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 iنوازیبه جرم مهمان

هنوز قربانی « اروپا همچون قلعه»های مهاجرستیز سیاست، ضمن استقبال از پناهندگان اوکراینی

 گیرند.می

 ی ناتاشا لناردنوشته

 نژاد و محمدمهدی غلامیی سید سجاد هاشمیترجمه

*** 

میلیون  2تمایل اروپا به باز کردن درهای خود به روی بیش از  ای است که اگر که بپنداریمکنندهتصور دلگرم

اروپا »ی در هم شکستن استحکامات ایده ؛ تغییری همچوناست بزرگ یتغییر یدهندهنشان ،پناهجوی اوکراینی

از  حاکی موجودِهای کماکان نمونهبه روی  را مانچشمان برای باور کردن چنین چیزی، بایداما  .«همچون قلعه

 گریزِ، ببندیم.شدیدِ مهاجر هایو سیاستاروپا به اقدامات  وم پایبندیتدا

و اخیراً پذیرای  دهبواوکراینی در اروپا  یمیزبان بزرگترین جامعه از پیش، کشوری که تنها کافیست به ایتالیا بنگریم

و بزرگ در ی کوچک شهرداران شهرها. است شدهپناهجوی فراری از جنگ ولادیمیر پوتین  00333بیش از 

 .و اسکان آوارگان اوکراینی ابراز کردند ورودخود را برای  قاطعِ  آمادگیِ  برانگیزی،، به شکل تحسینسراسر کشور

آن  سال زندان است که 30در حال مبارزه با حکم  ،شهردار سابق یک شهر کوچک ایتالیادقیقاً در همان حال، اما 

 دریافت کرده است. از خاورمیانه و آفریقا جوودن درهای شهرش به روی صدها پناهگش ابتب را

ابق، شهردار سی تبرئه به راه انداخته که خواهان خواه، کمپینیالملل ترقیروز دوشنبه، ائتلافی به رهبری بین

 است. وی و لغو تمامی اتهامات علیه و،، ملقب به میمّلوکانودومنیکو 

در دوران  لوکانودر جنوب ایتالیا بود.  نفر سکنه 2333ای با ه، دهکدهچشهردار ریا 2332تا  2332از سال  لوکانو

جمعیت  افتها از دهه بعد. ها در این شهر کوچک کمک کرداسکان آنبه و  استقبال پناهنده 203 ازتصدی خود، 

ای به نمونه، ریاچه موسوم به ، مدلِ از این شهرایتالیایی  انجوان کوچ کردنِ  در پی ]جهانی دوم[ از جنگپس 

عناصر  از سوی ها،این تلاش اما. گشتشهری تبدیل  حیاتو تجدید  چندقومیتی زیستیِهماز  شدهتحسین

د که مسئول تشدی - کسانی مانند ماتئو سالوینی، وزیر کشور سابق - گرای قدرتمند در دولت ایتالیاتراس

 .شدتحمل تلقی ، غیرقابلبودندهای ضد مهاجرتی در ایتالیا و کل اروپا سیاست
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رگباری از اتهامات او قطع شد و  هایطرح دولتیِ های ، تمام بودجهگردیدحصر خانگی  2332در سال  لوکانو

 «غیرقانونی»مهاجرت  همدستی درکلاهبرداری، اختلاس و  بابت. سپتامبر گذشته، او گشتساختگی متوجه او 

یزی چتقریباً دو برابر گین بود، یعنی سنالعاده ی خارقش که به طور. در کنار محکومیت حبسمجرم شناخته شد

ت. بیش از نیم میلیون یورو نیز روبروس مبلغی اهایی ببا جریمه لوکانو ها در ابتدا خواهان آن شده بودند،که دادستان

 رود یک سال به طول بیانجامد.او اعلام کرده که قصد تجدیدنظرخواهی دارد، فرایندی که انتظار می

خواه یالملل ترقها باطل شوند. کمپین بیناینجا برسد. اتهامات باید فوراً لغو شوند و محکومیتنباید به اما کار 

انی نفعی ذیشبکه یتحقیق و تفحص دربارهایتالیایی خواهان  یهمچنین از دادگستری اروپا و مقامات مربوطه

تلاشی فاشیستی برای  یدهندهانه نشاین پروند .اندشده لوکانومنجر به صدور کیفرخواست علیه  ساساًاست که ا

 .کننداروپا را تهدید می یانهنژادپرست های مرزیِسیاستانگاری کسانی است که جرم

 انِ امیدی برای مردم یشعلهبه  چهسال، ریا 32در طول این »ای که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: در بیانیه لوکانو

ین به خاطر ا. در سراسر جهان شد پذیرپناهندهبرای شهرهای  یساکن ایتالیا و منبع الهام یاستثمارشده

 ، نیروهای«هااول ایتالیایی» لوای شعارحت . تایمقرار گرفته قضایی ، ما تحت تعقیبهای مجرمانهورزیشفقت

 .«اند، هدف قرار دادهایممانند فرزندی پرورش داده دههبیش از یک نوازی را کهالگوی مهمان آن ر ما وشه مرتجع،

تردید چندانی  ،او مجازات تعیین شده برایو شدت  ویهای ، محکومیتلوکانو اتهامات سیاسی بودنرد در مو

 لسلهسیک اجرای این تصادفی نیست که او تنها یک هفته پس از آن که سالوینی، وزیر کشور سابق، . وجود ندارد

ی اقدامات هایی که دقیقاً شامل قطع بودجه؛ طرحمهاجرتی را اعلام کرد، دستگیر شدضد یرحمانهبی هایطرح

 د.ش، نیز میلوکانوهای ی سیاستکنندهی میزبان، یعنی همان عنصر تعیینمربوط به ادغام مهاجرین در جامعه

در شورای شهر و سپس در  شدر دوران عضویتابتدا شهردار سابق، که قبل از ورود به سیاست، معلم مدرسه بود، 

 پناهندگانِ  دسته با آن 3993در اواخر دهه  او زمانی که ،اولین بار. را اجرا کرد ریاچهرداری، مدل شه یسه دوره

. ندای برای آوارگان تبدیل کرا به خانه ریاچهکرد، الهام گرفت تا میصحبت  ه بودندبه ایتالیا رسیدکردتباری که 

که از  یپوستایپوست و قهوهسیاه عمدتاً برای مهاجرانِ شغلو مایحتاج زندگی به عنوان شهردار، او با یافتن خانه، 

 المللی یافت.شهرتی بین، گریختندمیتحمل شرایط غیرقابل دیگرو  منازعات نظامی

، گفت: هاینترسپت به اشتراک گذاشته شد با اختصاصیکه به طور  خواهالملل ترقیبین ای بادر مصاحبه لوکانو

من . امیدی محقق شده بود. ما بدل شد ]شهر[ تمام ساختار اداریِ رسالتِمهاجرت به نیروی محرکه و  یمساله»

 «بود، باور داشتم. فراهم شدهدر بهبود جهان یم شدن ردن از فرصتی که برای سهب به بهره
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ین کسانی ب« تنازع یکای از استعاره»جنگ ایدئولوژیک تبدیل شد،  مکان محوریِ یکبه  ، ریاچهلوکانو یبه گفته

تفکرِ  که ،لوکانواز قبیل  ،کنند و کسانیپافشاری می یسیونالیسم سفیدپوستنا یانهکشنسل یکه بر پروژه

و  برادری، همبستگی یاز یک طرف، ایده»گفت: میاو . کنندرا رد می ی مرزهااداره حاکم بر ینژادپرستانه

ی که ایده، «هستیم رجحما ا»که  ایدهاین . است خودمحوری یاز سوی دیگر، ایده. خودانگیختگی وجود دارد

 «نیست. پذیرفتنی« ممن بر دیگران ارجحیت دار»هولناکی برای انسان است. این که کسی بگوید 

ز ا دیدند:را تهدیدی اساسی برای خود میموفقیت مدل ریاچه  او،« ائتلافِ شمالیِ»یِ سالوینی و حزب فاشیست

مهاجران  یشهری ویران و متروکه شود تا اینکه به عنوان خانهبهتر است ، ناسیونالیسمِ سفیدپوستیمنظر نگاه 

متهم  «استعمار ایتالیا توسط مهاجران»را به  وی، لوکانو در زمان دستگیریسالوینی، غیرسفیدپوست احیا شود. 

شور ک نقاطاقصیپناهندگان در  نگهداری شهر به مراکز این از ،مستقر شده بودند چهکرد. صدها مهاجری که در ریا

ه که لقب ریاچه شد -را  «آمدگوییشهر خوش»منتقل شدند و دولت حتی تولید یک سریال تلویزیونی در مورد 

 معلق کرد. -بود 

ی واقعی را برای احیا یامید لوکانودومینیکو »نوآم چامسکی طی اظهارنظری در حمایت از این شهردار سابق گفت: 

شرمساری است. او باید فوراً آزاد شود  یمجازات او مایه .کردمیتبدیل شدن به الگویی برای دیگران ارائه  و ریاچه

مله از ج ایهای برجستهدیگر شخصیت« انجام برساند.سربه او کمک شود که کار مهمی که آغاز کرده بود را به و 

ی ی تبرئههمطالببریتانیا و یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی سابق یونان، به  حزب کارگرجرمی کوربین، رهبر سابق 

 اند.پیوسته لوکانو

 شهردار سابقبودن این امر که به مسخرهها آن. کنندو حامیانش تمام اتهامات مربوط به تخلفات را رد می لوکانو

 هم در حالی که حتی دولت هم کنند، آنیاشاره م اختلاس دریافت کرده است، اتهام ترین حکم را برایسنگین

 خواهترقی المللبیندر مصاحبه با  لوکانو به هیچ شکلی چیزی بر ثروت خود نیفزوده. لوکانواعتراف کرده است که 

غل ایجاد مشا آن هم از طریق «من فقط به غنی کردن منطقه پرداختم ،به عنوان شهردار»بار دیگر تاکید کرد که 

سرسختانه  شهردار سابق همچنین« کیفری.یک جرم  کار، شد این ،اما در نهایت» ،واردان تازهشهری برای ساکن

برای مدتی  در مراکز پذیرش پناهندگانبا اجازه دادن به کودکان برای اقامت پذیرفت که او را نمی اتهام این

مرتکب سوءاستفاده از اختیارات شده ، که توسط دولت آن زمان دیکته شده بود یاهشش ماه از حداکثرِ ترطولانی

 است.
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 انشآزاردر صدد انجامش بودم کاری که من »گفت:  دارد، در میان مقامات ایتالیایی ی کهبدخواهانلوکانو در مورد 

 عیینهای تها باید کاملاً مطابق با دستورالعملپذیرش پناهندگان از نظر آن یداد، عمدتاً به این دلیل که پروژهمی

 از سر اعتقاد اینو  ،پذیرممدرسه را نمی نظامو  منطقهبدیهی است که من اخراج کودکان از  بسیاراشد. اما شده ب

 «فرمان را نادیده گرفتم.

پیامی »پرداز سیاسی ایتالیایی دوناتلا دی چزاره نوشت که این حکم ، نظریهلوکانومحکومیت  در پیاکتبر گذشته، 

ی این است که کسان ،پیام. در آینده از او الگوبرداری کند بخواهد جرأت کند کههر کسی است که  است به صریح

 .«هستند مجرم ،کنندکه از مهاجران استقبال می

 گراترین عناصرحتی راستو اروپا،  یروسیه نشان داد این بود که اتحادیهآمیزِ جنایتجنگ  اخیرِهای آنچه هفته

زی که آن است که چی مستلزم لوکانو التزام به باورهای. کاری کنندقدری دستاین پیام را حاضرند آن،  پوپولیستِ

 گراییِ سفیدپوستیِ اروپا.به برتری اً اقرار کنیمصریح: شود را با صدای بلند بیان کنیمگفته نمی

ا لغو روزیر کنونی، برخی از شدیدترین مقررات ضد مهاجر سالوینی ماریو دراگی، نخستتحت هدایت دولت ایتالیا 

 آمدگو بدل کرده است.توان گفت که کشور را به مأمنی خوشبه هیچ وجه نمی، اما نموده

 «اروپا همچون قلعه»ی به هیچ وجه زمان تکریم ایدهکه اکنون  از این امر استای تیره یادآوریِ لوکانو یپرونده 

رها شدند تا در دریای مدیترانه مهاجر  23333، نزدیک به 2332: از سال یا فراموش کردن قربانیان آن نیست

یه اتحادی با بودجه لیبی که درای هستند از شکنجه مالامالهای در بازداشتگاه نفر 0333حدود اکنون هم ،بمیرند

 ریختنیدورها را کمک به کسانی که کشورهای اروپایی آن بابت دوستانسان افرادِ  زمانهم و، شونداداره می اروپا

د، کنندر تعقیب قضایی آنانی که به مهاجران کمک میاروپا، به ویژه ایتالیا، . مواجهندآزار و اذیت  باد، ندانمی

 .هاستنمونه ترینحدّییکی از  لوکانومحکومیت . پیشگام بوده است

را  ریاچه مانند کارگریو  ،مهاجران حامیِ های چندنژادی، اگر رهبران اروپا انسانیت لازم برای حمایت از پروژه

ی نمادینِ رهبریِ جریانِ حامی مهاجران را بیش از یک دهه که چهرهباشند  داشته شرم قدرآن بایدندارند، حداقل 

 زندانی نکنند.

 

 i تحلیلیِ  –سایت بنگاه خبری ، در وب3233، مصادف با اول فروردین 2322مارس  23این نوشتار درThe Intercept .منتشر شده است 
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