در همان ابتداى شروع موج جديد پناهندگى ،گروه هاى بزرگى
مشغول جمع آورى كمك هاى انسانى شدند و چنين روحيه و
رفتارى كه در سال هاى اخير سابقه نداشت ،به راستى اميدبخش
بود .اما اين كمك بﻼفاصله در پرتو گستردگى موج پناهندگى
رنگ باخت .دولت هاى اروپايى يا مشغول بستن مرزها شدند و
يا مشغول زير فشار گذاشتن هم قطارانشان براى اين كه همه بايد
در حل مساله ى پذيرش پناهنده سهم داشته باشند .از طرف ديگر،
جامعه بر سر اين مساله به شدت قطبى شد .از يك سو ،كمك هاى
انسانى بود كه با توجه به عمق و گستردگى مساله نمى توانست
راه حل پايدارى باشد؛ و از سوى ديگر ،رشد افكار راسيستى و
فاشيستى كه عريان تر از هميشه به مخالفت با پناهنده و مهاجر
و هر انسانى مى پرداخت كه رنگ مو و پوست متفاوتى داشته
باشد .آمار حمايت از احزاب
سياسى در بسيارى از كشورهاى
اروپايى تغيير كرد .و نارضايتى از
سياست دولت هاى اروپايى در
برخورد به مسايل جارى عمﻼ
به تقويت احزاب دست راستى و
فاشيستى انجاميد و به دولت هاى
مستاصل در حل معضﻼت بحران
اقتصادى اى كه در سال هاى اخير
دامن اروپا را گرفته بود ،امكان
اتخاذ سياست هاى رياضت كشانه
را داد.
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اروپايى در سياست هاى جنگ افروزانه ى سال هاى اخير بوده بر اين كه در توضيح معضﻼت موج پناهندگى بايد به توضيح
سياست هايى پرداخت كه اين وضعيت را ايجاد كرده اند.
است.
در عين حال ،مساله صرفا بر سر اتحاديه ى اروپا و حمايت فعال
و غيرفعال اعضاى آن از جنگ هاى جارى نيست .فراموش نكنيم
كه درگيرى حاد بين ناتو و روسيه در يك سال و نيم گذشته كه
جهان را تا پرت گاه يك جنگ گسترده برد ،معادﻻت بسيارى را
عوض كرد .با اين كه مساله ظاهرا بر سر دفاع از »دموكراسى«
در اوكرائين بود ،اما به سرعت معلوم شد كه پشت اين تبليغات ليﻼ دانش :بله پناهندگى يك حق است و مثل هر حق ديگرى
گسترده ى جنگى ،در حقيقت همان طور كه گفته مى شد مساله بايد پاس داشته شود .به اين معنا ،قطعا بايد براى برخوردارى
بر سر »زمين گير كردن روسيه« به عنوان يك حامى فعال حكومت اين انسان ها از همين حقوق موجود تﻼش كرد .با اين حال به
بشار اسد در سوريه بود .در همين دوره بود كه داعش هم كه چند نكته ى مهم بايد در اين زمينه توجه كرد:
خود محصول سياست هاى جنگى آمريكا و ديگر حاميانش در  -دفاع از حق پناهندگى بايد توام باشد با توضيح رابطه ى موج
غرب و هم چنين دول مرتجع خاورميانه است ،به يك فاكتور گسترده ى پناهندگى با سياست هاى جنگى اى كه عموما مورد
جديد در تحوﻻت منطقه تبديل شد .تهديدات دول اروپايى حمايت دولت هاى اروپايى بوده است.
عليه روسيه و آماده باش ها و مانورهاى نظامى نتوانست دولت  -دفاع از حق پناهندگى بايد توام باشد با تقابل و ايستادگى
روسيه را به عقب نشينى وادارد
و اين بار روسيه با وارد شدن در
جنگ »عليه داعش« ،وارد همان
بازى اى شد كه قرار بود با زمين
گير شدن در وقايع اوكرائين از آن
دور نگه داشته شود .دور جديدى
از بمب ريختن بر سر مردم عراق
و سوريه شروع شد .موج اخير
پناهندگى ها در ابعاد بى سابقه اش
تقريبا از همين دوره آغاز شد.
گفته مى شود كه دولت تركيه كه
حضور روسيه و دفاعش از سوريه
را تهديدى عليه خود مى ديد ،با
گشودن راه براى مهاجرت به
اروپا مى خواست توجه ناتو را
به موقعيت خطير خود جلب كند.
صحت يا عدم صحت اين مساله
را شايد بشود با سرازير شدن كمك مالى اروپا به تركيه براى در مقابل دولت هايى كه موج جديد پناهندگى را محمل اعمال
ممانعت از موج پناهندگى سنجيد .آن چه مسلم است ،اين كه سياست هايى كرده اند كه دستاوردهاى سده ى گذشته طبقه ى
بمباران هاى جديد در منطقه ى خاورميانه اين بار با موشك ها كارگر اين كشورها را مورد تهاجم قرار مى دهد مثل حق
و هواپيماهاى روسى هم اداى سهمى بود در جنگ هاى بيست دست مزد پايين براى مهاجرين ،كار رايگان مهاجرين و ...در
ساله اى كه بخش وسيعى از خاورميانه را به ويرانه تبديل كرده برخى كشورها )مثل آلمان( علنا گفته شده كه مهاجرين جديد
است .اداى سهمى كه به نوبه ى خود فشار گسترده اى را بر اروپا قرار است كمبود نيروى كار را جبران كنند كه به نوبه ى خود
وارد كرد كه فى الحال از عوارض بحران اقتصادى سال  ٢٠٠٨اين هشيارى را مى طلبد كه سازندگان جديد جامعه بايد از همان
حقوقى برخوردار شوند كه سازندگان ديروزش برخوردار بودند...
خﻼص نشده بود.
در حقيقت مى توان گفت كه موج جديد پناهندگى اخير به تعاقب در مورد همين وقايع چند روز اخير ،يعنى مهاجرينى كه در
عوارض بحران مالى و بر متن كشمكش هاى ميان اتحاديه ى يونان عمﻼ حبس شده اند و اجازه ى عبور از مرزهاى ماكدونيا
اروپا و روسيه ،اروپا را در معرض يكى از مهم ترين بحران هاى را براى رسيدن به نقاط ديگر اروپا ندارند ،هم كافى نيست كه
هويتى خود پس از ايجاد اتحاديه ى اروپا قرار داده است .اخبار فقط از حق پناهندگى دفاع كنيم .هر كدام از اين دولت ها با
شكاف ها و ترك هاى اتحاديه ى اروپا هم خود گواهى است آمار و ارقام از محدوديت ظرفيت هاى اجتماعى و اقتصادى شان

مى گويند؛ از زبان نمايندگان اتحاديه ى اروپا و يا حتى نهادهاى
وابسته به سازمان ملل پيام »به اروپا نياييد« را سر مى دهند؛ در
چنين شرايطى اگر در برخورد به مساله ى پناهندگى فقط در
حيطه ى حقوق پناهندگى بمانيم ،به سرعت خلع سﻼح خواهيم
شد .مساله ى پناهندگى در اروپاى امروز بيش از هر زمان ديگرى
محصول سياست هاى همين دولت هاست .تفهيم و ترويج اين
درك ،هم پناهنده را در موقعيت بهترى مى گذارد؛ هم به فعالين
اجتماعى كه دنبال راهى براى كمك به اين انسان ها هستند،
پشتوانه ى سياسى و اجتماعى محكمى مى دهد؛ و هم مى تواند
افكار عمومى را كه به سرعت در معرض جذب شدن به راست
مرتجع به ظاهر معترض است ،در مسير ديگرى قرار دهد .به
طور خﻼصه براى دفاع از اين پناهندگان ،ارجاع به كنوانسيون
ژنو ﻻزم ،ولى به شدت ناكافى است.

پانويس:
 -١به نقل از روزنامه ى »داگنز نى هتر« در هفته ى آخر فوريه
ليﻼ دانش :در اين كه موج گسترده ى پناهندگى شوك فرهنگى با در مقاله اى پيرامون شكايت عليه فيس بوك در آلمان به دليل
خود به هم راه دارد ،ترديدى نيست .و اين شوك فرهنگى هم تنها عدم حذف كامنت هاى راسيستى ضد پناهندگان.
ناشى از اين نيست كه اغلب اين پناهندگان از كشورهاى مسلمان
مارس ٢٠١٦
مى آيند و يا مسلمان هستند .بسيارى از اين مردم خود قربانيان
سياست هاى ارتجاعى اسﻼميون در قدرت و يا در اپوزيسيون
هستند .در عين حال ،اصﻼ بعيد نيست كه در ميان اين پناهندگان
كسانى هم باشند كه خود از وابستگان اين جريانات ارتجاعى
هستند كه با گسترش جنگ مجبور به ترك كشورشان شده اند.
مسئوليت تشخيص و هويت يابى كسانى كه خود از مجريان
سياست هاى ارتجاعى و دامن زدن به جنگ ها بوده اند اصوﻻ با
دولت هاست .ولى فعالين دفاع از حقوق پناهندگى نمى توانند
مقهور افكار اروپامحورانه اى شوند كه هر غيرخودى اى را به
راحتى در حصار »فرهنگ« خُ رد مى كند .در عين حال ،فراموش
نكنيم كه افكار عمومى دست راستى اروپا آن جا كه نمى خواهد
با نشان دادن عكس هاى آشويتس رُك و راست بگويد به هتل
پنج ستاره ى لهستان خوش آمديد) (١به دستاويزهاى فرهنگى
متوسل مى شود .نمونه ى اين مساله همان بحث هايى است كه بر
سر اذيت و آزار جنسى در كلن )آلمان( و حتى سوئد مطرح شد.
وجود اذيت و آزار جنسى عليه زنان ،مادامى كه فرهنگ و تفكر
مردساﻻر ميدان عمل دارد ،امرى غيرقابل انكار است .اين پديده
نه فقط در كشورهايى كه زنان حقوق اجتماعى پذيرفته شده اى
ندارند ،بلكه حتى در همين كشورهاى غربى نيز موجود است و
تا جايى كه به مبارزه براى حقوق برابر انسان ها برمى گردد بايد
مستمرا جزيى از مبارزه ى فرهنگى عمومى عليه فرهنگ پدر/
مردساﻻر باشد .اما ماجراى اذيت و آزارهاى جنسى در ماه هاى

٤

»نگاه«

اخير بيش از آن كه ناشى از حمايت متعهدانه به حقوق برابر
زن و مرد و مخالفت با عوارض فرهنگ پدر /مردساﻻر باشد،
ناشى از روحيه و رويكرد ضد پناهنده بود .افكار محافظه كار
دست راستى و ضد پناهنده نگران آزادى عمل اجتماعى آحاد
جامعه و در اين جا زنان نيست ،در پى گسترش فضاى منفى عليه
پناهندگان است .تشخيص اين مساله اصﻼ سخت نيست .و به
هيچ وجه هم محتاج امتياز دادن به پناهندگانى كه قطعا حامل
اين فرهنگ عقب مانده هم هستند ،نيست .منظور اين است كه نه
مى شود پناهنده را به جُ رم آمدن از يك كشور مسلمان در رديف
تروريست ها گذاشت؛ نه مى شود هر عمل كرد شناخته شده اى
از فرهنگ اسﻼمى را به پاى همه ى اين انسان ها گذاشت؛ و نه
مى توان ساده لوحانه امكان حضور مرتجعين اسﻼمى دخيل در
سياست هاى جنگى جارى را منتفى دانست.
مساله مهم اين ست كه كسى كه درك روشنى از چرايى وقايع
اخير داشته باشد ،به راحتى در دام اين چاله چوله هاى انحرافى
نمى افتد.
***

