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رﻫﺒﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات اﺳﻠﺤﻪ ﺷﺎن ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺟﻨ و
ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺟﻬﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻋﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن را ﻧﻤ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

»ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز«‐ ﭘﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ،رﻫﺒﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺟﻨ

در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ ،اﺳﻠﺤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎپ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧ ﺧﻮدداری ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﺎﺷ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮار ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دوﯾﭽﻪ وﻟﻪ ،ﭘﺎپ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﻪ روز ﯾﺸﻨﺒﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ  ۴۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺪان ﺳﻦ ﭘﯿﺘﺮو در ﺷﻬﺮ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺳﺨﺮاﻧ ﻣ ﮐﺮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨ و ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط داد و از ﺗﺠﺎرت ﺟﻨ اﻓﺰار ﺑﺎرﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﭘﺎپ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .او ﮔﻔﺖ» :ﺟﻨ ﻫﺎ
ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺟﻨ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮل از اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ«.

وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی “ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾ و ﺑ رﺣﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ” ﻣ رود .او
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد و رﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .زﺧﻢ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﯿﻦ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﺎه رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮآورده ﻣ ﮔﺮدد«.

رﻫﺒﺮ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ “اﻧﺰوای ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ” ،ﺑ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .او در ﻓﺮﺟﺎم ﯾ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرگ ﮐﻪ در آن ده ﻫﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه از آﯾﯿﻦ و دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ را در ﻣﯿﺪان ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ اﻓﺘﺘﺎح
ﮐﺮد.

