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   بین الملل  

فرانسه
هزاران فرانسوی در حمایت از پذیرش مهاجران در کشورهای اروپایی در 
پاریس تظاهرات کردند. ه��زاران نفر با تجمع در میدانی در مرکز پاریس 
پایتخت فرانسه همبستگی خود را با آوارگان و پناه جویان اعالم کردند. در 
فرانسه، به علت اینکه رقم بیکاری بسیار بیشتر از آلمان است و حمایت ها 
از سیاس��ت های ضدمهاجرتی حزب راس��ت افراطی جبهه ملی نیز رو به 
افزایش است، افکار عمومی درباره نحوه برخورد با موج فزاینده پناه جویان 

دچار دودستگی شدید شده است.
»ویکت��ور کوهه زاده پرز« س��ازمان دهنده راهپیمای��ی که خودش یک 
مهاجر ش��یلیایی است گفت: من دوس��ت دارم فرانسه مرزهای خود را به 
روی مهاج��ران باز کند و اجازه دهد آن ها نیز زندگی کنند و آزاد باش��ند و 
جلوی مرگ این افراد گرفته شود. »آملی راشمود« از دیگر راهپیمایان هم 
گفت: من دوست دارم فرانس��ه نیز مثل آلمان عمل کند یعنی اینکه عده 
بیش��تری از مهاجران را بپذیرد. البته این مشکلی بسیار پیچیده است اما 
ب��ه نظر من اگر همه به اندازه توان خود کمک کنند ما می توانیم اوضاع را 
تغییر دهیم. وقتی می گویم مثل آلمانی ها عمل کنیم معنای آن این است 
که ما مردم عادی فرانسه دوست داریم به اندازه وسع خود کمک کنیم و در 
سطح سیاسی و در سطح اروپا، باید تعهدی برای پیدا کردن استانداردها و 
معیارهای مش��ترک در این خصوص باشد. ما باید راه حلی مشترک برای 
این معضل پیدا کنیم زیرا مشکل فقط برای فرانسه، آلمان یا ایتالیا نیست 
بلکه مشکل همه است. »صوفیه آنتوئین« هم گفت: فرانسه باید آوارگان 
را بپذیرد. فرانسه باید از آن ها استقبال کند. امروز ما گناه می کنیم و مرتکب 
جرم می شویم که از آن ها دفاع نمی کنیم. این ما نیستیم که در خطر هستیم 

بلکه آن ها در خطر هستند. 

سوئیس
 تظاهرات حامیان پناه جویان در س��وئیس واکنش پلیس این کشور را به 
دنبال داش��ت. تظاهراتی در حمایت از پناه جویان در سوئیس به درگیری 
میان پلیس ضد ش��ورش با تظاهرات کنندگان منجر ش��د. شبکه خبری 
»راش��اتودی« با انتشار این خبر نوش��ت که نیروهای پلیس پس ازاینکه 
معترضان چپ گرا هم در تظاهرات ش��رکت کردند به س��مت معترضان 
گلوله های پالستیکی شلیک کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات از 
سیاست های دولت های اروپایی درباره مسئله مهاجران و چگونگی مواجهه 
با این بحران رضایت ندارند. ده ها نفر  روز شنبه با برگزاری تظاهراتی در 
»زوریخ« حمایت خود را از پناه جویان اعالم کردند. زوریخ ش��هری است 
که در سوئیس به برگزاری انواع تظاهرات شهرت دارد. شهروندان نگران 
از وضع موجود درباره مهاج��ران این تظاهرات را ترتیب داده بودند. آن ها 
اعالم کردند که از پناه جویان استقبال می کنند و می خواهند به این وسیله 

نگرانی خود را از انفعال برخی از سران اروپایی نشان دهند.

بعد از مدت چهار سال و با فشارهای بین المللی دولت انگلیس از پذیرش تعداد 
۱۵ هزار پناه جوی سوری خبر داد.  دولت انگلیس که در طول 4 سال گذشته 
تاکنون تنها به ۵ هزار پناه جوی سوری پذیرش داده است، اعالم کرد که تعداد 
۱۵ هزار پناه جوی س��وری را می پذیرد. به نوشته »ساندی تایمز«، »دیوید 
کامرون« نخست وزیر انگلیس تحت  فشارهای بین المللی و داخلی مجبور 
به بررس��ی موضوع بحران پناه جویان ش��د. روز پنج شنبه بعدازآنکه تصویر 
یک کودک سه ساله سوری متوفی در سواحل ترکیه منتشر شد، فشارهای 
بین المللی بر دولت ها برای پذیرش مهاجران سوری چند برابر شد. انگلیس 
که همواره مخالف پذیرش مهاجران و موضوع تحدید مهاجران خارجی حتی 
در دایره اتحادیه اروپا را اولویت قرار داده بود، امروز اعالم کرد تعداد ۱۵ هزار 
پناه جوی سوری را پذیرش می کند. از سوی دیگر دولت انگلیس پیش ازاین 
گفته بود به ائتالف آمریکایی ضد داعش در سوریه خواهد پیوست و اخیراً به 
بهانه حل بحران مهاجران سوری، برای مش��ارکت در این حمالت هوایی 
تمایل بیشتری نشان داده که با مخالفت های نمایندگان ضد جنگ پارلمان 
مواجه ش��ده است. همچنین در طول روزهای اخیر، حدود یک میلیون نفر از 
مردم انگلیس با امضای طوماری از دولت این کشور خواستند مهاجران سوری 

را در این کشور پذیرش کنند.

وزرای خارجه آلمان، فرانسه و ایتالیا در نامه ای برای مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا طرحی مشترک برای حل بحران مهاجران ارائه کردند. »فرانک 
والتراش��تاین مایر« وزیر خارجه آلمان به همراه »لوران فابیوس« و »پائولو  
جنتیلونی« همتایان فرانسوی و ایتالیایی اش در نامه ای به »فدریکا موگرینی« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طرحی را درباره مسئله مهاجران ارائه 
کردند. نش��ریه آلمانی »اشپیگل« با انتشار این خبر نوشت که موگرینی که 
معاونت رئیس کمیس��یون اروپایی را نیز بر عهده دارد، مذاکراتی را رهبری 
می کند که به صورت گس��ترده از دیروز در لوکزامبورگ آغازشده است. این 
3 نفر در نامه یادشده نوشته اند: شمار افرادی که به دلیل جنگ  های داخلی، 
تروریسم یا مشکالت اقتصادی قصد سفر به اروپا را دارند، رو به افزایش است. 
این بحران تمامی اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد. ازاین رو اروپا باید پاسخی 
مشترک برای این  چالش تاریخی پیدا کند. در این نامه همچنین درخواست 
شده تا کمک ها به مناطقی که مردم از آن مناطق فرار می کنند، افزایش یابد. 
سال گذشته 70 درصد از افرادی که درخواست پناهندگی به اروپا را داشتند، 
اتباع سوریه، عراق، افغانستان، لیبی، آفریقا و کشورهای غربی حوزه بالکان 
بودند. به نوشته اشپیگل، برای اینکه این موج مهاجرت در منطقه محدود شود 

باید برای هر منطقه طرحی خاص اجرا شود.  

 لیبراس��یون  در گزارشی نوش��ت: مقامات اروپایی )معضل( کنترل مرزها یا 
تخصیص منابع را بهانه ای برای رفتار غیرانسانی خود علیه پناه جویان قرار 
داده و هیزم بر آتش نفرت و بیگانه ستیزی مردم این قاره می ریزند. این نشریه 
در گزارش خود به قلم »یاری اوس��وریو« با اشاره به فرار پناهندگان به اروپا 
از »جنگ های امپریالیس��تی« در خاورمیانه و ش��مال آفریقا، نحوه برخورد 
سیاستمداران و مردم اروپا با این مهاجران را نژادپرستانه خواند. در ادامه این 
گزارش آمده است: دولت آمریکا و دیگر دولت های امپریالیستی غرب تالش 
می کنند تا سرزنش ها از تعداد فزاینده مهاجران و سازمان های حقوق بشری 
درباره نقش آن ها در آنچه »بحران پناهندگان اروپا« نام گذاری شده و در حال 
تبدیل به یک فاجعه انسانی رو به  رشد است، را منحرف نمایند. طبق آمار جدید 
سازمان بین المللی مهاجرت، تنها در سال جاری بیش از 332 هزار پناه جو در 
تالش برای رس��یدن به اروپا وارد آب های مدیترانه ش��دند که افزایشی 40 
درصدی در مقایسه با س��ال گذشته داشته و یک رکورد در مهاجرت به اروپا 

محسوب می شود. 

اعتراض

کیوسک

کودک خردسال سوری چگونه می تواند آینده دنیا را تغییر دهد؟

 نگاه اقتصادی به بحران پناهجویان!
 عکس تکان دهنده اخیر از جس�د بی جان کودک س�وری که به س�احل ترکیه رس�یده بود، به نمادی از معضلی تبدیل شده که اروپاییان به آن نام »مشکل مهاجرت« و یا »بحران مهاجران« داده اند.  آن کودک 

ثمانه اکوان
 گروه  بین الملل 

خردسال با این حال می تواند بخشی از راه حل برای حل مشکل این قاره سبز باشد چرا که مشکل واقعی اینجاست که اروپاییان نمی دانند معضل اصلی اروپا در حال حاضر چیست و عمق این مشکل را درک 
نمی کنند.  این مس�ئله همواره ش�نیده ش�ده است که اروپاییان در حال پیر شدن هستند بر اساس گزارش های پروژه اروپا استات، در نمودارهایی به خوبی نشان داده شده است که سن اروپاییان به شدت در 

حال افزایش بوده و جمعیت این قاره به شدت در حال رسیدن به نقطه باالی 65 سال هستند. 

تا س��ال 20۵0 در حدود 28 درصد از جمعیت کل اروپا به 
سن بازنشستگی می رسند و یا اینکه به این سن نزدیک 
می ش��وند. این مس��ئله برای کل اروپا یکسان است. در 
آلمان، یونان، پرتقال، اس��لواکی و اس��پانیا این معضل 
ابعاد بزرگ تری دارد و تعداد کس��انی که قرار اس��ت به 
سن بازنشستگی برسند به حدود یک سوم جمعیت کل 
این کشورها نزدیک می شود تاکنون میزان جمعیتی که 
به سن بازنشستگی می رس��ید در حدود 20 درصد از کل 
جمعیت این کش��ورها را تش��کیل می داد اما هم اکنون 
این رقم به 30 درصد و یا بیش��تر رسیده و این زنگ خطر 
جدی برای اقتصاد و اوض��اع اجتماعی اروپا را به صدا در 

می آورد. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا در سال 20۱۵ 
در خصوص مسئله باال رفتن سن جمعیت اروپایی، نرخ 
وابستگی جمعیت باالی 6۵ سال به جمعیتی که از نظر 
اقتصادی فعال حساب می شوند – یعنی جمعیت بین ۱۵ تا 
64 سال، از 27.8 درصد فعلی تا سال 2060 تا ۵0.۱ درصد 
افزایش پیدا خواهد کرد. این مسئله بدین معنی است که به 
ازای هر بازنشسته تنها دو نیروی کار بالقوه وجود خواهد 
داشت. آن هم در شرایطی که در حال حاضر این میزان 4 
نفر است. جمعیتی که هر سال در اروپا پا به سن گذاشته 
و پیر می شوند، باعث می شود هر سال 0.2 درصد از رشد 
اقتصادی این قاره کم شود اما این مسئله با این حال هنوز 

هم به بحران واقعی تبدیل نشده است. این مسئله زمانی 
به بحران پایدار و واقعی تبدیل می شود که سیستم حقوق 
بازنشستگی توسط سیاستمدارانی که با مشکالت پیری 
جمعیت رو به رو شده اند، دچار تغییر شود. اتحادیه اروپا برای 
ثابت نگه داشتن نرخ جمعیت در حال کار خود و همچنین 
جلوگیری از وابستگی جمعیت پیر این اتحادیه به جوانان 
در حال کار،   باید طی دهه های آینده به جمعیتی باالی 
صدها میلیون نفر برسد و این با توجه به نرخ رشد جمعیت، 

به شدت غیر قابل دسترس به نظر می رسد. 
هیچ راهی برای افزایش طبیعی جمعیت اروپا طی دهه 
های آینده وجود ندارد تا بتوان��د به افزایش جمعیت 42 
میلیونی تا سال 2020 دست پیدا کند. رسیدن به جمعیت 
2۵7 میلیونی به این شیوه امکان پذیر نیست. نمی توان 
مردم را تحت فشار قرار داد که بچه های بیشتری داشته 
باشند. افزایش جمعیت مهاجران تنها راه اروپا برای برون 
رفت از این بحران اس��ت. اروپا برای رس��تگاری خود در 
نهایت به همان اندازه به کودک سوری نیازمند است که 
آن کودک به مکانی برای بهتر زیستن نیازمند بود. همه 
باید از اینکه این مهاجران خود را با قایق های خطر ناک و یا 
مینی بو سها و ون های مختلف به برلین و لیسبون و مادرید 
و لندن می رسانند، خوشحال باشند. این جمعیت جوان که 
این روزها تالش دارند به هر قیمت ممکن خود را به اروپا 
برسانند قرار است در دهه های آینده مالیاتی پرداخت کنند 
که جمعیت پیر اروپایی را تأمین کند. برای اینکه اروپا بتواند 
به اهداف خود برای بهبود اوضاع اقتصادی خود و تأمین 
معاش جمعیت پیرش بپردازد باید از هم اینک روی چنین 
افرادی سرمایه گذاری کرده و با تغییر فرهنگ خود، بازار 

کار به روی این افراد را نیز باز کند. در حال حاضر 78 درصد 
از جمعیت فعال اروپایی را متولدین اروپا تشکیل می دهند 
و تنها 68.7 درصد از جمعیت مهاجران به کار مناس��ب 
دسترسی پیدا می کنند بسیاری از مشکالت ناشی از غیر 
فعال بودن جمعیت مهاجران در نهایت حاصل معضالت 
اجتماعی دیگری مانند سخت بودن یادگیری زبان محل 
اقامت، بیگانه ستیزی مردم اروپا و قوانین سخت گیرانه 
کار در کشورهای اروپایی است. در ایتالیا این رقم برعکس 
ش��ده و مش��کالت دیگری به وجود آورده است. در این 
کش��ور 72 درصد از جمعیت غیر اروپایی مشغول کار و 
فعالیت و پ��ول در آوردن بوده و 67.۱ درص��د از مردم با 
ریشه اروپایی، جمعیت فعال اقتصادی ایتالیا را تشکیل 
می دهند. در بسیاری از کشورهای اروپایی این رقم تفاوت 
چندانی بین مهاجران و افراد محلی ندارد و در بسیاری از 
کشورهای اروپایی نرخ فعاالن اقتصادی در حدود 76.6 
درصد کل جمعیت و یا 73.۵ درصد است. کسانی که هر 
چه در زندگی دارند را در سرزمین های خود کنار گذاشته 
و با کودکان خود در دست به سمت اروپا راهی می شوند، 
در نهایت از هر فرصتی برای جا افتادن در سرزمین مقصد 
و پیشرفت کردن و فعال بودن از نظر اقتصادی استفاده 
می کنند. اگر کش��ورهای اروپایی به دنبال افزایش توان 
اقتصادی خود هس��تند باید رقابت برای رسیدن به بازار 
کار را گس��ترش داده و در عین ح��ال از نارضایتی مردم 
محلی نیز استقبال کنند تا بتوانند آینده خود را تأمین کنند. 
بسیاری از مردم در کشورهای اروپایی از انگلستان گرفته 
تا ایسلند و آلمان و فرانسه با برپایی تظاهرات و یا امضای 
بیانیه هایی به دنبال نشان دادن بیدار بودن وجدان خود در 

مسئله مهاجران هستند. این افراد شاید ندانند با این کار به 
صورت غیر مستقیم به اقتصاد اروپا و همچنین آینده این 
قاره در دهه های بعدی نیز کمک کرده اند. در هر صورت 
می توان گفت حس انسان دوستی اروپاییان در نهایت به 
نفع آن ها خواهد بود و نژاد پرستی و بیگانه ستیزی در نهایت 
اروپا را با فروپاشی و عقب ماندگی شدید مواجه خواهد کرد. 
لئونید برژیسکی – بلومبرگ 

شاهد عینی 

زمانی که زنی که در خانه من 
منصور براتی
 گروه بین الملل 

در هامبورگ پناه گرفته بود 
را یافتم، سیاست مهاجرت 
برایم به صورت مس�ئله ای 
ش�خصی درآمد.  محله ما واق�ع در حومه غربی هامبورگ در 
دوره حاکمیت نازی ها س�اخته شد. ساختمان هایی کوتاه با 
آجرهای قرمز یک دست و پوشیده از پیچک هایی که اطراف 
ستون ها را پر کرده بود. اغلب همسایه ها هم مثل ما خارجی 
بودن�د و ای�ن باعث می ش�د ح�س اجتماعی خوش�ایندی 

احساس کنیم.

اما مجتمع زیرزمینی عجیبی، ساختمان ها را در خیابان ما به هم متصل 
می س��اخت. در طول جنگ از این دخمه پرپیچ خم به عنوان جان پناه 
برای حمالت هوایی اس��تفاده می ش��د. در های فلزی ضد انفجار آن 
هنوز هم سالمند و مانند درهای کش��تی بوسیله اهرم های بزرگی باز 

و بسته می شود.
هامبورگ شهری چندفرهنگی و دارای مردمانی اهل مداراست. این 
شهر )در مقایسه با برخی از دیگر شهرهای آلمان( نسبتًا بیشتر پذیرای 
پناه جویان است. این مهم ترین بحران انس��انی اروپا از هنگام جنگ 
جهانی دوم اس��ت و اکنون دیگر همه از این واقعیت مطلعند. هر روز 
ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ میزبان صدها نفر از مهاجرانی است 
که از راه می رسند. به راحتی می توان آن ها را که دسته دسته کنار هم 
ایستاده اند از ش��هروندان عادی باز شناخت. گویا نمی دانند بعد از این 
به کجا بروند. در مقابل اما ش��هروندان در تالش��ند که به پناهجویان 
کمک کند. روس��تاهای کانتینری در برخی از زیباترین محله ها برای 
اسکان موقت پناهجویان برپا شده و من به عنوان یک راوی بی طرف 
اعتراف می کنم که در هر گوش��ه مراکزی را می بینم که در حال جمع 

کردن کمک های شهروندان است.

صبح پنج شنبه گذشته به خاطر رس��یدن به قرار مالقاتی مهم خیلی 
زودتر از همیش��ه از خواب بیدار ش��دم. برای این دیدار ناچار بودم کل 
شهر را دور بزنم و بحران پناهجویان حتی به مخیله ام هم خطور نکرده 
بود. آماده شدم و برای برداشتن دوچرخه ام به زیرزمین رفتم. همین که 
خواستم آن را از انبار بیرون بیاورم، متوجه حرکتی در سوی دیگر انبار 
ش��دم. وقتی متوجه ش��دم یک زن تالش می کند وسایلش را از روی 
زمین جمع کند، از ترس سرم به شدت با سقف کوتاه انبار برخورد کرد.

او خاورمیانه ای بود و به نظر می رسید همانطور که با عجله وسایلش را 
درون یک کیف جا می دهد، می خواهد به انگلیسی از من عذرخواهی 
کند. در آن لحظه او شدیداً ترسیده بود و من نمی دانستم چه کنم؛ البته 
من هم ترسیده بودم. به او گفتم »هیچ مشکلی نیست، نگران نباش«، 
او با تردید به من نگاه می کرد و من در مقابل با لبخندی اطمینان بخش 
کوش��یدم او را آرام کن��م. همانطور که او همچنان وس��ایلش را جمع 

می کرد، دوچرخه را برداشتم و از انبار بیرون رفتم.
وقتی با دوچرخه به س��مت محل قرار می رفتم، کم کم شوکم تبدیل 
به نگرانی شد. ترمز کردم و با همسرم تماس گرفتم، به او گفتم که به 
زیرزمین برود و اگر آن زن چیزی نیاز دارد برای او آماده کند. همسرم 
به زیرزمین رفت ولی خیلی دیر شده بود، آن زن دیگر در زیرزمین نبود.

بعد از مالقات، حس��ابی فکرم مشغول این اتفاق بود و احساس کردم 
بهتر اس��ت آن را از طریق فیسبوک با دوس��تان و خانواده ام که بیشتر 
آن ها در نقاط مختلف جهان پراکنده ش��ده اند در میان بگذارم. پستی 
با این مضمون گذاش��تم: »امروز صبح ساعت 6:30 به زیرزمین رفتم 
تا دوچرخه ام را ب��ردارم، اما با دیدن زنی که آنجا خوابیده بود ش��وکه 
شدم، این بحران پناه جویانی است که آلمان را به عنوان مقصد انتخاب 
کرده اند! گمان نمی کنم هیچ یک از دوس��تان بریتانیایی و ایرلندی ام 

درک کند من چه می گویم.«
شاید لحن س��هواً تند من مناقشه انگیز بود. اما نمی توان انکار کرد که 
بیشتر پناه جویان به آلمان آمده اند، پیش بینی شده نزدیک به 800.000 

نفر فقط امسال به آلمان بیایند. اما پاسخ هایی که به استاتوس من داده 
شد را اصاًل نمی توانستم پیش بینی کنم!

گزاف نگفته ام اگ��ر بگویم کامنت ها زبانم را بن��د آورده بود. افرادی 
که فکر می کردم می شناسم ش��ان حاال داش��تند درباره من قضاوت 
می کردند. »ما اول باید از خودمان محافظت کنیم، آن ها را مجبور کن 
بروند!« این مضمون بسیاری از پاسخ ها بود. یکی دیگر از پاسخ های 
کنای��ه آمیز می گف��ت »اندک اندک جمع س��امری ها می رس��ند«. 
نمی دانستم بین این دو احساس اخالقی متضاد کدام یک درست است.

اگرچه حس بدی داشتم که نتوانسته بودم به او کمک کنم، اما چندان 
هم منطقی به نظر نمی رسید که از یک زن پناه جو ساعت 6:30 صبح 
در حالی که به یکباره از خواب برخواس��ته به یک م��رد غریبه درباره 
حضورش توضیح دهد. مطمئن��ًا در چنین وضعیتی یک فنجان قهوه 
چیزی را حل نمی کند. من هم 20 سال پیش چنین وضعیتی داشتم به 
خاطر همین این شرایط را به خوبی درک می کنم. وقتی شما یک شب 
را روی زمین سخت گذرانده باشید، تعارف کردن یک فنجان نوشیدنی 
عم��ل عجیبی خواهد بود؛ چون در این زمان آنچه نیاز دارید عبارت از 
یک دستشویی، یک دوش، یک ماشین ظرفشویی و خشک کن و یک 

حوله تمیز است، شما عزتتان را می خواهید نه همدردی.
با دیدن عصبانیتی که در کامنت ها نس��بت به من روا داشته شده بود و 
سپس پاس��خ تدافعی من، متوجه شدم واکنش های بعدی مجموعًا از 
یک الگوی خاص تبعیت می کند هرچه منتقدین مرفه تر بودند حمالت 
شدیدتری به من می کردند که چرا به وظیفه ام در قبال آن پناهجو عمل 
نکرده ام؟ از س��وی دیگر اما مخاطبان سختکوش تر! با میزان مدارای 
بسیار کمتری من و آلمان را به باد انتقاد گرفتند که چرا این قدر با این 
مسئله همدردی می کنیم؟ می گفتند مشکل اساسی همان همدردی 
غیرضروری اس��ت.آن ها طوری رفتار می کردند که گویی اروپا در به 

وجود آمدن این وضعیت هیچ تقصیری نداشت ! 
برای دادن پاسخی نهایی به این معضل، فکرم به شدت مشغول شد، 

تا اینکه تصمیم گرفتم دوباره به زیرزمین بروم و میلی متر به میلی متر 
آن را به دنبال آن زن بگردم. ولی گویا آب شده و در زمین فرورفته بود. 
هیچ نشانی از او به جا نمانده بود، شاید اصاًل یک روح بود. آن مواجهه 

30 ثانیه ای تمام روز و هفته من را تحت الشعاع قرار داد.
آن ش��ب همچنین در عم��ق خودم هم دنبال چیزی می گش��تم. من 
فرد بی احساس��ی نیستم؛ همه آدم ها به درجات متفاوتی دارای رحم و 
مروتند، این یک ویژگی انسانی است. اما چطور این فرصت بی نظیر 
را برای تبدیل ش��دن به یک قهرمان از دست دادم؟ شاید نباید در آن 
وضعیت ناامی��دی رهایش می کردم، باید به او غ��ذا می دادم، برایش 
لباس می آوردم، جایی برایش پیدا می کردم تا بتواند زندگی کند، دنبال 
خانواده اش می گش��تم و آن ها را هم پیدا می کردم و شاید باید برایش 
یک شغل هم دس��ت و پا می کردم. نه همه این ها وظیفه من نبود. او 
فق��ط در زیرزمین پناه گرفته بود، اینطور نبود که در دریا در حال غرق 
شدن باشد و من بایستم و کاری نکنم، اگرچه بعضی کامنت ها چنین 
نظری داشتند. من او را نمی شناختم، اما مسلماً می توانست خیلی راحت 

خودش را به مراکز اسکان پناهجویان دیگر برساند.
ش��اید بتوانیم بگوییم این مس��ئله مقامات ما، آنهم به خرج ما نیست، 
بلکه مشکل مقامات دیگر کشورهاس��ت، آنهایی که جزء ما نیستند.

این مس��ئله را ه��ر روز در مطبوعات م��ی بینیم اما بای��د بپذیریم که 
مقامات اروپایی هم در این مس��ئله دخیل بوده اند واین  تصور چیزی 
جز فرار از مس��ئولیت ها نیست. من فکر نمی کنم اکنون مردم بریتانیا 
در این مقیاس با بحران پناهندگی مواجه شده باشند. آنچه آن ها دیده 
و شنیده اند تنها انگاره ای است که مطبوعات ایجاد کرده اند. اما وقتی 
بح��ران به در خانه ش��ما می آید برخالف وضعیتی ک��ه بریتانیایی ها 
اکنون نس��بت به آن دارند، دیگر بحران برایتان سیاسی نیست، بلکه 

شخصی است.

 برنی دافی – نشریه گاردین 

نمودار جمعیت باالی 65 سال در کشورهای مختلف اروپایی
قاره پیر ، پیرتر می شود

نیازمند جمعیت جوان تری هستیم 
تعدا د جمعیت بیشتر و  جوان تر - 0 تا 64 سال - که اتحادیه اروپا برای ثابت نگه داشتن نرخ نسبت جمعیت فعال با 

بازنشستگان نیاز دارد

مقامات اروپایی در این مسئله دخیل هستند


