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آواره  میلیون   60 از  بیش  متحد  ملِل  سازمان  در  بشر  حقوق  عالی  کمیساریای  تحقیقات  طبق 

تشکیل  کودکان  را  آنها  از  نیمی  است.  افزایش  به  رو  تعداد  این  و  هستند  فرار  حال  در  دنیا  کل  در 

می دهند. بیشتر آن ها از کشورهای سوریه، افغانستان، عراق و سومالی می آیند و بیشتر آن ها در 

مناطق داخلی کشورهای خودشان آواره شده اند. تنها بیست میلیون از آن ها قادر به ترک کشوری 

که از آن فرار می کنند شده اند. از آغاز سال ۲0۱۵ تا آگوست ۲0۱۵ تنها ۲۵6۹۳۸ پناهجو در آلمان 

در  بوده اند.  سوریه  کشور  از  درصد   ۲۲ به  قریب  تنها  آن ها  میان  از  و  داده اند  پناهندگی  درخواست 

مجموع ۲۸ درصد پناهجویانی که در آلمان درخواست پناهندگی داده اند از آلبانی و کوزوو می آیند 

و ۸ درصد از صربستان. از لحاظ آماری عراق با قریب به 6 درصد، افغانستان ۵ درصد، مقدونیه ۴ 

درصد، اریتره قریب به ۳ درصد، بوسنی و هرزگوین ۲ درصد و پاکستان 6/۱ درصد در مراتب بعدی 

قرار دارند. چیزی حدود ۲۲ درصد باقی مانده نیز از مابقی کشورها هستند. بر اساس آمارها تعداد 

شرایط  در  پناهجویان  بیشتر  و  است  افزایش  به  رو   )۲0۱۱( سوریه  داخلِی  جنگ  شروع  از  آوارگان 

فعلی در کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران و اتیوپی حضور دارند. به طور معمول ورود 

می کنند_  طی  که  زمینی ای  و  دریایی  مسیِر  بودن  مناسب  علت  _به  تابستان  فصل  در  پناهجویان 

از  بعد  و  دنیا  پردرآمِد  کشور  چهارمین  و  اروپا  پردرآمد  کشور  اولین  عنواِن  به  آلمان  می گیرد.  شدت 

آمریکا و روسیه سومین کشور تولید کننده ی اسلحه در دنیا با بیشترین »تقاضای پناهندگی« مواجه 

است. از دالیل این مساله غیر از اقتصاد قدرتمند آلمان در اروپا و جهان مسیر ساده تر زمینی رسیدن 

به آلمان برای پناهجویانی ست که از مسیر یونان در حال حرکت اند. بر اساس تحقیقات موسسه ی 

ام.دی. آی در آلمان اما این کشور با توجه به در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، مساحت و میزان 
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اروپا  در  پناهنده  پذیرش  هشتم  تا  ششم  رده ی  در   ۲0۱۴ سال  پایان  در  اروپایی  کشورهای  جمعیت 

بوده است و در مقیاس جهانی این رقم به سیزده تا پانزده می رسد.

با  را  پناهجویان  بی جواب  و  باز  پرونده های  رقم  بزرگترین   ۲0۱۴ سال  پایان  تا  همچنین  آلمان 

۱۷0هزار پرونده ی رسیدگی نشده، داراست.۱

از  آوارگان  دربرگیرنده ی  درصد های  همچنین  و  آلمان  خاِک  به  رسیده  آوارگان  دقیق  آمار  دادِن 

مناطق مختلف را از این جهت الزم دانستیم که تحریف این آمار و تخمین آماری ۸00000 آواره ای 

که به خاک آلمان می رسند )قرار است برسند( توسط منابع آماری و کالن رسانه های آلمان در اواسط 

پذیرش  مساله ی  به  نسبت  را  اروپا  اتحادیه ی  آن  تبع  به  و  آلمان  سیاسی  فضای   ۲0۱۵ تابستان 

پناهجویان به شدت تحت تأثیر قرار داد.

همانطور که در آمار باال آمده است از آغاز جنگ داخلی در سوریه تعداد آوارگان در حال فرار روند 

رو به رشدی داشته و این مساله از سال ۲0۱۱ شروع شده  است اما سیاست های مربوط به پذیرش 

پناهجویان در این چند ساله ی اخیر در آلمان تغییر خاصی نکرده بود. نتیجه این که آلمان روز به روز 

با تقاضای پناهندگی بیشتری مواجه می شد و بر تعداد کسانی که بی پاسخ می ماندند، اضافه می شد 

و همینطور تعداد کسانی که پاسخ می گرفتند، به دلیل پذیرش پناهجویان سوری با توجه به مساله ی 

جنگ داخلی در سوریه هم با رشد نسبی روبه رو بود. اما آن چه مشخص است این بود که سیاست 

مشخصی برای »پذیرش پناهندگان« بیشتر در نظر گرفته نشده بود.

به  توجه  با  که  تعدادی  دنیا،  سراسر  در  فرار  حال  در  آوارگان  آمار  به  دقیق  نگاهی  با  دیگر  بیان  به 

توانایی  دوبلین  قوانین  به  توجه  با  که  تعدادی  و  می رسند  اروپا  مرزهای  به  فرار  سخت  مسیرهای 

آوارگانی ست  تعداد  از  پایین تر  مراتب  به  داشت  خواهند  را  آلمان  در  پناهندگی  درخواست  ارایه ی 

که در حال حاضر در مسیر حرکت به سمت اروپا و مشخصن آلمان هستند. در اینجا ما با این سؤال 

درخواست   ۲0۱۵ سال  پایان  تا  بود  قرار  که  هزارپناهجویی   ۸00 تخمینی  عدد  که  می شویم  مواجه 

پناهندگی خود را در آلمان به ثبت برسانند از کجا آمد؟

در تابستان سال ۲0۱۵ هنوز چیزی از رسیدن بخشی از »سیل آوارگان« در حال حرکت به سمت 

پذیرش  به  مربوط  سیاسی  بحث های  به  پا  هزار  هشتصد  »تخمینی«  عدد  که  بود  نگذشته  آلمان 

پناهندگان باز کرد. این عدد تخمین جمهوری فدرال آلمان بود در رابطه با میزان آوارگانی که تا پایان 
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»اعالم  توضیح  مباحث  این  در  نیز  عدد  این  مشخص  نقش  و  برسند  آلمان  به  بود  قرار   ۲0۱۵ سال 

ناتوانی« جمهوری فدرال آلمان از پذیرفتن و ِاسکان این »همه« پناهجو بود. در اواسط آگوست 

۲0۱۵ وزیر داخلی آلمان از حزب حاکم دموکرات مسیحی اعالم کرد: »آلمان توانایی پذیرش این 

که  بود  کرده  درخواست  ادامه  در  و  است«)۲(  زیاد  آلمان  برای  تعداد  این  و  ندارد  را  پناهجو  تعداد 

تقسیم  اروپا  اتحادیه ی  مختلف  کشورهای  در  را  پناهجویان  این  بیشتری  همبستگی  با  باید  »اروپا 

کند.«)۲( در  واقع عدد تخمینی ۸00 هزار نه برای توضیح سیاست های پذیرش پناهجویان و سهل 

کردن قوانین مربوط به آن بلکه بیشتر در جهت توضیح قوانینی بود که هم اکنون در آلمان در حال 

کردن  سخت تر  همینطور  و  پناهجویان  به  رفاهی  خدمات  کاهِش  جمله؛  از  هستند  شدن  تصویب 

قوانین مربوط به پذیرش پناهندگی.)۳(

آمار  با  مواجهه  مساله ی  به  نسبت  آلمان  سیاسی  فضای  تغییر  و  آمار  این  مورد  در  کلی  مشاهدات 

رو به رشد پناهجویانی که به آلمان می رسند یک چیز را مشخص می کند و آن این که نهاد سیاست 

چه در سطح کالن و چه در سطوح و الیه های مختلِف زیریِن جامعه از اواسط تابستان ۲0۱۵ دیگر 

در  کند.  برخورد  اهمیت  فاقد  و  جانبی  امری  مثابه  به  پناهجویان  مساله ی  به  نسبت  نمی توانست 

سطح کالن دولت با مساله ی ِاسکان و تغییرات اجتماعی حاصل از بیشتر شدن تعداد پناهجویان 

مواجه بود، و در سطح جامعه فعالیِن سیاسی و جامعه ی دگراندیش باید نسبت خود را با اتفاقی که 

در سطحی بزرگ تر در سیاست کالن کشور در حال روی دادن بود، مشخص می کردند. سیاست از 

باال به توجیه کاستی های همیشگی خودش این بار در مواجهه با امری مشغول بود که با »فاجعه« 

خواندِن آن قرار بود به شکلی مجرد )مثل فجایع طبیعی چون سیل و زلزله( مورد بررسی قرار بگیرد، 

درست از همین جهت بود که رقم های تخمینی باالی پناهجویان بدون اشاره به تفاوت های قانونی 

این  حال اینکه  می گرفت.  قرار  »بحران«  مثل  کلماتی  کنار  در  همیشه  پرونده هایشان  بررسی  در 

»بحران« حتی قبل از سیر صعودی میزان پناهجویان رسیده به خاک اروپا وجود داشت. از همین 

جهت هم بود که همیشه میان »پناهجو و پناهجو« با توجه به کشوری که از آن می آمد و خاستگاه 

سیاسی/طبقاتی اش فاصله گذاری می شد.

پس چه مساله ای وجود پناهجو و مسايل و مصائبش را اینبار تبدیل به »مساله«ی اصلی کرد؟ 

کاملن  سد  دیگر  اروپا  ساختاری  و  شده  برنامه ریزی  و  مدون  هراِس«  »سیاسِت  که  بود  این  مساله 
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مقاومی برای »کنترل« میزان بومی و غیربومی های اروپای مرکزی و در این جا به خصوص آلمان 

نبود. دیگر مرزهای هفت خوان رستم گونه ی طراحی شده از آغاز پروسه ی »فرار« تا »ماندن در 

کنترل  پاسخ گوی  سخت«  شرایط  در  انتظار  سال های  و  پناهندگی  پاسخ  گرفتن  طویِل  صف های 

مثل  نژادپرستانه ای  قوانین  و  مدیترانه  دریای  در  شده  دفن  جنازه های  حتی  دیگر  نبودند.  وضع 

فرونتکس  مثل  پناهجویان(  برابر  در  اروپا  از  )حفاظت  سدسازی ای  پروژه های  و  المپدوزا)۴( 

پلوس)۵( نیز پاسخ گوی کنترل میزان پناهجویان نبود. آمار پناهجویان رو به رشد بود و درصد زیادی 

از آن ها از مناطقی می آمدند که جنگ در آن ها با شعله ی اسلحه های آلمانی افروخته می شدند و فقر 

در آن ها با پروژه های اقتصادی اروپا افزایش می یافت.

از طرفی دیگر از اواسط سال ۲0۱۲ آلمان با یک موج نسبتن متفاوت و بزرگ جنبش پناهجویی 

و  آلمان  بایرِن  ایالت  در  وورتسبورگ  دورافتاده ی  کمپ   از  که  پناهجویی ای  جنبش  شد.  مواجه 

ادامه ی  در  رهسپار  محمد  نام  به  پناهجویی  خودکشی  از  بعد  کمپ  آن  پناهجویان  غذای  اعتصاب 

در  پناهجویی  اعتصابات  و  چادرها  به  دامنه اش  و  شد  آغاز  پناهجویان  زنجیره وار  خودکشی های 

برلین کشید و در ادامه ی منطقی خودش جنبش های پناهجویی ای نظیر جنبش المپدوزا و اشغال 

مدرسه در برلین را داشت. جنبش هایی که گرچه این روزها بسیار به ندرت از آن ها یاد می شود اما 

آن زمان مساله ی نسبتن قدیمِی شرایِط طاقت فرساِی پناهجویاِن در انتظار پاسخ را به یک گفتماِن 

برداشته  باید  اروپا  »دیوارهای  آمدند«،  خوش  »پناهنده ها  مثل  شعارهایی  کردند.  تبدیل  سیاسی 

می شدند،  داده   سر  هم  این  از  پیش  این که  با  دارند«  ماندن  حق  پناهجویان  »همه ی  و  شوند« 

مشخصن به واسطه ی جنبش های پناهجویی آغاز شده از تابستان ۲0۱۲ به گفتمان سیاسی موجود 

در آلمان وارد شدند و نهاد سیاست در آن زمان حتی در سطح کالن یعنی پارلمان آلمان، مجبور به 

پاسخگویی )هر چند سطحی، بسیار ناچیز و با روش های همیشگی برای از میان بردن جنبش( به 

اعتراضات شد.

بررسی این مساله از این جهت حائز اهمیت است که می تواند دوقطبی شدن فضای سیاسی آلمان 

در رابطه با مساله ی پناهجویان در شرایط فعلی را توضیح بدهد. در واقع آنچه که امروز در مقابله با 

و  جامعه  سطح  در  پناهجویان  مساله ی  سر  بر  تضاد  شکل  در  و  خرد  صورت  به  کالن  سیاست های 

در راستای زیر سؤال بردن سیاست های ضدپناهجویی دیده می شود؛ میراث جنبشی است که این 
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روزها کمتر از آن یاد  می شود. بازگویی و بازخوانی این مساله این نکته را برای ما مسجل تر می کند 

که دو قطبی شدن فضای سیاسی آلمان در این روزها حاصل واکنش های شیمیایی بین متضاد ها 

نیست بلکه همیشه آنچه که به صورت مقاومت، هرچند مقاومتی ضعیف و ناکارآمد، در سطح جامعه 

دیده می شود ردی از تالش جان کاِه فرودستان و ستم دیده گان در راستای احقاق حقوق شان دارد.

پناهجویی  اقامت گاه های  به  راسیستی  حمله های  میزان  افزایش  به  راستا  همین  در  می توان 

به  راسیستی  حمالت  میزان  آلمان  در  رسمی  منابع  توسط  شده  اعالم  آمار  اساس  بر  کرد.  اشاره 

این  میزان  با  مقایسه  در  رقم  این  که  شده  اعالم  مورد   ۳۴0  ،۲0۱۵ آگوست  پایان  تا  پناهجویان 

حمالت در کل سال ۲0۱۴ دو برابر بوذه است.)6( این مساله را نیز نمی توان مجرد و بدون در نظر 

گرفتن فضای سیاسی موجود نسبت به پناهجویان بررسی کرد. در شرایطی که بلند گوهای رسمی 

بیش از یک دهه است که این بار به شکلی نوین خارجی ها را به دو بخش »خوب« و »بد« نقسیم 

کرده اند و در قسمت خوب ها خارجی های اروپایی، غیر مسلمان، ادغام شده، و از لحاظ اقتصادی 

فقرزده ی  و  جنگ زده  پناهجویان  بد ها  قسمت  در  و  داده اند  جا  را  »کارآمد«  با منطق سرمایه داری 

افزایش  را،  ادغام نشدنی  قریب  احتمال  به  مسلماناِن  همینطور  و  خاورمیانه ای  آفریقایی،  غالبن 

تنها  اسالم،  ضد  قالبی  در  اغلب  ضدپناهجویی،  گفتمان های  گسترش یافتن  و  راسیستی  حمالت 

به  تنها  مدت  این  در  سیاست مداران  اما  است.  کالن  سطح  در  گفتمان ها  این  جانبی  اثرات  از  یکی 

جانبی بودن اثر این گفتمان ها در فضای سیاسی و در بازنمایی تروریستی اش علیه پناهجویان اکتفا 

نکرده اند و بارها برای توضیح قوانین سختگیرانه ی پیشنهادِی در حال وضع خود به افزایش این 

حمالت و از بین رفتن »تعادل« فضای سیاسی در سطح جامعه اشاره کرده اند.

»سیل  با  مواجهه  در  آلمان  از  خوب  تصویر  که  آنجا  در  نه،  که  زد  فریاد  باید  میان  این  در  پس 

پناهجویان« ساخته شده است نیز آواره ی امروزی از خاک سوریه و اریتره مفاهیمی یکسان نیستند. 

آواره ی کوزوویی اصلن به عنوان آواره به رسمیت شناخته نمی شود. دالیل فرار این آواره ها هرگز 

به درستی بررسی نمی شوند. چرا که اگر مبنای بررسی پرونده های پناهجویان واقعن دالیل فرار 

قرار بگیرد حتی در کوزووی امروز و پس از جنگ هم رد پای همراهی اروپای مرکزی با مافیای ضد 

مردمی در جکومت دیده می شود. منطق نابرابری تا درهم نوردیدن مرز نام آواره به اقتضای جغرافیا 

و خاستگاه سیاسی، اجتماعی و طبقاتی ای که از آن می آید، نفوذ کرده است. آواره ی عراقی امروز 



8

روزگار پناهندگی به زبان اعداد

از ما می پرسد؛ با اینکه کشور او بیش از یک دهه و پس از حمله ی آمریکا به عراق ناآرام است؛ چرا 

سوریه در اولویت قرار گرفته است؟ چه کسی می خواهد میزان آوارگی این ها را با هم مقایسه کند 

و به یک سوری بگوید تو آواره تر از یک افغانستانی هستی؟ وقتی آلمان در اواسط تابستان ۲0۱۵ 

صدق  ثانوی  اطالع  تا  برسند  آلمان  به  که  سوری ای  آوارگان  برای  دوبلین  قانون  که  کرد  اعالم 

نمی کند در  واقع با یک تیر دو  نشان زد. هم نام خودش را به عنوان کشوری مهربان در برابر آوارگان 

جا زد و با رقم هشتصد هزار نفر آنقدر بازی کرد که همه ی دنیا مشغول کف زدن برایش بشوند و هم 

به آوارگان اعالم کرد که آواره با آواره برابر نیست چنانچه هرگز اینطور نبوده است. این یک مسابقه  

باز  را  دوبلین  قوانین  و  مدیترانه  دریای  با  شده ام  کشیده  سیم خاردار  مرزهای  لحظه ای  من  است. 

می کنم و تو تا می توانی بدو. خودت را سوری جا بزن. اگر عرب نیستی که بتوانی خودت را سوری 

جا بزنی به من مربوط نیست. اگر من فهمیدم که تو یک عرِب غیر سوری هستی و خودت را سوری 

جا زده ای، از من سواستفاده کرده ای. اگر از روی رنگ پوستت معلوم می شود که سوری نیستی هم 

باز به من مربوط نیست. من آلماِن خوب و مهربان هستم اما نه آنقدر که همه ی شما را جا بدهم. 

همیشه اولویتی هست برای کنترل میزان شما، این بار قرعه به ناِم آواره ی سوری افتاده است. من 

اما آلمان خوب و مهربان هستم.

از طرفی دیگر کارکرد عدد هشتصد هزار در سطحی دیگر توجیه »ایجاد وضعیت اضطراری« نیز 

بود. حاال دیگر آوارگان از سطح حاشیه ی شهرها، جایی که قرار بود نگه داشته شوند تا دیده نشوند، 

به متن شهرها و راه آهن ها کشیده شده اند. جایی که همه ببینند آلمان چقدر با »موج پناهجویی« 

مواجه است و چقدر حق دارد که برای این همه پناهجو جا و آب و غذا نداشته باشد.

و  شده  ثبت نام  پناهجویان  و  آوارگان  غذایی  تأمین  و  ِاسکان  سیاسی  مسئولیت  که  بود  اینطور 

نشده به گردن بخشی از جامعه افتاد که دیگر با توجه به گفتمان های حاصل از جنبش پناهجویی و 

همینطور حساسیت سیاسی مساله با توجه به رشد راست افراطی و همینطور رشد میزان پناهجویان 

نمی توانست بی توجه بماند. اما در عین حال مساله قرار نبود دوباره به جنبشی سیاسی در ادامه ی 

۲0۱۲ بکشد پس پای خیریه ها به میان آمد. منطقی که سرمایه داری همیشه در جواب به بحران هایی 

که خودش تولید می کند به عنوان آلترناتیو فعالیت سیاسی جا می زند )با من و بحران هایم به طور 

خوش آمد گویی های  موج  کن(.  آرام  مسکن  با  را  درد  و  برو  خیریه ها  به  بلکه  نکن  مبارزه  ریشه ای 
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بی واسطه و بدون اعتراض سیاسی شروع شد. موج نمایش خوب ها در برابر بد ها، موج نشان دادن 

این که ما »راسیست نیستیم« و در این میان مساله ی پناهجو به حاشیه ی »زیاد بودن کمک های 

مردمی« -دروغ بزرگی که دولت و رسانه ها به آن دامن زدند- و ستایش از جامعه ی آلمان رفت. کار 

از ستایش خوبی مردم آلمان گذشت و به مادر ترزا خواندن مرکل هم کشید. تاچر نوین اروپا یکشبه 

از  حاصل  سیاسی  تضادهای  که  مستقلی  سیاسی  جنبش  نبود  در  خیریه ها  و  شد  ترزا  مادر  به  تبدیل 

سیاست های اروپا در مناطق جنگ زده و فقرزده را در رابطه با آوارگان همان مناطق برجسته کند، با 

برجسته کردن میزان کمک های مردمی و در ادامه ی آن رسانه ها و دولت با نشان دادن آلمان خوب 

در برابر آواره ی بی چیز، همه چیز را غیرسیاسی کردند. پیشینه ی سیاسی مساله ی پناهجویان به 

حاشیه رفت و مرکل و دولت آلمان که خود از مهمترین قانون گذاران اتحادیه ی اروپا و همینطور از 

مسئولین درجه ی اول وضع آوارگان از شروع جنگ و فقر تا دریای مدیترانه و مجارستان هستند، 

تبدیل به منجیان بزرگ عالم شدند. کار به سلفی گرفتن خیریه ها با غذاهایی که توسط کمک های 

مردمی جمع می شدند رسید و سمبل همین کار هم سلفی معروف مرکل با یک پناهجو بود یعنی ابژه 

کردن پناهجو تا سرحد ممکن در وضعیت اسفناکی که برایش درست کرده اند.

همه ی ما تصویر آن روزنامه نگار مجار که پا جلوی پای یک آواره انداخت و البته که اخراج شد را 

به خاطر داریم. اینجا جایی است که راسیسم و استثمار اروپا خودش را در یک »چهره« می بیند و 

همه در برابر این چهره از خود »انزجار« نشان می دهند اما سؤال اصلی همچنان باقی است. بین 

سیاست های اروپا به رهبری آلمان در دریای مدیترانه، در خاک مجارستان و یونان، در صف های 

آیا  است؟  نهفته  عمده ای  تفاوت  چه  مجار  روزنامه نگار  آن  و  پناهجویان  ثبت نام  فرسایشی  طویل 

در  مدیترانه  دریای  در  می شوند،  بسته  و  باز  او  دستور  به  مرزها  که  جایی  در  مجارستان،  در  آلمان 

در  می کند،  افت  شدت  به  غرق شدن  حال  در  پناهجویاِن  به  کمک ها  او  سیاست های  با  که  جایی 

دیپورت  مرحله ی  در  و  می خوابند  هم  راه پله ها  در  پناهجویان  که  جایی  پناهجویی  اقامتگاه های 

دوبلین  قوانین  مشمول  کشورهای  یا  بالکان  ی  حوزه  کشورهای  به  و  می شوند  بازداشت  که  جایی 

که  پایی  از  غیر  چیزی  با  ما  آیا  می کند؟  مجار  روزنامه نگار  آن  کار  از  غیر  کاری  می شوند  برگرداننده 

جلوی آواره قرار می گیرد تا بیفتد و به مقصدش )یک زندگی کمی آرام تر( نرسد مواجه هستیم؟
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پانوشتها:

اینجا و اینجا  ۱

اینجا  ۲

اینجا  ۳

اینجا  ۴

اینجا  ۵

اینجا  6

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html
http://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/zahl-der-fluechtlinge.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article145418838/800-000-Fluechtlinge-sind-fuer-Deutschland-zu-viel.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-09/bundestag-debatte-asyl-gesetze-deutschland
http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/europaeische-fluechtlingspolitik-lampedusa-seenot-illegale-einreise-schleuser/
http://www.wienerzeitung.at/dossiers/asyl/europas_grenzen/657301_Frontex-Plus-Grenzschutz-statt-Rettungsmission.html
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-02/asyl-fluechtlingsheime-uebergriffe-zahl-steigend
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