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   بین الملل  

کمبود مالی، مانع پذیرش پناه جویان 
 کمیته پناهندگان سازمان ملل کمبودهای مالی این نهاد 
را بزرگ ترین مانع رس��اندن کمک های ضروری 
به حدود چهار میلیون پناهنده سوری در منطقه 
و بیش از 20 میلیون نفر از س��اکنان کشورهای 

میزبان این پناهندگان دانست.
 آنتونیو گوترز کمیسار ارش��د کمیته پناهندگان 
سازمان ملل با انتشار گزارشی از وضعیت پناهندگان 
سوری پراکنده درکشور های مختلف خاور میانه گفت که 
تا کنون فقط 23 در صد یعنی حدود یک میلیارد دالر از مجموع 
چهار میلی��ارد و 500 میلیون دالر بودجه درخواس��تی ب��رای کمک به این 

پناهندگان تامین شده است.
وی با اشاره به این که امکانات مالی موجود به هیچ وجه برای پاسخ به نیاز های 
این پناهندگان کافی نخواهد بود تاکید کرد، کمبود امکانات مالی در ماه های 
آینده خطرات زیادی را برای پناهندگان سوری و دشواری های زیادی را برای 

این نهاد در ارائه کمک های ضروری به آن ها بوجود خواهد آورد.
کمیسار عالی پناهندگان سازمان ملل یکی از اثرات مستقیم این کمبودها را 
کاهش سهمیه کمک های غذایی به بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر از 
این پناهندگان ذکر کرد و گفت همین مسئله موجب محرومیت 750 هزار 

کودک سوری از تحصیل در سال جاری بوده است.
آنتونیو گوترز از جمله دشواری هایی که در دسترس نبودن بودجه کافی برای 
این نهاد و پناهندگان سوری به بار آورده، باال رفتن هزینه کمک های در مانی 
و بهداشتی برای این پناهندگان و ساکنان مناطق میزبان آن ها دانست و گفت 
که درحال حاضر بیش از 70 هزار نفر از زنان باردار سوری با خطر زایمان های 

غیر بهداشتی و زیان بار رو به رو هستند.

 سرپیچی اروپایی ها 
از قوانین سازمان ملل 

اتریش با انتقاد ش��دید از تصمیم مجارستان مبنی بر توقف 
اس��تفاده از یکی از قوانین اصلی اتحادیه اروپا درباره 
پناهندگی، این تصمیم را غیرقابل قبول دانست و 

درباره پیامدهای آن هشدار داد. 
بوداپست اعالم کرد دیگر از یکی از قوانین مربوط 
به پناهندگ��ی اتحادیه اروپا اس��تفاده نمی کند. 
بر اس��اس قانون مورد نظر مجارس��تان، تقاضای 
پناهندگی یک مهاجر باید در کشوری از اتحادیه اروپا 
مورد بررسی قرار گیرد که آن مهاجر نخست وارد آن شده 
است. سباستین کروز، وزیر امور خارجه اتریش در تماس تلفنی با »پیتر ژیارتو« 

گفت: »اتریش نمی تواند این تصمیم را بپذیرد.«
به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، مجارستان ورود گسترده مهاجران به 
خاک خود را علت این تصمیم گیری دانست. سخنگوی دولت این کشور نیز 
گفت: »همگی ما آرزوی راه حلی برای معضل ورود مهاجران به اروپا را داریم، 

اما ما باید از منافع کشور و ملت خود نیز دفاع کنیم.« 

بزرگ ترین اردوگاه پناهندگان در جهان 
اردوگاه موس��وم به »دداب« در کشور کنیا که تقریبا 25 سال 
پیش برای اس��کان خانواده های سومالیایی دایر شد، 
بزرگ ترین اردوگاه پناهندگان جهان محس��وب 
می شود. دولت کنیا اخیر هش��دار داده است این 
اردوگاه را برخواهد چید. به گفته مقام های کنیایی، 
این اردوگاه تهدیدی برای امنیت ملی کنیا است، 
به طوری که تروریس��ت های الشباب از آن برای 
طراحی حمالت خود اس��تفاده می کنند. اگرچه این 
اردوگاه در ابتدا به عنوان یک محل اس��کان موقت برای 
شهروندان سومالیایی گریزان از جنگ داخلی در این کشور بنا شد، درگیری ها 
در این کشور هیچ گاه پایان نیافت و با پیدایش گروه های تروریستی از جمله 

الشباب که با القاعده در ارتباط هستند، بر شدت آن افزوده شد.
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کشــــورهای 
مختلـف شـاهد 
بزرگ ترین موج 
پناهندگی از زمـان آغاز ثبت سـوابق در پرونـده مهاجرت و 
پناهندگی بودند. بر اساس گزارش سازمان ملل که هفته گذشته 
منتشر شد، در سال 2014 بیشترین میزان آوارگی در کل جهان 
مشاهده شده اسـت. بر این اسـاس در هر 122 نفر از مردم 
جهان، یک نفر در کشور خود آواره شده و یا به دنبال پناهندگی 
در کشـور دیگری بوده است. اگر این 59.5 میلیون نفر، با هم 
جمع شده و در یک جا تجمع کنند، تبدیل به بیست و چهارمین 

کشور پر جمعیت دنیا خواهند شد. 

این روزها بحران پناهندگی در جهان، به بزرگ ترین بحران دنیا تبدیل شده 
و کشورهای زیادی را با خود درگیر کرده است.  در کمتر از ده سال، تعداد 
پناهندگان در سراسر جهان در حدود 22 میلیون نفر افزایش داشته است. 
تعداد کسانی که در طی سال های اخیر به دنبال پناهندگی بودند در طول 
چند سال گذشته به دلیل جنگ پدید آمده در سوریه، و میزان درگیری ها 
در آفریقا افزایش داشته است. در سال گذشته که در طول آن 7.3 میلیون 
پناهنده جدید ثبت شده اند، رکورد میزان پناهندگان به شدت باال رفته است 

و تاکنون دنیا چنین شاهد آوارگی مردم نبوده است. 
تنها تعداد محدودی از کش��ورها هس��تند که بخش اعظمی از جمعیت 
پناهندگان را تشکیل داده اند. اوضاع جنگی در سوریه، افغانستان، و سومالی، 

باعث شده که این کشورها، نیمی از افراد آواره جهان را تشکیل  دهند. 
البته بع��د از جنگ های پیاپی در منطقه خاورمیانه و آفریقا و معضل مهم 
فعالیت های تروریس��تی در این کشورها،این مسئله دیگر شگفتی ای با 
خود همراه ندارد؛ چراکه  در حدود 9 نفر از 10 پناهنده ای که در کشورهای 
مختلف ثبت می شوند، از کشورهای کمتر توسعه یافته و اوضاع بد اقتصادی 
هستند. در همین اوضاع است که سازمان ملل خبر تکان دهنده دیگری 
را مطرح کرده است : »نیمی از تمام پناه جویان در تمامی دنیا را کودکان 

تشکیل می دهند.« 
در سال گذش��ته میالدی، سوریه باالترین میزان آوارگان و پناه جویان را 
به دنیا تحویل داد. در طول 30 س��ال گذشته، افغانستان باالترین میزان 
پناه جو در کل جهان را دارا بود اما جنگ در سوریه بیشترین میزان تأثیر را 
بر همسایگانش داشت. در همین راستا ترکیه به بزرگ ترین کشور میزبان 
پناه جویان تبدیل شد و در آمارهای بین المللی جای پاکستان را که همواره 

میزبان مهاجران افغانی بوده است، به خود اختصاص داد. 
این بحران انسانی در طول چند سال گذشته بزرگ ترین فاجعه اقتصادی را 
هم برای کشورهایی که مردمانشان آواره شده اند، داشته است. این وضعیت 
اقتصادی بر روی کمک های مالی که سازمان ملل به کشورهای مختلف 
در جهان ارائه می کند نیز تأثیرگذار بوده و میزان این کمک ها در طول چند 
سال گذشته از مبلغ 3.4 میلیارد دالر، از سال 2008 به 18.8 میلیارد دالر 
در سال جاری رسیده است. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، امسال قرار 

است سازمان ملل متحد درخواس��ت بودجه ای 20 میلیارد دالری برای 
پناه جویان باشد و این رقم تاکنون در طول تاریخ جهان سابقه نداشته است. 
کشورهای اروپایی در این میان باالترین میزان پذیرش پناه جویان را داشته 
و در طول سال گذشته میالدی بیش از 185 هزار نفر را در مسئله پناهندگی 

میزبانی کرده اند. 
انگلستان، ششمین کشور بزرگ میزبان پناه جویان در اروپا بوده است اما از 
میان 14 هزار و 56 پناه جویی که به این کشور رسیده اند، پرونده پناهندگی 
تعداد کمی از این افراد پذیرفته شده است. این تعداد در واقع 30 درصد از 
میزان پناهندگی در آلمان بوده است و در طول این مدت، در حدود 47.555 
نفر در آلمان پذیرش پناهندگی گرفته اند. در طول همین مدت از هر 3 نفری 

که توانسته اند پناهندگی در اروپا را بگیرند، یک نفر از سوریه بوده است. 

 بحران »کاالییس«
 در انگلستان آمارهای پلیس نشان می دهد که در طول سال گذشته میزان 
مهاجرت غیر قانونی به این کشور رشد چشمگیری داشته است.  بیشترین 
میزان مهاجران غیر قانونی از طریق دریا وارد انگلس��تان شده اند و تعداد 
دیگری نیز از طریق کامیون هایی که از فرانسه وارد انگلستان می شده اند، 

صورت گرفته است. 
قبل از اینکه بحران »کاالییس« در مسئله مهاجرت های غیر قانونی رخ 
دهد، انگلستان در منطقه بدفورد شایر، شاهد بازداشت شدن 36 مهاجر 
غیر قانونی بود و اوضاع در این منطقه ب��ا اعتصاب رانندگان کامیون به 

شدت متشنج شد.

بحران »کاالییس« بحرانی است که »کاالییس« شهر شمالی فرانسه 
در مرز انگلستان را در برگرفته و باعث شده است تعداد زیادی از پناه جویان 
به وسیله کامیون های باری به سمت انگلستان بروند. هفته گذشته این 
شهر شاهد اعتراضات وسیعی از سوی پناه جویان بود. آن ها که از طریق 
دریا توانسته بودند جان به در برده و وارد فرانسه شوند، در این شهر دستگیر 
می شدند اما مشخص نبود چه کش��ور اروپایی قرار است به آن ها اقامت 
دائم بدهد.  بسیاری از کش��ورهای اروپایی در جلسه ای که به میزبانی 
لوکزامبورگ برگزار شده بود، شرکت کرده و نظرات خود راجع به بحران 
پناهندگی را مطرح کردند اما در این میان تعدادی از کشورها نیز بودند 
که به دلی��ل مخالفت با افزایش میزان پناهندگی با عصبانیت جلس��ه 
لوکزامبورگ را ترک کردند. »متئو رنزی« نخس��ت وزیر ایتالیا یکی از 
خشمگین ترین نمایندگان اتحادیه اروپا در این جلسه بود و بر این عقیده 
بود که باال بردن میزان پناه جویان باید به نس��بت توانایی هر کشور در 
حوزه اقتصادی صورت بگیرد. او براین مسئله تاکید کرد که کشورهای 
اتحادیه اروپا باید به صورت مشترک این مسئله را بپذیرند که در حدود 
40 هزار پناه جو را میان تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی بپذیرند 
وگرنه تمام حرف ها و تالش ها در این زمینه بیهوده خواهد بود. در نهایت 
نمایندگان کش��ورهای اروپایی در ساعت 3 صبح روز جمعه گذشته به 
توافق نهایی در این زمینه رس��یدند. اما انگلس��تان باز ه��م در این باره 
اعتراض و انتقادات زیادی داش��ت. در این جلس��ه، انگلستان به شدت 
تحت فشار قرار گرفت که مسئولیت های خود در این زمینه را بپذیرد با 
این حال دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان با این طرح موافقت نکرد 

و طرح اتحادیه اروپایی در شرایطی تایید شد که انگلستان تنها به قول 
مساعدت در زمینه خدمات داوطلبانه به پناه جویان کمک کند. اعضای 
اتحادی��ه اروپایی بر این عقیده بودند که در ش��رایطی که هیچ کدام از 
کشورها نمی خواهند این تعداد پناه جو را بپذیرند، در نهایت باید قانون 
28 کشور اروپایی تغییر کند تا بتوان چنین جمعیتی را در قاره سبز جا داد. 
از نظر انگلستان تنها پذیرفتن این تعداد از پناه جویان در اتحادیه اروپا نیست 
که کار برای کشورهای عضو این اتحادیه را سخت می کند، نکته اصلی 
در این باره، چگونگی نجات دادن جان انسان ها در دریا است ؛مسئله ای 
که بزرگ ترین بحران اروپا تبدیل شده است. کامرون بعد از جلسه اعضای 
اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت که هم اکنون نیز نیروی 
دریایی انگلستان مش��غول تفحص دریا و پیدا کردن کسانی است که با 
قایق های مختلف به سمت انگلس��تان در حال حرکت هستند. از نظر او 
باید با بحران پناهندگی به صورت ریشه ای برخورد کرد. او خواهان توجه 
بیشتر سازمان ملل و دیگر قدرت های جهانی به مسایل آفریقا، مسلمانان 
روهینگیا و دیگر مراکزی شد که به بزرگ ترین صادرکنندگان پناه جو در 

دنیا تبدیل شده اند.

  سیاست های غربی عامل اصلی افزایش پناه جویان  
 موریس رن، مدیر اجرایی شورای پناهندگان سازمان ملل اما در این باره 
نظر دیگری دارد. او معتقد است که در نهایت این سیستم سیاست گذاری 
اتحادیه اروپا و آمریکا در منطقه خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا است که باعث 
تشدید میزان مهاجرت های غیر قانونی و درخواست پناهندگی در کل اروپا 
شده است. وی در گفت و گو با روزنامه ایندیپندنت افزوده است:»اتحادیه 
اروپا هر روز دیوار بلندتری به روی مرزهایش می کشد و تصمیم دارد اقدامی 
انجام دهد که مهاجران و پناه جویان برای رسیدن به کشورهای عضو این 
اتحادیه و در دریای مدیترانه، ریس��ک باالتری انجام داده و جان خود را 
بیشتر به خطر بیندازند.« وی همچنین تاکید کرده است: »اتحادیه اروپا با 
دیوار کشیدن در محیط پیرامونی خود و بستن درهای تمامی کشورها به 
سوی پناه جویان درواقع در شرایطی است که به نظر می رسد به خوبی از 
تاریخ درس نگرفته است. در طول دوران تاریخ سیاه اروپا، قدرت های غربی 
مانع خروج یهودیان از این قاره می شدند و حاال نیز مانع ورود پناه جویان 
آفریقایی و آسیایی به این قاره می ش��وند.« وی افزود:»ما نمی توانیم به 
سادگی چشمان خود را بر روی وقایع جهان ببندیم و با حصار کشیدن به دور 
مرزهای خود مانع ورود انسان ها به اروپا شویم. باید با حس انسان دوستی و 
ترحم به کسانی که جان خود را به خطر می اندازند تا در مکان بهتری زندگی 

کنند، برخورد کنیم.« 
در جلسه ای که در بروکسل برای حل بحران پناه جویان تشکیل شده بود، 
دونالد تاسک، رییس اتحادیه اروپایی نیز بیان کرد که 28 کشور عضو این 
اتحادیه نمی توانن��د به بهانه اقدامات داوطلبانه، هیچ کاری در این زمینه 
انجام ندهند. اکثر کش��ورهای اروپایی بار مسئولیت در قابل پناه جویان 
را نپذیرفتند اما »تاس��ک« در آخرین جلسه از آن ها خواست که به شرح 
اقدامات داوطلبانه پرداخته و عنوان کنند که چگونه می توانند برای اسکان 

این 40 هزار پناه جو کمک کنند. 

 اولین و مهم ترین نیاز بشر در 
یک کشور، نیاز امنیتی است و 
هر دولتی موظف است در قدم 
اول امنیـت را بـرای مـردم 
کشـورش تضمین کنـد.   از 
این رو، وقوع بحران  امنیتی در 
کشـورهای منطقه همچون 
عراق، سوریه، یمن و لیبی، شمار زیادی از مردم که سرپناه خود 
را از دست داده و هر لحظه جان خود را در معرض خطر می بینند، 
برای دست یابی به شـرایط بهتری به کشور دیگری مهاجرت 

می کنند؛ ولو غیر قانونی باشد.
  این دسـته از افراد، شاید در شـرایط ایده آلی زندگی نکنند، 
اما حداقل از امنیت برخوردار می شوند. با وجود این، مهاجرت 
پدیده ایسـت که موجی از مشـکالت و تأثیرات را، هم برای 
کشـور مبدأ و هم کشـور مقصد، خواهد داشـت. »پیرمحمد 
مالزهی« کارشـناس مسـائل بین الملل بر این باور است که 
مهاجـرت نیروهای متخصص از کشـورهای منطقه همچون 
عـراق و سـوریه، بیش از آنکه کشـور مقصد را دچـار ضرر و 
زیان کند، کشور جنگ زده را متحمل خسارت خواهد کرد، زیرا 
این کشـورها در دوران صلح به دنبال ترمیم زیرساخت های 
اقتصادی خواهد بود، اما نیروهای متخصص خود را در دوران 
جنگ از دسـت داده اسـت. این نیروها یا کشـته شدند و یا با 
مهاجرت به کشور اروپایی و دریافت اقامت، تبدیل به نیروی 

کار کشور مقصد شده اند.

 با بروز جنگ و بحران امنیتی در کشورهایی همچون، عراق، 
سوریه، یمن و حتی لیبی شاهد انفجار مهاجرت به کشورهایی 
همچون ترکیه و برخی از کشـورهای منطقه هسـتیم. این 
در حالیست که، مهاجرت آفریقایی هایی که در مناطق فقیر و 
مرکزی این کشور زندگی می کنند، همواره وجود داشته است. 

به چه دلیل عموم کشورهای منطقه ترجیح می دهند ترکیه را 
برای پناهندگی در نظر بگیرند؟ 

موج مهاجرت به کشورهای مدت هاست وجود داشته که اخیراً با بروز بحران 
امنیتی در بسیاری از کشورها شدت یافته است و کاماًل طبیعی است. طبیعتاً، 
اکثر کش��ورها به منظور دست یابی به رفاه و امنیت شغلی و آینده فرزندان 
به کشورهای اروپایی مهاجرت می کنند و اگر شرایط زندگی در کشور مبدأ 

سخت باشد، بی شک میزان مهاجرت از این کشورها بیشتر خواهد بود. 
از س��وی دیگر، به نظر می رس��د ش��مار زیاد پناهندگانی ک��ه تمایل به 
مهاجرت های قانونی، و حتی غیر قانونی، به کشورهای اروپایی دارند، بیشتر 
آفریقایی ها هستند که از کشورهایی با سطح زندگی پایین تری همچون 
سومالی و کشورهای آفریقای مرکزی و همچنین کشورهایی که درگیر 
جنگ هس��تند، همچون لیبی، تمایل به مهاجرت و پناهنده شدن به اروپا 
دارند و در این میان حضور مردمی از عراق و سوریه، و حتی یمن، کمتر دیده 
می شود. آفریقایی ها از این منظر که راحت تر می توانند خود را به اروپا برسانند 
و مسیر کوتاه تری تا مقصد دارند و همچنین رفاه در کشورهای اروپایی باالتر 
اس��ت، این کشورها را به عنوان هدف و مقصد انتخاب می کنند. از این رو، 
تالش می کنند خود را به سواحل ایتالیا رسانده و سپس به هر کشوری که 
در نظر دارند بروند. عالوه برای��ن، آنچه این تمایل را افزایش می دهد این 
اس��ت که اتحادیه اروپا نیز برای هر شخصی که به یکی از این کشورهای 
اروپایی وارد می شود، قوانین خاصی را دارد که امکان اخراج آن ها را از کشور 

مقصد کاهش می دهد.
با وجود این، در عراق و سوریه، موج زیادی از مردم این کشور به دلیل بحران 
امنیتی و شرایط فجیع انسانی، به دنبال آن هستند تا به کشور دیگری که 
حداقل نیاز امنیتی آنان را برآورده سازد مهاجرت کند. در نتیجه، عموم مردم 
این کش��ورها، کمتر تمایل دارند تا به شمال آفریقا رفته و از آن جا خود را به 
ساحل ایتالیا برساند، عموماً به کشورهای دیگری همچون ترکیه مهاجرت 
می کنند. با وجود این، ترکیه برای شمار زیادی از آن ها مقصد نهایی نیست 
و در صددند از طریق ترکیه خود را به کش��ورهای اروپایی همچون یونان، 
بلغارستان و یا هر کشور اروپایی دیگری که امکان زندگی برای آن ها وجود 
داشته باشد برس��انند. در نهایت به نظر می رسد مهاجرت مردم جنگ زده 

عراق و سوریه به ترکیه بیش از آنکه دغدغه آنکارا باشد، مسئله کشورهای 
اروپایی است. 

 این موج انسـانی مهاجران به کشورهای اروپایی و ترکیه، 
بی شـک تأثیراتی بر اقتصاد و معیشت مردم کشور مقصد 

خواهد گذاشت. تحلیل شما چیست؟ 
در کش��ورهای اروپایی یک نگرانی جدی در مورد مهاج��ران وجود دارد. 
اروپایی ها نگران هستند نیروهای رادیکال اسالمی، عناصر خود را در میان 
مهاجران به کشورهای اروپایی بفرستند و به لحاظ امنیتی مشکالتی را برای 
کش��ورهای اروپایی   ایجاد کنند. همچنین، عمده این مهاجران مسلمان 
هستند و زمانی که به یک جامعه غیر مسلمان وارد می شوند تأثیرات مهمی 
بر بافت جمعیتی آن کشور می گذارند؛ به گونه ای که شمار جمعیت مسلمان 
را افزایش می دهند. این در حالیس��ت، که اروپایی ها به هیچ عنوان تمایل 

ندارند میزان جمعیت مسلمان نشین در کشورشان زیاد شود. 
همچنین، مس��ائل امنیتی و اقتصادی نیز این نگرانی ها را تشدید می کند 
زیرا این نیروهایی که وارد کشور مقصد می شوند به دلیل اینکه نمی توانند 
از صد در صد حقوق شهروندی برخوردار شوند حاضرند به هر کاری و با هر 
میزان دست مزدی تن دهند که این امر بازار کار را از نیروهای اروپایی خواهد 
گرفت. این مشکالتی است که برای کشور مقصد مطرح است. به همین 
دالیل و به خصوص جلوگیری از افزایش جمعیت مسلمان است که در حال 

حاضر کشورهای اروپایی برای پذیرش مهاجران سخت گیری می کنند.
 ترکیه چطور؟ به نظر نمی رسد افزایش جمعیت مسلمانان 

دغدغه سیاستمداران آنکارا باشد.
 در ترکیه معادالت کمی متفاوت اس��ت. به این معنا که ترکیه از آشوب در 
سوریه استقبال کرده و به همین دلیل پذیرای مهاجران سوری است. »رجب 
طیب اردوغان«، رئیس جمهور ترکیه، به دنبال آن است تا قدرت در سوریه 
از دست »بشار اسد« رئیس جمهور س��وریه، خارج شده و بتواند معادالت 
منطق��ه را به نفع خود تغییر دهد. به همین دلی��ل مهاجرانی را که از خاک 
سوریه وارد این کشور می شوند می پذیرد، اما این پذیرایی ترک ها از مردم 
عرب سوریه موقتی خواهد بود. مقامات آنکارا می دانند اگر جنگ در سوریه 
و عراق تمام شود، مردم این کشورها به سرزمین خود باز خواهند گشت.  زیرا 

بی شک شرایط زندگی در کشورشان از شرایط زندگی در ترکیه بهتر است. 
به معنای دیگر، اگر مهاجران، بعد از پایان جنگ، ناچار به انتخاب بین کشور 
خود و اردوگاه های پناهندگی ترکیه باشند، کشور خود را انتخاب خواهند 
کرد.  با وجود این، نگرانی مهم ترکیه، همچ��ون اروپایی ها، ورود عناصر 
تروریستی در میان مهاجران به مرزهای داخلی کشورش است که امنیت 
این کشور را تحت الشعاع قرار دهد به نظر می رسد این امر دغدغه مشترک 

همه کشورهای مهاجرپذیر به حساب می آید. 
اما اگر این پناهندگان بتوانند خود را به کشورهای اروپایی برسانند، آن گاه 
تمایلی برای بازگشت به عراق و سوریه نخواهند داشت. زیرا سطح رفاه و 
امکانات در کشور اروپایی با شرایط بعد از جنگ سوریه و عراق قابل قیاس 
نیست؛ حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشورها می روند. 
وجود قوانینی در اروپا که تا حدودی از حق و حقوق این پناهندگان حمایت 
می کند این انگیزه را دوچندان کرده است. در حقیقت، قوانینی در اروپا وجود 
دارد که اگر یک مهاجر غیر قانونی خود را به اروپا برس��اند، که با اتکا به آن، 
فرد از طرف دولت و جامعه پذیرفته می ش��ود. از این رو، مشکل مهاجران 
تنها ورود به اروپاست، زیرا تا زمانی که خود را به مرزهای داخلی یک کشور 
اروپایی نرس��اندند، نمی توانند از این قوانین برای پناهندگی و حتی اقامت 
استفاده کند. اما زمانی که وارد شدند می توانند وکیل بگیرند و مقیم شوند. 
همچنین، اگر ثابت ش��ود در کش��ور خود امنیت جانی ندارند، دولت های 
اروپایی موظف به پذی��رش آن ها خواهند بود. قوانینی نیز وجود دارد که با 
اتکا بر آن دولت های اروپای ناچارند بخشی از هزینه های رفاهی مهاجران 
را تقبل کند. به خصوص در نروژ، سوئد قوانین بیشتری به نفع مهاجران و 

پناهندگان تدوین شده است. 
   این بی تمایلی مهاجران برای بازگشت به کشور خود، چه 

تأثیراتی بر کشور مبدأ خواهد گذاشت؟ 
قطعاً، اکثر افرادی که از کشور مبدأ به کشور دومی پناهنده می شوند، طبقه 
تحصیل کرده و افراد روشنفکر و متخصص بوده و این گونه نیست که 
تمامی این افراد، از طبقه پایین و فرودست جامعه هستند. در حقیقت، 
طبقه متوسط و طبقه فرادست جامعه است که بیشترین تمایل را برای 
مهاجرت به کش��ور دیگری، اروپا، دارند. این ها افرادی هس��تند که 

نیروهای متخصص جامعه به حساب می آیند و اکثراً دانشگاهی، پزشک، 
مهندس و سرمایه دار هستند. بنابراین، زمانی که جمعیت تحصیل کرده 
یک کش��وری تخلیه ش��ود و این افراد دیگر انگیزه ای برای بازگشت به 
کشور خود نداشته باشند، طبیعتاً کشور مبدأ نمی تواند در شرایط صلح زیر 
ساخت های اقتصادی خود را، آن گونه که الزم است، توسعه دهد. در نتیجه، 
کشور مبدأ متحمل ضرر و زیان بیشتری خواهد شد. در مقابل، اگرچه کشور 
مقصد هزینه های را صرف رفاه نسبی مهاجران خواهد کرد، اما در آینده از 
این نیروهای متخصص بهره برداری خواهد کرد و س��ود می برد. به طور 
مثال مردمی که از عراق و سوریه خارج شدند عمدتاً نیروهای متخصص 
و کارآمد این کش��ور بودند که توانس��تند با ورود به کشور اروپایی، ضمن 
برخورداری از شرایط امن آن کش��ور، جذب بازار کار شده و به عنوان یک 
نیروی متخصص در آن کشور مشغول به کار شوند. این دسته افراد هم در 
شرایط بهتری زندگی کرده و هم به توسعه اقتصادی کشور مقصد کمک 
می کنند. در نهایت این کش��ور جنگ زده است که با از دست دادن نیروی 

متخصص، بیشترین ضرر را خواهد دید.

مهاجرت،  بافت جمعیتی اروپا را تغییر  می دهد
»پیرمحمد مالزهی« در گفت و گو با »حمایت«

میزان پناهندگی در جهانکشورهای صادرکننده پناهندهکمک های سازمان ملل به پناهندگان


