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 المانھا و مقابله با ورود پناھندگان به پژوھش برای سرکوب قيام
  

» پژوھش امنيت شھروندی« ورود پناھندگان تحت عناوين در دانشگاه فرانکفورت موضوع سرکوب قيام ھا و مقابله با

  .صورت می گيرد» فرھنگ امنيتی متحول«و 

    

  فرھنگ امنيت

 دانشمندان علوم اجتماعی دانشگاه فرانکفورت واقع در کنار رود ماين در اقدامات – فرانکفورت ، گزارش ويژه -برلين

پروژه ھای مربوطه که بودجه ھای . ناھندگان شرکت می جويندپژوھشی دولتی برای سرکوب قيام ھا و مقابله با ورود پ

صورت » پژوھش امنيت شھروندی« تأمين گشته و تحت عنوان المانميليونی آنھا از جانب وزارت آموزش و پژوھش 

 مبارزات اجتماعی و فرھنگی انجام يافته و عکس العمل پيش بينی ھجوم ميليون ھا مھاجر به ۀمی گيرد در زمين

بر روی اين موضوع مطالعه می » فرھنگ امنيتی متحول«عالوه بر آن تحت عنوان .  بزرگ غرب می باشندشھرھای

به موازات .  تا چه ميزان فشار و اقدامات نظارتی دولت را برای مقابله با عوامل دشمن تحمل می کندالمانشود که ملت 

اھکارھای ارتقاء کارکرد اقدامات نظامی جوی ر و در فرانکفورت صورت می گيرد که در جست» پژوھش صلح«آن 

ه  امنيت ارتباطی بۀطرح پژوھشی مزبور با تأمالتی در زمين. غرب در کشورھای واقع در جھان جنوبی می باشد

اقدامات مقابله با تروريسم و بيماريھای ھمه گير پھناور و نيز با اقدامات نظامی در خارج و يا » محور«عنوان 

 .»سياست امنيتی را در عباراتی ساده بگنجاندۀ محتوای پيچيد«ست که مھاجرت، در صدد اين ا
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  مبارزات جھانی بر سر تسلط بر منابع

که دانشگاه يوھان ولفگانگ گوته در فرانکفورت اعالم نموده است، بخش نخبگان اجتماعی اين دانشگاه به  گونه ایه ب

مستقر » ايجاد نظامات قراردادی« شده است تحت عنوان  ميليون يورو ھزينه١١ساختمان جديدی که برای ايجاد آن 

  آنۀساختمان مزبور که ھزين] ١[ معاون مالی استان ِھِسن، خانم لويزه ِھلِشر در مراسم افتتاح آنجا ۀبه گفت. گشته است

جسته ترين بر.  و استان ِھِسن تأمين نموده اند با ساختمان ھای ھمجوارش ھماھنگی داردالمانطور مساوی دولت ه را ب

 ساختمان ھمجواری که خانم ھلشر عنوان نمود برج مرکزی سابق اَبَرشرکت صنايع رنگ است که در زمان نازيھا تبديل

شرکت مزبور که در آشويتس اردوگاه مرگ .  در سراسر گيتی شده بودئیيمياکبه يکی از عظيم ترين تراست ھای 

 اشغال گشته بود المانده از مناطقی که در زمان نازيھا از جانب خود را اداره می نمود، ھم در سوء استفاه متعلق ب

که برای » ايجاد نظامات قراردادی«ۀ دانشکد. ول بود و ھم در استثمار عظيمی که از کارگران به بردگی کشيده شدهؤمس

رفی نامه ای ت بنا به معته اسبخش نخبگان اجتماعی دانشگاه فرانکفورت در ساختمانھای سابق صنايع رنگ تأسيس گش

 خود منتشر ساخته است قرار است مبارزات جھانی بر سر منابع حياتی را که بر اثر تحوالت ّجوی در جھان ۀکه در بار

ايجاد گشته و نيز مبارزات اجتماعی و فرھنگی را که پيش بينی می گردد بر اثر مھاجرت به مناطق مناسب تر به لحاظ 

  ].٢[جّوی صورت خواھد گرفت، بررسی نمايد 

  

 

  ناتوانی، حاکميت ديکتاتوری و جنگ

فيلسوفان، تاريخ شناسان، دانشمندان علوم سياسی، حقوقدانان، قوم شناسان، اقتصاد دانان، جامعه شناسان و دين شناسانی 

که در اين بخش نخبگان کار می کنند، جملگی از تشديد وضع سياست جھانی بيمناک بوده و می گويند از آنجائی که 

جھان تجربيات بسياری را در زمينه ھای بی عدالتی، ظلم و بی حرمتی تحمل نموده اند، مايل ۀ  ھای مقيم سه قارانسان

اين ] ٣. [به اين می باشند که دعاوی حقوقی خويش را در قبال غرب، در صورت لزوم با خشونت نيز به تحقق رسانند

شان با توجه به تھديدات فراوانی که موجود است، اعتماد تواند باشد که شھروندان برای کشورھای غربی بدين معنا می

احساس ناتوانی در جامعه می «:  اقدام دولت از دست داده و به احساس ناتوانی دچار گردندئیخود را نسبت به توانا

ی تواند موجب ايجاد ديکتاتورھا و جنگ ھا گشته و تک تک افراد جامعه را به ھجرت درونی و يا به جانب افراطيگر

  ].۴[»چپ و راست بکشاند
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  به سوی جبھه ی ميھنی

نيز برای مقابله » فرھنگ امنيتی متحول« تحقيقاتی ۀدر بخش نخبگان، پروژ» ايجاد نظامات قراردادی «ۀنظير دانشکد

 با يک ميليون المان مزبور را وزارت آموزش و پژوھش ۀ پروژۀھزين. با تحوالتی که پيش بينی شده است ايجاد گرديده

نام کريستوفر دازه قرار دارد که ھم برای بخش ه يورو تأمين نموده و تحت رھبری يکی از دانشمندان علوم سياسی ب

که وزارت ياد شده  طوریه ب. استان ھسن کار می کند» پژوھش درگيری و صلح«مزبور نخبگان و ھم برای بنياد 

را بررسی می  ابعاد اجتماعی آن«بوده و » يرنظامیپژوھش امنيتی غ« مزبور بخشی از اقدامات ۀشرح داده است پروژ

 ئیاقدامات تحقيقاتی ديگری نيز در اين زمينه در مورد باال بردن مقاومت ذھنی و شخصی و افزايش توانا] ۵. [»نمايد

در اين رابطه بدين موضوع نيز ] ۶.[عمل می آينده مقاومت جوامع غرب در مقابل حمالت عوامل دشمن در داخل ب

 بر روی عکس العمل افراطی المانتا چه ميزان درگيری ھای خارجی و اقدامات سياست خارجی «ی شود که توجه م

  ]٧.[» اثر خواھد داشتالماناسالمگرايان در 

 

  حاکميت امنيتی

.  را برای تحمل اقدامات اجباری بررسی می نمايدالمان، قابليت ملت »فرھنگ امنيتی متحول «ۀدر ھمين رابطه پروژ

عنوان ه که برخی از گروه ھای اجتماعی به تروريسم ب در حالی«: از اينکار با اين فرص صورت می گيردآغ

 امنيتی سياسی می نگرند و از فنون شنودی و کنترلی حمايت می نمايند ساير گروه ھا درست از ھمين روياروئی

 لذا برای جلوگيری از اين] ٨.[» دارنداقدامات ضد تروريستی برای حقوق و آزادی ھای شھروندی خويش احساس تھديد

] ٩[که چه چيز موجب خطر می باشد، گردد  که تقارن توجيھات اجتماعی موجب از دست رفتن توافق نسبت به اين

دانشمندان علوم اجتماعی در فرانکفورت به رھبری سياسی کشور توصيه می کنند در تصميم گيری ھای خويش 

ه به نظر آنھا حکومتی مطلوب مردم است که ب. کار گيرنده ر نقش ھمکاران امنيتی بنيروھای امنتيتی غير دولتی را د

  ]١٠. [چوب حاکميتی امنيتی حضور داشته باشدرمديريت واسط و ھدايتگر در چا«عنوان 

  

  ھومانيسم يعنی جنگ

ز اقدامات نظامی غرب دنبال راھکارھائی می باشند که چشم انداز موفقيت آميه به موازات آن پژوھشگران فرانکفورت ب

نمايند که جانبداری می » ھومانيسم نظامی«آنھا اصوال از يک گونه . را در کشورھای جھان جنوبی افزايش دھند

وليت مبتنی بر حقوق ملت ھا را برای اقدامات نظامی در ھر کجا که دولت ھا قادر به تضمين امنيت شھروندان ؤمس«

از يک سو خواسته ھای «:  مواجه می يابندمحذورين حال آنھا خود را با اين در ع] ١١. [جا آورنده ب» خويش نباشند

عمل آيد و از سوی ديگر برای ه ن طلب می کنند تا از تداوم لغو حقوق انسانھا جلوگيری برامبھمی را از سياستمدا

لذا آنچه مطلوب . » می باشندبسياری از ناظران انجام اقدامات نظامی يا بسيار پرھزينه بوده و يا بی اثر و حتا نا موجه
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 ميان اقدامات نظامی که ھم تقابلتوان توصيه نمود که در  را می» رات سازمانیييچگونه تغ«است توجه بدين است که 

ه ھمراه باشد، تعادل ب»  واقعی سياسیۀاراد«مطابق حقوق ملت ھا بوده و رعايت افکار عمومی را نيز بنمايد و ھم با 

 مشترک وزارتخانه ھای متعدد ۀحل پيشنھادی آنھا در بيانيه ای که صادر کردند متکی بر تجربراه ] ١٢. [وجود آيد

  ]١٣. [دست آورده انده است که در چارچوب تيم ھای بازسازی محلی در افغانستان ب

  

  ترور، جنگ، ھجرت

بدين قرار از . می گرددتکميل » امنيت ارتباطی «ۀبا تأمالتی در زمين»  فرھنگ امنيتی متحول« پژوھشی ۀطرح پروژ

ن ييآنجائی که اطالعات مطروح بين فعاالن سياست امنيتی و شھروندان برای موجه و مؤثر بودن تصميمات سياسی تع

ويژه در مورد مقابله ه و اين ب.  سياست امنيتی در عباراتی روشن اظھار گردندۀکننده می باشند، لذا بايد محتواھای پيچيد

ويژه بدين خاطر ه ب. ی ھمه گير پھناور و با اقدامات نظامی در خارج و يا با مھاجرت می باشدبا تروريسم، بيماری ھا

  ]١۴.[که گروه ھای غيردولتی توسط استفاده از وسائل ارتباطی مدرن بر روندھای ارتباطی مؤثر می باشند

  

  مقاصد صلح آميز

 ٢٠١٠از جمله در سال . صورت گرفته است» پژوھش ھای امنيتی غيرنظامی«در گذشته نيز در دانشگاه فرانکفورت 

پيش . زيک در ايجاد دستگاھی موسوم به رصد عريان در فرودگاه ھا دخيل بوده استف ۀاطالع حاصل گشت که دانشکد

اما در اين زمينه در دانشگاه فرانکفورت . مشابھی با ناتو ھمکاری داشته استۀ از آن نيز ھمان گروه پژوھشی در پروژ

اھداف صلح «وجود آمده است که بر طبق آن مقامات رياست دانشگاه خود را فقط به ه نيز ب» نظامیقيد غير«يک 

بر اساس اين قيد بايد از پژوھش برای مؤثرتر ساختن اقدامات نظامی، از مبارزه با قيام ھا و مقابله . مقيد می دانند» آميز

  .با مھاجرت اکيداً جلوگيری گردد

 

 

  

[1] Markanter Mittelpunkt für herausragende Forschung; Pressemitteilung des Hessischen 

Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, des Hessischen Ministeriums der Finanzen und der 

Goethe-Universität Frankfurt am Main 08.02.2013 

[2], [3] Forschungsprogramm; www.normativeorders.net 

[4] 14.06.2013 - 04.08.2013 Ohnmacht als Situation. Democracia, Revolutie und Polizey; 

www.fkv.de 

[5] Bewilligte Projekte aus dem Themenfeld "Gesellschaftliche Dimensionen der 

Sicherheitsforschung"; www.bmbf.de 10.09.2012 

[6] s. dazu Gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit 

[7] Terrorismus und Radikalisierung - Indikatoren für externe Einflussfaktoren (TERAS-

INDEX); www.bmbf.de 

[8] Terrorismus; www.sicherheitskultur.org 

[9] Individuelle Ebene - Die Mikroebene; www.sicherheitskultur.org 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

[10] Gesellschaftliche Sicherheit - Die Mesoebene; www.sicherheitskultur.org 

[11] s. dazu Westliche Moral 

[12] Menschenrechte/Humanitäre Intervention; www.sicherheitskultur.org 

[13] Institutionalisierung; www.sicherheitskultur.org 

[14] Sicherheitskommunikation; www.sicherheitskultur.org 

 

 

  المانبرگرفته از سايت سازمان مراقب سياست خارجی 

 58549/fulltext/de/com.policy-foreign-german.www://http  

  ٢٠١٣ بروری ف٢٨

 


