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 اروپا راه دو

اتیوگفت فیلسوففرانسوی،گوییبا ینبالیبار،
 دربارهنولیبرالیسم،مهاجرانوآیندهاروپا

 فرید دبیرمقدم :ترجمه

 

اند، اما محاصره  های ریاضتی به تنگ آمده مردم اروپا از سیاست

ها مجال بروز نهادهای مالی اتحادیه اروپا به اراده تغییر آن

پرسی یونان، در اسپانیا،  گاه آن در همهوبی دهد. بروز گاه نمی

ای جز تکرار همان داستان  وکنار اروپا نیز نتیجه انگلیس و گوشه

قدیمی نولیبرالیسم دربر نداشته است. همین روند این روزها در 

شود. اراده مردم به استقبال از  قبال مهاجران مشاهده می

های اروپایی  های دولت ازایی در سیاست زده مابه آوارگان جنگ

در « اساسا ناسازگار با هم»ین بالیبار به دو امکان  یابد. اتی نمی

ناپذیر  کند: نولیبرالیسم و فروپاشی اجتناب آینده اروپا فکر می

معنایی تازه به فدرالیسم »متعاقب آن، یا بدیلی دموکراتیک که 

 «.بخشد اروپا می



دوراهیاستکهنقطهپایانآن»ومونددیپلماتیکگفتیداروپابرسریکایدرمجلهلبیشازیکسالپیشدرمقاله
هنوزمعلومنیست آیااوضاعحالامروزوضعیتیونانکامالبراینپیش«. حاضربهمااینبینیصحهگذاشتهاست.

  دهدتامختصاتاینانتخابرامشخصکنیم؟امکانرامی

که از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دو مسیر ممکن بر سر راه اروپا وجود دارد. این دو این است « شدن دوشاخه»منظور از واژه 

شود و نه فقط به فالن  های متفاوت، انتخابی که به کل اروپا مربوط می تر از همه ویژگی هستند به این معنی که فرا« اروپایی»مسیر 

  .پیش الکسیس سیپراس در یادداشتش در روزنامه لوموند گفت همان چیزی است که چندی   یا بهمان کشور خاص. این درواقع

شده است. مسیر دیگر، یعنی  شوند. یکی از آنها، مسیر نولیبرالیسم، راه غالب، پیروز و نهادینه این دو مسیر از اساس با هم جمع نمی

توانیم نامش را مسیر  ل است: نمیبراین، تعریف این مسیر مشک بدیل نولیبرالیسم، تا حد زیادی مسیری بالقوه است. عالوه

سوسیالیستی بگذاریم و مجبوریم آن را به صورت سلبی تعریف کنیم، یعنی به صورت مقاومتی در برابر نئولیبرالیسم که به دنبال 
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را  توان بسیار صحبت کرد، اما نولیبرالیسم خود شک بر سر این مسئله می بی -محافظت، دفاع یا بازسازی مدل اجتماعی اروپاست

سوی سپردن به راه دوم به معنی جهش به وجود آمده است که دل وقف برچیدن این راه کرده است. درنتیجه این تصور به

  .... ای یوتوپیایی گزینه -هاست ناشناخته

پایی ارو»که مسئله بر سر توان به دو ویژگی اساسی اشاره کرد؛ اول آن های ایجابی راه دوم باشیم، می اما اگر دنبال ویژگی

شدت ضددموکراتیک است. هابرماس عبارت  است. برخالف اروپای کنونی که از نظر اجتماعی، نهادی و نمایندگان به« دموکراتیک

گذاران و مردم، بلکه فدرالیسمِ کارگزاران و  را ساخته است، یعنی نه فدرالیسمِ قانون« فدرالیسم پسادموکراتیکِ مدیران و کارگزاران»

است. مشکل است که « یلاروپایی بد»که این گیرد. دوم آن جا نشئت مییژگی پسادموکراتیک این فدرالیسم از اینو و -ساالران  فن

های جهانی  کردن شعارها و استراتژی مجمع بخوانیم، که به معنی خنثی (١)  (alter-globalization)«شده جهانی-دگر»آن را 

  .دلی دارممها ه که از اتفاق من هم با این مجمع -خواهد بود ( ٢)اجتماع

گذارم تا نشان دهم امکان بازسازی مدلی اجتماعی مستقل از روابط  می (alter-globalizing) «ساز جهانی-دگر»بنابراین نامش را 

های اقتصاد جهانی وجود ندارد. به این دلیل باید ابزار الزم را برای اعمال نفوذ در این سطح بیابیم و از سپردن  گیری قدرت و جهت

  .شدن لیبرالی دست برداریم به جریان جهانی کامل خود

  ایم؟کنیم،آیاازپیشبازیراواگذارنکردهگونهمطرحمیوقتیمسئلهرااین

که هیچ نیرویی مستعد کند، یا آن کس به آن فکر نمی گوییم این راه امروزه راهی بالقوه است به این معنی نیست که هیچ وقتی می

اند. این وضعیت  وپال شده های پشتیبانی از راه دوم در سطح ملی پخش ه ذکر این نکته است که پایهبردن آن نیست، بلک پیش

خواهِ کشورهای مختلف اروپا مرزهای ملی  های ترقی شود که گروه باره است که چه چیز مانع از آن می نیازمند تأملی ضروری در این

ار اروپا به نحوی طراحی شده که اجازه دهد منافع مسلط از سطح ملی فراتر را درنوردند و به وحدت منافع برسند. البته کل ساخت

های فرهنگی و  چون زبان و سنتمسائلی هم -های مردمی در سطح ملی بماند. از ابتدا موانعی بر سر راه است  رود و مقاومت

های جامعی صورت  کردن این مسائل باید بحث ها؛ برای روشن ها و اولویت ها مسائل مربوط به برنامهو در کنار آن -سیاسی متفاوت 

  .کنند تر می مانده از گذشته آن را دشوار جا های به گیرد که واقعیت

هایی که از جنوب اروپا  سرعت تغییر کنند. از این نظر پیام توانند به دست می هایی از این حال، نباید کامال بدبین باشیم. وضعیت بااین

  .و این، یکی از کلیدهای قفل وضعیت است -که به شمال اروپا کشیده شوند د. مشروط به اینان شوند خیلی مهم مخابره می

آمیزی راهی است که از طریق آن  این راه دوم، ولو بالقوه، به صورت تناقض -ها با من موافق نیستند  دانم خیلی می -به باور من 

اروپاست، خود اتحادیه اروپا، البته مشروط به آنکه اتحادیه اروپا را  هم پیوسته اروپایی ممکن است. این راه وحدت ایجاد یک کل به

  .انجامد به فروپاشی نظام فعلی سیاسی و فرهنگی اروپا می -نولیبرالیسم -هرحال، راه دیگر  مساوی یک نظام نهادی خاص نگیریم. به

توازن میان شرایط و دورنمای اجتماعی جنوب و  شان بیاید یا نه قادر به مشاهده آنند، عدم ترین شکست، که همگان خوش آشکار

آمیز این ایده را پیش کشیدم که با نگاهی به تاریخ اروپا، از پایان  شمال اروپاست. در مقاله لوموند دیپلماتیک تا حدودی تحریک

سیالیست به اروپایی دار و اروپای شرقی سو بندی میان اروپای غربی سرمایه کنیم از تقسیم جنگ جهانی دوم تاکنون، احساس می
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نوازی  هاست: بنده تر از این حرف ایم که خطی طولی آن را به شمال و جنوب تقسیم کرده است. البته واقعیت پیچیده گذر کرده

ها  ها و ملت تر از آن در سراسر اروپا رقابتی شدید میان مناطق، قلمرو و وابستگی خاصی وجود دارد و باال (clientelism) سیاسی

حاضر این اهداف و  اوج است. پروژه اروپا که قرار بود نوعی آشتی میان اهداف و منافع تاریخی مردمان اروپا برقرار کند، درحالرو به 

های خشن.  گرایی هستیم، گاه حتی به صورت گرفتن ملی جا شاهد قدرت دهد. در همه روی هم قرار می تکه کرده و روبه منافع را تکه

  .شود اقتضائات ساختار اروپا جمع نمی هرصورت این مسئله با به

  گیرد؟کممیگراییرادراروپادستوجودنداردکهتهدیدرشدملی-ازجملهدرچپرادیکال-آیاگرایشیدرچپ 

 (٣)کارهایی روی این زمینه از دیدگاهی ناظر به ساختارهای دیرپای تاریخی ١۹۸۰ای پیچیده است. اواخر دهه  گرایی مسئله ملی

جا تشریک مساعی برای حل این با امانوئل والرشتاین انجامید. دغدغه من در آن« نژاد، ملت و طبقه»ام دادم که به چاپ کتاب انج

کم  گرایی مساوی نژادپرستی نباشد، دست مسئله به یاری فرضیات و نظریات سنت مارکسیسم بود. این باور را داشتم که اگر ملی

  .شود تر نمی وجه ساده و به هیچ -تر است  کنم این مسئله از همیشه داغ دارد. فکر میارتباط عمیقی میان این دو وجود 

هایمان قرار دهیم و زبان و رویکردی دیالکتیکی بیابیم تا بتوانیم از یک دوگانه کاذب  بنابراین باید این مسئله را در صدر دغدغه

عنوان  های ملی به کردن هویت وپایی یا جهانی و از طرف دیگر مطرحوطنی ار ها در یک جهان بگریزیم: از یک طرف گزینه ادغام ملت

  «گرایی دیگر ملی»روم که عبارت  جا پیش نمیشدن و ساخت تکنوکرات اروپا. تا آن های مقاومت در برابر جهانی قطب

(alternationalism) م باید به مسائل ملی اروپا کن کار بیاید، اما فکر می تر از آن است که به ا پیشنهاد کنم، عبارتی که خامر

  .گرایانه و هوشمندانه بپردازیم زمان واقع هم

کنم این  دست آورد. اعتراف میف کرد تا اکثریت پارلمانی را بهائتال (ANEL) راستی آنل گرای دست در یونان سیریزا با حزب ملی

کردم کاری غیر از آن ممکن نبود. قضیه این است که  زمان درک می که هم کننده و حتی مایه تأسف بود، درحالی کار به نظرم نگران

های  ها را برانگیزد. این یکی از پایه پرستی یونانی سیریزا، چون در محاصره تروییکا و نظام نولیبرال است، حق دارد حس میهن

لکه اعتقاد داشت. مورد فقط تاکتیکی عمل نکرد، ب  تردید، سیریزا در این سر دولت است. بی کردن افکار عمومی پشت متحد

نفع  فقط به ها سیاست خود را نهحال، الکسیس سیپراس و سیریزا تمایلی ندارند منزوی شوند و به این قضیه اذعان دارند. آن درعین

ها  روی ناپذیر باشد که برخی زیاده دانند. این موضع درستی است. حتی اگر اجتناب نفع تمام مردمان اروپا میمردم یونان، بلکه به

ها در چپ رادیکال  حال، باید در نظر بگیریم این ابهام ها وجود دارد. بااینتوانیم بگوییم هیچ ابهامی از طرف آن ورت بگیرند، نمیص

درباره  (٤) های موجود کافی است که فقط بحث پیرامون کتاب جدید ژان لوک مالنشن ها وجود دارد. از میان مثال دیگر کشور

  .آلمان را ذکر کنیم

گرایی ساخته شود حتی اگر از  دم اشتباه است که فکر کنیم امکانی وجود دارد تا نیرویی دموکراتیک در اروپا براساس ملیمن معتق

چه باید ایجاد کرد داری باشد. رقابت با پوپولیسم راست افراطی در زمین آن دامی خطرناک است. آن نوع ضدسرمایه

  !انترناسیونالیسمی جدید است

ای بسیار جدی  گرایی در میان طبقات مردم اروپا باشیم. این مسئله ند به دنبال تبیین علل احیای مجدد ملیک وضعیت ایجاب می
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  .توانیم ببینیم که چقدر مصداق دارد خوبی می به (٥) است و در فرانسه با وجود جبهه ملی

وجودآمده میان طبقات مردم  در شکاف به های عمیقی که فکر کنیم کارزار از پیش واگذار شده است باید اذعان کنیم ریشهبدون آن

شدن و  گونه که از صنعتی های قومی آن، بلکه آن به معنی ریشه« فرانسه»نه طبقه کارگر  -فرانسه وجود دارند. طبقه کارگر 

ه نسل اش و دورنمای آیند مواجه است با تنزل مداوم استانداردهای زندگی -وجود آمده است های اجتماعی قرن بیستم به پیروزی

کنند:  شده اکنون احساس بیهودگی می زدایی کند شأنش زیر حمله است. کارگران در مناطق صنعت چنین احساس میمجوانش و ه

شود،  دیدن مهاجران نمی خود منجر به دشمن جز ناخشنودی شدید چیز دیگری ایجاد کند. این امر خودبه تواند به احساسی که نمی

جایی که دهی داریم: اما از آنبسیار قدرتمند طبقاتی را در پیوند با وجه جنبش کارگری سازمان های بستگیچنان اثر همچراکه هم

تدریج جا پای خود را از  هاست، حتی این مورد اخیر هم امروز به بستگیشده این هم داری نولیبرال به دنبال برچیدن حساب سرمایه

هم در مردم فرانسه  ویت، فرهنگ، یا حتی مذهب در سطحی نزدیک بههای ه دهد. ناگهان اختالفات داخلی پیرامون حوزه دست می

ها را دستخوش شقاق کرده است. باالآمدن دوباره از این سراشیبی بسیار مشکل اختالف ایجاد کرده و آن -به معنی طبقات عوام -

  .است

برسرمنطقهیوروبهراهانداختهاستواینبحثوضعیتکنونییونانبحث هاحولامکانخروجیونانازهاییرا
می یورو اجتنابحوزه را آن برخی که میگردند ضروری حتی یا بهناپذیر دیگری مسیر تا وبینند ریاضت جز

  ....نشینیجامعهگشودهشودعقب

معنی قرارگرفتن  ند: خروج از حوزه یورو بهاهقضیه در یونان با کشورهای دیگر فرق دارد. کشورهای حوزه یورو با دوری باطل مواجه

توان گفت چنین  دهد و نمی شده قرار می تر در معرض خطر نظام مالی جهانیتر خواهد بود که کشور را بیش در جایگاهی شکننده

که بستگی مشترک داشته باشیم، البته مشروط به اینکند. بهتر است یک هم خروجی جایگاهی بهتر برای مقابله با آن فراهم می

  .ینه رشد و توسعه هماهنگ وجود داشته باشدسیاستی جمعی در زم

ها ها از طرف آلمان بر آن گویند این سیاست های ریاضتی در حوزه یورو چیست. مردم به ما می تر سیاست باید بپرسیم منطق عمیق

ما باید شوند و مطابق با منافع قدرت اقتصادی نوین این کشور هستند. بدون شک این گفته تا حدی درست است. ا تحمیل می

حاضر دارد  که از ساختار اروپا سود برده است درحالعنوان یک کل وجود ندارد که با آن داری اروپا به بپرسیم آیا بخشی از سرمایه

  .ای به توسعه مشترک آن داشته باشد که عالقهعنوان بازاری اجباری استفاده کند اما بدون آن کند تا از اروپا به خود را از آن جدا می

اند پول  چون پیکتی، میشل آگلیتا، کروگمن و استیگلیتز، توضیح دادهاند، هم اددانان نوکینزی که منتقد نولیبرالیسم جزمیاقتص

ها  واحد بدون بودجه مشترک اروپایی و سیاست مشترک اجتماعی و اقتصادی عملی نیست. پس فرض بر این خواهد بود که کشور

خواهند،  ستند. طبقات مردم مطمئنا این را رد خواهند کرد: و طبقات حاکم نیز آن را نمیتر ه موافق پرشی به سوی فدرالیسم بزرگ

  .کند که در زمان تأسیس یورو دفن شد چراکه دورنمای اروپایی اجتماعی را ایجاب می

دم به چالش بکشیم. اش صحبت کر مسیر اقتصادی را تغییر دهیم و فدرالیسم پسادموکراتیک را که درباره« زمان هم»بنابراین باید 

بینی دارد که در موردش صحبت کردیم: سیاست فعلی، ما را به مخمصه خواهد کشاند و اگر جلو  این کار پیامدهایی غیرقابل پیش
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دانیم در  های شدیدی باشیم. از طرف دیگر، هنوز نمی اند گرفته نشود، باید منتظر درگیری هایی که عمال میدان پیدا کرده گرایی ملی

 .برنده خواهند بود و از چه مراحلی باید گذر کنیم های پیش بدیل ما چه کسانی قدرت مسیر

شوند،امابهاینفدرالیسممحتواییترمیسویفدرالیسمبزرگکنیدشاملپیشرویبههاییکهشمامطرحمیدیدگاه
 ....بخشندبسیارمشخصمی

های  ام مسئله بر سر به کاربستن نسخه . همیشه فکر کرده حول شدهنظرات من نیز همانند دیگران درباره این مسئله مت

های  تنها با نظام تر نیست، زیرا نه در مقیاسی وسیع -متحده، سوئیس، بلژیک و ...  های ایاالت فدرالیسم -های موجود  فدرالیسم

ملتی هستند که قوانین -هایی دولت فدرالیسم ها، که تر از آن زیرا برخالف این فدرالیسم سیاسی متفاوتی سروکار داریم، بلکه اساسی

نظر، من به نظرات موجود در حوزه  ملت نیست. از این نقطه-ها فرمی فدرال دارند، ساختار اروپا نوعی ابر دولتاساسی داخلی آن

یده فدرالیسم و و دیگران که به سرچشمه تمایزگذاری قرن نوزدهم میان ا (٦) مند هستم، برای مثال نظرات اولیویه بو حقوقی عالقه

  .پردازند  حاکمیت ملی به معنای کالسیک آن می

های فدرالیسم نیست، چراکه باید شکلی از فدرالیسم را ایجاد کنیم که هیچ پیشینه تاریخی  بنابراین مسئله به کاربستن نسخه

-دولت وبیش کاملکم ار از یک استقاللگذ  مان مطابقت داشته باشد: واقعی ندارد؛ فدرالیسمی که با این مرحله تازه در تطور جوامع

  .توانند متفاوت باشند ها به یک وابستگی متقابل و حاکمیتی اشتراکی. محتواهای ممکن می ملت

رویکردی است که در آن نمایندگی دموکراتیک در همه سطوحی وجود داشته  -تنهایی کافی نیست که بهبا آن -رویکرد صحیح 

ستند که سرنوشت جمعیت به آن وابسته است. بنا بر درجات متفاوت توسعه در هر کشور، سطحی هایی ه ها قدرتباشند که در آن

چنین سطحی ابرملی وجود دارد که اساسا برای ما به محلی و ملی از قدرت و از متبلورشدن روابط قدرت در جامعه وجود دارد. هم

تر از  گذار از نوع دموکراتیک وجود دارد که بسیار فرا ی قانونمعنی سطح اروپایی است. در این سطح ابرملی، نیاز به بیان و قدرت

ها، بلکه یک ساختار  که بگوییم باید نه کنفدراسیونی از دولتاختیارات محدود فعلی پارلمان اروپاست. این امر مساوی است با این

  .ساختاری برای مردمان اروپا و شهروندان آن -سیاسی کامل را تصور کنیم 

جا از فرمولی بسیار کلی استفاده ها بیندیشیم. در این ملت-دارد تا به حدود دموکراسی در دولت مسئله ما را وامیدرنتیجه این 

چه تر از آن ها باشد و نه غیردموکراتیک ملت-تر از دولت که دموکراتیکام: امکان ساخت اروپایی فدرال وجود ندارد مگر آن کرده

اش آن است که شهروندان باور کنند نهادهای مشترک قدرت  م پشتیبانی مردم و الزمهحاضر داریم. این امر عمال مستلز درحال

که مارکس و پیش از او روسو  که )چناندهند، نه این ایشان را برای مداخله و تأثیرگذاری در شرایط زندگی خویش افزایش می

شوند و منافع آنانی را که این سرپرستی را به  می گفتند( قدرت ایشان را به کسانی تفویض کنند که هر پنج یا شش سال انتخاب می

  .کنند ایشان دادند، پایمال می

  .نظر من، از منطقی بالمنازع برخوردار است وجه آسان نیست. اما به البته این کار به هیچ

ن ایده هویت را به صورتی شود. مردم ای های فرهنگی می ها رفته و مربوط به هویت ها و سنت تر از نهاد جنبه دیگر مسئله ملی، فرا

جمهوری  های زمان ریاست از طریق برنامه (٧) ای که از جبهه ملی تا مانوئل والس اند، زنجیره گرایانه تبدیل به ابزار کرده واپس
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  .بینیم کارانه یا حتی فاشیستی می شود. با درنظرگرفتن این مسئله، هویت را موضوعی محافظه سارکوزی کشیده می

اندیشانه است. برخی  نظر من این روشی بیش از حد ساده ارگرفتن در موقعیتی ضعیف وجود داشته باشد، بهحتی اگر خطر قر

شده زبانی را  درنگ خصلت کدگذاری اند. بی را پیشنهاد کرده« اضطراب فرهنگی»یا « اضطراب هویتی»شناسان عبارت  جامعه

-پاد»، خطر یک «تمدن اروپایی در معرض تهدید»تی چون کنیم که برخی ممکن است از آن برای تحریک تصورا مشاهده می

توانیم بگوییم این عبارت آخر  استفاده کنند )در حاشیه می« تصرف»و نوعی  (counter-colonization) «استعمار

انگیز  نفرتها همه موضوعاتی که استعمار به معنی تصرف آفریقا توسط اروپاییان بود(... . اینشناختنی ضمنی است از این رسمیت به

ای جدی وجود  ها مسئلهو خطرناک هستند که با هیچ تحلیل راستینی مطابقت ندارند. اما ممکن است فکر کنیم در پس تمام این

های فرهنگی  شدن امروزی سنت ای که جهانی به دلیل شیوه -شناسی فرهنگی بنامیم  توانیم بوم چه میدارد که مرتبط است با آن

گیرم باید به گذشته برگردیم و بسیج شویم تا  سازد. از این نتیجه نمی دست می، تخریب کرده و یکها را تحلیل برده جمعیت

شده را که گویی در معرض انقراض هستند، حفظ کنیم. اما باید اذعان کنیم تنوع فرهنگی خود ارزشی  های فرهنگی بنیادین هویت

شدن را مدنظر قرار دهد. نه به این دلیل که  مشکالت مربوط به جهانی کشاند که اروپا باید این مهم است که ما را به این فکر می

های  همانند برنامه -های آموزشی به آن واکنش نشان دهد  مستقل از پرداختن به مشکالتی که در پیوندند با ارتباطات مدرن و نظام

های چه بزرگ و چه کوچک امکان دهد  به ملتبلکه به منظور فکرکردن به وسایلی که  -تکنوکراتیک برای دفاع از میراث ]فرهنگی[

  .پارچه شوندیک

زمان قدرت  ها هم ملت-توانیم معنایی تازه به فدرالیسم اروپایی ببخشیم، به این صورت که در مقایسه با دولت به این طریق می

  .ستتر داشته باشیم و با این وجه که صرفا نهادی نیست، بلکه فرهنگی نیز هگرایی کم تر و تمرکزبیش

  کند؟رومیآیاحرکتمهاجران،اروپاراباچالشقابلمالحظهجدیدیروبه 

راستی چالش مهمی است. امروزه خصلت آن در حال تغییر است. این قضیه در دوره بسیج مهاجران غیرقانونی و لحظه نمادین  به

و پسااستعمارانه، که هر دو پیوند تنگاتنگی با وجهی طبقاتی  -وجهی دوگانه داشت  ١۹۹٦تصرف کلیسای سن برنار پاریس در سال 

داری فرانسه بودند که سلطه  هزینه توسط سرمایه هم داشتند. در آن زمان مهاجران شکل جدید استثمار نیروی کار کم

چه و آن ویژه جنگ الجزایر استعمارگرایانه پیشین فراهمش کرده بود. شرایط شگرفی که در نیمه دوم قرن بیستم مشاهده کردیم، به

داری فرانسه فراهم کرد تا از این حرکت  این امکان را برای سرمایه -یعنی رژیم نظامی، جنگ داخلی و ...  -پس از آن روی داد 

ای از کارگران استفاده کند که هیچ حقی ندارند و این کار را از طریق غیرقانونی یا  جمعیت پسااستعماری برای ایجاد دسته

انجام داد تا بشود به صورتی سودآور استثمارشان کرد. آنگاه بر این مبنا پدیده دیگری ظهور کرد که  هاشهروندساختن آن نیمه

شدن بخشی از جمعیت فرانسه بر مبنای داغ ننگ  شدن روابط اجتماعی و نژادی رودر فقید آن را به صورت قومیتی ورونیک دی

خود، « نسل دوم یا سوم»زمینه مهاجرانه  فرانسه به دلیل پس شناسانه تحلیل کرد. درنتیجه بخش قابل توجهی از جمعیت نسب

  .وجود آمد نام گرفتند و خصلت نئونژادپرستانه وضعیت کنونی فرانسه به« مهاجران»

گرایی است. نخ تسبیح تاریخ نژادپرستی عبارت است از استثمارِ مبتنی بر تبارشناسی،  ام: نژادپرستی در پیوند با ملی تر گفته پیش

براساس خصائل  -کنند  و حتی در داخل کشوری که در آن کار می-شان با جهان خارج  کشی از افرادی که رابطه بهره یعنی
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خواندن افراد به این دلیل که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگشان از الجزایر یا سنگال «مهاجر»شود: برای مثال  شان قطع می موروثی

  .نژادی است رین سازوکارهای تبعیضت اند که بیانگر یکی از کالسیک آمده

وجود داشته است. فقط  (precarity) ثباتی ام، با بی نامیده« کاری ترجیحیبی»چه کاری، آن ای میان میزان رشد بی همیشه رابطه

رسد گاهی  تر میدرصد جمعیت یا بیش  ٤۰آور نیست که وقتی نرخ بیکاری به  کافی است نگاهی به یک نقشه بیندازیم: تعجب

  .وجود دارد« مهاجر»اصطالح  های به دهندکه در آنها تمرکز جوانان با ریشه هایی روی می هایی در محله طغیان

اند، اما مهاجرانی که از طریق دریای  چنان وجود دارند و فزایندهامروزه وضعیت در حال تغییر است. عواملی که ذکر کردم هم

های آمریکایی در خالل اولین مداخالت  د: بلکه حاکی از واقعیت جنگند. استراتژیستآیند از نوع پسااستعماری نیستن می  مدیترانه

پردازی کردند. چنین حسن تعبیری با وجود  نظریه« های با شدت کم درگیری»در خاورمیانه این نوع جدید از جنگ را به صورت 

  !رحمانه است هزار کشته، تنها یک شوخی بی ها ها یا صد ده

های رقیب، یا جنگ مذهبی نبودند، اما در آن واحد  هایی میان امپریالیسم های خارجی، یا جنگ داخلی، یا جنگهای  ها جنگاین

هایی که غالبا با  گذارند... و جنگ ای نفتی بر جای می هایی هستند که لکه ها جنگها در خود داشتند؛ اینتک آن عناصری را از تک

ایم که کل  اند. بنابراین وارد رژیمی شده زدن تعادل شرایط اقلیمی و ... تعین یافته هم زیست یا به عوامل دیگری مانند تخریب محیط

اش، بلکه به  فقط به دلیل نزدیکی جغرافیایی کند. و اروپا جدای از این مسئله نیست. نه ثبات می ای از جهان را با خشونت بی منطقه

که مردمان اصالتا  اند در حالی سرازیر شده  به ساحل جنوبی مدیترانه -مروز تر از آن احتی بیش -ها  این دلیل که اروپاییان برای قرن

  .اند برخاسته از آنجا زمان زیادی است که اروپا را منزل خود ساخته

منطقه شنگن اروپا و فرانسه در  -توجه بود. اروپا  توان به این مسئله اخالقی بی باره سکوت کنیم، ولی نمی خواهند در این از ما می

زمان از معامالت سودآور فروش  ای سرکوبگر است تا جلو سیل مهاجران را بگیرد و هم در حال استقرار زرادخانه -رأسش

انداختن چرخ  بالد و این را روشی برای به راه فارس به خود می سعودی و کشورهای خلیج های رافال و تسلیحات به عربستان جنگنده

زند و هیچ راه دیگری  شوند دامن می ها می شدن جمعیت همان عواملی را که باعث آواره   ستقیماشمارد. بنابراین اروپا م اقتصاد می

تنها مزوّرانه، بلکه کامال  توان گفت جز اینکه این وضعیت نه ها. چیزی نمی بیند به جز بستن مرز برای حل مسئله مهاجرت نمی

  .انگیز است نفرت

اند. برای اولین بار از زمان جنگ جهانی  اند، عوامل جدیدی پدیدار شده ی از بین نرفتهکه عوامل قدیم پس باید درک کنیم درحالی

-زمان بشردوستانه، ژئوپلیتیکی، زیست بینیم که هم رو می ای روبه با مسئله -در مقیاس جهانی و در سطح اروپا - دوم خود را

  .گویند( و اقتصادی است طور که برخی می سیاستی )آن

اش حرفی نزنیم، بیایید ماجرا را  شان است: بیایید درباره اروپایی در مواجهه با چنین مسئله مهمی بستن چشمان برخورد کشورهای

گاه کافی  دانیم هیچ که میبا تمام وسعتش در برابر افکار عمومی مطرح نکنیم... . و بیایید زرادخانه سرکوبگر قدیمی را با وجود آن

های قاچاقچیان را بمباران  سیاه را به کشورهای همسایه بفرستید، قایق ، این خالیق پیشانیها را ببندید نیست بسیج کنیم: مرز

است، به این معنی که به منافع آینده قاره خودمان صدمه « ضداروپایی»ای! بار دیگر این سیاستی  بینانه کنید... چه سیاست کوته
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 .زند می

 

 :نوشتپی

گستر است و از تعاون و تعامل  اشاره دارد به جنبشی اجتماعی که خواستار عدالت جهان alter-globalization اصطالح -١

داری به قیمت  شدن اقتصاد مخالف است چون معتقد است اقتصاد سرمایه گستر کند اما با آثار و عواقب منفی جهان جهانی دفاع می

های  زیست و اقلیم بشر، صیانت از محیط های بومی و حقوق گهای انسانی نظیر حمایت از نیروی کار، حمایت از فرهن زوال ارزش

شود، چون  ترجمه می« گستری دگر جهان»اللفظی  طبیعی و نقض عدالت اقتصادی، جهانی شده است. نام این جنبش به طور تحت

 م«. پذیراست جهانی دیگر امکان»شعارش این است که 

٢World Social Forums -در برزیل تشکیل شد. هدف این  ٢۰۰١مدنی که اولین بار در سال های  ، مجمع ساالنه سازمان

  .«جهانی دیگر ممکن است»شدن نئولیبرال است. شعار مشهور مجمع این است:  مجمع مقابله با هژمونی جهانی

٣ Longue duree -ایع دهد تا به وق نگاری که اولویت را به ساختارهای دیرپا و درازمدت تاریخی می دیدگاهی در تاریخ

 .تاریخی

  .تر از طرفداران فدرالیسم اروپایی بود مدار سوسیالیست فرانسوی که پیش سیاست- ٤

لوپن تأسیس شد. رهبر فعلی آن مرین لوپن است که در  توسط ژان ماری ١۹٧٢راستی فرانسه که در سال  گرای دست زب ملیح -٥

 .جمهوری فرانسه بود نامزد ریاست ٢۰١٢سال 

٦Baud - دان معاصر فرانسوی حقوق (١۹٥۸، متولد). 

 .وزیر کنونی فرانسه خستن -٧

برنار پاریس را به اشغال خود درآوردند. پلیس در  مهاجر غیرقانونی در حرکتی اعتراضی کلیسای سن ٣۰۰حدود  ١۹۹٦در ژوئن  -۸

  .اواخر آگوست همان سال باخشونت، کلیسا را از تصرف معترضان درآورد

 

 ورسو:منبع
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