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طارق ارسالئی

کاروان پناهجویان امریکای جنوبی
و مسؤولیت قدرتهای بزرگ
حدود سه هفته قبل کاروانی مشتمل از زنان ،اطفال ،و مردان ،پای پیاده از کشور "هندوراس" در جنوب قارۀ امریکا
به طرف شمال و به صوب ایاالت متحدۀ امریکا به راه افتادند که در مسیر راه و با رسیدن به کشور "گواتیماال" انبوه
بزرگی از مردمان با این کاروان ملحق گردیدند.
مشکالت اقتصادی و خصوصا ً نا امنی ناشی از رقابت و درگیری میان گروه های قاچاقچیان مواد مخدر باعث گردیده
این مردمان را وادار بسازد تا ترک شهر و دیار خود کنند و به سوی مناطق امن تر پناه برند .در طول سفر گروه
های امدادی ،کلیساها ،و اشخاص انفرادی با فراهم نمودن آب ،آذوقه ،سرپناه ،و حتی وسائل نقلیه با اعضای کاروان
مساعدت می نمایند .با رسیدن به سرحد کشور "مکسیکو" تعداد این کاروان به  ۵000الی  ۷000نفر تخمین زده شد.
از قضاء زمان سفر این کاروان مصادف با "انتخابات میان دوره ئی" (پارلمانی و ایالتی) در ایاالت متحدۀ امریکا
می باشد و سیاستمداران امریکائی نیز هرکدام کوشش دارند تا حد ممکن از این سیل مردمان گرسنه و تشنه به نفع
کارزار مبارزات انتخاباتی خود استفاده نمایند.
جمهوری خواهان و شخص آقای "دونالد ترمپ" ،رئیس جمهور امریکا ،با اغتنام از این فرصت تالش دارند تا "پالیسی
های ضد مهاجرتی" و مفکورۀ جنجال برانگیز "اعمار دیوار" در طول سرحد با "مکسیکو" را به خورد عامه بدهند.
تو گوئی که آغاز سفر این کاروان در موقع مناسبتری برای حزب جمهوری خواه امریکا اتفاق افتاده نمی توانست.
در این میان اما کمتر توجه به عواملی میگردد ،که باعث گردیده تا مردمانی با قبولی خطرات مرگ خانه و کاشانه و
دیار خود را ترک کنند.
ایاالت متحدۀ امریکا یگانه کشوری نیست که با مشکل روز افزون پناهجویان رو به رو می باشد ،اروپا نیز در چند
سال اخیر شاهد سیل پناهجویانی بوده است که عمدتا ً از کشورهای آشوب زده ای چون سوریه ،عراق ،افغانستان ،و
کشورهای افریقائی به سوی اروپا جهت پناه جویی روی آورده اند.
 1از 3

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

جنگ دوم جهانی جغرافیای سیاسی اروپا را عمالً به دو بالک شرق و غرب تقسیم نمود که یکی از پیامدهای
ناگوار جنگ فرار مردم از سرزمین های اصلی و جست و جوی پناهندگی در سرزمین های بیگانه بود.
جهت وضاحت جنبه های حقوقی معضلۀ پناهجویان و اجتناب عدول از تعهداتی که بعد از جنگ دوم جهانی
میان کشورهای بزرگ برقرار گردیده بود" ،کنوانسیون پناهجویان" در سال  1۹۵1دائر گردید که باالثر آن
حقوق و امتیازات پناهجویان در چوکات قوانین بین المللی توضیح و تثبیت گردید.
امروز همان قوانینی که جهت رفع مشکل پناهجویان اروپا طرح و تصویب گردیده بود ،به نحوی برای
سیاستمداران غربی مشکلزا گردیده است .این موضوع جوامع غربی را بر سر دو راهی قرار داده است که
یا به تعهدات اخالقی و قوانین بین المللی که خود وضع نموده اند پابند بمانند و یا هم سرحدات خود را با
دیوار های بلند و سیمهای خاردار بر روی پناهجویان ببندند .ولی به قول حضرت سعدی شیراز:

سرچشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
مشکل پناهجویان تا زمانی که در منشاء آن حل نگردد ،با دیوار و سیم خاردار حل شده نمی تواند .گذشته
از آن به همان مقیاس که بشریت به سوی "جهانی شدن"  Globalizationپیش میرود ،مشکالت ما نیز به همان
مقیاس جهانی می گردد؛ به این معنی که مشکل خشکسالی افریقا و آسیای مرکزی؛ و یا مشکل جنگ و
منازعه در یمن ،سوریه ،و افغانستان؛ و یا هم مشکل قاچاقچیان مواد مخدر در امریکای جنوبی؛ صرفا ً
منحصر و محدود به این مناطق نمی ماند بلکه اثرات این آتش دیر یا زود دامن کشورهای بزرگ را نیز
فرا خواهد گرفت.
قدرتهای بزرگ جهان نه تنها اینکه مسؤولیت اخالقی در برابر کشورهای فقیر و نادار دارند بلکه بقا و آیندۀ
صلح آمیز بشریت نیز ایجاب مینماید تا در رفع مشکالتی که این کشورها با آن مواجه هستند کمک و همکاری
صورت بگیرد.
ناامنی ،فقر ،و خشکسالی از ج مله عواملی استند که مردمان مناطق آسیب دیده را وادار به ترک سرزمین
های شان می نماید .قدرتهای بزرگ نباید اجازه دهند که سیاست های شان باعث جنگهای نیابتی در کشورهای
ضعیف و فقیر گردد؛ بلکه با توجه در راه اعادۀ صلح و آرامش و ایجاد زمینه های کار مانع فرار مردم از
سرزمین های شان گردند.
کاروان پناهجویان امریکای جنوبی اولین کاروان پناهجویان نیست و مطمئنا ً که آخرین کاروان نیز نخواهد
بود .تهدیدی که قدرت های بزرگ در آینده با آن مواجه خواهند بود نه افراطیت مذهبی بلکه لشکر هایی از
مردمان تشنه و گرسنه که از دشت و دریا خود را به اروپا و امریکا خواهند رسانید و چون مور و ملخ از
دیوارها و حصارهای این کشورها سرازیر خواهند شد.
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اگر قدرت های بزرگ به علل اساسی که مردم را مجبور به ترک سرزمین های شان می نماید توجه نکنند،
این "مشکل آنی" در آینده می تواند به یک "خطر بالقوه" برای شان تبدیل شود.
طارق ارسالئی  -ایالت ورجینیا ،امریکا

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که قسمتهای قبلی این مطلب و مطالب دیگر این نویسنده را هم مطالعه کنند،
می توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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