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بحران سوریه و افزایش دیاسپورای مسلمانان در اروپا

بحران داخلی سوریه ،که از سال  2011شروع شده است ،همچنان پیامدهای ویرانگر و غم انگیزی برای
مردم این کشور دارد .عالوه بر این ،درگیریها و خشونتهای سوریه به آواره شدن مردم ،گسترش
تروریسم و تشدید اختالفات سیاسی و فرقهای منجر شده و بدین ترتیب ،بی ثباتی فزایندهای را نیز
در کل منطقه ایجاد کرده است .نکته قابل تأمل آن است که حدود نیمی از جمعیت سوریه به دلیل
جنگ ،ترک وطن کرده اند .با شروع بحرا ِن پناهندگان ،اروپا این بحران را یک مسأله صرفا محدود به
خاورمیانه دانست ،اما پس از چندی با افزایش موج پناهندگان ،دولتهای اروپایی به ناچار پذیرفتند که
این مسأله نمیتواند منحصر به خاورمیانه یا دولتهای مرزی باقی بماند ،لذا در تالش برای به اشتراک
گذاردن بار این مسئولیت و یافتن راهحلهای مشترک برای حل این بحران بر آمدند .پرسش کنونی این
است که چنین وضعیتی برای آوارگان و پناهجویان سوری در خاورمیانه و اروپا چگونه به وجود آمده
است؟ در پاسخ ،فرضیه مقاله با بهرهگیری از نظریه دیاسپورا ،این رخداد را حاصل جابجایی سرزمینی
میان دولتها و مهاجرتهای گسترده فرامرزی میداند که بنا به «الزامات سیاسی» و «اعمال خشونت
ساختاری» توسط داعش صورت گرفته و پیامد محیط فراملی آن منجر به پراکندگی از هسته اصلی و
رفتن اجباری به چند مکان مختلف میگردد .بدین سان با روش کیفی و تکنیک کتابخانهای به بحران
سوریه به مؤلفههایی نظیر؛ نسلکشی ،اسارت زنان ،بردهداری و کنیز فروشی به عنوان دالیل عمده این
پراکندگی دست یافتهایم.

فصلنامه علمی -پژوهشی

مقدمه

ناآرامیهای سوریه در مارس  ۲۰۱۱شروع شد و با آغاز سال  ۲۰۱۲این شورش به جنگی میان

سوریه و گروههای تکفیری تبدیل شد .شهروندان سوری هدف اصلی گلولههای شلیکشده
در این جنگ هستند و زندگی در چنین شرایط تأسف باری غیرقابلتصور است .بسیاری از

حوزههای درگیری خارج از کنترل شهروندان است و حمالت گروههایی همچون داعش

و جبهه النصره ثمرهای جز ویرانی و خرابی برای مردم سوریه نداشته است .از سوی دیگر
برخی مردم نیز به دلیل حفظ جان خود ناچار به مهاجرت و دوری از مناطق تحت کنترل

داعش شدهاند.

بدین ترتیب ،حضور داعش و اعمال خشونت ساختاری در منطقه بر وخامت اوضاع

افزود .داعش بسیاری از سرزمینهای سوریه را تصرف و مردم آن مناطق را وادار به اطاعت

از حکومت خود کرد .پیش از پرداختن به مسئله مهاجرتهای اعمالشده توسط داعش الزم
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است اشاره مختصری به مفهوم خشونت ساختاری 1گردد .در سیاست جهان شاهد چهار نوع

خشونت هستیم :نخست ،خشونت کالسیک مطرح در نوشتههای سنتی که ناظر بر صدمه زدن
عمدی مث ً
ال در جنگ ،شکنجه یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانتبار است؛ دوم ،محرومسازی

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

افراد از نیازهای مادی اساسیشان به سرپناه ،پوشاک ،خوراک و آب؛ سوم ،سرکوب که به از

دست رفتن آزادیهای انسان برای انتخاب باورهای خود و ابراز آنها اشاره دارد؛ سرانجام،

ازخودبیگانگی همشکلی از خشونت ساختاری بر ضد هویت ما و نیازهای غیرمادیمان به

همبستگی و داشتن رابطه با دیگران است .خشونت ساختاری ناظر بر دومین ،سومین و
چهارمین نوع خشونت است ()Galtung, 1985: 74

بدین ترتیب ،داعش همانند دیگر گروههای افراطگرا ،با ترورها و قتلهای سیستماتیک،

اقلیتهای سوری را مورد هدف گلوله قرارداد .این اقدامات وحشیانه باعث شد تا سوریها
بهطور جمعی از کشور فرار کنند .بهعنوانمثال ،در اوایل سال  2014میالدی ،ترکیه میزبان بیش
از  600هزار پناهنده سوری بوده است ( .)Gause,2014: 20اسکان پناهندگان سوری که در

اثر نزاع داخلی درگرفته در شهرهای شمالی سوریه و از بیم جانشان به ترکیه گریخته بودند
به این کشور اجازه داد تا با این کار عالوه برگرفتن ژست انساندوستا ِن و حقوق بشری ،از
1. Structural violence

این مسئله بهمثابه اهرم مؤثر در بحران سوریه استفاده کند (کشاورز شکری و صادقیان:1392 ،
)99؛ زیرا از آغاز بحران سوریه ،مرزهای ترکیه به مقر اصلی معارضان سیاسی و نظامی سوری

تبدیلشده بود و اردوگاههای آوارگان پوششی برای حمایت از مخالفان و قاچاق اسلحه برای

معترضان سوری بهرهبرداری میگردید( .)Mahfudh, 2012: 39بدین ترتیب ،ترکیه ضمن
استقبال از جنگ اقتصادی اتحادیه عرب علیه مردم سوریه ،در نظر داشت از معارضان سوری

بهعنوان برگ برنده خود در کشمکش با همسایه جنوبیاش استفاده نماید(کشاورز شکری و
صادقیان .)100 :1392 ،استفان ابریل ،معاون سازمان ملل در امور بشردوستانه ،در اگوست

 ۲۰۱۵اعالم کرد که شمار جانباختگان در جنگ سوریه به بیش  ۲۵۰هزار نفر میرسد و تا

زمانی که این جنگ ادامه داشته باشد میلیونها سوری قادر به بازگشت به سرزمینهای خود

نخواهند بود .سوریهای خارجشده از سرزمینشان بهناچار باید بهجایی بروند و سرانجامِ
بسیاری از آنان ،اردوگاههای آوارگان و پناهندگان است(طبرزدی.)1394 ،
از سوی دیگر ،در ابتدای شروع بحران پناهندگان ،اروپا این بحران را یک مسئله صرف ًا
محدود به خاورمیانه تلقی مینمود ،اما پس از چندی دولتهای مرکزی و شمال اروپا
این بحران را ،مشکل کشورهای مرزی همچون ایتالیا ،بلغارستان و یونان برشمردند و به

مسئول ثبتنام و اجرای پروسه پناهجویی دانستند؛ اما بهمرور که شمار پناهندگان بسیار

گسترش یافت و روزبهروز نیز برشمار آن افزوده شد ،قانون دوبلین دیگر از اعتبار اولیه
افتاد و دولتهای اروپایی بهناچار پذیرفتند که این مسئله نمیتواند منحصر به خاورمیانه یا
دولتهای مرزی باقی بماند ،لذا در تالش برای به اشتراک گذاردن بار این مسئولیت و یافتن

راهحلهای مشترک برای حل این بحران برآمدند .پرسش کنونی این است که چنین وضعیتی

برای آوارگان و پناهجویان سوری در خاورمیانه و در اروپا چگونه به وجود آمده است؟ در
پاسخ ،فرضیه مقاله با بهرهگیری از نظریه دیاسپورا ،این رخداد را حاصل جابجایی سرزمینی

میان دولتها و مهاجرتهای گسترده فرامرزی میداند که بنا به الزامات سیاسی و اعمال
 .1برخـی کشـورهای اروپایـی در  15ژوئـن  ،1990بـرای رسـیدگی بـه تقاضاهـای پناهجویـی ،قوانیـن مشـترکی را
ایجـاد کردهانـد .یکـی از بخشهـای ایـن سیسـتم ،مقـررات دوبلیـن اسـت .مقـررات دوبلیـن ،یـک قانون اسـت که
مشـخص میکنـد از میـان کشـورهای عضـو مقـررات دوبلیـن کـه  ۳۲کشـور اروپایـی هسـتند ،بـر اسـاس کدامیک
از معیارهـای موجـود ،از میـان کشـورهای مزبـور ،مسـئول تصمیمگیـری در مـورد تقاضـای پناهجویـان اسـت .ایـن
مقـررات در نشـانی  pdf.59c0cbe94/http://www.unhcr.org/fr-frقابلدسـترس اسـت.
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سهولت با استناد به مقررات دوبلین ،1کشورهایی که اولین نقطه ورود پناهندگان بودند را
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محدودیت برای گروههای مذهبی و قومی صورت میگیرد( .طبرزدی)1394 ،
چارچوب مفهومی

واژه دیاسپورا به معنای پراکندگی و پخش شدن است .دیاسپورا واژهای است که ریشه در کلمه

یونانی  Sperioو حرفاضافه  Diaدارد .این مفهوم در دهههای اخیر ،در معنای گستردهای

بهکاررفته و گروههای مختلف اعم از پناهندگان سیاسی ،کارگران مهمان ،مهاجران و گروههای
قومی و فرهنگی را در برگرفته است( .اشرف نظری و سلیمی )172 - 173 :1395 ،عبارت

دیاسپورا یک ابزار مفهومی  -تحلیلی است که ابتدا در مورد یهودیان بهکاررفته است؛ اما در

دهههای  1980و  1990میالدی این واژه برای توصیف اجتماعاتی که بهنوعی تاریخ مهاجرت
و پراکنده شدن در کشورهای دیگر را دارند ولی همچنان تعلق به سرزمین اصلی خود را حفظ
و از جوامع میزبان تا حدودی بیگانه هستند به کار رفت .همچنین دیاسپورا ،بهعنوان مفهوم
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بندی برای اشاره به جابهجایی جغرافیایی و سرزمینزدایی از هویتها ،فرهنگها و روابط
اجتماعی در جهان معاصر موردتوجه قرارگرفته است.

همانطور که در سطور باال نیز اشاره شد ،دیاسپورا از نظر لغوی به معنای پراکندگی

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

است اما با توجه به اینکه پدیده مهاجرت همواره یکی از عناصر برجسته در تاریخ آوارگان
قومی در قرن بیستم است ،در ادبیات علوم سیاسی از مهاجرتهای گسترده قومی و مذهبی

ـ ناشی از خشونت ساختاری ـ با اصطالحاتی مانند دیاسپورا و ترانس ناسیونالیسم یاد

میشود(حاتمی.)67 :1396 ،

راجرز برابیکر عناصر کلیدی مشخصکننده دیاسپورا را پراکندگی در فضا ،گرایش به

ت مهاجری اجازه میدهد
سرزمین اصلی و حفظ مرزها که به یک گروه جمعی یا اجتماع اقلی 
که خودش را در برابر دیگران تعریف کند ،میداند .بر این اساس ،برابیکر ،سه عنصر اصلی
و تشکیلدهنده دیاسپورا را پراکندگی ،سوگیری به سمت سرزمین مادری و حفظ حریم،

میداند(.)Brubakar, 2005: 4-6

از سوی دیگر ،دو ویژگی بارز دیاسپورا از نظر ویلیام سافران از دیگر اندیشمندان این

نظریه نیز عبارت است از:

 .1یک اجتماع یا گروه بااینکه از محل جغرافیایی خود دور هستند اما دارای دید ،حافظه

و اسطورههای مشترک در مورد سرزمین اصلی(وطن) خود هستند.

 .2غالب این گروه جمعی به این مسئله اعتقاددارند که هرگز از سوی جوامع میزبان

پذیرفته نخواهند شد( .نظری و سلیمی)174 - 175 :1395 ،

دو اندیشـمند دیگـر ایـن حـوزه یعنـی سـافران و کوهـن ،پراکندگـی از هسـته اصلی و

رفتـن اجبـاری بـه چنـد مـکان مختلـف را یـک دیاسـپورا میدانند .بـه گفته آنهـا ،اینیک

بـاور اسـت که پناهجویان در دیاسـپورا بهطـور کامل پذیرفته نمیشـوند؛ بنابراین بازگشـت
بـه میهـن ،تعهـد و حفـظ میهـن و درنهایـت ارتبـاط بـا میهـن در آگاهـی جوامع دیاسـپورا
نقـش اساسـی دارد ( .)Safran,1991: 83-99در نـگاه سـافران ،یـک مـدل کـه میتواند یک

دیاسـپورای کامـل را بـه تصویـر کشـد شـامل مراحـل :تاریـخ پراکندگـی ،حافظـه تاریخی

مکانـی کـه ریشـه هویتی فـرد در آنجاسـت ،بیگانگی در کشـور جدید ،تمایل به بازگشـت

بـه وطـن اصلـی ،حمایتهای مـداوم از وطن اصلی و حـس تعلق و هویـت جمعی بهمثابه
یک گـروه میباشـد.

شفر از اندیشمندان دیگر این حوزه در همین رابطه ،دیاسپورا را بهمثابه یک گروه اقلیت

قومی باریشههای مهاجرتی که در کشورهای میزبان برای حفظ تمایالت قوی با وطن اصلی
خارج از وطن اصلی خود زندگی می-کنند میداند ( .)Safran,1991: 76ادامسون و اندرسون،
دیاسپورا را پیامد محیط فراملی میدانند که بهوسیله مکانیزم ایجاد هویت استراتژیک و

بهوسیله گروههای نخبه ایجاد میگردد.)Anderson, 1998: 9-11( ،

بهطورکلی سه رویکرد مختلف در مطالعه دیاسپورا در ادبیات کنونی وجود دارد؛ رویکرد

نخست ،یک رویکرد سنتی است که اشاره دارد به اینکه جهانیشدن همراه خود تغییراتی را به
وجود آورده است .رویکرد دوم ،به شرایط اجتماعی دیاسپورا و فرایندهای خودشناسایی فراملی

در ارتباط با دول میزبان و قومیت محلی تکیه دارد .رویکرد سوم؛ به بررسی فعالیتهای سیاسی
آوارگان اشاره دارد .مکاتبی که رویکرد سوم را پذیرفتهاند ،استدالل میکنند که آوارگان قومی،

بازیگران سیاسی فعالی هستند که در ترویج هویتهای رقیب که از کشور مستقل که در آن
اقامت دارند درگیر هستند(حاتمی .)67 :1396 ،در این مفهوم ،بسیج سیاسی در رابطه با میهن

یک ویژگی مهم از آوارگان محسوب میگردد(.)Adamson, Demetriou, 2006: 499-501
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خود کنش میکنند ،میداند )Sheffer, 1986: 3( .سافران ،دیاسپورا را بخشی از مردم که در
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بدین ترتیب ،میتوان از دیاسپورا بهمثابه حاصل جابجایی سرزمینی میان دولتها و

مهاجرتهای گسترده فرامرزی یادکرد که بنا به «الزامات سیاسی» و «اعمال محدودیت برای

گروههای مذهبی و قومی» صورت میگیرد(حقپناه .)205 :1387 ،بر اساس مطالب فوق
میتوان مدل زیر را برای تعیین متغیرها و جهت آزمون فرضیه این نوشتار بهصورت زیر در

نظر گرفت.

خشونت ساختاری(اعمال
محدودیت برای گروههای

الزامات سیاسی

قومی و مذهبی)

مهاجرت
گسترده فرامرزی
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سؤال اصلی پژوهش

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

پرسش اصلی این است که چنین وضعیت مهاجرت گسترده برای آوارگان و پناهجویان سوری

در خاورمیانه و اروپا چگونه به وجود آمده است؟
فرضیه پژوهش

در پاسخ ،فرضیه مقاله با بهرهگیری از نظریه دیاسپورا ،این رخداد را حاصل جابهجایی

سرزمینی میان دولتها و مهاجرتهای گسترده فرامرزی میداند که بنا به «الزامات سیاسی»

و «خشونت ساختاری» که به اعمال محدودیت برای گروههای مذهبی و قومی سوری منجر
گردیده ،صورت پذیرفته است.
پیشینه تجربی پژوهش

برخی نویسندگان در مقاله خود در پی تحلیل مسئله اسالم رادیکال در فرانسه هستند .ایشان

با ارائه برخی شواهد تروریستی در سالهای  2012و  2014در فرانسه و حمله به نشریه

شارلی هبدو در سال ( 2015به علت هتاکی به ساحت پیامبر اعظم(ص)) معتقدند موضوع
اسالمگرایی افراطی به موضوع مجادالت وسیعی در محافل آکادمیک و حوزه عمومی فرانسه
و کشورهای اروپایی تبدیلشده است .بدین ترتیب ،به واکاوی ریشههای اسالمگرایی رادیکال
در میان دیاسپورای مسلمان فرانسه در سالهای  1990تا  2015پرداختهاند(اشرف نظری و

سلیمی )1395 ،در نوشتاری دیگر ،نویسنده پس از اشاره به تاریخچه حضور مسلمانان در

اروپا در دوران معاصر و وضعیت آماری مسلمانان در اروپا به بررسی الگوهای متفاوت
تعامل با مسلمانان در اروپا ،ارزیابی وضعیت اجتماعی و سیاسی مسلمانان در اروپا و نهایت ًا

به سناریوهای مطرح در خصوص چشمانداز آینده اسالم سیاسی در قاره سبز پرداخته است.

(شیر غالمی.)1388 ،

پژوهشگر دیگر معتقد است در دو ده ه گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد

نوعی تمایز حقوقی و سیاسی بین شهروندان این کشورها هستیم .این دوگانه انگاری تحت

تأثیر عواملی همچون حادثه  11سپتامبر و برخی انفجارها در شهرهای اروپایی بیشتر متوجه
شهروندان مسلمان این کشورها شده است .ایجاد تمایز بین شهروندان مسلمان و غیرمسلمان
در کشورهای اروپایی مانند انگلستان در سالهای اخیر به اسالمهراسی و اسالمستیزی منجر

موجب ظهور اسالمهراسی و اسالمستیزی در انگلستان شده ظهور و نمودهای این پدیده

به چه صورت بوده است؟ یافتههای کلی پژوهش نشان میدهد که عواملی هویتی نقش
مهمی در ایجاد دوگانگی ،غیریت سازی و اسالمهراسی در بریتانیا داشتهاند( .صباغیان و
خاکسار)1395،

اثر بعدی با پرداختن به اهمیت حضور مسلمانان در کشورهای اروپایی و روند رو به رشد

کسو و گرایش غیرمسلمانان به اسالم و موج جدید
مهاجرت مسلمانان به اروپا و امریکا از ی 
اسالمگرایی در کشورهای غربی از سوی دیگر ،معتقد است اروپائیان به شکلهای گوناگون

درصدد ایجاد مانع برای گسترش اسالم از طریق؛ القای اسالمهراسی و اسالمستیزی در رسانهها

و اتخاذ سیاست ترویج اسالم اروپایی 1میباشند( .قربانپور دالور )1393 ،بر این اساس در این

آثار «دیاسپورا» بهعنوان مفهومی مفروض تلقی شده و به مکانیسم افزایش پناهجویان مسلمان
1. Euro - Islam
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شده است .این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چه عواملی

فصلنامه علمی -پژوهشی

در اروپا و بحران سوریه بهصورت ویژه و بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین عامل گسترش
دیاسپورا در موج سوم مهاجرت مسلمانان به اروپا در دوران معاصر نپرداختهاند .بدین ترتیب
در این نوشتار پس از عنوان نمودن ادوار مهاجرت مسلمانان به اروپا در زمان معاصر بهمثابه

«الزامات سیاسی» و کاربست «خشونت ساختاری» در چارچوب اعمال محدودیت برای

گروههای مذهبی و قومی سوری از سوی گروهک سلفی  -تکفیری داعش بهعنوان عوامل
مؤثر در افزایش روند مهاجرت و گسترش دیاسپورای مسلمانان به اروپا اشاره خواهد شد.

روش پژوهش

روش تحقیق در این پژوهش ،کیفی و ازلحاظ هدف ،کاربردی تلقی میگردد؛ همچنین نحوه
گردآوری اطالعات در این تحقیق روش اسنادی – کتابخانهای و بهرهگیری از اطالعات

موجود در فضای مجازی نیز میباشد.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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یافتههای پژوهش

در ادامه و بر اساس مدل تحقیق به دو عامل مهم تأثیرگذار برافزایش روند مهاجرت مسلمانان

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

در اثر بحران سوریه طی سالهای  2011تا  2015به اروپا میپردازیم که در محورهای «الزامات
سیاسی» و «خشونت ساختاری داعش و اعمال سیاستهای مهاجرتی» مطرح میگردند.

ادوار مهاجرت و شکلگیری دیاسپورای مسلمان در اروپا (الزامات سیاسی)

سه جریان اصلی مهاجرت مسلمانان به اروپا را میتوان چنین عنوان نمود :دوره نخست ،از
سال  1945آغاز و تا  1970ادامه مییابد .این دوران مقارن با پایان جنگ جهانی دوم و ضرورت

بازسازی اروپا است که مستلزم بهرهگیری از نیروی کار مهاجر بود( .شیرغالمی.)397 :1388،
پس از جنگ جهانی دوم ،کشورهای اروپایی برای بازسازی خود ،به نیروی کار سایر کشورهای
جهان ،نیازمند بودند؛ در این راستا طی چند دهه پس از جنگ ،تعداد زیادی کارگر از کشورهای

آفریقایی و آسیایی بهویژه از جوامع اسالمی ،رهسپار اروپا شدند؛ دولتهای اروپایی با فرض

ی میکردند با تفاوتهای فرهنگی آنها کنار
اینکه حضور آنها موقتی است ،بهنوعی سع 
بیایند؛ (صباغیان و خاکسار .)134 :1395 ،علیرغم بحران نفتی  1973و  1974که پایان روند

بازسازی اقتصاد اروپا را رقم زد ولی روند مهاجرت مسلمانان متوقف نشد و موج دوم ،در

اواسط دهه  1970آغاز شد که بهواسطه آن خانواده کارگران مهاجر مسلمان به آنها پیوسته و
شاهد مرحله جدیدی هستیم .گردآمدن خانوادهها سرآغاز دگرگونی سرنوشتساز در ماهیت

روابط بین مسلمانان و اروپاییها بود بهنحویکه برای مسلمانان این امر افزایش فرصتها
جهت تعامل در خارج از محل کار را در پیآورد(شیرغالمی.)398 :1388،

بدین ترتیب ،باگذشت چند دهه از ورود این مهاجران در کشورهای اروپایی ،اقلیتهای

قومی و مذهبی ازجمله مسلمانان ،بهطور روزافزونی در پی بهرسمیتشناختن و حمایت از

ممیزههای فرهنگی خود بودهاند(صباغیان و خاکسار .)134 :1395 ،در این برهه از زمان آنها
بهطورجدی درگیر مسائلی نظیر حقوق اجتماعی ،رفاه ،آموزش ،بهرهگیری از خدمات اداری،
مدنی ،تشکیل مساجد و مراکز اسالمی شدند .مرحله سوم ،به دهه  1980به بعد بازمیگردد

که اغلب به خاطر کشمکشهای سیاسی و ناآرامیهای اجتماعی در جوامع اسالمی و
ناآرامیهای حوزه بالکان که در پی فروپاشی بلوک شرق رخداده بود از مهمترین دالیل موج

سوم مهاجرت بهطور عام و مسلمانان بهطور خاص به شمار میآید(شیرغالمی.)398 :1388،
مسلمانان اروپا بهعنوان اقلیتی عمده و اثرگذار شامل بوسنیاییها ،ترکها ،ایرانیها ،اردنیها،
مطابق نظر بسام طیبی در سال  2004مسلمانان ساکن اروپا به  17میلیون نفر و در سال

 2006به  20میلیون نفر افزایشیافته است .وی معتقد است این تعداد تا سال  2030به 40

میلیون نفر خواهد رسید ( .)Tibi, 2007:157افزایش جمعیت مسلمانان به همراه حادثه
 11سپتامبر و حوادث تروریستی پسازآن ،تمایزهای فرهنگی مسلمانان اروپا را به چالش
هویتی تبدیلکردهاست؛ در واکنش به این وضعیت ،ابتدا با طرح موضوع اسالمهراسی و
اسالمستیزی ،اقدامهای عملی زیادی صورت گرفت که برخی از آنها نیز حالت خشونتآمیز

داشت (صباغیان)2 :1394،؛ این نمودها در سطوحی مختلف ،همچون :سطح دولت مانند

شرایط سخت استخدام ،تبعیض در دادرسی و در سطح فضای عمومی جامعه ،مانند طرد

جوانان و نوجوانان مسلمانان از جمع گروههای دوستان و همساالن قابلمشاهده هستند.

(مرشدیزاده)255 - 260 :1388 ،

از سوی دیگر ،دالیل مهاجرت و پناهندگی سوریها را میتوان به دودسته کلی داخلی و
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لبنانیها ،فلسطینیها ،افغانیها ،پاکستانیها و سوریها هستند.
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بینالمللی شامل؛ فشارهای سیاسی ،رشد پائین اقتصادی ،افزایش بیکاری و بروز تعارضات

خشونتبار تقسیمبندی نمود( .)Ragab,Rahmeire &Siegel, 2017: 12در این میان ،ادوار

تاریخی این مهاجرتها را نیز میتوان در قالب چهار موج مشاهده نمود .موج اول به زمان
امپراطوری عثمانی و در نیمه قرن نوزدهم برمیگردد که با الزام و اجبار سیاسی و نظامی
اتخاذشده از سوی امپراطوری عثمانی ،سوریها مجبور به مهاجرت به ایاالتمتحده ،امریکای

جنوبی ،اروپا و استرالیا شدند )Mehchy & Doko,2011:13(.موج دوم که از اواسط دهه
 1950میالدی آغاز شد دربرگیرنده نخبگان ،کارآفرینان ،سرمایهداران و کارگران ماهر بود

که به دلیل اتخاذ و کاربرد سیستم انعطافناپذیر رژیم سوسیالیست وقت در سوریه باعث

مهاجرت آنها به لبنان ،کشورهای خلیجفارس ،اروپا و با شدت کمتری به ایاالتمتحده امریکا
گردید )Di Bartolomeo, 2012:13( .موج سوم نیز از اواسط دهه  1970میالدی شکل گرفت

که همزمان با رشد اقتصاد نفتپایه کشورهای عربی خلیجفارس بود اما در دهه  80میالدی با
فصلنامه علمی -پژوهشی
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اتخاذ سیاستهای سختگیرانه نسبت به تعداد کارگران عرب در محدودسازی حضور آنها،

این موج متوقف گردید .عالوه بر این با پایان یافتن جنگ داخلی لبنان ( )1975 – 1989عاملی

برای تشویق و جذب کارگران با مهارتهای پائینتر در لبنان گردید .این روند تا سال 2005

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

یعنی ترور رفیق حریری نخستوزیر اسبق لبنان ادامه یافت که در اثر این رخداد و تیره شدن
روابط دو کشور ،متوقف شد.

موج چهارم مهاجرت سوریها که اخیرا ً اتفاق افتاده و سبب خروج مهاجران گردیده است

به دلیل بحران و خشونت به وجود آمده از سا ل  2011میالدی در این کشور است (�Raga

 .)b,Rahmeire &Siegel, 2017: 12در ادامه به عامل دوم یعنی خشونتهای اعمالشده از
سوی تروریستهای داعش خواهیم پرداخت.

خشونت ساختاری داعش و اعمال سیاستهای مهاجرتی

خروج ایاالتمتحده از عراق بحرانزده و چندپاره به لحاظ مذهبی و قومی درحالیکه به
دلیل سیاستهای فرقهگرایانه دولت مالکی از سال  2005باعث شد تا کنشگران مهمی مانند

گروههای قومی و مذهبی به دلیل تبعیضها و سرکوبهای نظاممند کشورهای عربی و
اسالمی ،صحنه را برای مطالبه و خواستهای خود مناسب ببیند .این امر بهنوبه خود سبب

شد تا با آماده شدن زمینه برای فعالیت گروههای تروریستی مانند دولت اسالمی عراق و شام
یا همان داعش ،بهمثابه اصلیترین و منسجمترین گروه اسالمی رادیکال ،خأل ایجادشده در
حوزه حکمرانی عراق و سوریه را با تصرف موصل ،تکریت و بخشهای بزرگی از استان

االنبار و به علت اشتراکات زیاد فرهنگی ،قومی و مذهبی و دارا بودن مرز مشترک طوالنی

با سوریه تا اندازه زیادی پرکرده و سبب پیوند بحران سوریه با بحران عراق گردد (صالحی
و مرادی نیاز )104 - 105 :1394 ،اما درعینحال پس از تسلط بر بخشهایی از عراق و

سوریه به اعمال محدودیتهایی برای اقوام و پیروان مذاهب دیگر پرداختند .این خشونتها

درمجموع باعث به وجود آمدن  12میلیون آواره شده است ( .)UNHCR,2016a: 14بر

اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ژانويه  2016میالدی ،تعداد

پناهندگان ثبتشده سوری در اروپا تا  19ژانويه  ،2016برابر با  4/603/363میلیون نفر بوده
است .سه کشور که بیشترین آوارۀ سوری را در خود جا دادهاند به ترتيب عبارتاند از :ترکیه،

لبنان و اردن( )UNHCR.ORG, 2016از این تعداد آوارگان ،ترکیه با  2میلیون و  765هزار

نفر ،لبنان با یکمیلیون و  17هزار نفر و اردن با  655هزار و  400نفر (.)UNHCR,2016 b: 36
مبادرت به پذیرفتن و اسکان آنها پرداختهاند و فقط  12در صد از آوارگان سوری به اروپا
افزون بر این ورود تعداد زیادی مهاجر به اروپا بحران بزرگی برای این اتحادیه و

یکپارچگی آن پدید آورده است .این در حالی است که بسیاری از کشورهای این ناحیه ،مانند

آلمان با رشد منفی جمعیت مواجهاند و ورود آوارگان به خاک خود را فرصتی برای تداوم
رشد اقتصادی خود میدانند)ILO,2014(.

نقض حقوق زنان و کودکان

ایزدیها یکی از اقلیتهای مذهبی کردزبان هستند که در نزدیکی موصل و منطقه سنجار

عراق به سر میبرند ،اما گروههایی با جمعیت کمتری نیز از آنها وجود دارند که در مناطقی
همچون ترکیه ،سوریه ،گرجستان ،ایران ،و ارمنستان حضور دارند .گرچه آمار دقیقی از

جمعیت ایزدیان در دست نیست ،ولی حدود جمعیت آنان در عراق ،سوریه ،ترکیه و قفقاز

تا  500هزار نفر برآورد میشود که نزدیک  200هزار نفر از آنان در عراق زندگی میکنند.
ایزدیها به زبان کردی صحبت میکنند و از گویش کرمانجی برخوردار هستند .آیین آنان
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رسیدهاند که بیشترشان در آلمان و سوئد پناهنده گردیدهاند()De Bel-Air,2016
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ایزیدی است که یک دین باستانی کردی است و ریشه در آئینهای باستانی چون مانوی و

زرتشتی دارد.

نیروهای داعشی در تاریخ  3اوت سال  ،2014با حمله به شهر سنجار عراق ،در مدتزمان

کمی این شهر را به تسخیر خود درمیآورند )TIM ARANGOT،AUG. 3, 2014 ( .در

ابتدای حمالت داعش پیشمرگههای کرد ( نیروهای مسلح کرد) ،شروع به پاسخ نمودند ولی
به دلیل اینکه از امکانات تسلیحاتی ضعیفی برخوردار بودند ،نتوانستند کاری را پیش برند و

شهر به تسخیر داعشیها میافتد .در طول تسخیر سنجار بیش از  ۵۰۰ایزدی کشته شدند و
 ۵۰۰۰۰ایزدی آواره شدند)washingtonpost،14/08/2014 ( .

نسلکشی ،اسارت ،تجاوز و اعدام

داعشیها پس از تسخیر شهر ،مردانی را که قادر به جنگیدن بودند ،قتلعام کردند ،سپس به
فصلنامه علمی -پژوهشی
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سراغ زنان .و دختران جوان رفتند و آنان را برای التذاذ جنسی به اسارت درآوردند .پس از

حمله داعشیان به شهر سنجار محل زندگی ایزدیها ،زنان و کودکان و کهنساالن از ترس

داعش به کوهها فراری شدند .ازجمله این افراد  40کودک بودند که در آفتاب گرم از تشنگی

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

کشته شدند.

این اقدام آنها حتی بیانیه یونیسف را در خصوص اقدامات وحشیانه داعش علیه کودکان

سنجار را در برداشت .در این گزارش آمده است که  40نفر از كودكان سنجاری براثر خشونت

مسلحانه ،آوارگي و كمبود آب جانباختهاند و اين امر نگراني زيادي را ايجاد كرده است ،چراکه
 25هزار كودك در مناطق كوهستاني اطراف سنجار سرگردان هستند و بهشدت به کمکهای

انسان دوستانه ازجمله آب آشاميدني و خدمات بهداشتي نياز دارند)http://fa.nasrtv.com( .
بردهداری و کنیز فروشی

فروش زنان و دختران اسیر بهعنوان کنیز از منابع درآمدی داعش است (حسینی ،محمودی و
محمودی )71 :1394 ،تا قبل از تصرف منطقه کردنشین سنجار ،داعش زنان و دختران را برای
سوءاستفاده و رفع نیازهای شهوانی خود میخواست اما با تصرف سنجار که ساکنان ایزدی

آن شاخهای از مسیحیت هستند ،این گروه باسیلی از زنان و دختران روبرو شد بهطوریکه

الشبلی یکی از اعضای این گروه در توییتر خود با گستاخی تمام از بهتر بودن دختران کرد و

از همان موقع این زنان تبدیل
سفید بودن آنها نسبت به دیگر دخترها ابراز شگفتی میکند .

به کاالی درآمدی برای داعش شدند .داعش بعد از به اسارت گرفتن این زنان آنها را به
مکانهای امن منتقل میکند و به مدت  ۲تا  ۳روز آنها را زیر نظر دارد .سپس شروع به
جداسازی میکند اولین جداسازی در خصوص دختران باکره انجام میشود بدینصورت

که دختران باکره بالفاصله از بقیه جدا میشوند و به مکانهای نامعلومی برده میشوند تاکنون
از این دختران خبری منتشرنشده است اما پیشبینی میشود این دختران به بازار خلیجفارس

برده میشوند .بعدازاین جداسازی سران این گروه میآیند و دختران موردنظر خود را
انتخاب میکنند و با خود میبرند .بقیه دختران نیز به سوریه منتقلشده و در بازار رقه به
تاجران آفریقایی فروخته میشود .دخترانی که مورد سوءاستفاده این گروه قرار میگیرند

بههیچعنوان حق سقط کردن بچه یا جلوگیری از بارداری را ندارند و در صورت انجام این
کار با آنها شدیدا ً برخورد خواهد شد بنا به اعتقاد داعشیها این کودکان در آینده قرار
است مجاهد شوند)Amnesty International,2014:5-8(.

درعینحال ،دیدهبان حقوق بشر خبر از اعدام دستکم  160الی  190تن از سربازان عراقی

توسط داعش در تکریت میدهد.همچنین سازمان حقوق بشر اعالم نموده است که تصاویر

ماهوارهای بهخوبی نشان میدهد که داعشیان پس از تسلط یافتن بر شهر تکریت ،در تاریخ
 11تا  14ژوئن  ،2014دست به اعدام دستهجمعی سربازان عراقی در پایگاهی در این شهر
زدند ( .خبرگزاری ایسنا ۶ ،تیر http://www.isna.ir )۱۳۹۳

داعش در تاریخ  15ژوئن  2014اعالم نمود که این گروه تروریستی هزار و  700نفر

از دانشجویان دانشکده نیروی هوایی عراق که در پایگاه سباکیر در شمال تکریت مشغول

به خدمت بودهاند را اعدام کرده است .این افراد حدود یک هفته قبل از این حادثه خود را
تسلیم داعش کرده بودند وداعش  800نفر از دانشجویان اهل سنت این دانشکده را به دستور

ابوبکر البغدادی عفو نمود و مابقی را بهصورت دستهجمعی کشته است( .خبرگزاری ایرنا،
http://www.irna.ir )1393/03/25
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نگاهی به وضعیت پناهندگان سوری در خاورمیانه

مطابق مرحله سوم مهاجرت مسلمانان به اروپا که اغلب به دالیل کشمکشهای سیاسی و
ناآرامیهای اجتماعی در جوامع اسالمی عنوان گردید از زمان شروع جنگ در سال ۲۰۱۱

بیش از  12میلیون سوری وادار به ترک وطن و حرکت به سمت کشورهای همسایه شدند.

بسیاری از آنها در کمپهایی در کشورهای همسایه در شرایطی تأسفبار به سرمی برند
و هزاران نفر از پناهندگان سوری خطر غرق شدن در دریا را به امید یافتن زندگی بهتر به

جان میخرند .ممکن است عمق فاجعه فقط در تصاویر و خبرها منتشرشده به چشم نیاید اما
واقعیتی است غیرقابلانکار( طبرزدی ،مسعود.)1394 ،

فصلنامه علمی -پژوهشی
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نمودار  - 1پراکندگی آوارگان سوری در کشورهای همجوار سوریه تا اگوست 2015

علیرغم مذاکرات صلح پیدرپی به رهبری سازمان ملل متحد ،اعالمیه  ۲۰۱۲ژنو  5و

تالشهای گروه بینالمللی حمایت از سوریه و گروههای کاری وابسته به آن ،طرفهای
درگیر هنوز به توافقی برای پایان جنگ دست نیافتهاند .چهارمین دور مذاکرات بین طرفهای

درگیر در جنگ سوریه در فوریه سال  ۲۰۱۷میالدی در ژنو برگزار شد.در این دور از

مذاکرات و همراستا با قطعنامه شماره  ۲۲۵۴شورای امنیت سازمان ملل متحد ،سه محور

برای مذاکرات آینده تعیین شد که عبارت بودند از :حاکمیت ،قانون اساسی و انتخابات .عالوه

بر این ،مذاکرهکنندگان یک محور موردی را نیز برای مذاکرات آینده مدنظر قراردادند که به
بحثهای مربوط به اقدامات ضد تروریستی اختصاص داشت .شش سال درگیری باعث شده
است جمعیت غیرنظامی سوریه متحمل تلفاتی سنگین شود .امید به زندگی در سوریه  ۲۰سال

کاهشیافته است و روند توسعه اقتصادی و انسانی این کشور نیز بهاندازه  ۴۰سال پسرفت
داشته است)https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files( .

این شرایط باعث شده است تا تعداد زیادی از مردم سوریه کشورشان را ترک کنند.

اردوگاه آوارگان داخلی ( )IDPو اردوگاههای پناهندگان در کشورهای همسایه مانند لبنان و

ترکیه و اردن مقصد بعدی این آوارگان است .مطابق آمارهای رسمی ،درمجموع حدود نیمی

از کل جمعیت سوریه به دلیل جنگ ترک وطن کردهاند و این در حالی است که برای بسیاری
از آنها دیگر خانهای وجود ندارد تا بازگردند .بر اساس نمودار پایین از آغاز بحران داخلی
در سوریه تاکنون بیش از  ۱۲میلیون نفر از جمعیت این کشور خانه و کاشانه خود را ترک

کردهاند ( .طبرزدی ،مسعود)1394 ،

بانك جهاني در پایان سال  2015گزارشي را منتشر كرد كه نشان ميداد جنگ سوريه اثرات
منفي زيادي بر اقتصادي كشورهاي منطقه داشته است بهگونهای كه بسياري از نيروهاي كار
سوريه در جنگ کشتهشده و يا به خارج از سوريه رفتهاند .تأثیرات مخرب جنگ سوریه و

گسترش آن به کشورهای همجوار تا زمان انتشار این گزارش بالغبر  35میلیارد دالر هزینه
داشته و این رقم رو به افزایش نیز بوده است .همچنین بر اساس آمارهای سازمان ملل،

زيرساختهاي مهم اين كشور نيز موردحمله قرارگرفتهاند .بر این اساس ،حدود  260هزار
سوری در جریان جنگ داخلی این کشور کشته و  4 / 6میلیون نفر دیگر نیز مجبور به ترک

منازل خود شدهاند()World Bank,2015:16-17

ميزان اين خسارت از كشوري به كشور ديگر متفاوت میباشد ،بهگونهای كه بر اساس

گزارش بانك جهاني سوريه  23درصد و عراق  28درصد و لبنان  11درصد خسارتدیده
است .از سويي ديگر لبنان پذيراي بيش از  20درصد پناهجویان سوري بوده است بهطوریکه
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تأثیر بحران بر اقتصاد کشورهای همجوار
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اين مسئله مصرفگرایی در اين كشور را افزايش داده و حتي مشكالت اقتصادي بسياري را

ايجاد كرده است چراکه آنان به دنبال فرصت كاري میگردند كه خود بار اجتماعي ،امنيتي
و اقتصادي به همراه دارد .اردن نيز بيش از  20درصد پناهجویان سوري و عراقي را در خود

جایداده است ،كه یکبار اقتصادي سنگيني را بر اين كشور فقير وارد كرده است .ازآنجاییکه

اين كشور بيش از  40درصد صادرات خود به تركيه و اروپا را از طريق سوريه انجام میداده

است ،با بسته شدن معبرهاي بين سوريه و اردن ،اين كشور دچار خسارتهای اقتصادي

بسياري گرديده است()World Bank,2015:19-21
نگاهی به وضعیت پناهندگان سوری در اروپا

درحالیکه بیش از  6سال از آغاز بحران و جنگ داخلی گسترده در سوریه میگذرد ،مطالعه
آمار و ارقام ابعاد فاجعه انسانی رویداده در سوریه ،بسیار تألمبرانگیز است .تاکنون بیش از
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 ۱۲میلیون نفر از جمعیت این کشور در اثر جنگ خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند؛ از
این تعداد بیش از  ۴میلیون نفر از شهروندان سوری مجبور به ترک این کشور و پناهندگی و

آوارگی در کشورهای مجاور شدهاند(شکل  .)1الزم به ذکر است ،کل جمعیت سوریه پیش

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

از بحران  2011بالغبر  ۲۳میلیون نفر بوده است)Kawakibi, 2013: 5(.

Sources: Europe: Eurostat, cumulative monthly registration figures of first time applicants, 31 Oct. 2015 for EU-

نمودار  -2آوارگان ثبتشده سوری در خاورمیانه و اروپا (دسامبر  2011لغایت اکتبر )2015

در ادامه آمارهای منتشره شده در خصوص بحران انسانی سوریه از آغاز تاکنون در کشورهای
اروپایی را عنوان مینماییم:

** جمع کل آوارگان جنگ سوریه  ۱۲میلیون نفر میباشد

**  ۴.۲میلیون نفر سوری هم مجبور به خروج از کشور شدهاند

** بیشترین تعداد آوارگان سوریهای در کشور خارجی ،ترکیه با بیش از  ۲میلیون و ۱۳۸

هزار نفر است

** هزینه آوارگان سوری برای ترکیه تاکنون  ۸میلیارد دالر اعالمشده است

** میزان کمک دریافتی دولت ترکیه بابت آوارگان از دیگر کشورها و سازمانهای

بینالمللی  ۴۱۸میلیون دالر است ()ILO,2015

** میزان مقرری ماهانه دولت آلمان برای هر پناهجوی سوری  ۱۴۳یورو میباشد

** میزان مقرری هر پناهجوی سوری پس از اسکان در کمپهای آوارگان در آلمان ۲۱۶

یورو است

** میزان مقرری ماهانه دولت آلمان به هر پناهجوی سوری که باالی  ۱۵ماه در آلمان
** تعداد آوارگان سوری که تاکنون به اروپا ( غیر از ترکیه) رفتهاند  ۵۱۲هزار و  ۹۰۹نفر

اعالمشده است ( )Sirkeci,2015: 185-187

در ادامه به تعداد پناهجویان سوری به تفکیک در برخی کشورهای اروپایی و ترکیه نیز

اشاره میشود:
رديف

کشور

تعداد پناهجو (به نفر)

 ۲میلیون و  ۱۳۸هزار و  ۹۷۷نفر

20

2

آلمان

 ۱۲۵هزار و  ۴۴۱نفر

21

مقدونیه

3

صربستان

 ۱۰۹هزار و  ۵۴نفر

22

مالت

۹۲۸

4

سوئد

 ۸۰هزار و  ۳۶۰نفر

23

لهستان

۷۱۸

5

مجارستان

 ۵۴هزار و ۱۲۵

24

فنالند

۶۵۶

6

اتریش

 ۲۳هزار و ۷۵۷

25

کرواسی

۳۵۲

7

هلند

 ۱۸هزار و ۹۶

26

جمهوری چک

۳۰۴

1

ترکیه

ردیف

کشور

تعداد پناهجو (به نفر)
 ۲هزار و ۵۷

ایتالیا

 ۲هزار و ۱۶۸
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اقامت داشته باشد  ۴۰۰یورو میباشد.
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بلغارستان

 ۱۵هزار و ۷۱۴

27

لوکزامبورگ

۲۴۱

9

دانمارک

 ۱۳هزار و ۲۳۰

28

پرتغال

۱۸۸

10

سوئیس

 ۸هزار و ۶۸۳

29

آلبانی

۱۸۷

11

بریتانیا

 ۷هزار و ۵۱۰

30

اسلوونی

۱۸۷

12

فرانسه

 ۸هزار و ۵۰

31

ایرلند

۱۰۱

13

بلژیک

 ۸هزار و ۲۳۰

32

بوسنیوهرزگوین

۱۰۰

14

نروژ

 ۷هزار و ۸۵۴

33

لتونی

۸۹

15

اسپانیا

 ۶هزار و ۲۵۳

34

اسلواکی

۶۱

16

یونان

 ۳هزار و ۹۶۹

35

استونی

۴۲

17

مونتهنگرو

 ۲هزار و ۹۶۲

36

لیتوانی

۲۸

18

قبرس

 ۲هزار و ۶۲۲

37

ایسلند

۱۴

19

رومانی

 ۲هزار و ۳۳۲

38

لیختناشتاین

۵

منبع :سایت خبری الف ۹ -آبان - 1394

http://alef.ir/vdccmeq1o2bqxx8.ala2.html?306079

فصلنامه علمی -پژوهشی

18

سیاستهای مهاجرتی و واکنش اروپا به بحران پناهجویان سوری

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

در ابتدای شروع بحران پناهندگان ،اروپا این بحران را یک مسئله صرف ًا محدود به خاورمیانه
دانست ،اما پس از چندی دولتهای مرکزی و شمال اروپا این بحران را ،مشکل کشورهای
مرزی همچون ایتالیا ،بلغارستان و یونان برشمردند و به سهولت با استناد به مقررات دوبلین،

کشورهایی که اولین نقطه ورود پناهندگان بودند را مسئول ثبتنام و اجرای پروسه پناهجویی
دانستند؛ اما بهمرور که شمار پناهندگان بسیار گسترش یافت و روزبهروز نیز برشمار آن افزوده

شد ،قانون دوبلین از اعتبار اولیه افتاد و دولتهای اروپایی بهناچار پذیرفتند که این مسئله

نمیتواند منحصر به خاورمیانه یا دولتهای مرزی باقی بماند ،لذا در تالش برای به اشتراک
گذاردن بار این مسئولیت و یافتن راهحلهای مشترک برای حل این بحران برآمدند .آلمان

درحالحاضر 43 ،درصد از درخواستهای پناهجویان را سازماندهی میکند .سوئد هم در
کنار آلمان سعی در به اشتراک گذاردن بار این مسئولیت در اتحادیه اروپا دارد؛ اما کشورهای

اروپای شرقی با توزیع پناهندگان در اتحادیه اروپا چندان موافق نیستند .در این شرایط ،اگر

راهحلی پیدا نشود ،حرکت آزاد افراد در منطقه شنگن با مشکل مواجه خواهد شد .آلمان اعالم

کرده که یکمیلیون پناهنده از سوریه ،عراق و افغانستان میپذیرد .همچنین بازار کار آلمان به

علت پیری جامعه این کشور ،استقبال گستردهای از پناهجویان داشته است.

درعینحال ،هجوم پناهجویان به اروپا بسیار گسترده شده و اروپا در تالش برای ساماندهی

این وضعیت برآمده و بیشتر تمرکز خود را بر روی نقاط مبدأ قرار داده است؛ اما این مسئله

تنها بعد کوتاهمدت و احساسی قضیه است و بعد واقع بینانه قضیه ،پیامدهای بلندمدت

مهاجرت و آینده جوامع اروپایی است که بسیار قابلتأمل است .از سویی این خیل عظیم
جمعیت ،با عدم امنیت غذایی مواجه شدهاند .برنامه جهانی غذا علیرغم تالشهای بسیاری

که برای تأمین غذای آوارهها و پناهجوها در داخل سوریه ،عراق ،لبنان و اردن صورت داده،
اعالم نموده که در صورت عدم دریافت کمکهای مالی جدید ،مجبور به پایان دادن به
عملیات کمکرسانی در ماه نوامبر خواهد شد که این مسئله بهشدت امنیت غذایی و حیات
پناهجویان و آوارهها را تهدید میکند .دولتهای اروپایی نیز بهغیراز کمکهایی که قب ً
ال اهدا
نموده بودند در حال حاضر در فرایند کمکرسانی غایباند .درصورتیکه هماکنون ،زمان

اصلی کمکرسانی دولتها به عملیات امدادرسانی اضطراری در کشورهای نیازمند است .این
مسئله به سود دولتهای اروپایی نیز خواهد بود چراکه اگر بحران در خاورمیانه حل نشود،
به بحران پناهندگان در اروپا تبدیل خواهد شد ،کما اینکه این مسئله در حال وقوع است.
دیپلماتیک با ایران ،روسیه ،ترکیه و عربستان در جهت یافتن راهحلی سیاسی برای بحران
سوریه صورت دهد(.عنایتی)1394 ،
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به همین دلیل کارشناسان معتقدند اروپا بایستی نهایت تالش خود را برای ایجاد ارتباطی
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نتیجهگیری

مهاجران در طول تاریخ ،صرف ًا به دنبال زندگی بهتر بودهاند و این دقیق ًا همان چیزی است که

میتوان آن را وجه اشتراکی برای همه مهاجران در همه اعصار و همه کشورها دانست اعم از
آلمانیهایی که در جستجوی زندگی بهتر در قرن  19و اوایل قرن  20به امریکای شمالی و

جنوبی مهاجرت کردند یا سوریهایی که به دالیل مشابه طی چهار موج دست به مهاجرت

زدهاند.

خروج ایاالتمتحده از عراق بحرانزده و چندپاره به لحاظ مذهبی و قومی و اتخاذ

سیاستهای فرقهگرایانه دولت مالکی از سال  2005باعث شد تا کنشگران مهمی مانند

گروههای قومی و مذهبی به دلیل تبعیضها و سرکوبهای نظاممند کشورهای عربی و
اسالمی ،صحنه را برای مطالبه و خواستهای خود در عراق مناسب ببیند .این امر بهنوبه خود

سبب شد تا با آماده شدن زمینه برای فعالیت گروههای تروریستی مانند دولت اسالمی عراق و
فصلنامه علمی -پژوهشی
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شام یا همان داعش ،بهمثابه اصلیترین و منسجمترین گروه اسالمی رادیکال ،خأل ایجادشده
در حوزه حکمرانی عراق و سوریه را با تصرف موصل ،تکریت و بخشهای بزرگی از استان

االنبار و سپس به علت اشتراکات زیاد فرهنگی ،قومی و مذهبی و دارا بودن مرز مشترک

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

طوالنی با سوریه تا اندازه زیادی پرکرده و سبب پیوند بحران سوریه با بحران عراق گردد
(صالحی و مرادی نیاز)104 – 105 :1394 ،؛ اما درعینحال پس از تسلط بر بخشهایی از

عراق و سوریه به اعمال محدودیتهایی برای اقوام و پیروان مذاهب دیگر پرداختند.

ظهور داعش در وضعیت شکننده خاورمیانه ،تغییرات اساسی را در ژئوپلیتیک منطقه،

وضعیت دولتها و مردم آنها ،نیروهای فروملی ،قدرتهای منطقهای و بینالمللی ایجاد نمود.
بر این اساس ،نوشتار حاضر پیرامون «الزامات سیاسی» و «دیاسپورا» در سایه مهاجرتهای
اجباری ناشی از خشونت ساختاری نسبت به اقوام و مذاهب ساکن در حوزه تحت حکومت
دولت اسالمی عراق و شام بررسی شد.

آنچه در این میان اهمیت دارد ،هزینهها و چالشهای ادغام پناهجویان سوری در جوامع
اروپایی است .بسیاری از آلمانیها ،از هجوم مهاجران که عمدت ًا مسلمان هستند احساس نگرانی

دارند .نگرانی از اینکه مهاجران با آدابورسوم و تعارضات خود وارد جامعه اروپا شوند
که بعض ًا ممکن است دیدگاههایی متفاوت در مورد برابری جنسیتی ،حقوق همجنسگرایان،

یهودیستیزی و آزادی بیان داشته باشند .تشدید اسالم هراسی در اروپا از دیگر نتایج است

که این امر نیز بهنوبه خود سبب مسلمان ستیزی و ناشکیبایی در مقابل آنان است .تکثیر این
روش تفکر مبنی بر پیشداوریهای سیاسی و مذهبی و منزوی کردن افراد در جوامع غربی
است( .کریمی مله و گرشاسبی )163 :1394 ،بحران بزرگی برای این اتحادیه و یکپارچگی

آن پدید آورده است.

اما از سوی دیگر و با توجه به پیری جمعیت در اروپا ،کشورهای این اتحادیه به این

مهاجران نیاز دارند؛ بنابراین ،این پناهندگان نهتنها اسباب مشکل در اروپا نخواهند بود بلکه
ساختار جمعیتی اروپا به این مهاجران نیاز هم دارد .بر این اساس است که کارشناسان مستقل

اروپایی معتقدند اروپا بایستی به این واقعیت برسد که یک قاره چند فرهنگی مهاجرپذیر
است که یا به دالیل بشردوستانه و یا برای رشد اقتصادی بایستی از مهاجران همچنان استقبال

کند؛ اما قوانین پناهندگی اروپا ،یاریگر خوبی برای مواجه با این مسئله نیست بلکه باید از
قانون مهاجرت برای ساماندهی این مهاجران یاری گرفت .در این قانون ،راههای قانونی برای

مهاجرت باانگیزههای اقتصادی پیشبینیشده است که مهاجران را بر اساس مدرک تحصیلی،
سن ،مهارتهای زبان و میزان سازگاری ،رتبهبندی میکند.

تروریستی به این میزان از قدرت دست نمییافتند و به طبع آن ،موجبات بحران فعلی در این
حجم از گستردگی آوارگان و پناهجویان نیز فراهم نمیگردید؛ لذا برای جبران حداقل بخشی

از لطماتی که جامعه اروپا بر پیکره انسانی خاورمیانه وارد آورده ،میباید قوانین مهاجرت و
پناهندگی را برای این پناهجویان تسهیل نماید و تا حدودی از وخامت اوضاع بکاهد .همچنین

باید در نظر گرفت که شکلگیری این دیاسپورا و مهاجرت سوریها از این کشور ،بهنوبه خود

سبب کاهش طبقه متوسط و تأخیر در فرایند توسعه این کشور نیز میگردد.

مسئلۀ دیگر ،مشکالت بزرگی است که برای انسانهای رنجدیده از جنگ پیش میآید .بر

اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) درنتیجه درگیریهای خاورمیانه
و شمال آفریقا بیش از  13میلیون کودک از ادامه تحصیل محروم شدهاند .در همین گزارش

آمده است که  8850باب مدرسه در سوریه ،عراق ،یمن و لیبی به دلیل آسیب ،تخریب یا
استفاده شدن بهعنوان پناهگاه یا تصرف توسط گروههای نظامی قابلاستفاده نیستند.
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همچنین باید به یاد آورد که اگر حمایتهای قدرتهای اروپایی و غربی نبود گروهکهای
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از سوی دیگر ،بیشترین تعداد محرومان از تحصیل ناشی از حضور و درنتیجه فعالیت

گروههای تندرو تکفیری بوده است بهگونهای که از  7/13میلیون کودک محروم از آموزش
در منطقه 7/2 ،میلیون سوری 3 ،میلیون عراقی 2 ،میلیون لیبیایی و  9/2میلیون نفر یمنی
هستند( .)UNICEF, 2015درنتیجه ،تحقق اهداف توسعه انسانی و توسعه کمرنگتر میشود

و فرصتهای آینده زندگی کودکان از بین میرود .وجود فقر ،بیکاری و بیسوادی زمینههای
مناسبی برای تبلیغات افراطگرایان تکفیری و پیوستن جوانان به این گروهها را پدید میآورد.
در خصوص تأثیر دیاسپورا بر دولتهای میزبان نیز باید عنوان نمود که فراسوی ضریب

نفوذ در سیاستهای سرزمینی اصلی ،جوامع دیاسپوریک ،سیاستهای کشورهای خود را
نیز تحت تأثیر قرار میدهند .در پدیده دیاسپورا باید بین مهاجران معمولی ( )Migrantو
پناهندگی ( ) Refugeتفاوت قائل شد ،چراکه پناهندگان دارای یک روابط متمایز با هر دو

کشور هستند یعنی کشوری که آنها را از آن مجبور به فرار و جایی که آنها بهطور غیرارادی
فصلنامه علمی -پژوهشی
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در آن ساکن هستند( عبداهلل پور ،محسنی ،رسته .)73 :1396 ،نظر به اینکه رابطه دیاسپورا

با سرزمین مادری بهعنوان چارچوبی برای فرایند ملتسازی تعریف میشود ،همچنین به
علت وجود تابعیت دوگانه جوامع دیاسپوریک ،ذات ًا بهصورت طبیعی باعث تعارضات هویتی

سال هفتم  ،شماره سوم ،پاییز1396

خواهد بود(عبداهلل پور ،محسنی ،رسته )79 :1396 ،زیرا آوارگان قومی ،بازیگران سیاسی

فعالی هستند که در ترویج هویتهای رقیب از کشور مستقل که در آن اقامت دارند ،درگیر
هستند( عبداهلل پور ،محسنی ،رسته.)81 :1396 ،
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