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در سهها     مارتینیهه ،زبان اههه ِ یزیههوهفوانسههو  اندیشههمندر، شهها و و زِسههِ  مهه اِ

بهها فههوو ت  کهه  اروپهها  نوشهه «   اسههتعمارگو گفتههار  دربههاره» کتهها در  ۵۵۱۱

پیههدایش  پیشههاپیش شههوای   ههود ،در کشههورها  مسههتعموهروح و ویههدان  ههود 

اروپها » که  کودنهدتبلیه  می سهزردوران  نِدولتمهودا ۵ه بهود فهواهم کهود را نازیسم

در واقه  یایاهاه و ایه   که  گفه می در پاسهخ امها رزِسِه «  دفاع شده اسه قاب  غیو

 رهگهزابها تککیهد بهو ایه   او  شهده اسه قاب  دفهاع غیوموقعی  ا لاقی اروپاس  ک  

  پههوو هحقههوب بشههو و  گفتمههانِ ،از آغههاز اروپاییههاندهههد کهه   نشههانقصههد داشهه  

کههار به راه اندا تهه  و به هها  اسههتعمار  توییهه  پوو ه بهها ههد  تنهها را روشهناو 

اروپههایی همههواره  فههودِ یههان یهه  ،اسههتعمارگوان کههودِملو   ناههو   در انههدگوفت 

گهههاه دوار و ویوانهههیِ سهههو ت  در دوران مههها،  بهههود غیواروپاییهههانارزشهههمندتو از 

بههار دیاههو  ،یههانیوپناه معاملهه  بهها یههانو    لسههبو موریهها در یزیههوهپناهنههدگی 

ها  پناهنهدگی اروپهها از که  آیها سیاسه دهههد را در بوابهو مها قهوار میایه  پوسهش 

 بههو میههوا  سیاسهه  بههار نیههز کهه  ایهه  ایههیهها  منظههو ا لههاقی قابهه  دفههاع اسهه  

ا لههاب و  نمهها   ملههاو و ق  مههد ی ارا هه  کهه  همزمههان ههها  اسههتعمار پوو ه

   بنا شده ب  بشوی  اس انسانی  

 که  هاد  گهاه پناهنهدگی دواریه    مثابه به موریها  نظام پناهندگی اروپها، در

اسهه    بهه  تصههویو کشههیده شههده شههوداداره میحقههوب بشههو  م ههابب بهها مههوازی 

 آغههاز و اتواننههد رونههد در واسهه  پناهنههدگی  ههود رمیدر آن یههان یوپناه کهه یایی

پناهنههدگی  اردوگههاه هههیش شههباهتی به  یهه  ا، موریههاامه در واقعیهه  پیایهو  کننههد 

که  پها از امیها   بهود متووکه  نظهامیِ اردوگهاه  موریها یه  نداشه بشودوستان  

، بههه  ۶۱۵۲در سههها   اروپههها  اتحادیههه میهههان توکیههه  و مههههایو    توافقنامههه 

که  حهداکثو تبهدی  شهد  بها آن اروپها یغوافیها  در تهوی  اردوگهاه پناهنهدگیبزرگ

بهیش از ها سها بهوا  ، شهدمی بهوآورد نفهو سه  ههزارحهدود  اردوگهاهگنجایش ای  

کمبههود   تلنبههار شههده بودنههد رو  هههمکوچهه   در ایهه  مکههان یوپنههاههزار سههیزده

                                                      
1 Césaire, A. (1989). Discours sur le colonialisme. Paris: 
Présence africaine. (original work published 1955)  
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  توصههیب بههودورا  پناهنههدگی  اردوگههاهدر ایهه  بهداشههتی  امکانهها  اولیهه  وشههدید 

 سههاکنان ،۶۱۶۱ در مههار   لسههبو  پهها از شههیوع ویههوو  کوونهها در یزیههوه

سه  که  ایه  درحهالی  دنداشهتنرا ههم  موریها   هوو  از هایاز حتی دیاو اردوگاه

زنههدان » بهه کهه  موریهها بههود  ر دادههشههدا ۶۱۵۱لسههبو  در سهها   وقهه شهههودار 

یهان سهور  و افغهان که  یکهی از یوپناه  تبهدی   واههد شهد «ییاروپها گوانتانامو 

در زمههان انجههام تحقیقهها  میههدانی بهها آنههها گفتاههو کههوده بههود، ایهه   ناارنههدگان

 ند  دکوتوصیب می« یهنم»را  اردوگاه

 

 مدیترانه تِتابو

تمههامی بهه یهههنم  ایهه  گیو شههک  موریهها بهه  کامهه ِ ویوانههیِ سههو ت  ودر آتش

به  حسها   انسهان موریها نیسهتند که سهاکنان اکنهون ایه  دیاهو  بخشهید   ینی 

اسه  دریها  مدیتوانه    موزهها  آبهی اروپها در حهوزه تمهامایه   امهووز  آیندنمی

 کواتیهه ِونظههام بورهاسهه  کهه  ده   تبههدی  شههده اسهه  بههزرگ یهه  تههابو  بهه کهه  

شههک ِ بی ههها تودهرا بهه  مشههتی  ههدد و رقههم، آمههار و  یههانیوپناهپناهنههدگی اروپهها، 

را بهه    ههو  آن مویودیهه و آورده جههوم ه  اروپهها بهه  قههارهکهه  فووکاسههت   سههیا 

گو و بیاانهه ، آشههو   فههود یوپنههاه، ناههو  و تصویوسههاز در ایهه    اندازنههدمی

 نهدارد « مها اروپاییهان»بها  و نزدیکهی شهباه  گونه شهود که  هیشمیتلقی سودیو 

 میههب  ههها ههها  سیاسههی و نابوابو رو آنههها کهه  از ینههر، آزار و ا ی از ایهه 

گودنهد، به  ا مهاب یههنم اقتصاد  در سه   یههان گویخته  و به  دنبها  پنهاه می

و شهده موتکه   یوپنهاهیه   گنهاهی اسه  که  تنههاسهت  پنهاه یُ  شوندپوتا  می

    شودمی

 

 داران حقوق بشر؟ پرچم

ایه  شهوای ِ آ والزمهانی افواطهی  راسه گسهتو   که  شهودگفت  می کوا ب امووز 

زد بهه  مهها گههو رو میانهه مداران سیاسهه  حهها ،در  ی   اسهه آورده  بهه  ویههودرا 

یههان بهه  یوپناهورود از  پیشههایوان ها  سیاسهه  چنانچهه  از طویههبکهه   کننههدمی
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بهها چنههی  د  نشههودر اروپهها تقویهه  میافواطههی  احههزا  اروپهها یلههوگیو  نکنههیم،

ها  مواضهههه  و سیاسهههه بههههیش از پههههیش « رومیانهههه »احههههزا  ، تههههوییهی

ها  ایهه  دگودیسههیکننههد  اتخهها  می یههانیوپناهبهه   ا  نسههب گیوان سههخ 

در  ها  لیبهوا دموکواسهی : تصهویو  که اسه  حقیقه  یه  بیهاناوتنهها سیاسی 

، کشههیدندخ میبهه  ر حقههوب بشههو یهههانی دارانِچمههپو در یایاههاهاروپهها از  ههود 

ناوشههی  دارانرو  اروپههایی میههوا احههزا  میانهه گههاه حقیقهه  نداشههت  اسهه   هههیش

 تههوارز مواتهه  بییههان یهه  انسههان غیواروپههایی بهه  آن اسههتعمار  هسههتند کهه  در

که  البته  امهووز  اهانبیاانیهان  زدایهی ازارز وداناهار  و  ُ  اسه  از ی  اروپایی

اسه  که   ا نظهام ناادپوسهتان  اصهلی  مایه ب شهود، صهواح  بیهان نمیدیاو به 

آن آگهههاه   مهههب بههه  را مههها« پوسهههتان ارزشهههمند اسههه یهههان سیاه» ینهههبش

 موزههها  آبههیِدر  یوپنههاههههزاران  کههودندر غوب چنههی  نظههامیسوشهه  ۵ کههود

 شود   می آشکارها انسان کودن و زندانی دو طواروپا 

پناهنهدگی اروپها  نظهام  فهوآوردهکه  کنهد آور  میبه  مها یهادمن ب ام  سزر 

همچنهی  به   امهوایه    سهتنی نیسه اراسهتی افواطهی فووکاحزا  دس  دیدگاهب  

بهها  کهه  راسهه  افواطههی دیههدگاه  پدیدآورنههده  مایهه ب کهه   کنههدمی مهها گوشههزد

از کهه  تههاریخی  اسههتااه همههان  در ،هماههام اسهه  سههتیزانسان ها ار ذگسیاسهه 

ا  هان اکنهون  نبایهد آیهادر ایه  میهان،   نهفته  اسه  نیس دفاع قاب منظو ا لاقی 

قهوار اسه  در  تها بهدانیمسه    ماهمه  به که  موریها فوا هوان و هشهدار   کنهیم

همهواه بها  ،بسهیار  از احهزا  سیاسهیآیها یهز ایه  اسه  که  دههد  رخ  چ  آینده

 اروپهایی شههووندتنهها به   انسهان به  یها  پاسداشه  راستی افواطهی،احزا  دس 

در  انسهههان زارههههدوازده بههه  دادنپنهههاه و اسهههکان، گمهههانبی  دهنهههداهمیههه  می

بهه  تنههها  یهها نهه  شههود چنههی    ایهه  کهه نیسهه   کشههورها  اروپههایی کههار دشههوار

  موریهها کههودن یهه  بوپهها از ها حههاکینشههان بهها ایهه  همهه ،  .گوددبههازمی  مهها اراده

    اس  دیاو

 

                                                      
1 Black Lives Matter 
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و دانشههیار فلسههف  در  آمسههتودامآزاد  در دانشههااهِ ، اسههتاد ممتههازِیولانههده یانسههِ 

 دانشااه آمستودام

  ، مههدر  فلسههف  در دانشههااه وگ ِنیههنا  و پاوهشههاو فلسههف شههاهی  نصههیو 

 سیاسی در دانشااه آمستودام

 
 

 ۶۱۶۱سههاتامبو  ۶۵در تههاریخ    و شههاهی  نصههیو یانسههِ  بهه  قلههم یولانههده ایهه  مقالهه  هلنههد مههت  

 لین  مقال :منتشو شده اس      آنتارنماو  Trouw  در روزنام 

https://www.trouw.nl/opinie/levens-in-moria-zijn-voor-

europeanen-minder-waard~b54b17f8/ 


