آﯾﺎ اروﭘﺎ واﻗﻌ ًﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ؟
ﮔﺎﺑﺮﯾِﻼ ِا ﮐ َﻤﻦ
درآﻣﺪ :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺣﺰاب راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺤﺮان واﻗﻌﯽ اروﭘﺎ ﻧﻪ ورود اﻧﺒﻮﻫﯽ
از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮع دﯾﮕﺮﻫﺮاﺳﯽ و ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪن ﺗﺮس ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن درﻣﺎﻧﺪهای ﮐﻪ از ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ در ورﻃﻪی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺮاﺳﯽ در اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ.

۱

ﮑﺪال ،واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ،دود و ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان
در ﺑﯿﺴﺖ ا ﮐﺘﺒﺮ  ،۲۰۱۵ﺳﺎ ﮐﻨﺎن ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﻣﻮﻧ ِ
از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ :اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد.ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻮﺋﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﺗﺶﺳﻮزی ﻣﻮﻧﮑﺪال
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ده آﺗﺶاﻓﺮوزی اﺧﯿﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻮده ؛ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از اﯾﻦ
آﺗﺶاﻓﺮوزیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ روی داده اﺳﺖ .از ﺳﯿﺰدﻫﻢ ا ﮐﺘﺒﺮ ،ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ

آﺗﺶﺳﻮزی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ دوداﻧﺪود و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﯿﻢﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺗﻬﯽﺷﺪهی اﺗﺎق ﺧﻮاب و
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺻﺒﺢ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﺑﯿﺴﺖ و دوم ا ﮐﺘﺒﺮ ،ﯾﮏ ﻫﻮادار ﻧﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﺘﻮن ﻟﻮﻧﺪﯾﻦ ﭘﺘﺮﺳﻮن ۲۱ ،ﺳﺎﻟﻪ ،در ﻣﺤﻠﻪای ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﻏﺮب ﺳﻮﺋﺪ وارد ﻣﺪرﺳﻪای ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭘﻠﯿﺲ او را از ﭘﺎی درآورد ،ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺖ و دو ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ،اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺮت ﺑﻮد.
اﻣﺴﺎل اروﭘﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻋﺠﯿﺐ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺟﺰاﯾﺮ ُﮐﺲ ﯾﺎ ﻻﻣ ِﭙﺪوزا ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدرو از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﮑﺎن و اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .آﻧﻬﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﺮق ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ؛ و ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن و

ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﮔﻮش دﻫﻨﺪ ۸۰۰ .ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﺣﻞ ﻟﯿﺒﯽ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ ۷۱ .ﻧﻔﺮ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ ۷۰۰۰ .ﻧﻔﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
 ۲۶۴۳ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻢﮐﻢ ﺷﺒﯿﻪ اﺧﺒﺎر ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.

١

 ۱آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدان اﺛﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ:

Gabriella Ekman, ‘Does Europe Really Have a Refugee Crisis?’, In Guernica.
][https://www.guernicamag.com/daily/gabriella-ekman-does-europe-really-have-a-refugee-crisis/
ﮔﺎﺑﺮﯾﻼ ِا ﮐﻤَﻦ ،دﮐﺘﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را از داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ -ﻣﺪﯾﺴُﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در
ﯾُﺘﻠَﻨﺪ ﭘﯿﭙِﻞ ﮐﺎﻟِﺞ و ﺷﻌﺒﻪی داﻧﺸﮕﺎه ُاﭘﺴﺎﻻ در ﯾُﺘﻠَﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.

ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،و ﭘﺎﯾﯿﺰ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮگﻫﺎ ﻃﻼﯾﯽ و ﻗﻬﻮهای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﻮچ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ ،ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ و ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎ ﺑﺪون
آب و ﻏﺬا راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺣﺼﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺧﺎردار و در درون ﻗﻄﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ زﻧﺪاﻧﯽ

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﻮاﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه  ،آﻟﻤﺎن ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
واﻗﻌﺎً ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
آﯾﺎ اروﭘﺎ ﺑﺎ "ﺑﺤﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت" روﺑﺮو اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی دﯾﮕﺮ را "ﺑﺤﺮان" –
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل روزﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﮕﺮاف" ،ﻣﺼﯿﺒﺖ" – ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از آزار و اذﯾﺖ و ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،در
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻧﮑﺎر ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از داﻋﺶ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﺸﺒﺎب ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ

ﺑﻤﺐﻫﺎی ﺑﺸﮑﻪای اﺳﺪ ،از ﻧﻘﺾ روزﻣﺮهی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺪ ،از ﺗﺼﻤﯿﻢ ارﺗﺶ اﺳﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده

از ﮔﺎز ﺳﺎرﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ارﯾﺘﺮه ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﮐﺮهی ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ" ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺪامﻫﺎی
ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﺒﺲ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯽ از اﻣﻮر روزﻣﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻓﻠﺞﮐﻨﻨﺪهی ﻓﻘﺮی ﺑﯽاﻣﺎن
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ.
ﺳﻔﺮ از ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎل آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .از اول ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ  ۲۷ا ﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۳۲۵۷ ،۲۰۱۵ﻧﻔﺮ در ﺣﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از
درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮان ﭘﻮلﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﺷﻠﻮغ و ﺳﻮراخ

ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻏﺮق ﺷﺪ ،ﭘﺴﺮی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم آﯾﻼن ﮐﻮردی ،ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺑﺤﺮاﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده-

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﺷﻤﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ

از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ در ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد و از آن زﻣﺎن،
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ  ۷ .۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در داﺧﻞ ﺧﻮد ﮐﺸﻮر ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .از اول ﻣﺎرس
 ۱ .۹ ،۲۰۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهی ﺳﻮری در ﺗﺮﮐﯿﻪ و ۱ .۲ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻟﺒﻨﺎن ،ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﻒ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭘﺎرﺳﺎل در ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ – ﺗﻤﺎم  ۲۸ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ -ﺗﻨﻬﺎ  ۶۲۸۰۰۰درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪ  .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی اروﭘﺎ
دادهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﺳﻔﺮ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ،از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ۶۸۰۰۰۰ ،
ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه وارد اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ:
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ،ﺑﯿﻦ  ۸۰۰۰۰۰ﺗﺎ  ۱٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ا ﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮده ،ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴وارد اﺗﺤﺎدﯾﻪی
اروﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ۰٫۰۳ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اروﭘﺎ ﻫﻨﻮز ﺟﺎ دارد.

ﺑﻪرﻏﻢ ﻟﻔّﺎﻇﯽ ﺑﯽاﻣﺎن و ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﮑﺮر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎده و ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد
در اروﭘﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ و ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ "ﺑﺤﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت" در اروﭘﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐ ّﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ز ﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن وارد

غ ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﭘﻨﺎهﺟﻮﯾﺎن از آﻟﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ،و در
ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﻠﻮ ِ
درﺟﻪی اول ﺳﻮﺋﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهی  ۸۰۰۰۰۰ﺗﺎ ۱ .۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺑﺮای آﻟﻤﺎن
ﺗﺎ ژاﻧﻮﯾﻪی  ،۲۰۱۶ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻋﻬﺪهی ﺟﺎی دادن و ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ

ﺗﻌﺪاد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﺎره زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺸﮑﻞ اروﭘﺎ ،در واﻗﻊ" ،ﺑﺤﺮان" آن ،ورود اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ.
از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،۲۰۰۰رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،اﺣﺰاب ﺿﺪﻣﻬﺎﺟﺮ و دﺳﺖراﺳﺘﯽ را دﺳﺘﻪدﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ

ن ﺑﻬﺘﺮ ؛ در
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ :در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ ؛ در داﻧﻤﺎرک ،ﺣﺰب ﻣﺮدم داﻧﻤﺎرک ؛ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎ ِ
ﺳﻮﺋﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ؛ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻓﻨﻼﻧﺪیﻫﺎی واﻗﻌﯽ ؛ در ﯾﻮﻧﺎن ،ﻃﻠﻮع زرّﯾﻦ ؛ و در ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻓﻼﻧﺪریﻫﺎ .ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای دال ﺑﺮ اﻓﻮل ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ اﺣﺰاب وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻓﻨﻼﻧﺪ،
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻧﺮوژ ،اﺗﺮﯾﺶ ،و ﺳﻮﺋﯿﺲ ،اﺣﺰاب ﺿﺪﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ

ﻼ ﺑﻪ راﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪ و در ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﺣﺰب
ﯾﮏﭼﻬﺎرم آراء را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﺎﻣ ً

ﺿﺪﻣﻬﺎﺟ ِﺮ ﻣﺮد ِم ﺳﻮﺋﯿﺲ  ۲۹ ،درﺻﺪ آراء را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .اﺣﺰاب ﺿﺪﻣﻬﺎﺟﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ )ﻓﻨﻼﻧﺪیﻫﺎی واﻗﻌﯽ( ،و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺐ اﯾﻦ اﺣﺰاب اﺳﻼمﻫﺮاﺳﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻧﺌﻮﻧﺎزیاﻧﺪ )ﻃﻠﻮع زرﯾﻦ ،دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی و ﺟﺒﻬﻪی ﻣﻠﯽ ( .اﻏﻠ ِ

ن ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻔﺎوت دارد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻨﻮز از ﯾﻬﻮدیﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .وﺟﻪ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎ ِ
اﺷﺘﺮاک ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﺣﺰاب ،ﺑﺎور راﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮدهی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮان از آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی "ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻠﯽ" آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی آﻧﻬﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮ ِد
اروﭘﺎ را وﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎورِ راﺳﺦ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺮاﺳﯽ ،ﺗﺮس و ﻧﻔﺮت از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،
ﻟﻬﺴﺘﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  -ﮐﻪ در ﺣﺎل روﻧﻖ روزاﻓﺰون اﺳﺖ -ﺑﯽﻫﯿﺎﻫﻮ ﭘﺬﯾﺮای ﺻﺪﻫﺎﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ

از درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺮق ا ﮐﺮاﯾﻦ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ -و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از
ﺳﻮریﻫﺎ ﯾﺎ ارﯾﺘﺮهایﻫﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ

درﺑﺎرهی ﺗﻌﺼﺐ در داﻧﺸﮕﺎه ورﺷﻮ ۶۹ ،درﺻﺪ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻫﺎﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎنﻫﺎی "ﺑﺤﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت" ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ درﮔﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎ آب ،ﻏﺬا و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ورود ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮشآﻣﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ،و درﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ روی آﻧﻬﺎ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﺗﻮرﯾﮏ "ﺑﺤﺮان" ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن

ﺣﺮفﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ رﻫﺒﺮان راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﮑﺘﻮر ارﺑﺎن ،ﺟﯿﻤﯽ آ ﮐﺴﻮن ،ﺧﯿﺮت وﯾﻠﺪرز ،اوﻟﯽ اﯾﻤﻮﻧﻦ ،و

ﻣﺎرﯾﻦ ﻟﻮﭘﻦ( را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻟﻮﭘﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺷﻐﺎل آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزیﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.

آﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎ "ﻫﺠﻮم آوردهاﻧﺪ" ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺼﺎرﻫﺎ "ﯾﻮرش ﺑﺮدهاﻧﺪ" ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﮑﺮی ﮐﻪ از ذﻫﻨﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ،وﺟﻮد ﻣﺮزﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎل در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ آﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ اُﯾﻮﻻﻧﺪ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺘﻮﻧﯽ ،را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .او را ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از

ﺣﺰب ﺣﺎ ﮐﻢ ،ﺣﺰب اﺻﻼح ،اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ؛ وی اﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺰب ﺟﺪﯾﺪش ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺠﻮم ﺗﯿﺮهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی او ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻫﺎﻟﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ،
ﺗﻬﺪﯾﺪی آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﺑﻘﺎی "ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن" اﺳﺖ .در واﻗﻊ او در ﺑﺎرهی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر از اﺻﻄﻼح
"ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن" اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ وی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ او را دﯾﻮاﻧﻪی راﺳﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ وی

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ۴۰۰ ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﺪﮔﺎن اﺳﺘﻮﻧﯽ ،در روﺳﺘﺎی ﮐﻮﭼﮏ واو رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از
اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی آن ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺗﻦ
از ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﺪرس ﺑﺮﯾﻨﮓ ﺑﺮﯾﻮﯾﮏ ،راﺳﺖﮔﺮای ﻣﺘﻌﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ  ۷۷ﻧﻔﺮ در ﻧﺮوژ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در زﻧﺪان اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را آﺗﺶ زدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن

ﺷﺪ .ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ۵۰ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎل و  ۱۳ﮐﻮدک ،از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ و آزار و اذﯾﺖ ﻣﺪاوم ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ در ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و اﺳﻠﻮوﻧﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و

ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ درﺑﺎرهی ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی  ۱۶۰۰۰۰ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه و ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ در  ۲۸ﮐﺸﻮر
ﻋﻀﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﯾﻮﯾﺪ ﮐﺎﻣﺮون ،ﭘﺲ از اﻋﻼم "ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی" در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش  ۲۰۰۰۰ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﺳﻠﻮاﮐﯽ ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ  ۲۰۰ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ
را ،ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدن ،ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺿﺪﻣﻬﺎﺟﺮ اروﭘﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اروﭘﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ،در ﻫﻔﺘﻪی اول ﻣﺎه اوت ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮی  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ در ﺷﻬﺮ اوﻟﻮ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دو
ﻣﻈﻨﻮن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﻧﺎم و ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺒﺮی ﭘﺨﺶ ﺷﺪ :ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮﻧﺪ.

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮی در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﯾﮑﯿﺎ در ﺷﻬﺮ واﺳﺘﺮاس در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺎﯾﺖ در روز روﺷﻦ رخ
داد و ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ ،ﻧﺎم و ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﻠﻨﯽ ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻨﻼﻧﺪ،
ﺧﺒﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ :ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧﯽ در ﻫﻤﺎن اﻃﺮاف
ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی داﻋﺶ ،ﺳ ِﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺷﯿﻮع ﺣﺪس و ﮔﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺎرهی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﺠﺎوزان ،در

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن ﺗﺠﺎوز ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪاد .در ﺳﻮﺋﺪ ،ﻋﺎﻣﻼن

ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ آن زن و ﻓﺮزﻧﺪش ﭼﺎﻗﻮ ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﯾﺪه
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ در آن روز رخ داد ،ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ داﻋﺶ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﺼﻮرات ،اﯾﺪهﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت در ذﻫﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺿﺨﯿﻢ و ﭼﺴﺒﻨﺎ ک روی ﻫﻢ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮﺗﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯽ ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از وﺟﻮدش ﺑﯽﺧﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﻨﻄﻖ ،اﺳﺘﺪﻻل ،ﺣﻘﯿﻘﺖ و دروغ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ ﺗﺮس اﺳﺖ.
در ﯾﮑﯽ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﺮاﻗﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻠﺴﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﻮاﻧﻪی ﻣﯿﺪان آزادی ،ﺑﺎ ﻣﺮدی آﺷﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎﻟﻤﻮ ،در ﺟﻨﻮب ﺳﻮﺋﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﺳﺖ .او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ رواﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻋﺪ و ﮐﻠﻤﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
رواﯾﺖ او در ﺑﺎرهی ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﮔﺮوه ﻧﯿﻤﻪﺟﻬﺎدی ﺧﺸﻨﯽ او را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ

ﻣﯽاﻓﺘﺪ .او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و واﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﮐﺸﺘﻦ
ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،و ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ .ﻧﻮار وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻘﺎب ﺑﺮ ﭼﻬﺮه دارﻧﺪ و ﺳﺎ ﮐﺘﻨﺪ؛

ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار و دورﺑﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .او دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺣﺮفﻫﺎی او ،ﮔﺎوی ﻣﺎغ ﺑﻠﻨﺪ و
اﻧﺪوﻫﻨﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
ﺑﺮﮔﺮدان :ﻫﺎﻣﻮن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری

