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پس از آنکه سیل جمعیت پناهندگان در این تابستان
ابعــاد جدیــدی به خــود گرفت ،ممکن اســت در
مواجهه با تصاویر خشونتبار و وقیحی که به دست
ما رسیدهاند از خود بپرسیم :چرا مرکل بسیار بهتر از
اوالند و زیگمار گابریل بســیار بهتر از مانوئل والس
توانســتهاند به مســئله پناهندگان توجه و رسیدگی
کنند؟ چرا  -با درنظرگرفتن همه شــرایط  -آلمان با
کارآمدی و شــأنی بسیار بیش از فرانسه ،چه رسد به انگلستان یا مجارستان،
با مســئله برخورد میکند؟ یقینا بهاینخاطر که آلمــان در درازمدت نیازمند
مهاجران اســت درحالیکه فرانسه نیازمند نیســت )یا اینطور فکر میکند(.
همچنیــن یقینا بهاینخاطر که آلمان درسهایی از فاشیســم و جنگ ســرد
آموخته که فرانسه هنوز از تاریخ استعمار و استعمار جدید نیاموخته است.
اما اینها همه به مسئلهای اشاره دارند که نادیدهگرفتن آن اینک ناممکن
شــده است :یعنی ،رابطه میان ساخت )یا واســازی( اروپا و واقعیت جدید
مهاجرت انسانها که محصولی است از فجایعی بنیادی همچون تروریسم
فراگیر )ازجمله تروریســم دولتی( و جهانیشــدن مهارگسیخته در مناطق
پیرامون مدیترانه .بهاینســان ،ما نیاز داریم که از دادههای ســاختاری آغاز
کنیــم ،نیاز داریم تغییرات صورتگرفته را بســنجیم و دیگربار بپرســیم که
سیاست در این زمینه چه نقشی میتواند ایفا کند.
هزاراننفــر از »مهاجران«  -اعم از مرد و زن و کودک -همچون ســیل
ســرازیر شدهاند به سمت سیستمهای نظارت و پذیرش در دولتهای عضو
اتحادیه اروپا؛ نخســت دولتهای دارای مرز ســاحلی در منطقه مدیترانه،
ســپس دیگر دولتها در نواحی شــمالی .این مهاجران ،چپاول میشوند،
اخراج میشــوند ،در اردوگاههای انتقالی چپانده یا در زمینهای نامسکونی
چون بندرگاهها و مناطق راهآهن رها میشوند ،گاه به گلوله بسته میشوند
یا با قایقها و کشــتیهای موقتیشان غرق میشــوند ،بعضیها میمیرند
یــا نمیتوانند از این یا آن مانع بازرســی رد شــوند ،اما بههــررو خیلیها
ســماجت میکنند و اینک اینجا هســتند .اما ما با آنها چــه خواهیم کرد؟
حکومتهــا چه میکنند ،آنهم حاال که نهتنها انجمنهای حقوقبشــری
سرســخت و افراد مســئول ثبتنام یا عملیاتهای اورژانسی امدادرسانی،
بلکه مقامات رسمی اروپایی از بزرگترین موج پناهندگان و بیشترین میزان
فالکت در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم ســخن میرانند؟ راســتش،
آنها کیلومترها ســیم خاردار عَلم میکنند .ارتش یا پلیس را میفرستند تا
این خرتوپرتهای بشــریت را که هیچکس نمیخواهد نگهشان دارد پس
بزنند ،اما درهمانحال خبر از »رایزنی« میدهند و درخواســت راهحلهای
»عملی« میکنند.
میگویند این مشــکلی »اروپایی« است .اما وقتی رئیس کمیسیون اروپا
از دولتهای عضو میخواهــد در مورد توزیع پناهندگان برمبنای جمعیت
و منابع هر کشــور به توافق برســند ،همه یا تقریبا همگی با اســتداللهای
مختلف از این پیشــنهاد اجتنــاب میکنند .بهاینقرار اروپــا چیزی را برمال
میکند که با تأیید یا تحتفشار برخی از شهروندانش ،اما علیه حس عمیق
بســیاری دیگر از آنها ،به آن تبدیل شده است :ائتالف خودخواهی که برای
کسب رتبه اول بیگانههراسی با هم در رقابتند.
بنابراین ،گزافه نیســت اگر از ننگ و رســوایی سخن بگوییم۵۰۰ .میلیون
اروپایی »ثروتمند« )راســت اســت ،به شیوهای بســیار نابرابر( قادر یا مایل
نیســتند به ۵۰۰هزار پناهنــده )یا حتــی  ۱۰برابر این تعــداد( کمک کنند.
وانگهی ،این بینواها دارند از شر قتلعامها ،جنگهای داخلی ،دیکتاتوریها
یــا قحطیهای مرگبار فرار میکنند ،که یقینا علل و مســئولیتهای بســیار
گوناگــون و کثیری دارند؛ اما هیچکس جرئت نــدارد ادعا کند که اروپا رها
از بند گناه و عذاب وجدان اســت ،هم در درازمدت و هم در سیاســتهای
اخیرتر خود ،چه از طریق اتحادها و پیمانهای کلبیمســلکانه و مداخالت
نسنجیده ،چه از طریق فروش مداوم اسلحه.
اما ،تحقیر جمعی یکی از شــکلهای تخریب خودکار اســت .تکرار این
نکتــه که بنیــان اخالقی ســاخت اروپایی -خصلت »متمایــز و ممتاز« آن
)نگاهی به شــرق بیندازیــد ،نگاهی به جنــوب …(  -در ترویج و حمایت
از حقوقبشــر و انکار مســتمر هر نوع حس مســئولیت قــرار دارد یکی از
مطمئنترین راهها برای ازدســتدادن مشروعیت یک نهاد سیاسی است و
چنانکه اغلب اتفاق میافتد ،حتی سودها و منافع حاصل از بخش امنیت
و اقتصاد نیز نمیتواند این رسوایی را جبران کند .از اینها گذشته ،این مسئله
بهآرامی اروپا را به ســمت فروپاشــی یکــی از »ارکان« بنای اجتماعیاش
میکشاند :اشتراکیکردن مرزها و کنترل یکپارچه ورودیها و خروجیهای
مناطق اروپایی از طریق سیستم شنگن.
هیچیــک از اینها غیرقابل پیشبینی نبود .درواقع ،ماهها ،حتی ســالها،
طول کشــید تا این »تراژدی« و »چالش« شکل پیدا کند .در طول این دوره،
شــاهدان و تحلیلگران وخیمترشــدن اوضاع را که علتی جــز خودفریبی
عامدانه سیاســتمداران یــا خوشخدمتی آنها به افکار عمومی نداشــت
به باد انتقاد میگرفتند .این سیاســتمداران تصور میکردند افکار عمومی
بهطورکلــی بــا »رنج و فالکــت جهان« کنــار نخواهد آمد .نام لَمپدوســا
)] (Lampedusaجنوبیتریــن و یکی از بزرگترین جزایر ایتالیا[ خود گویای
همه ماجراست.

اما این افراط تازه اثر خود را گذاشــته و سبب شده دریابیم که اینک وارد
عصری جدید شدهایم و اصطالحاتی چون »مهاجرت«» ،مرز« و »جمعیت«
همراه با مقوالتی سیاســی که برپایه آنها ســاخته شــدهاند معنای خود را
تغییــر دادهاند .ازهمینرو ،نمیتوانیم آنها را به ســیاقی که تا امروز به کار
بردهایــم به کار ببریم .در این مورد و نیــز در موارد دیگر )از قبیل پول رایج،
شهروندی و کار( میتوان گفت اروپا »یا از طریق تغییر انقالبی« در نگرشش
به جهان و انتخابهای اجتماعیاش »تحقق خواهد یافت« یا بهواســطه
انکار واقعیات و چســبیدن به بتوارههای گذشته نابود خواهد شد .مایلم
این پیامد را به طور اجمالی شرح دهم.
اروپا تصویر خود را هنگام توســعه مرزهای خودش ساخت ،اما اروپا
در عالَم واقعیت هیچ مرزی ندارد ،بلکه خود یک »مرز« پیچیده اســت،
آن واحد ،یکی و کثیر ،ثابت و متحرک ،درونی و بیرونی اســت .به
کــه در ِ
بیان فصیحتر ،اروپا منطقهای مرزی ) (Borderlandاســت .بهگمانم ،این
امر بر دو چیز مهم ،امــا متناقضنما ،داللت دارد؛ دو چیزی که از حیطه
درک ما بیــرون میماند اگر بخواهیم همچنان فقط براســاس حاکمیت
ملی و پلیس به آن بیندیشــیم :اوال ،اروپا فضا یا مکانی نیســت که در آن
مرزها در کنار یکدیگر قرار دارند بلکه مکانی است که در آن مرزها »بر باال
یا روی هم« قرار گرفتهاند بیآنکه واقعا امکان ادغام آنها وجود داشــته
باشد .ثانیا ،اروپا فضایی را شکل میدهد که در آن مرزها »تکثیر میشوند
و پیوســته در حرکتند« و ضرورتی دســتنیافتنی آنهــا را از نقطهای به
نقطهای دیگر »دنبال میکند« و خواهان متوقفشدن آنهاست؛ ضرورتی
کــه منجر بــه »اداره و کنترل« این فضا میشــود و شــبیه یک وضعیت
اضطراری دائمی است.
در رابطــه با نکته اول ،شایســته اســت واقعیتی را بــه خاطر آوریم که
معموال نمیتوانیــم از آن درس بگیریم :حتی اگر واقعیتهای جاری را در
نظر بگیریم و ســعی کنیم ردپاهای گذشــته فرهنگی و نهادی را رها کنیم،
وقتی به موضوع »قلمرو« میرســیم ،اروپــا »هویتی منحصربهفرد« ندارد.
معموال فکر میکنیم که مرزها و محدودههای بیرونی اتحادیه اروپا مرزهای
»واقعی« اروپا را تعریف میکنند .این فکر اشتباه است .این مرزها با هیچیک

اروپا در واقعیت هیچ مرزی ندارد ،بلکه خود یک »مرز« پیچیده است ،که در
ِ
آن واحد ،یکی و کثیر ،ثابت و متحرک ،درونی و بیرونی است .این امر بر دو
چیز داللت دارد :اوال ،اروپا فضا یا مکانی نیست که در آن مرزها در کنار هم
قرار دارند ،مکانی است که در آن مرزها »بر باال یا روی هم« قرار گرفتهاند
بیآنکه واقعا امکان ادغام آنها وجود داشته باشد .ثانیا ،اروپا فضایی را
شکل میدهد که در آن مرزها »تکثیر میشوند و پیوسته در حرکتند«
از مرزهــای ذیل تطابق ندارند :نه با مرزهای شــورای اروپا )که روســیه را
شــامل میشــود و تعیینکننده حوزه نفوذ و اختیارات دادگاه حقوقبشــر
اروپاســت( ،نه با مرزهای ناتو ،که دربرگیرنده آمریکا ،نروژ ،ترکیه و  ...است
و مســئول حفاظت از قلمرو اروپایی است )بهویژه علیه دشمنان شرقی( و
برخــی از عملیاتهای نظامی را در کرانه جنوبــی دریای مدیترانه هدایت
میکند ،نه با منطقه شــنگن )که ســوئیس را دربر میگیرد اما انگلیس را
بیرون میگذارد( ،نه با منطقه یورو که واحد پولی مشــترک دارد )و امروزه
همچنان یونان را شامل میشود اما نه انگلستان و سوئد یا لهستان( .نظر به
تحوالت اخیر ،بهگمانم باید بپذیریم که این مرزگذاریها هرگز در هم ادغام
نخواهند شــد .و ازهمینرو ،اروپا را نمیتوان براســاس قلمرو تعریف کرد،
مگر به شیوهای تقلیلگرایانه و متناقض.
امــا معنای تاریخی این واقعیت چیســت؟ باید یک بازاندیشــی طوالنی
داشــته باشــیم تا درک کنیم چرا مرزهای ملی ظاهــرا بیابهامی که نقش
الگوی »مطلق« نهاد مرزی را ایفا میکنند در عمل فقط بخشی از این نهاد را
شکل میدهند .درواقع ،این مرزها هیچگاه نمیتوانند مستقل از دیگر حدود
و مرزبندیهایی وجود داشته باشــند که به آنها اجازه میدهند در سطحی
»محلــی« و نیز »جهانی« عمــل کنند و بهاینوســیله کمابیش قلمروهای
حاکمانه را مشــخص میکنند و درعینحال جریان ســیال جمعیتها را با
هدایتشــان در مسیرهای مختلف )فیالمثل ،از کالنشهرها به مستعمرهها،
از جنوب به شمال یا برعکس( و تمییزنهادن میان آنها تنظیم میکنند.
شــرح کوتاه ذیــل در اینجا کفایت میکنــد :در عصــر امپراتوریهای
اســتعماری  -چنانکه نقشــههای نصبشــده در کالسهای درســی ما
بهوضوح نشــان میداد  -کشوری همچون فرانسه همواره دارای مرزهای
دوگانه بود ،چنانکه همواره میبایست ،از یکسو ،مرزهای »ملت فرانسه«
را تعریــف کند و از ســوی دیگــر ،تمامیت »تصرفاتــش« را .ازآنجاکه این
گرایــش در مورد دیگر امپراتوریها نیز صادق اســت ،تقابلی ضمنی میان
اروپا و مابقی جهان برقرار شــد ،یعنی میان محل ســکونت »اروپاییها« و
محل ســکونت »غیراروپاییها« )که بهطور عام بهعنوان »مردمان بومی«
توصیف میشدند(.
حقیقتا ســطحینگری است اگر باور داشته باشــیم که این توزیع اعظم
مرزها دســت از سر ما برداشــته و درک ما را از رابطه میان امر حقیر )the
 (inferiorو امــر بیرونی ) (the exteriorتحتتأثیــر قرار نمیدهد ،اموری

که بر ادراک ما و بر شــیوههای ادارهکردن »تازهواردها« به خاک اروپا تسلط
دارند .اما با اینکه سیستم فعلی مبتنی است بر اصل دوگانگی )چنانکه در
هر مرحله از تاریخ جهانی چنین بوده( و اجازه میدهد تا هر مرز »محلی«
بهعنــوان »فرافکنی نظم جهانــی« )و نیز فرافکنی ســویه دیگر آن ،یعنی
»بینظمی«( عمل کند ،معالوصف این سیســتم آشــکارا بسیار پیچیدهتر از
سیستم قدیمی است و این عمدتا به دلیل این واقعیت است که رابطه میان
دولت-ملتهــا )حتی دولت-ملتهای قدرتمند( ،از یکســو و »ناموس«
زمین و توزیع جمعیت آن ،از ســوی دیگر ،دســتخوش تغییر شــده است.
زیــرا دولت-ملتها دیگر »آغازگر« یا »مبدع« نیســتند و بدل شــدهاند به
»دریافتکننــدگان« یا در بهترین حالــت »تنظیمکنندگان« .ازاینرو ،یک مرز
آن چیزی نیســت که یک دولت بر حسب روابط قدرت و مذاکراتش با دیگر
دولتهــا در مــوردش »تصمیم میگیرد« بلکه آن چیزی اســت که زمینه
و متــن جهانی آن را دیکته میکند .هیچ نوع ژســت و اشــارهای )مانوئل
والس در ونتیگمالیا( هیچ نوع گارد ســاحلی )فرونتِکس( و هیچ نوع سیم
خارداری )در مرز مجارستان( این واقعیت را تغییر نخواهد داد.
بیاییــد رجوع کنیم به چشــمانداز غمانگیزی که اروپــا حین مواجهه با
»چالش مهاجرت« به ما عرضه میدارد و بیایید توصیف بهتری به دســت
دهیم از معنای تکثیرها و جابهجاییهای مرزها .این همان نکته دوم است.
بیایید دو مثال گویا را بررسی کنیم.
نخســت مثال فرانســه ،در حد فاصــل منطقه ونتیگمالیــا و کالی .این
کشــور در دامنههای »جنوبی« خود راهها را مســدود میکنــد و با تفرعن
به درخواستها و شــکایتهای ایتالیا واکنش نشان میدهد ،آنهم وقتی
ایتالیــا ،به همراه یونان ،یکی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا اســت که در
حال حاضر از جانب اروپا مســئولیت پذیرش مهاجــران را برعهده دارد...
فرانســه در ساحل »شــمالی«اش تاکتیکهای مذاکره و سرکوب را ترکیب
میکند تا بار انگلستان را سبکتر کند که به شیوهای مشخص با بیرونماندن
از منطقه شنگن مســئولیتهای بزرگتر را به دوش گرفته است .در همان
حال وقتی پای حقوق شــخصی و کاری به میان میآید انگلســتان به یاری
وضــع قوانین »لیبرال«تر به جذب مهاجران ادامه میدهد )اما تا کِی؟( .آیا
در اینجــا ما با دو وضعیت نامرتبط ســروکار داریم یا با یک »مرز« واحد که
دولت فرانسه آن را بازنمایی میکند؟
حــال بیایید برویم ســراغ منطقه دانــوب ،یعنی منطقه میــان آلمان و
دولتهــای ناحیه بالــکان .در اینجا مهاجران عمدتــا از خاورمیانه و نیز از
برخی کشــورهایی میآیند که منشــأ شــکلگیری آنها تجزیه یوگســالوی
ســابق است .همهجا دیوار کشــیده میشــود ،نه بهمنظور متوقفساختن
جریــان فزاینــده مهاجرانی که عمدتــا از یونان و مقدونیــه میآیند ،بلکه
بهمنظور فرســتادن آنها به دیگر نقاط انتقالی و این آلمان ،ایســتگاه نهایی
کوچکنندگان ،اســت که )چنانکه پیشتر گفتم( تالشهای انساندوستانه
اصلــی را انجام میدهــد )گواینکه این تالشها همراه اســت با مجادالت
آن واحد
درونــی خشــن و نوعی نژادپرســتی خطرنــاک( ،درحالیکــه در ِ
اســتداللهایی سیاســی-حقوقی بــه کار میگیرد کــه مؤیــد تمایز میان
»متقاضیــان پناهندگی« و »مهاجــران اقتصادی« اســت و مهمتر از همه
)زیرا آلمان از مهاجرانی که برای کارکردن مناســباند اســتقبال میکند(
مؤید بازبینی در فهرست »کشورهای امنی« است که برای اتباع خود تهدید
»مرگبار« فوری محسوب نمیشوند.
رویهمرفتــه ،این وضعیتها تصویری شــفاف اما نســبتا غیرمتعارف
ترســیم میکنند .از یکســو ،عضویت رســمی در اتحادیه اروپا به معیاری
درجه دو بدل شده اســت :به لحاظ تاریخی و جغرافیایی همه دولتهای
منطقــه بالکان به اروپــا تعلق دارند ،که برای مثال حاکی از آن اســت که
»دیوار« مجارستان از دل اروپا رد میشــود -ازهمینرو نوعی جداسازی را
بازتولید میکند که اروپا وانمود میکرد مربوط به گذشتهها است )چنانکه
سخنگوی کمیســیون اروپا با زبان بیزبانی بدان اشاره کرد( .از سوی دیگر،
کشــورهایی هســتند که معتقدند برخی کشــورهای اروپایی بهطور کامل
اروپایی نیســتند ،یا صرفا به »مناطق میانگیر« ) (buffer zonesتعلق دارند.
اما چنین توصیفی بیش از آنکه مطلق باشــد نسبی است .این توصیف تابع
»ضریب زاویه یا گرادیان« ) (gradientشمال-جنوب است ،اگر بخواهیم به
سیاق فیزیکدانان در مورد معانی سیاسی و جامعهشناختی و ایدئولوژیکی
و حتی انسانشناختی سخن بگوییم» .جنوب« ،یعنی آن اروپای دیگر ،کامال
اروپایی نیســت زیرا هنوز یک پای آن در جهان سوم است یا به هر تقدیر در
نقش دروازه ورود جهان ســوم عمل میکند .این »جنوب« از نظر فرانســه
کشــور ایتالیا اما از نظر انگلســتان همان فرانسه اســت .از نگاه آلمان این
جنوب مجارســتان و ورای آن و از نگاه مجارســتان ،صربســتان و مقدونیه
و یونان و ترکیه و ...اســت .در اینجا پرسشــی پیش میآید :چه کسی دارد
جلــوی چه کســی را میگیرد؟ چه کســی بهعنوان ناظــر مرزهای دولت
همســایه عمل میکند؟ پاسخ این است :جنوبیترین دولت )یا بهتر بگوییم
دولتــی که در منتهاالیه جنوب شــرقی قــرار دارد( .به گفته یک متخصص
انگلیســی در زمینه توریســم که روزنامه گاردین آن را با فونت درشــت نقل
کرد ،الزم اســت در محلهای دسترسی برای گروههایی از مردم »گذرگاههای
یکطرفه«ای نظیر یوروتونل ایجاد شود.
ادامه در صفحه ۱۰

بیدولتــی ،جدیدتریــن پدیــده
تــودهای تاریخ معاصــر و وجود گروه
جدید و همواره روبهرشــدی متشکل
از اشــخاص بیدولت که در سیاست
معاصر بیــش از همه گروهها عالمت
بیمارگونگی سیاست است .این پدیده
بسی بیش از آنچه گمان میرود پایدار
و تأثیرگــذار بوده اســت .وجود آنها را
بههیچوجه نمیتوان تنها متوجه یک
عامل دانســت ،اما اگــر در میان افراد
بیدولــت گروههای مختلف را در نظر
بگیریم آنــگاه چنین مینماید که پس
از پایــان جنــگ جهانــی اول هرگونه
رخداد سیاســی ،گروهــی جدید را به
آن گروههایی افزود که بیرون از حیطه
قانــون به ســر میبردند ،حــال آنکه
هیچگاه این امکان وجود نداشــت که
هیچیک از این گروهها  -فرقی نمیکند
که منظومــه اصلی آنها چگونه تغییر
کرد  -مجددا به حال عادی بازگردند.
اما در میــان آنها ،هنــوز میتوان
آن قدیمیتریــن گروه افــراد بیدولت
یعنــی »بیموطنــان« را یافــت کــه
توســط معاهدات صلــح  ۱۹۱۹پدید
آمدنــد ،یعنــی همزمان با فروپاشــی
دولت اتریش -مجارســتان و استقرار
دولتهــای بالتیــک .گاهــی اوقات
خاســتگاه واقعــی آنهــا را نمیتوان
تعیین کرد ،خاصــه اگر در پایان جنگ
تصادفــا آنها در شــهر زادگاه خویش
ســکونت نداشــتند ،گاهی اوقات نیز
مکان تولد یا خاســتگاه آنها در کوران
منازعات پس از جنگ چنان بهدفعات
دستبهدســت میشــد کــه ملیت
ســاکنان آن سالبهسال تغییر میکرد؛
نظیر شــهر ویلنــا که زمانــی یکی از
مقامات فرانســوی آن را مرکز آپاتریده
)بیملتشــده( نامید؛ بســی بیش از
آنچه بتوان به تصــور درآورد ،مردمان
مختلف پس از جنــگ جهانی اول به
وضعیت بیدولتبودن پناه میآوردند
تا بتوانند در همانجایی که بودند باقی
بمانند و از اخراجشــدن به »سرزمین
مــادری« اجتناب کننــد؛ همانجایی
که در آن بــه بیگانگان میمانســتند
)همچــون مورد بســیاری از یهودیان
لهســتانی و رومانیایــی در فرانســه
و آلمــان ،کــه خوشــبختانه نگرش
یهودستیزانه کنسولگریهای مربوطه
آنان به دادشان رسید(.
آپاتریده )بیملتشده( که فینفسه
مسئلهای بیاهمیت و علیالظاهر یک
واقعه غریب قانونی بــود ،هنگامی با
تأخیر بســیار مورد توجه و عنایت قرار
گرفت که پناهندگان دوره پس از جنگ
 که به خاطــر وقوع انقالبات بهاجباراز کشورهایشــان رانده شــده بودند و
توســط حکومتهای پیــروز در خانه
خویــش دفعتا ملیتزدایی شــدند -
شریک منزلت قانونیاش شدند .بنا بر
ترتیب زمانی ،این گروه متشکل بودند از
میلیونها روسی ،هزاران ارمنی ،هزاران
مجارســتانی ،هزاران آلمانی و بیش از
نیممیلیون اسپانیایی – در اینجا صرفا
گروههای مهمتر را برشــمردیم .امروز
ممکن است رفتار این حکومتها پیامد
طبیعی جنگ داخلی بهنظر برسد؛ اما
در آن دوران ملیتزداییشــدنهای
تودهای چیزی سراسر جدید و بیسابقه
بود .این ملیتزداییها نوعی ســاختار
دولتــی را پیشفــرض میگرفــت که
گرچــه هنوز کامــال توتالیتر به شــمار
نمیآمد ،دستکم هیچگونه مخالفتی
را برنمیتافت و بیشــتر ترجیح میداد
شهروندانش را از دست بدهد تا اینکه
مردمانی بــا دیدگاههای مخالف را پناه
دهد.
هانا آرنــت» ،افــول دولت-ملت
و پایــان حقوقبشــر« ،قانــون و
خشونت ،نشر رخداد نو۱۳۸۷ ،

ﺑﺮرﺳﻰ

ملتهای غربی :کورسوی امید یا منبع تخریب؟
ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ راﮐﻬﯿﻞ*
»این اروپاســت که امروز نمایانگر کورسوی
امید اســت ،پناهگاه ثبات در چشمان مردان
و زنــان خاورمیانــه و آفریقا« اینهــا ادعای
ژان کلــود یونکر ،رئیس کمیســیون اتحادیه
اروپاست .مابقی خطابه او هم شایسته توجه
است ولی باید بر گفتاری که حول کورسوی
امید شــکل گرفتــه مکث کــرد؛ گفتاری که
به جهت برقــراری رابطهای میــان پناهجویان نیازمند و کشــورهای
میزبــان مرفه متداول شــده اســت .زیرا نــور خیرهکننده ســرزمین
موعود کذایی میتواند ســایهای دراز و تاریک بر بسیاری از نیروهایی
بیندازد که مسئول مســتقیم بحران کنونی پناهندگانند .بهراستی اگر
اروپا  -همچون دیگر کشــورهای کلیدی  -تاحدودی کورســوی امید
بخشهای فقرزده جمعیت جهان اســت دلیلــی ندارد جز اینکه در
ضمن منبع اصلی تخریبی است که به فقر و فاقه آنان دامن زده.
همانقدر که اجرای اقدامات عاجل و تجدیدنظر در سیاستهای
مهاجرت مهم اســت ،تا وقتی نتوانیم دروغ نهفته در این کورسوی
امیــد را ببینیــم به علــل اصلی بحران جــاری پــی نخواهیم برد.
بهواقع ،پس پشــت درخواست قابل درک اروپا در بستر کنونی همه
دسیســههایی نهفته است که مسئول ایجاد وضعیتهایی است که
مدامومــدام بخشهای عمدهای از جمعیت جهــان را وامیدارند
جان خود را به خطر اندازند تا شــاید بتوانند جایی دیگر زندگیهایی
برای خود دستوپا کنند.
جنــگ و درگیریهای خشــونتبار مســلما عوامــل اصلی این
بحراننــد ،نیز نابرابری تودهای در مقیــاس جهانی و فقدان نیازهای
پایهای مثــل خوراک ،آب ،ســرپناه و نظایر آن .بــا درنظرگرفتن این
واقعیت که بســیاری افراد شریک فرایند تصاحب بیرحمانه قدرت
و جستوجوی وحشــیانه برای دســتیابی به منافع کوتاهمدتاند؛
فراینــدی که معــرف بینظمی کنونی جهان اســت ،ایــن عوامل
در ســطح بومــی بهراحتی پــا نمیگیرند .اروپــا و ورای آن ،جهان
انگلیسیزبان ،در تداوم این بینظمی نقشی کامال محوری ایفا کرده

و همچنان میکند .صرفنظر از تســلط اســتعماری ســرمایهداری
نولیبرال و جهانگستر ،در اینجا به چند نمونه از شیوههای ملموسی
اشــاره میکنیم که طی آن حکومتها ،ارتشها و شــرکتهای این
کشورها سهم مستقیمی در بحران اخیر داشتهاند:
 تولید و فروش انبوه سالح در سرتاسر جهان شکستهای ائتالف بینالمللی خودخوانده در افغانستان و عراق پیامدهای فاجعهبار مداخله ناتو در لیبی حمایــت و تجهیــز نظامی آمریــکا و متحدانــش از نیروهایفرقهگــرای افراطــی در جنگ داخلی ســوریه )که بنا بــر گزارش
محرمانه ســازمان اطالعات ایاالت متحده که اخیــرا از طبقهبندی
خارج شــده ،با علم کامل به پتانســیل ایجاد داعش در این منطقه
صورت گرفت(.
 کشــتارهای ویرانگر هواپیماهای بدونسرنشین در بخشهایمختلفی از جهان
 حمله عربستانسعودی به یمن با پشتیبانی آمریکانمیتوان جنگهای عظیم در خاورمیانه و دیگرجاها راه انداخت
و از آنها حمایت کرد ،به فروش تســلیحات در سرتاسر جهان دامن
زد ،با رژیمهای دیکتاتوری ســرکوبگر متحد شد و چوبه دار سیاسی،
نظامی و اقتصــادی در بخشهای عمده کرهزمین برپا کرد ،آنوقت
توقع پیامدهای انســانی عمیق و درازمدت از آن نداشت .در ضمن
نمیتوان تمامی منافع مــادی حاصله از این وضعیت امپراتوری را
گرفــت و خیلی راحت آن را بهعنوان کورســوی امید بخشهایی از
جهان عرضه کرد که اغلب بهطور مستقیم در تولید این منافع سهم
داشــتهاند )بیآنکه اجازه داشته باشــند نفعی از آن ببرند( .اگر در
وهله اول منابع ویرانی و فســاد در کشورهای مهاجران در کار نبود
و اگر کشورهای غربی ســهمی در نابرابری تودهای در سطح جهان
نداشتند ،هیچ نیازی به یک سرزمین موعود کذایی نبود.
اگر واقعا میخواهید ســدی در برابر بحران پناهندگی بگذارید -
که درواقع فاجعه مهاجرت کنونی اســت که طی آن جمعیتهای
زیادی در گیرودار جنگ ،فتوحات و عطش ســیریناپذیر برای ســود
از جــای خود کنــده و به جای دیگری رانده شــدهاند  -پس باید به
دروغبــودن این کورســوی امید پی برد و منبــع تخریب را در نطفه
خفه کرد .روابط قدرت در سطح جهان ،مبتنیبر خشونت بیشازحد
سیاسی ،نظامی و اقتصادی تغذیهکننده مصیبت بینالمللی کنونی
اســت که تا وقتی تغییراتی اساسی و ساختاری رخ ندهد ،همچنان
اجساد کودکان مرده را به ساحل میآورد .این است بحران واقعی.
* فیلسوف و نظریهپرداز آمریکایی -فرانسوی
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