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کودک و خشونت

ــــــــــسرمقاله

افغانستان ،توازن و تعقل
در روابط خارجی

حفیظ اهلل زکی
افغانستان کشوری است که از زیر خاکستر خود سر بلند کرده و
پس از ویرانی کامل ،با همــت مردم و حمایت های جامعه جهانی
سرپا نگهداشته شده است .افغانستان نزدیک به چهاردهه است
که درگیر منازعات داخلی و خارجی است .در این مدت افغانستان
اشغال شد و مورد مداخالت نا مشروع بیگانگان قرار گرفت ،جنگ
های نیابتی در این کشور سال ها مردم این سرزمین را به قربانگاه
فرستاد .تروریســم با همه خشــونت و بیرحمی اش افغانستان
را به عنوان پناهگاه و آموزشــگاه خود بر گزیدند .هیچ کسی از
پیامدهای ناگوار جنگ های گروهی و قومی در امان نماندند .آثار
تاریخی این کشــور به تاراج رفــت و در بازارهای جهانی به طور
قاچاق به فروش رسید .یادگارهای ارزشمند باستانی توسط بمب
و باروت تخریب شــد تا دیگر افتخاری برای این مردم از گذشته
شان باقی نماند.
درعقب همه این کشــمکش ها و نزاع ها کشورهای خارجی قرار
داشتند .آنها افغانســتان را به بلوک های کوچک قدرت تقسیم
کرده بودند .هر گروه قلمروی از این کشــور را در اختیار گرفته
بودند و برای حفاظــت از آن تا پای جان می جنگیدند .این گروه
ها از ســوی کشورهای خارجی تمویل می شدند و با پشتوانه آنها
ســاح و مهمات تهیه می کردند .به این خاطــر راه حل معضل
افغانســتان به تغییر و اصالح رویکردهای منطقه ای و بین المللی
گره خورده بود .این تغییر در کوتاه مدت ممکن پنداشته نمی شد؛
بنابراین تصور می شــد که جنگ فراگیر در افغانستان تا سالیان
دیگر دوام خواهد کرد.
عمل تروریســتی در آمریکا که ســبب فرو ریختن برج دوقلوی
تجارت جهانی شــد ،آغاز یک تغییرات بنیادی را در رویکردهای
بین المللی علیه تروریســم رقم زد .از آنجایی که افغانستان به
عنوان بزرگترین و امن ترین مکان برای تروریستان شناخته می
شد و شــبکه القاعده ،متحد اصلی گروه طالبان که در آن زمان
بر این کشور حکومت می کرد ،مظنون اصلی حمالت تروریستی
در آمریکا دانســته شد ،فوری ترین پیامد این تغییرات در کشور
افغانستان نمایان گردید .حکومت طالبان سقوط کرد ،گروه های
تروریستی به بیرون از مرزهای کشور فرار کردند ،ایتالف مبارزه
با تروریســم ،نخستین مأموریت های شان را از افغانستان شروع
کردند.
این مأموریت ،صلح و ثبات نسبی و تشکیل حکومت مورد توافق
اکثر جناح ها و گروه ها را در افغانســتان به دنبال آورد .در حالی
که پیش از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر کشورهای منطقه و
جهان اهداف و سیاست های متضاد را از طریق تشدید جنگ و نا
امنی ها در افغانســتان تعقیب می کردند ،پس از این حادثه و در
سایه شکل گیری ایتالف بین المللی مبارزه با تروریسم ،رویکرد
کشورهای خارجی در برابر افغانستان از نظم ،انسجام و هماهنگی
بیشتری برخوردار گردید .در سایه همین نظم و هماهنگی امنیت
نسبی در اکثر مناطق کشــور تأمین گردید ،سازمان های دولتی
ایجاد شد و برنامه بازسازی افغانستان روی دست گرفته شد.
متأسفانه در ســال های اخیر این نظم و هماهنگی بین المللی تا
حد زیادی آسیب دید .برخی کشورها به صورت علنی و یا پنهانی
اهدافی مغایر با آنچه را از سوی جامعه جهانی در افغانستان تعیین
شــده بود ،دنبال کردند و همین موضوع مشکالت زیادی را برای
حکومت و مردم افغانســتان به وجود آورد ،از همه مهمتر این که
جنگ را تشدید و ناامنی را فراگیرتر کرد.
در صد زیادی از مشکالت افغانستان به سیاست های منطقه ای و
بین المللی بستگی پیدا می کند .افغانستان در صورتی می تواند
از عوارض و پیامدهای ناشــی از سیاست های نامشروع کشورها
در امــان بماند که روابط خود را بر مبنای اصول مناســبات بین
المللی و با حســن نیت و احترام متقابل با همه کشورها استوار
سازد .افغانستان یک کشور به شدت ضعیف و آسیب پذیر است،
از اینرو باید در برقراری روابط خارجی خود محتاط باشد و در همه
موارد سنجیده عمل کند .افغانستان نباید در رقابت ها و منازعات
منطقه ای دخالت کند و نباید امنیت ،پیشرفت و بازسازی کشور
را به پای منافع محورهای قدرت منطقه ای قربانی ســازد .توازن
و تعقل و تالش برای ایجــاد همگرایی منطقه ای و بین المللی ،از
جمله پرامترهایی اند که روزنه های نجات این کشور را می توانند
باز نگهدارند.

مقدمه
خشونت ،این نامیمونترین کنش انسانی،
که فرزند منحــوس آمیزش قوه غضبیه و
قوه شهویه آدمی است ،این روزها بشریت
را در کام خود فــرو میبرد و چنگالهای
خونینش را نه تنها در جان و مال مردم که
در آینده بشــریت نیز فرو میبرد و دیبای
نازک خاطر کودکان را به تیغ جهل و ستم
پاره میکند و از خیالهای رنگین کمانیشان
تلی از خاکستر بر جای میگذارد .خشونت،
خنده را از لبان کودکان میرباید و شادی را
برایشان بی معنی میسازد ،و این بزرگترین
خیانتی اســت که به یک کودکان میتوان
کرد.
کارل ریموند پوپر ،فیلسوف شهیر اتریشی،
کتابی دارد با عنوان “درس این قرن” .یکی
از موضوعاتی کــه پوپر در این کتاب بدان
پرداخته است خشونت و تاثیر آن بر نسل
آینده اســت .در مقالهای در این کتاب با
عنوان “تلویزیون نسل بشر را فاسد کرده
اســت” ،وی خاطــرهای را از زمانی که به
عنوان یک معلم مشــغول کار بوده است
نقل میکند .پوپر چنیــن میگوید که در
زمان معلمیاش نزاعی میان ف ّراش مکتب و
همسرش رخ میدهد و او به روی همسرش
چاقویی را بلنــد میکند که با ورود پوپر و
دیگران به این درگیــری ،موضوع بدون
خونریزی به پایان میرسد .سپس وی این
نکته بســیار مهم را یادآوری میکند که
این صحنه چاقو در دست داشتن در میانه
درگیری ،خشــونت آمیزترین صحنهای
بوده اســت که دانشآموزانش تا آن زمان
دیده بودند .پوپر پس از نقل این خاطره به
برخی برنامههای تلویزیونی ایراد میگیرد
که با پخش صحنههای خشونت آمیز روح
لطیف کودکانی را که چشــم به تلویزیون
دوختهاند فاســد میکند .امسال بیست و
چهارمین سالی است که کارل پوپر نقاب
در خاک کشیده است .گاهی با خود چنین
میاندیشم که اگر کارل پوپر امروز از خاک
برمیخیزید در باب نســبت خشــونت با
کــودکان و وضع کنونی دنیا چه میگفت و
چه مینوشت .شاید سیاستمداران را به
باد انتقاد میگرفت و شــاید جامعه بشری
امروز را ناشی از فساد نسل بشری میخواند
که در زمــان نگارش کتابش به وســیله
تلویزیون پدید آمده است .من در این مقاله
کوشیدهام در سه حوزه که متعلق به دوران
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حاضر است ،به بررسی نسبت میان کودکان و
خشونت بپردازم و در نهایت جمع بندی خود
را از این سه موضوع خواهم داشت.
بخش اول -کودکان در ســایه خشــونت
تروریستها
نخســتین نوع مواجهه کودکان با خشونت
در دوران مــدرن ،حضور مســتقیم و بی
واسطه است .خواه خود کودک در قالب یک
تروریست یا نظامی ظاهر شود ،خواه حضور
تروریســتها و نظامی ها او را با خشونت از
نوع برخورد نزدیک آشنا سازد؛ البته نقش
تروریستها در این بخش پر رنگتر است.
تروریستها (مخصوصا تروریستهای قاره
آفریقا و داعــش) عالقه عجیبی به جذب و
حضور کودکان در تشکیالت و اعمال سیاه
و تاریک خود دارنــد .چندی پیش خبرها
و تصاویری در رســانهها منتشر شد که من
را عمیقا به فکر فرو برد .تصویر کودکی که
هنوز به ســن بلوغ نرسیده ،جالد وار به سر
یک اسیر گروه تروریستی داعش در عراق
تیر خــاص میزند .مدتی بعــد در لیبی،
تروریست داعش یک ســرباز ارتش را در
برابر چشم کودکان ســر میبرد و کودکان
نظارهگــر این صحنه هســتند .و تصویری
دردناکتر ،تصویر دخترکانی خردســال که
کالشــینکفهایی را در دست گرفته اند که
هم قد خودشــان است و کودکانی که مشق
جنگ میکنند و قتل و خونریزی میآموزند
و لقب “شــیر بچههای خالفت” گرفتهاند.
از این تصاویر در میانــه جنگهای داخلی
آفریقا نیز به وفور یافت میشود .شاید حدود
هشتاد سال پیش میتوانستیم در کشاکش
جنگ جهانی دوم در اروپا و شرق آسیا نیز
مشابه چنین صحنههایی را ببینیم اما امروز
صرفا در خاورمیانه و آفریقا است که چنین

تجلی میکنند .ایــن صحنهها دردناکترین
صحنههایی هستند که فرد میتواند ببیند.
کودکانی که خشــونت را به عریانترین و
بدویترین صــورت ممکن به صورت زنده
همه روزه در مقابل چشمان خود میبینند،
در آینده چه تاثیری از این صحنهها خواهند
گرفت؟
پســرانی که به جای کتاب و اسباب بازی
و دخترکانی که به جای کتاب و عروســک
سالحهای جنگی واقعی را در دست بگیرند
و تفریحشــان ریختن خون دیگران (حتی
اگر مجرم حقیقی و مستحق مرگ باشند)
بشود ،به لحاظ روانی بسیار خشونت طلبتر
از هم سن و سالهایشان خواهند بود که در
محیطی طبیعی رشد کرده اند و این چنین
است که قتل و جنایت در آنها نهادینه خواهد
شد .هر کدام از این کودکان اگر مورد معالجه
و درمان روانی قرار نگیرند بالقوه میتوانند
در آینده خود گروه و دستهای تروریستی
ترتیب دهنــد و خونریزیهای دیگری را
آغاز کنند و خون به خون بشویند .از آنجا
که گروههای تروریســتی زیر پرچم هیچ
حکومت و سازمانی قرار نمیگیرند نمیتوان
مستقیما فشار سیاسی چندانی بر آنها وارد
آورد و تعهداتی بین المللی از آنها گرفت.
از ایــن رو تنها راه ممکن بــرای حل این
مشکل ،فشار به حامیان مالی و تسلیحاتی
این تروریستها برای قطع حمایت و نیز از
بین بردن گروههای تروریستی به طور کامل
و صد البته تقابــل ایدئولوژیک و عقیدتی
برای نابود کردن ریشههای تفکر افراطی و
خشونت طلب (در همه زمینهها) است.
اگرچه این نوع مواجهه کودکان با خشونت
اثرگذاری فجیعی بر آنها میگذارد اما نباید
چنین اندیشــید که صرفا حضور مستقیم

کودکان در جنگ عامل تخریب و فاســد
کردن نسل بشر است ،اگرچه روشنترین
و ملموسترین آنهاســت ،و از باقی موارد
چشم پوشانید و غافالنه تنها به این دلخوش
باشیم که چنین خشونتهایی در جامعه را
وجود نــدارد .در دو بخش بعد به دو عامل
دیگر در نهادینه شدن خشونت در کودکان
خواهم پرداخت.
بخش دوم -کودک در ســیطره خشونت
رسانهها
نکتهای که کارل پوپر در باب خشــونت و
کودک بیان میکند و در مقدمه این جستار
بدان اشــاره شده اســت در جهان امروز
با پیشــرفت فناوری و در دسترس بودن
آن هــم از نظر فراوانــی (کمیت) افزایش
(و بلکه جهش) داشــته است و هم از نظر
کیفیت دچار دگرگونیهای اساســی شده
است .افزایش وســایل ارتباط جمعی و در
دسترس شــدن آنها باعث شده است که
کنترل ورودیها به کــودکان برای والدین
مشــکلتر از قبل بشود که این امر با رشد
فضای مجازی و اینترنت به شدت آن افزوده
شده اســت .در کنار این رشد همه جانبه
فناوریهای ارتباطی و صوتی و تصویری در
دنیای معاصر ،ماهیت برنامههای مربوط به
کودکان نیز دچار تحول شده است .تا چند
سال پیش برنامههای تلویزیونی و رسانهای
مخصوص کودکان دارای ویژگیهای خاصی
بودنــد که امروزه در تهیــه برنامههایی با
مخاطب کودک چندان مــورد توجه قرار
نمیگیرند .ویژگیهایی که اگرچه به آنها در
نگاه نخست چندان دقت نمیشد ولی تاثیر
خود را به طور غیر مستقیم گذاشته است.
برای مثال ،یکــی از این ویژگیها طبیعی
بودن یا نزدیک به واقعی بودن شخصیتهای

کارتونی بوده است .البته طبیعی (یا واقعی)
به این معنا که موارد مشابه آن شخصیت را
میتوان در عالم واقع یافت .یعنی شخصیتها
یا انســان بودند یا حیوان ،آن هم حیواناتی
که شاید غیر طبیعیترین حالتشان حرکت
روی دو پا بوده است ،ولی خبری از هیوالها
و موجودات فضایی که در تعلق به عالم خیال
دارند ،وجود نداشته است .به عبارتی فضای
کلی تصویری کــودکان در قبل به حقیقت
نزدیکتر بوده اســت تا حال .عالوه بر این
خصوصیت ،خصوصیتی که به بحث این مقاله
بیشــتر مربوط میگردد ویژگی عدم وجود
خشونت در انیمیشنها و برنامههای مربوط
به کودکان است .در هیچکدام از کارتونهای
کودکان ،حتــی هنگامی که گرگی به دنبال
شتر مرغی ،یا گربهای به دنبال موشی میدود،
با اینکه بدترین ضربه ها را متحمل میشوند،
ولی نه خونی دیده میشــود و نه مرگی رخ
میدهد .ســومین مشــخصه در کارتونها
طبیعی نشان دادن وجود مشکل در زندگی
و تالش برای رفع آن مشکل با همه جوانب
انسانی اش بوده است .مشکلی که گاه با طنز
همراه بوده است و گاه بصورت جدی خود را
نمایش داده اســت اما توسط شخصیتهای
داستان برطرف شده اند .نکته مهمتر آنکه
انیمیشنها و محصوالت رسانهای با مخاطب
کــودک عموما مقتبــس از کتابها و آثار
نویسندگان بزرگ دنیا بوده است که در آنها
نویسنده رویکردی با درون مایههای اخالقی
و فرهنگی داشته است.
نگاهی به انیمیشــنها و برنامههای مربوط
به کودکان در این روزها تفاوت آشکاری را
نسبت به قبل نشان میدهد .کارتونهایی که
در آن موجوداتی خیالی با چهرههای عجیب
نقش پردازی شده اند و هدف نیز کشتن و از
بین بردن دشمنی فضایی یا زمینی است .از
سوی دیگر مشخص نیست که هدف نهایی و
درونمایه این فیلم یا کارتون که برای کودکان
ساخته شده است چیســت .پس از دیدن
ساعتها فیلم و انیمیشن کودکان آدمی هیچ
پیامی (چه رسد به پیامی اخالقی) را از آنها
درک نمیکند و صرفا عمری گذرانده شــده
است .در برنامههای مربوط به بزرگساالن نیز
چنین تغییری تا حدودی رخ داده است ،اما
برای کودکان این مسئله اثرگذاری عمیقتری
را دارد .در کنار همه این مســائل با توجه به
رشد فناوری و به خدمت گرفتن تکنیکهای
نوین جذابیت بصری و هیجانی کارتونهای
امروزی نســبت به کارتونهای سابق بسیار
بیشتر شده است ،اما این خلق هیجان ،که به
نظر من کاذبترین نوع هیجان است ،صرفا
در راســتای ترویج خشونت (و نه حتی نفی
آن و بلکه به نوعی مشروطیت بخشیدن به
آن) قرار گرفته است.

جنگ و پیامدهای آن کسبوکاری سودآور است
نویسنده :نیکا نایت  /ترجمه :مهدی رعنایی

سیل سالحهای مختلف
قاچاقچیان اسلحه
ِ
ِ
را بهسوی منطقۀ جنگزدۀ خاورمیانه روانه
میکنند و بعد با اتحادیۀ اروپا البی میکنند
تا مرزها را علیه پناهجویان مسلح سازند.
آنها از هر دو سوی جنگ سود میبرند.
نفع برکسیت مواجه میشود.
اروپا با رأی به ِ
واقعیت این اســت که این موضوع تا حد
زیادی از جانب افرا ِد ضدمهاجر تشــویق
شده است .در همین زمان گزارش جدیدی
نشــان میدهد که چگونه سودجویان بر
ِ
سیاســت اتحادیۀ اروپا تأثیر میگذارند
تا پول بیشــتری از درگیریهای بیپایان
و همینطور ســیل مهاجرانــی که نتیجۀ
همان ناپایداری و خشونت است ،به دست

 کارتون روز

بیاورند.
این گزارش با عنــوان «جنگهای مرزی؛
جویان
تراژدی پناه
قاچاقچیان اســلحه از
ِ
ِ
ِ
اروپا ســود میبرند» از ســوی «مؤسسۀ
اروپایی منع تجارت و حمل سالح» منتشر
شده است و نشان میدهد که فروشندگان
سالح در درگیریهای بیپایان قرن بیستم
بهدنبال سودند.
گزارش نشان میدهد که «گروهی از افراد
ذینفع وجــود دارند که تنهــا از بحران
پناهجویان ،بهطور خاص از سرمایهگذاری
اتحادیۀ اروپا برای تأمین امنیت مرزهایش،
سود برده اند»« .آنها شرکتهایی نظامی
و امنیتی هســتند که ابزارهای مرزبانان،
فنــاوری نظارت بــرای زیرنظرداشــتن
ِ
مرزها و زیربنای آی.تی بــرای نظارت بر
جابهجاییهای جمعیت را فراهم میآورند».
این گزارش نشان میدهدکه «این شرکتها
بهطور منفعل از بذل و بخشــش اتحادیۀ
اروپا استفاده نمیکنند؛ بلکه بهطور فعالی
بخشی بیشــتر به مرزهای اروپا را
امنیت
ِ
تشویق میکنند و تمایل دارند فناوریهای
بســیار قویتری را برای ایــن مهم به کار
بگیرند».
گزارش میگوید در دهۀ گذشته شرکتهای
بازیگــر در ایــن مســئله ،جنگهــای
غیرقابلمها ِر خاورمیانه را ثروتی بادآورده
دیدهاند« :تعداد بسیار زیادی از شرکتهای
المللی اسلحهسازی برای اطمیناندادن
بین
ِ
دربارۀ آیندۀ کا ِر خود به ســرمایهگذاران،
به ناپایداری در خاورمیانه اشاره کردهاند.
دولتهای اروپایی به این شــرکتها کمک
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ِ
تقویت فعاالنۀ
میکنند .این کمکها بــا
ارتشهای اروپایی در منطقه و تمایل برای
کارگیری سیاستهای سختتر دربارۀ
به
ِ
این مسئله صورت میپذیرد».
درواقع ،بر مبنای این گزارش «از  ۲۰۰۵تا
 ،۲۰۱۴اعضــای اتحادیۀ اروپا اجازه دادند
تا چیزی بیش از ۸۲میلیارد دالر ســاح
به خاورمیانه و شمال افریقا ارسال شود».
ِ
جزئیــات این مســئله را بیان
گزارش
خارج
از
ثابت،
جریانی
چگونه
که
میکند
ِ
درگیری
بازیگــران این
خاورمیانه ،همۀ
ِ
ِ
چندجانبه را ،مانند جنگ داخلی سوریه،
با میزان نامحدودی از ســاحهای بسیار
پیشــرفته تغذیه میکند .این مســئله
تضمین میکند که درگیریها ادامه داشته
باشد.
همینطور کــه این درگیریهــا باعث
میشــوند تعداد پناهجویانی که بهدنبال
ملجائی در اروپا هســتند ،بیشوبیشتر
شود ،دقیق ًا همان شــرکتها با اتحادیۀ
اروپا البــی میکنند تا از مرزهای خود در
برابر آنها «محافظت» کند .بنابراین برای
کسانی که در کار ســاح هستند ،سود
بیشتری فراهم میشود.
عالوهبراین ،مؤسسۀ اروپایی منع تجارت
ســاح و تی.ان.آی کشــف کردهاند که
«نمایندگان این صنعــت ،مقامات دولتی
ِ
و پرســنل نظامی و امنیتــی همدیگر را
در طول ســال در حاشــیۀ کنفرانسها،
نمایشگاهها و میزگردها مالقات میکنند».
این گزارش از نیک وونویلیامز ،اســتاد
ِ
امنیت بینالمللی در دانشگاه واریک نقل

میکند که «در چنین رخدادهایی ممکن
است که فرهنگی چرخهای بیابیم .در این
فرهنگ ،ارائــۀ فناوریهای جدید نهتنها
به صورتبندی سیاســتها و فعالیتهای
جدیــد دربارۀ امنیت مــرزی و مدیریت
مهاجرت عکسالعمل نشان میدهد ،بلکه
این صورتبندیها را ممکن میســازد و
تحریک میکند ».گزارش اشــاره میکند
که این «نمایشــگاهها و کنگرههای ویژۀ
امنیت مرزی تقریبــ ًا جدیدند و همه در
همین دهۀ اخیر به وجود آمدهاند».
مارک آکرمان از مؤسسۀ منع تجارت سالح
به خبرنگار«کامان دریمز» میگوید« :باور
دارم کــه تأثیر صنعــت نظامی و امنیتی
ِ
مرزی
سیاســت امنیت
دادن
بر شــکل
ِ
ِ
[اتحادیۀ اروپا] بسیار زیاد است؛ خصوص ًا
کردن این سیاســتها
در امنیتی و نظامی
ِ
گسترش استفاده از فناوری
و همینطور
ِ
نظارت و تبــادل دادهها ...تالشهای این
صنعت شامل ارتباط منظم با سازمانهای
مرزی اتحادیۀ اروپــا ،ازجمله با مقامات
ِ
مداران بلندپایه است؛ یعنی
و سیاســت
ِ
جایی که دربــارۀ ایدهها بحث میکنند و
سیاستی
این مباحث بعدا ً تبدیل به اسناد
ِ
جدید برای اتحادیۀ اروپا میشوند».
آکرمان اضافــه میکند« :مث ً
ال این صنعت
ســالها تالش کرده اســت تا فرانتکس
[آژانس مرزی اتحادیــۀ اروپا] را به یک
ِ
امنیت مرزی در سرتاســر اروپا
آژانــس
ِ
تبدیــل کند...آژانس نگهبانــی از مرز و
ساحل اروپا که کمیسیون اروپا پیشنهاد
کرده اســت ،قدرت بســیار بیشتری از

فرانتکــس امــروز دارد و دقیقــ ًا چنین
ِ
چیزی اســت؛ یعنی ابزار خــاص خود را
دارد ،بهعالوۀ دخالت مســتقیم در اعضا و
تصمیمهای نافذی که آنان را مجبور میکند
ظرفیتهای امنیتی مرزی را تقویت کنند».
ِ
تشکیالت
گزارش اشــاره میکند که «اگر
آژانس نگهبانی از مرز و ساحل اروپا شکل
بگیرد ،بهمعنای تغییری بنیادی در سیستم
مرزی کنترلشــده توســط اتحادیۀ اروپا
ِ
امکان
خواهد بود که همــراه خواهد بود با
ِ
مجبورساختن آنها به
کنارگذاشتن اعضا و
ِ
ِ
ِ
کنترل مرزی و همینطور خرید یا
تقویت
ِ
روزکردن تجهیزات».
به
ِ
بینی این
گــزارش ادامه میدهــد« :پیش ِ
موضوع سخت نخواهد بود که این مسئله
پناهجویــان را مجبور خواهد ســاخت تا
راههای خطرناکتــری انتخاب کنند و این
بازا ِر قاچاقچیان را داغتر خواهد کرد .این
برای صنعــت نظامی و امنیتی نیز بهمعنای
ســفارشهای بیشــتر ،هم از جانب خو ِد
آژانس و هم از جانب اعضای اتحادیۀ اروپا
خواهد بود».
ِ
غفلت حیرتآور از حقوق بشر
آکرمان به
در این فرایند سودمحور اشاره میکند:
ِ
ســبک نگریســتن ،حقوق بش ِر
در این
پناهجویان هیچ نقشــی بازی نمیکند ،جز
برای اهدافی تبلیغاتی .هم سیاستگذاران
و هم این صنعت گاهی چنین افزایشهایی
ِ
کــردن آن را
امنیت مــرزی و نظامی
در
ِ
تالشی در راستای حقوق بشر جا میزنند؛
یعنــی میگویند ایــن کار ،قویترکردن
ِ
نجات پناهجویان
ظرفیتهای جستوجو و
اســت .اتحادیــۀ اروپا همیشــه تالش
ِ
گردن
مرگ پناهجویان را به
کرده اســت
ِ
قاچاقچیان بیندازد .این منجر شــده است
کردن دست
تالش خود برای کوتاه
به اینکه
ِ
ِ
قاچاقچیان را محدود ســازند .این حتی
معنی ابزارهای نظامی بیشتر برای انجام
به
ِ
چنین کاری است.
این موضوع نوعی دور باطل ایجاد میکند:
خطرپذیری
سرکوب بیشتر بهمعنی
کنترل و
ِ
ِ
ِ
مرگ
بیشتر از سوی پناهجویان و درنتیجه
بیشت ِر آنان است .متخصصان و سازمانهای
حقوق بشــر ســالها دربارۀ این مسئله
هشدار میدادند؛ اما این هشدارها همیشه
نادیده گرفته شدهاند.
همانطور که تلفات و تعــداد افرادی که
بهعلت درگیریها مجبــور به جابهجایی
شــدهاند ،بهمرور افزایش پیــدا میکند،
داللی تــرس و نیز
به نظر میرســد که
ِ
سودجویی و سوءاستفادههای ویرانکننده
ادامه خواهد داشت.
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