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توگوی «ایران» با پروفسور «الکساندر ابنر»
نگاهی به آلمان ،از فروپاشی دیوار برلین تا ورود مهاجران در گف 
استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه گوته فرانکفورت

نسخه اتحاد ژرمن ها برای عبور از دیوار
نوژناعتضادالسلطنه

روزنامه نگار

«زندگی،کســیراکهدیرازراهرســدتنبیهمیکند»یابهآلمانیwerzuspatkommt,den
 .bestraft das Lebenاین جملهای معروف اســت که گفته میشود گورباچف رهبر وقت
اتحــاد جماهیرشــورویدر چنیــنروزهاییدرمــاهاکتبردر چهلمینســالگرد جمهوری
دموکراتیکآلماندرجریاندیدارازآلمانشرقیبهرهبرانآنجاگفتهوخواستارپذیرش
اصالحات از ســوی آنان شــده بــود .دولت آلمان شــرقی اما اصالحــات را نپذیرفت و بر
حفظدیواردرمرزخودباآلمانغربیتأکیدداشتچراکهمعتقدبودجاسوسانازآلمان
غربی به آلمان شرقی میآمدند .نوامبر ماه مهمی برای تعیین سرنوشت آلمانیها بود.
در جریان کنفرانس خبری در عصر روز 9نوامبر 1989میالدی «گونتر شبافســکی» از دفتر
سیاسی آلمان شــرقی از برداشته شدن محدودیت ویزای مسافرتی گفت .او به اشتباه در
پاســخ به پرسشــی درباره زمان رفع محدودیت گفت به ســرعت و بدون هیچ تأخیری!
فرصتیبرایاصالحسخناناونبودچراکههزاراننفرازشهروندانبرلینشرقیبهسمت
دیوار رفتند و فروپاشی دیوار روی داد .اکنون که نزدیک به سه دهه از اتحاد دو بخش غربی
وشرقیآلمانمیگذردچهچالشهاییپیشرویآلمانمتحدقراردارند؟اینموضوعو
توگوباپروفسور«الکساندرابنر»متخصصعلوماجتماعی
مسائلپیرامونآنرادرگف 
واستاداقتصادسیاسیدردانشگاهگوتهفرانکفورتمطرحکردم.

ëëبــه نظرتان چالــش اصلی کنونــی برای
اتحادآلمانچیست؟
چالش اصلــی کنونی برای اتحــاد آلمان
چگونگی همگرایی در شــرایط زندگی در
شــرق و غــرب آلمان اســت .این موضوع
نــه تنهــا شــکاف دائمــی در اشــتغال و
درآمد میان شرق و غرب آلمان را شامل
میشــود بلکه باعث ایجاد فشــار بیشتر
بخصــوص در حوزه شــرایط زیرســاختی
بهطور خاص در نواحی با ساختار ضعیف
در شرق آلمان میشود .با این حال ،باید
ایــن چالــش را در زمینه آن مورد بررســی
قــرار داد :زمانــی که بــه بازســازی عظیم
اجتماعی و اقتصادی روی داده در شــرق
آلمان از دهه  90میالدی میرسیم نتایج
کنونی چشمگیر هستند .این روند آهسته
بوده با این حال ،همگرایی مداوم درآمد
خانوار و ســطح اشــتغال دیده میشــود.
در نتیجه ،بازســازی زیربنایی عظیم را در
نواحــی ای که پیشتــر تحــت زمامداری
دولــت کمونیســتی بودهاند نیــز میتوان
مشــاهده کــرد .البته باید بــه این موضوع
توجه داشــت که برخی از صنایع در شرق
آلمان منســوخ شــدهاند آن هــم به دلیل
فقــدان قابلیتهــای فنــاوری ،ســازمانی
و بازاریابــی .ایــن صنعتــی زدایــی شــدن
از شــرق آلمــان مســأله دیگری اســت که
باقی مانده اســت در حالــی که به موازات
آن پویایــی تــازهای در حــوزه صنعــت
دانش بنیــان در نواحی موفقی هم چون
ساکسونی نیز دیده میشود.
ëëحــال کــه ســالها از اتحــاد دو آلمــان
میگــذرد آیــا بــه نظرتــان اختالفــات و
تفاوتهــای فرهنگــی میان شــرق و غرب
آلمانکاهشیافتهاست؟
هنوز هم تفــاوت قابل مشــاهدهای میان
شــرق و غرب آلمــان وجــود دارد نه تنها
زمانی کــه به شــاخصهای اقتصاد کالن
و ســاختارهای اقتصادی میرســیم بلکه
زمانــی کــه بــه هنجارهــا و ارزشهــای
فرهنگــی توجه میکنیــم .برخالف غرب
آلمــان که بــر اثــر نفــوذ فرهنگــی ایاالت
متحــده تحت تأثیر آن کشــور قــرار گرفته
اســت بــه خصــوص از دهــه  50میالدی

کــه آلمان غربی روند مدرنیزاســیون ضد
ســنتی را در پیــش گرفــت و از اواخــر دهه
 60میالدی کــه فردگرایی در غرب آلمان
بســط یافــت چنین تحوالتــی تا دهــه 90
میالدی در شــرق آلمــان روی ندادند .در
نتیجه ،ارزشهایی چون خانواده ســنتی،
جمعگرایــی و جامعهگرایــی در شــرق
آلمــان به نظــر میرســد قویتــر از غرب
آلمانهستند.
ëëاگر بخواهیــد امروز بــه فروپاشــی دیوار
برلینواتحاددوآلماننگاهکنیدبهنظرتان
آن رویداد چه تأثیرات مثبت و منفی ای بر
کلجامعهوکشورآلمانگذاشت؟
فروپاشــی رژیــم کمونیســتی در آلمــان
شــرقی و پــس از آن اتحاد مجــدد آلمان
یک رویداد مهم تاریخی بود لحظهای که
از آن تحت عنوان تعیین سرنوشت ملی
یادمیشود.اتحادمجددنتیجهانتخاباتی
منصفانــه و آزاد بــود هــر چنــد کــه در آن
اکثریت آلمانیها به طرح احزاب راســت
میانــه در طرفــداری از اتحــاد دوبــاره رأی
دادند و عمده احزاب سیاسی چپ نسبت
به اتحاد مجدد بدبینتر بودند و دیدگاهی
انتقادی داشتند و آشکارا در آن انتخابات
شکستخوردند.
تأثیــرات مثبت اتحــاد مجــدد آن بود که
جامعــهای کــه در ســال  1949میــادی
بهطور مصنوعی به دو قســمت تقســیم
شــده بــود ،بــار دیگر متحــد شــد« .ویلی
برانــت» صدراعظــم ســابق و افســانهای
آلمان که به دلیل تأثیرگذاری بر پیشرفت
روابــط آلمــان غربــی بــا آلمان شــرقی و
لهستان جایزه صلح نوبل را دریافت کرد
و از جریان اصلی چپ دور شده بود اتحاد
آلمان را این گونه تعریف کرد :رشد با هم
بــودن به معنای احســاس تعلــق خاطر
به یکدیگر .شاید بتوان پیامد منفی کوتاه
ن گذار اقتصادی در شرق
مدت آن را دورا 
آلمان دانست که بخشی از روند بازسازی
ای بــود کــه در نتیجــه آن بخشهــای
غیررقابتــی کــه پیشتــر در اقتصــاد
برنامهریزی کمونیستی حضور داشتند از
صحنه اقتصادی ورشکسته شده در اواخر
دهــه  80میــادی حــذف شــدند .بــا این

حال ،انفجار احساسات بیگانه ستیزانه و
بیگانههراسانه در اوایل دهه  90میالدی را
نیز شاید بتوان یکی دیگر از تبعات منفی
این تحول محسوب کرد .این خشونتها
اساساً مبتنی بر طبیعت بومی منطقهای
منزوی شده و جدا شده بود.
ëëنظرســنجی تــازه شــبکه اول تلویزیون
آلمان نشــان از افزایش محبوبیت حزب
راســت افراطی «آلترناتیو بــرای آلمان»
دارد.آیااینموضوعنگرانکنندهنیست؟
حزب آلترناتیو برای آلمان ( )AfDپویایی
سیاســی خود را بــا انتقادات کارشناســان
اقتصــادی از نحــوه مدیریــت دولــت
مرکــزی در زمینــه بحــران یورو آغــاز کرد
چرا که معتقد بود سیاستهای تصمیم
گیرنــدگان حــوزه یــورو بــه ضــرر مالیات
دهندگان آلمانی اســت .این چشــمانداز
ضــد یــورو در انتخابــات  2013میــادی
بســیار موفــق بــود .زمانــی کــه آن حزب
توانســت نمایندگان خــود را بــه پارلمان
آلمــان وارد کنــد .بــا ایــن حــال ،مســأله
کلیدی بــرای رأی دهندگان نوع مدیریت
بحــران مهاجران از تابســتان ســال 2015
میالدی توســط دولت مرکل بود .باوجود
آن که مرکل شخصاً منتقد ایدههای چپ
گرایانه در آلمان از ســال  2000به این ســو
بود با این حال ،هم خود او هم حزباش
(دموکرات مسیحی) بهطور قابل توجهی
به سوی سیاستهای چپگرایانه در اواخر
ســال  2015میــادی در مــورد پذیــرش
مهاجــران چرخش انجــام دادند و اعالم
کردنــد کــه پذیــرش مهاجــران غیرقابل
اجتناب استومرزهایآلماننمیتوانند
در دنیــای جهانی شــده امروز بســته نگه
داشــته شــوند .این ایــده ال گلوبالیســتی
(جهــان گرایانــه) دربــاره مرزهــای بــاز
جهانــی از ســوی تمــام احــزاب سیاســی
بجــز حــزب آلترناتیو بــرای آلمــان مورد
حمایت قــرار گرفت .این حزب پلتفرمی
را بــرای محافظــه کاران و ملــی گرایان به
منظــور حفاظــت از ایــده دولــت – ملت
اعــام کــرد و معتقد بــود که مرزهــا باید
مــورد حفاظت قرار گیرنــد و باید در برابر
سیل مهاجران تدابیر کنترلی سختگیرانه
و شــدیدی اعمــال کــرد .اگرچه ایــن ایده
بازتابی از احساســات بخش عمــدهای از
جمعیت در آلمان بود و در سرتاسر اروپا
نیــز در انتخابات موفقیتهایی داشــته و
باعث قدرتگیری احزاب راســتگرا شده
اســت .با این حال ،این صرفــاً یک توهم
است که فرض کنیم حزب آلترناتیو برای
آلمــان بتواند میزان آرایــش را به بیش از
 20درصد در انتخابات ملی افزایش دهد.
این موضوع بســتگی به عوامل مختلفی
دارد :نخســت آنکه حــزب آلترناتیو برای
آلمان یک سازمان بسیار پیچیده راستگرا
اســت کــه در آن عناصــر رادیکالــی نیــز
حضور دارند .این عناصر بر حزب سیطره
ندارنــد با این حــال ،میتواننــد بر وجهه
آن حــزب به عنوان یک حــزب محافظه

برخالف غرب آلمان که بر اثر نفوذ فرهنگی
ایاالت متحده تحت تأثیر آن کشور قرار گرفته
است بخصوص از دهه  50میالدی که آلمان
غربی روند مدرنیزاسیون ضد سنتی را در پیش
گرفت و از اواخر دهه  60میالدی که فردگرایی
در غرب آلمان بسط یافت چنین تحوالتی تا
دهه  90میالدی در شرق آلمان روی ندادند.
در نتیجه ،ارزشهایی چون خانواده سنتی،
جمعگرایی و جامعهگرایی در شرق آلمان به
نظر میرسد قویتر از غرب آلمان هستند
کار در افکار عمومی تأثیر منفی بگذارند.
ملیگرایــی رادیــکال یا حتی فاشیســم و
سوسیالیسم ملیگرایانه در افکار عمومی
آلمان بیاعتبار شده است و جایی ندارد.
نکته دیگر آنکه در سطح منطقهای حزب
آلترناتیــو بــرای آلمــان در شــرق آلمــان
پایگاهی قوی دارد در حالی که در نقاطی
با تفاوت جمعیتی و فرهنگی باال در غرب
آلمان به خصــوص در مناطقی با میزان
مهاجــران باال محبوبیت چندانــی ندارد.
در نتیجــه ،پرســش مهــم این نیســت که
آن حــزب به قدرت میرســد یــا خیر چرا
که چنین چیزی تقریبــاً نزدیک به محال
اســت بلکــه مســأله اساســی ایــن اســت
که آیــا حــزب دموکرات مســیحی ،حزب
مرکل ،مایل به تشــکیل دولت ائتالفی با
آلترناتیــو برای آلمان خواهــد بود یا خیر.
ایــن موضوع ممکــن اســت روی دهد به
شــرطی کــه حــزب آلترناتیو بــرای آلمان
خــود را از عناصــر رادیکالی کــه دارد جدا
کنــد درســت ماننــد آنچــه بــرای حــزب
چپگرای ســبز و حزبهای کمونیستی در
شــرق آلمــان ماننــد حزب سوسیالیســم
دموکراتیک روی داد و آنان نام نامزدهای
خــود را در فهرســتی ائتالفی با سوســیال
دموکراتهــا ارائــه داده بودنــد و حتــی با
حزب محافظه کار دموکرات مسیحی نیز
همکاری داشــتند .بــا وجود ایــن ،این امر
اواخر دهــه  90امکان پذیر شــد زمانی که
آنان عناصر رادیکال را از خود دور کردند.
ëëچرااحزابافراطیدرشــرقآلمانرشد
بیشتریداشتهاند؟
مهاجرت به آلمان غربی بهطور تدریجی

از دهه  60میالدی رشد یافت با این فرض
که اکثر مهاجران پس از چند ســال کار در
آلمان در شغلهای خاصی به کشورشان
بــاز میگردنــد .در طول دهههــا بعد این
فرض تحقق نیافت .این موضوع منجر به
افزایشپذیرشمهاجراندرآلمانغربی
شــد .در مقابل ،آلمان شــرقی جامعهای
بســتهتر و در نتیجــه بیگانههراستر بود.
ایــن ترس بهطور بالقوه همواره در شــرق
آلمــان وجود داشــته اســت که برآمــده از
نوعی احســاس تــرس و بیگانگی در یک
محیط بینالمللی و جهانی شده است .با
این حال ،رشد محبوبیت حزب آلترناتیو
برای آلمان در شــرق آلمــان تنها مرتبط
بــا تمایل بــرای نوعی همگونی نــژادی و
قومیتی نیســت بلکــه به دلیل آن اســت
که ایــن حــزب بــر ســنتها ،جمعگرایی
و انســجام اجتماعــی تأکیــد میکند که با
ارزشهای جمع گرایانه حاکم بر جامعه
شرق آلمان همخوان است.
ëëچرخش بــه راســت افراطــی در آلمان
مانندبسیاریازکشورهایاروپاییدیگرچه
تأثیری بر اتحادیه اروپا خواهد گذاشــت؟
به نظرتان روسیه در این زمینه تا چه میزان
نقشمؤثریدارد؟
نخســت آن کــه روســیه بهطــور خــاص
عالقهمند به تضعیف اتحادیه اروپاست
در نتیجــه از حمایــت مالی و رســانهای از
احزاب راســت افراطی ضد نهاد اتحادیه
اروپــا و همچنین حمایــت از احزاب چپ
افراطــی کــه آنــان نیــز در ایــن زمینــه بــا
راســتهای افراطی نقطه اشتراک دارند
باکیندارد.بااینوجود،مشکالتاتحادیه

اروپــا داخلــی و مربــوط به خــود اتحادیه
هســتند .علیرغم آن که بهطور کلی این
ایده پذیرفته شده که پروژه یورو بخوبی کار
نمیکند و تفاوتهای ســاختاری اقتصاد
کشــورهای مختلف اروپایــی در آن لحاظ
نشده و نیاز به اصالحات جامع درون آن
وجود دارد بخصوص با مشــاهده تجربه
یونان ،به نظر میرسد مسأله اساسی این
اســت که احزاب اصلی چــه نوع جامعه
اروپایــیای را در نظر دارند .در این راســتا،
دولتهای دســت راســتی در شــرق اروپا
در اســکاندیناوی و اخیراً در ایتالیا آشکارا
اعــام کردهانــد خواســتار پایــان دادن به
روند پذیرش گســترده مهاجران هستند.
ایدهآل آنان دوره پیش از گلوبالیزاســیون
(جهانــی شــدن) اســت زمانی کــه دولت
 ملــت همگون از نظر نــژادی و قومیتیوجود داشــت .آلمان و فرانسه که رهبران
اصلی اتحادیه اروپا هســتند اما همچنان
بــه ایــدهآل تنــوع قومیتــی و نــژادی در
عصــر دولتهای پســا ملــی بــاور دارند و
بــه آن متعهد هســتند .این نــوع منازعه
ادامــه خواهــد یافــت .در حــال حاضر به
نظر میرســد منافع اقتصادی مشــترک
در بســتر بازار مشترک احزاب مختلف را
بــه یکدیگر متصل نگهداشــته اســت .در
نتیجــه ،انتظار نمــیرود که فروپاشــیای
روی دهــد دســت کــم مادامی کــه محور
برلین  -پاریس اتحادشــان حفظ شــده و
به نظر میرســد این اتحاد در بلند مدت
پایدارباشد.
ëëازایتالیاتاامریکاشاهدبهچالشکشیده
شــدن لیبرال دموکراســی توســط احزاب
و شــخصیتهای پوپولیســت و رادیکال
هســتیم .آیا این مــوج در آلمان نیــز پیروز
خواهــد شــد؟ علت ایــن موضــوع را چه
میدانید؟
ظهــور احــزاب راســت عمدتــاً واکنشــی
است به جهانی شــدن بیرویه اقتصادی
و فرهنگــی .اساســاً ایــن جریان در بســتر
احساســی رشــد کرد که دولــت  -ملتها
قــادر بــه کنتــرل بازارهــای خود در بســتر
بازارهــای بینالمللی در فاصلــه دهه 90
میــادی نبودنــد .واقعیــت آن اســت که
برخالف فرض مطرح شــده در پرســش،
اســتراتژی گلوبالیســتی (جهانگرایانــه)
بیشتــر باعــث ارزشزدایــی نقــش
دموکراســیهای لیبرال بخصوص مؤلفه
کلیــدی آن یعنــی بحثهــای عمومــی
و پارلمانــی شــده اســت .بــرای مثــال،
دولــت مــرکل در تصمیــم خــود دربــاره
سیاستگذاری مهاجرتی در تابستان 2015
میالدی هرگز این موضــوع را در پارلمان
به بحث نگذاشت علیرغم آن که موانع
مالــی در فاصلــه بحران یــورو در پارلمان
آلمــان ظرف مــدت چند روز بــه بحث و
بررسی گذاشته شد.
ëëدیدگاه امروز مردم غرب و شــرق آلمان
به یکدیگر چگونه اســت؟ میــراث دوران
حکومــت کمونیســتی (چــه مثبــت چه
منفی)درشرقآلمانچهبودهاست؟
تفــاوت در ارزیابــی متقابــل از تصویــر و
رویکــرد میان شــرق و غرب آلمــان هنوز
هم باقی مانده اســت البته شاید در طول
دهههــای گذشــته بخصــوص در میــان
جوانان به دلیــل افزایش ارتباطات میان
دو منطقه کاهش یافته باشــد .در فاصله
دهــه  90میالدی ایــن احســاس در میان
اهالــی غــرب آلمــان وجــود داشــت کــه
اهالی شرق آلمان عقبمانده و بومیگرا
هســتند در حالی که در نظر اهالی شــرق
آلمان ســاکنان غرب آلمان افرادی کلبی
مســلک ،خودخــواه ،تنهــا به فکــر منافع
فــردی خــود ،متکبــر و گســتاخ قلمــداد
میشــوند .میــراث حکومت کمونیســتی
در شــرق آلمــان اقتصــادی ورشکســته،
شرکتهایی با بهرهوری پایین و با فناوری
عقبمانده و زیرســاختهای نابود شده
بود .جنبههای مثبــت آن اندک و مربوط
به برخی از حوزهها در سیاستگذاریهای
یشد.
اجتماعیم 
ëëبرخــیمعتقدنــدکه چالــشمهاجران
بزرگترین چالش برای آلمان امروز اســت
و مــرکل را مقصــر اصلــی در ایــن زمینــه
میدانند.شماچهنظریدارید؟
چالش بهطور کلی مهاجرت نیست بلکه
ترکیب جمعیتی و کنتــرل دموکراتیک و
تنظیم مدیریت آن است .اکثر مهاجرانی
کــه از ســال  2015میــادی وارد آلمــان
شــدهاند با انطباق یافتن بــا الزامات بازار
کار آلمان مشــکل داشــتهاند چرا که آنان
اساساً از کشورهایی با اقتصاد عقبمانده
و فقــدان آموزش و مهارت الزم آمدهاند.
در آینده ،این موضوع ضروری خواهد بود
که یک چارچوب حقوقی تازه برای تنظیم
مهاجــران در نظر گرفته شــود و با تمرکز
بر نیازهــای بلندمــدت بــازار کار آلمان و
کیفیت کار ،مهاجران جذب شوند .بدین
معنا ،سیاســت کنونی مرزهــای باز پایدار
نخواهــد بــود و در آینده دچــار تغییراتی
خواهد شد.
ëëآیــا همانطــور کــه بســیاری معتقدند،
چالــش اصلی مهاجــران در آلمــان عدم

شکاف اقتصادی غرب و شرق آلمان

تقریباً ســه دهه از اتحاد غرب و شرق آلمان میگذرد و
تفاوتهای اقتصادی هنوز هم مهمترین مشکل آلمان
یادداشت اســت .بــرای مثال ،هنــوز حتی نام یک شــرکت شــرق
آلمان در شــاخص بازار بورس آلمان ثبت نشده است
و تنها چند شرکت بزرگ هستند که دفاترشان در شرق
آلمــان واقع شــدهاند .در نتیجه ،نرخ بیکاری در شــرق
آلمان ســه تا چهار درصد بیش از میانگین نرخ بیکاری
کنان انگین ٭
در غرب آلمان اســت .به ســبب ضعفهای ساختاری
شــرق آلمان نتوانســت نســبت به غرب آن کشور رشد
اقتصادی سریعی داشته باشد.
میان مردمان دو ناحیه نیز اختالفاتی از نظر فرهنگی و اجتماعی وجود دارد.
اهالی شــرق آلمان خود را میانه روتر توصیف میکنند و اهالی غرب آلمان را
متکبرمیدانند.
از دیــدگاه مــن برطــرف شــدن شــکافهای اقتصــادی بــزرگ میتوانــد ایــن
تعصبــات میــان اهالی دو ســوی آلمــان را برطرف کــرده و آنــان را به یکدیگر
نزدیکتر سازد .همین شکافهای اقتصادی باعث رشد احزاب راست افراطی
در آلمان شده است .در کنار این موضوع باید بحران مالی اروپایی سال 2013
میالدی و بحران پناهجویان در اروپا را نیز از دیگر عوامل مؤثر در این موضوع
دانست .هم چنین ،نباید فراموش کنیم که هنوز هم نژادپرستی نهفتهای در
میان آلمانیها وجود دارد و بر آن جامعه غلبه دارد .البته من هنوز خوشبین
هستم که حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در سالهای آینده قدرت خود را
در پارلمان و در جامعه از دست دهد اما این بستگی به دولت دارد که چگونه با
مشکالت اساسی برای مثال ،بیکاری یا مسأله پناهجویان برخورد خواهد کرد.
از یک منظر رشد راستگرایی افراطی در هلند ،اتریش ،سوئد و دیگر نقاط اروپا
را نیز مشاهده میکنیم .با وجود این ،به گمانم این گرایش منجر به فروپاشی
اتحادیــه اروپا نمیشــود و صرفاً جامعــه را به چالش میکشــد و مهاجران در
کشــورهای اروپایــی را با تهدیــد مواجه میســازد .در این میــان صحبتهایی
درباره نقش روسیه میشود که فکر کنم اغراق شده است .نفوذ روسیه در اروپا
زیاد نیست .روسیه در حال حاضر خود گرفتار بحران عمیق اقتصادی است و
تمایل کمی به ایجاد بحران اساسی در اروپا دارد .اروپا مشتری وفادار گاز روسیه
است و روسها نمی خواهند این مشتری را از دست دهند.
میبینیــم کــه طبــق نظرســنجیها حــزب «آلترناتیو بــرای آلمــان» از حزب
سوســیال دموکرات جلو افتاده اســت .این بعدی تازه در چشــمانداز سیاست
آلمــان اســت .واقعیــت آن اســت کــه حــزب آلترناتیو بــرای آلمــان در میانه
سیاســت قــرار دارد و میتوانــد از طبقات مختلف اجتماعــی عضوگیری کند.
در جامعه ترس از بحران پناهجویان یا مشــکالت مالی وجود دارد اما مشکل
اصلــی به نظر من نژادپرســتی ای اســت که هنوز در ذهنیــت آلمانیها وجود
دارد .بحران پناهجویان یا بحرانهای دیگر تنها روند فعال شدن این ذهنیت
را تشدید میکنند.
همه چیز بستگی به سیاست دولت آینده آلمان دارد .در حال حاضر در آلمان
شاهد صدها پروژه با هدف ادغام مهاجران در بازار کار و نظام آموزشی هستیم
اما همزمان شــاهد گتوها و محالت حاشــیهای هستیم که عمدتاً مهاجران در
آن زندگــی میکنند و نرخ بیکاری در آن مناطق بســیار باالســت .این موضوع
ممکن است تنش موجود در جامعه آلمان را در آینده نزدیک افزایش دهد.
موضوع دیگر در مورد مهاجران مســلمان آن اســت که در آلمان شما اثری از
تأثیر مذهب بر زندگی روزمره مردم نمیبینید در حالی که در میان مهاجران
مســلمان هنوز هــم مذهب عامل تعیین کنندهای اســت .مــن فکر نمیکنم
ایده اسالم اروپایی امکان پذیر باشد چرا که اسالم و دموکراسی دارای دو منبع
متفاوت از یکدیگر هســتند .مبنای اســام قرآن اســت و مبنای دموکراسی در
غرب قانون اساســی عرفی و انســان ساخته .این دو با یکدیگر تضاد و تعارض
دارند.
* استاد و پژوهشگر حوزه جامعه پذیری با تمرکز بر مهاجرت
و آموزش بینا فرهنگی در دانشگاه کاسل آلمان

ادغــام آنــان در جامعــه آلمــان و فرهنگ
آن کشــور اســت؟ یــا تفــاوت مذهبــی و
ناسیونالیستبودنجامعهآلمانراعامل
اصلیاینامرمیدانید؟
دلیل اصلی آن اســت که اکثر مهاجران از
جوامعــی از نظر اجتماعــی عقب مانده
بــا مهارتهــای تحصیلــی ،آموزشــی و
حرفــهای پاییــن میآینــد کــه منطبــق با
اســتانداردهای آلمــان نیســتند .مســائل
فرهنگی زمانی نقشآفرین هستند که به
ارزشهای خاص نژادی و قومیتی مربوط
میشوند و ساختارهایی که جوامع موازی
را تقویت میکنند و سبب میشوند تا یک
محیط مهاجر بومی ایجاد شود که در آن
زبــان و فرهنــگ آلمانی به حاشــیه رانده
میشود .نمونه منفی آن را اکنون میتوان
بهطور برجستهای در اخبار رسانهها دید.
متأسفانهساختارهایبسیاریازگروههای
تبهــکار در ارتباط بــا پسزمینه مهاجران
عــرب هســتند .در ایــن میــان تأثیــرات
مذهبــی هــم ممکــن اســت در ارتبــاط
بــا احساســات مهاجــران دربــاره برتــری
قومیتی و فرهنگی خود نسبت به جامعه
میزبان باشد .برای مثال ،این تمایالت در
بخشهایــی از جامعه مســلمانان عرب
یــا ترک وجــود دارد که فرهنگ مســیحی
آلمانی را از لحاظ اخالقی منحط و فاسد
شــده قلمداد میکنند .چنین احساساتی
قطعــاً بــرای تــاش بــه منظــور ادغــام
مهاجران در جامعه مخرب خواهند بود.
با این حال ،همان گونه که پیشتر ذکر شد
در این بــاره جنبه تفاوتهــای اجتماعی
مهمترینعاملهستند.
ëëآیا به نظرتان نسلهای بعدی مهاجران
در آلمان به افرادی تحصیلکرده و آموخته
مهارت گوناگون تبدیل میشوند یا افرادی
ســرخورده و مســتعد بــرای پیوســتن بــه
گرو ههایرادیکال؟
ایــن یــک چالــش اساســی بــرای آینــده
آلمــان خواهد بود .با توجه به مشــکالت
ساختاری در میان بخشهایی از جامعه
تــرک یا عرب ،ممکن اســت چشــمانداز
بدبینانهای وجود داشــته باشــد .ادغام از
طریق آموزش کافــی و بازار کار با کیفیت

امــری حیاتی اســت .بــا این حال ،پاســخ
این پرســش پس از آن مشخص میشود
که ببینیم چه میزان از مهاجران سوری به
کشــور خود و مناطقی که در آن آتشبس
برقرار شده باز خواهند گشت.
 ëëبرخــی از تحلیلگــران عمومــا لیبــرال
و چــپ از امــکان پذیــری اســام اروپایی
میگویند.نظرشمادراینبارهچیست؟
بــا افزایــش مــوج ورود مهاجــران تــرک،
ایرانــی و عــرب از دهــه  70میــادی،
ایــن موضوع روشــن شــد که مســلمانان
میتواننــد بــه عنــوان بخشــی از کشــور
میزبــان دموکراتیــک و ســکوالری چــون
آلمان پذیرفته شــوند .همه چیز بستگی
به پیشــینه اجتماعی ،ســطح آموزشــی و
احترام به نهادها و فرهنگ کشور میزبان
دارد .البتــه اســام اروپایــی و لیبرالتــر
میتواند یک گزینه باشد اگرچه این گزینه
در برهههایی در موقعیتی حاشیهای قرار
داشــت اما امروز در میــان جمعیتهای
مسلمان در حال رشد است.
ëëآیــا اسالمهراســی در آلمــان در رابطه با
مهاجران موضوعی جدی و عینی است و
یانتیجهتبلیغاترسانهایاست؟
آلمــان بــرای چندیــن دهــه اســت کــه
پناهگاهی امن برای مهاجران مســلمان
فراهــم کــرده اســت .علیرغم برخــی از
اختالالت منزوی کننده ،جریان مهاجران
با سطوح نســبتاً کم اصطکاک اجتماعی
همراه بوده است .با توجه به این واقعیت
برخــی از محــات در شــهرهای بزرگــی
ماننــد برلیــن بهطــور محسوســی تحــت
کنتــرل جمعیتهــای مهاجر با پیشــینه
مســلمان هســتند .در نتیجه ،صحبت از
«اسالمهراسی» آن هم در شکل گسترده
آن یــک ترفنــد تبلیغاتــی بســیار زشــت
اســت و واقعیت ندارد .وجود احساسات
ضد اسالمی در میان بخشی از جمعیت
هــم نوعــی واکنش علیــه جهانی شــدن
و مدرنیتــه جهانــی شــده اســت .همانند
مــوردی کــه در شــرق آلمــان در جنبــش
پگیــدا میتــوان آن را دیــد یــا پاســخی
بــه فعالیــت ســلفیگرایانه اســت کــه در
سالهای اخیر افزایش یافته است.

