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یحقوقی،اجتماعیخطصلحماهنامه  

 صاحب امتیاز:  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

 سردبیر:  سیمین روزگرد

 دبیر فرهنگی: رضا نجفی طراح گرافیک:  ایمان نیکی نژاد

راد، حمید یزدان پناه، نقی محمودی، ساموئل  همکاران این شماره : محمد محبی، الهه امانی، مسعود لواسانی، امین محمدی  
پور بختیاری، سهیل اکبرپور، مرتضی هامونیان، ناهید فرهاد، کیوان سلطانی، امیر معماریان، پویان مکاری و مرتضی  اسماعیل  

 ی خط صلح حق ویرایش و تلخیص مطالب را برای خود محفوظ می دارد. ماهنامه

 استفاده از مطلب خط صلح با ذکر منبع بالمانع است.

 اطالعات تماس با ما :

Address: 
 
12210 Fairfax Towne Center, Unit 911 
 
Fairfax VA 22033 
 
United State 

Phone: +1 (571) 223 54 06 
 
Fax:      +1 (571) 298 82 17 
 
E-mail:  Info@ Peace-Mark.org 
 
Web:     www.peace-mark.org 

 دبیر اجتماعی:  علی کالئی

 فهرست

 منبع عکس جلد: بنیاد پناهندگان در هلند



  شما چه گفته اید، درباره ی ...
  ی پس از انقالب/ علی کالئی  ی شکنجه در سه دهه دردنامه

ها توافقات بشر مدرن و انسان امروز برای بهزیستی  آیا این"که بگوییم  این فرامرز...:
 توان شکنجه را با چنین استدالل ضعیفی توجیه نمود. نیست؟" حرف خوبی نیست و نمی

ایم  ی ناشناخته و تنبیهی صرفاً فیزیکی نیست. بارها شنیده یا تجربه کرده شکنجه پدیده
های بدنی وارده از ضرب و شتم  ی روحی دیرپاتر از آسیب و جراحت که، آثار شکنجه

ای پیدایش، اساس قرارداد اجتماعی و امور تربیتی بنی آدم  هستند. از آغاز اسطوره
استوار بوده؛ بنابرین شکنجه در اشکالی متفاوت، تا واپسین روز جهان بر  تنبیه و پاداش بر

ی خشن  ها، خود ما و فرزندانمان هیچ یک از این قاعده روابط انسانی سایه خواهد افکند. اولیای ما، پدران و مادران آن
 ایم...  توانیم مدعی شویم، طعم تلخ خشونت را نچشیده و یا خود احتماالً مرتکب آن نشده بَری نبوده و نمی

توانست داشته  ی حقوقی که می شود که از همه گیرد، خودش باعث می کسی که اسلحه به دست می شاپور امروی:
دانم چرا همه اصرار دارند که  های موجود دفاع از او را از دست بدهند. من نمی باشد، محروم شود و دیگران هم زمینه

 در نقد ساواک، اطالعات جمهوری اسالمی و یا هر نیروی امنیتی دیگری، این افراد را هم از اتهاماتشان تبرئه کنند.

  نژاد/ سیاوش خرمگاه معرفی مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه؛ در گفتگو با عزت مصلی

های مستقل از  برند، بسیاری از سازمان های روحی و روانی رنج می بعضی از زندانیان آزاد شده که از مشکالت ناشی از شکنجهکیوان شهابی: 
اند، از کمک و  ی زندان یا شکنجه نداشته که هیچ تجربه روند. خود شاهد بودم که کسانی ها با ذکر دالیل و قوانین مضحک تفره می کمک به آن

 اند. اند، اما از کسی که واقعاً زندان و شکنجه را تجربه کرده، حمایت نکرده ها برخوردار بوده خدمات این سازمان
کنم که  ام و اگر نه رضایت کامل اما به طور نسبی راضی بودم. فقط پیشنهاد می من به شخصه از خدمات این مرکز استفاده کردهامین رنجبران: 

اعم تر جوابگوی مردم عادی،  تری استفاده کنند که به نظر من توانایی این مرکز در این زمینه، بیش تر و خبره از روانپزشکان و روانشناسان بیش
 از جنگ زدگان است.
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 یافت. قانون جدید مجازات اسالمی از قصاص رهایی ١٩ی  بود، با اعمال ماده  شده قتل محکوم به اعدام پسر نوجوانی که به اتهام 
 کند جرائم سبک را به خرید کتاب به جای تحمل حبس محکوم می گنبدکاووس از توابع استان گلستان در طرحی ابتکاری برخی از متهمان قاضی اهل یک. 

 ای، وضعیت حقوق بشر را در ایران نیز رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسالمی خواست که همزمان با حل و فصل مسائل هسته 
 .بهبود بخشد

 .رهبر جمهوری اسالمی، در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را منصوب کرد 
 ای این شورا ه شده از سوی رهبر ایران و از اولویت اندازی اینترنت ملی را یکی از وظایف تعیین ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، راه

 .عنوان کرد

 اشت شدند.ی تکنولوژی در ایران بازد همزمان با تاکید بر تشدید کنترل فضای مجازی، آرش زاد و محسن صادقی نیا، دو فعال اینترنتی و وبالگ نویس حوزه 
 .کنسرت شهرام ناظری که قرار بود به مناسبت روز شعر و ادب پارسی در شهر تبریز برگزار شود، لغو شد 

 .یکی از مسئولین زندان مرکزی ارومیه، زندانیان سیاسی کُرد را از پوشیدن لباس کُردی منع کرده است 
  نفر از بازماندگان تحصیل در این منطقه شناسایی شدند ۰۶۸فرماندار سیب و سوران از توابع استان سیستان و بلوچستان، گفت هزار و. 

 نفر در این شهرستان بازمانده از تحصیل هستند. ٩۷١شش هزار و  معاون عمرانی فرماندار نیکشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت که 

 یک سوم کودکان مهاجر افغانستانی به دلیل پایان مهلت، از ثبت نام در مدارس ایران جا ماندند. 
 نژاد، مهدی بهلولی،  اکبر باغانی، محمدرضا نیک های اسماعیل عبدی، رسول بداقی، علی تن از معلمان به نام 8رغم آغاز سال تحصیلی جدید، دستکم  علی

 برند. محمد بهشتی، علیرضا هاشمی و عبدالرضا قنبری در زندان به سر می

 ی  حمله پور و همچنین غزال مقدم با های حسین جندقیان، سیامک مالمحمدی، مهربان کشاورزی، سپهرداد صاحبان و کیانا کریم پنج فعال دانشجویی به نام
 الف زندان اوین منتقل شدند. 2ی دانشجویی در تهران و کرج بازداشت و به بند  ماموران امنیتی به دو خانه

 .رمضان احمد کمال، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زد  

 ی  “کلیه”ی یک میلیاردی، تصمیم به فروش  دیه ی دنا، برای تامین مبلغ ی حفاظت شده منطقه بان محکوم به اعدام ی غالمحسین خالدی محیط خانواده
 خود گرفتند.

 نفر در ایران بر اثر سو مصرف انواع مواد مخدر و  ١۰۶سال گذشته دو هزار و  که گوید یک مسئول مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور می
 .ها جان خود را از دست دادند روانگردان

  سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵سعید شیرزاد، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در دادگاه بدوی به 

 سال حبس تعزیری محکوم شد ١فعال کارگری از سوی دادگاه انقالب به  محمود صالحی. 

  سال حبس محکوم شدند. 13آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی، از فعالین مدنی جمعاً به 
 سال حبس محکوم شد. ۳عنوان شده است، به “ ی فعالیت در زندان ادامه”چه  علیرضا رسولی زندانی سیاسی زندان مهاباد به اتهام آن 
 سال حبس دیگر محکوم شد. 1برد، به  چنان در بازداشت به سر می اش به پایان رسیده و هم رسول بداقی که حکم شش سال حبس بدون مرخصی 
  سال در سال گذشته خبر داد ٩۸سال و یک مورد ازدواج زیر  ٩۱دختر زیر  ١۲۸مدیر کل ثبت احوال استان قزوین از ثبت ازدواج. 

 یک مجروح بر جای گذاشت انفجار مین در سردشت از توابع استان آذربایجان غربی. 
 .یک شهروند نهاوندی بر روی پدرش و سه مامور نیروی انتظامی اسید پاشید 

 دادستان پارسیان، از توابع استان هرمزگان، از اجرای نخستین شالق تعزیری در مالءعام در این شهرستان خبر داد. 

 .یکی از کارگران سابق فضای سبز کرمان، در مقابل شهرداری کرمان اقدام به خودسوزی کرد و به بیمارستان منتقل شد 
 .یک شهروند ناراضی به دلیل مشکالت مالی مقابل شهرداری سنقر اقدام به خودسوزی کرد و جان سپرد 

 یکی از ی ایشان در آسایشگاه نگهداری از معلوالن  دادستان عمومی و انقالب کرج از محرز شدن استفاده از طناب و زنجیر برای بستن معلولین و شکنجه
 .های استان البرز خبر داد شهرستان

 از توابع استان خراسان جنوبی، یکی از متکدیان پس از بازداشت، در زندان این شهر جان خود را از  آوری متکدیان در شهر بیرجند در پی اجرای طرح جمع
 .دست داد

 های عطاء  نام به نیروهای انتظامی در شهرستان مهرستان از توابع استان سیستان و بلوچستان، با تیراندازی به وانت سایپا مظنون به حمل گازائیل، دو جوان
 .اهلل دامنی و ایمان ارژنگ از دانشجویان دانشگاه زابل را به کام مرگ فرستادند

 ی مغزی سکته”چه  برد، به دلیل آن شاهرخ زمانی، کارگر محبوس در زندان رجایی شهر که در پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود به سر می “ 

 ی شاهرخ زمانی چه بوده است. در حال بررسی هستیم که علت سکته که ی قضاییه گفت عنوان شده است، در زندان جان باخت. سخنگوی قوه 

  .بهروز آلخانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که حکم اعدام وى در دیوان عالى کشور نقض شده بود، اعدام شد 
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مسیحیان صهیونیست، پیاده نظام صلیبی، ستون پنجم غرب، 

ی  ی مشابه برآمده از دانشنامه ها واژه جریان فاسد تبشیری و ده

واژگان مقامات امنیتی ایران برای توصیف مسیحیان ایرانی به 

ویژه مسیحیان فارسی زبان است. از نخستین روزهای حیات 

ی مسیحیان تبشیری  جمهوری اسالمی، مسیحیان ایرانی به ویژه

)نوکیشان مسیحی( آماج حمالت نیروهای امنیتی بودند. گرچه در 

های اخیر برخوردها با دو اقلیت ارمنی و آشوری کشور  سال

انگشت شمار بوده است، اما نوکیشان مسیحی به شدت سرکوب 

اند. مقامات مذهبی و امنیتی جمهوری اسالمی، با نگاهی فوق  شده

نگرند. به اعتقاد مقامات  امنیتی به موضوع نوکیشان مسیحی می

عدم برخورد با موضوع نوکیشان مسیحی باعث تشویق سایرین 

 برای پیوستن به آیین مسیحیت خواهد شد. 

اوج برخورد نیروهای امنیتی ایران با کلیسای فارسی زبان، به ویژه 

باز  ۷۸ی  های ابتدایی دهه کلیسای جماعت ربانی، به سال

ی آن  های بلندپایه گردد که در آن زمان چند تن از کشیش می

کشته شدند. حسین سودمند که از اسالم به مسیحیت گرویده و به 

مقام کشیشی رسیده بود، رسماً از سوی دستگاه قضایی، مرتد 

چنین سه کشیش دیگر که  شناخته شده و اعدام شد. هم

میکائیلیان، مهدی دیباج و هایک هوسپیان مهر نام داشتند به 

شکل فجیعی به قتل رسیدند. این حمالت با نوساناتی تا به امروز 

نیز ادامه داشته است؛ البته در برخی مقاطع تاریخی که احتمال 

نزدیکی ایران و غرب وجود داشته، امیدهایی جهت بهبود وضعیت 

مسیحیان ایرانی نیز به وجود آمده است. شاید این نگاه برخواسته 

ای عامیانه باشد؛ چون دول غربی مسیحی هستند،  از اندیشه

نزدیکی روابط با کشورهای غربی به معنای بهبود وضعیت اقلیت 

مسیحی کشور است. این دیدگاه هرچند ساده انگارانه به نظر 

رسد اما هواداران بسیاری دارد. به طور مثال در نگاه نخست،  می

ای  های کاتولیک امریکایی که به طور خوشبینانه نظر اسقف

ی حرام  خواستار توجه به فتوای رهبر جمهوری اسالمی در زمینه

ای شده بودند ساده لوحانه به نظر  دانستن استفاده از سالح هسته

رسید، اما همین نظر تا سطوح باالی کاخ سفید و وزارت  می

 ی امریکا پیش رفت. خارجه

های جهانی از مقاطعی  ای میان ایران و قدرت گفتگوهای هسته

بود که بار دیگر امید به بهبود وضعیت حقوق بشر و وضعیت 

ی گفتگوهای  های دینی در ایران را زنده کرد. در بحبوحه اقلیت

های جهانی، باور عموم بر این بود که پس  ای ایران و قدرت هسته

های جهانی عالوه بر بهبود  از رسیدن به توافق نهایی با قدرت

وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشر نیز اندکی بهبود یابد. برخی 

های دینی بر این باور  ی اقلیت از فعاالن حقوق بشر کوشا در زمینه

های دینی، به  بودند که دستکم در حین مذاکرات فشارها بر اقلیت

ویژه مسیحیان، کاهش خواهد یافت. اما با هجوم نیروهای امنیتی 

به کلیساهای خانگی و دستگیری بسیاری از نوکیشان مسیحی در 

میالدی و کریسمس این باور خیلی  ۲۸٩۵روزهای آغازین سال 

زود رنگ باخت. در حالی که گفتگوها به صورت جسته و گریخته 

ی اتمی ایران جریان  های جهانی بر سر پرونده میان ایران و قدرت

ها تن  ها ده داشت، نیروهای امنیتی در تهران و برخی از شهرستان

از نوکیشان مسیحی را بازداشت کردند تا امید به بهبود وضعیت 

مسیحیان فارسی زبان به سرعت رنگ ببازد. سکوت مجامع 

ها از این موج  جهانی و دول غربی و چشم فرو بستن آن

ها هم، پیام روشنی داشت: مذاکرات صرفاً در مورد  دستگیری

  موضوع اتمی است و بس.

ی مقامات غربی، به ویژه رئیس جمهور ایاالت  تاکید چندباره

ی امریکا، مبنی بر انجام مذاکرات پیرامون موضوع  متحده

 ای؛ بیم و امید مسیحیان ایرانی توافق هسته

 فعال مدنی

 ساموئل بختیاری

ت
قلی

ا
 

ی
هب

مذ
ی 

ها
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ی مسیحیان  های بسیاری را در میان جامعه ای، نگرانی هسته

فارسی زبان برانگیخت. برای نمونه مرکز امریکایی حقوق و 

ی امریکا  گوید نغمه عابدینی از کنگره ( میACLJعدالت )

خواهد همسرش را فراموش نکند. خانم عابدینی با لحنی  می

خواهد که نیم  ی امریکا می نومیدانه از تک تک نمایندگان کنگره

نگاهی نیز به وضعیت همسرش و سایر زندانیان مسیحی در ایران 

به اعتقاد نغمه عابدینی، شاید کلید آزادی سعید در  داشته باشند. 

 .دستان کنگره باشد

ی گارد زندان به زندانیان سیاسی و  چنین در جریان حمله هم

، کشیش فرشید فتحی، از دیگر ۳۵۸عقیدتی محبوس در بند 

ی مسیحی، از جمله کسانی بود که در همین  زندانیان شناخته شده

ی دیگری مبنی بر تخلف در  ی زمانی دستگاه قضایی پرونده بازه

زندان به اتهام نگهداری مشروبات الکلی در زمان زندانی بودن او 

زندان اوین را بر علیه وی باز کرد و بابت آن به تحمل  ۳۵۸در بند 

های شناخته  یک سال زندان دیگر محکوم شد. در کنار این نام

ی دیگری از ایرانیان مسیحی که در این  شده، به عنوان نمونه

رو  مدت بازداشت شده یا در زندان با آزار و اذیت مضاعف روبه

توان به ابراهیم فیروزی، اشاره کرد. این نوکیش  بودند، می

زندان رجایی شهر کرج همراه با مجرمین  31مسیحی که در بند 

های  شوند، در طی ماه غیرسیاسی و بعضاً خطرناک نگهداری می

اخیر، دو بار در اعتراض به شرایط بد خود در زندان، دست به 

 اعتصاب غذا زده است.

ی برخی از نوکیشان مسیحی در ایران، در حین مذاکرات  به گفته

امید بسیار زیادی برای بهبود اوضاع وجود داشت که این امید رفته 

ها به علت عدم  رفته به یاس مبدل گشت. در بسیاری از شهرستان

تر بود. هر از چندگاهی  ها بیش خبررسانی رساتر، موج دستگیری

اخباری مبنی بر هجوم نیروهای امنیتی به کلیساهای خانگی و 

دستگیری نوکیشان مسیحی در شهرهای اهواز، کرج، شیراز و 

شد و انتشار این اخبار نشان از عزم جدی  اصفهان منتشر می

سیستم امنیتی برای مقابله با گسترش مسیحیت در ایران بود. در 

همین حال حجت االسالم علی یونسی وزیر اسبق اطالعات و 

های دینی و قومی  مشاور کنونی رئیس جمهور در امور اقلیت

ی دینی  هشدار داد که جمهوری اسالمی به هیچ مذهب یا فرقه

دهد. به باور بسیاری این هشدار تند  ی تبلیغ و تبشیر نمی اجازه

  تر متوجه مسیحیان ایرانی بود. بیش

ی گزارش وضعیت  و همزمان با ارائه ٩۳١۳اسفند ماه  ۲۵در تاریخ 

بشر در ایران   بشر ایران در ژنو، احمد شهید، وضعیت حقوق حقوق

های قبل اعالم کرد. در بخشی از این گزارش به  را بدتر از سال

های دینی در ایران اشاره شده بود. وزارت  وضعیت وخیم اقلیت

ی امریکا نیز با انتشار گزارش بین المللی آزادی ادیان  امور خارجه

چون بسیاری دیگر از نهادهای جهانی حقوق بشر  بار دیگر هم

نسبت به کنترل شدید و آزار و اذیت پیروان ادیان مختلف در ایران 

به ویژه کلیسای فارسی زبان به مقامات جمهوری اسالمی هشدار 

داد. گرچه مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی، فعالیت پیروان 

مسیحیت، یهودیت و زرتشت آزاد است، اما بر اساس قانون 

مجازات اسالمی هر شهروند مسلمانی که به دینی دیگر در آید، 

 مجازاتش اعدام است.

رفتار نیروهای امنیتی پس از دستیابی به توافق هسته ای نیز 

ماموران  ٩۳١۱ی همان روند قبلی است. در مرداد ماه  بیانگر ادامه

ت
اقلی

 
ی

ی مذهب
ها

 

  حسین سودمند، اولین کشیش ایرانی که پس از انقالب اعدام شد
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 سال زندان محکوم کرده است. ۲۱افراد را در مجموع به 

ی مسیحی ایران  هایی که گریبان جامعه با وجود فشارها و سختی

را گرفته است، بنا به گزارش خبرگزاری مسیحی صدای شهدای 

مسیحی، رشد کلیسا در ایران بیش از هر نقطه جهان است، 

هزار  ۲۸۸میلیونی ایران میان  ۷۰تخمین زده می شود از جمعیت 

که این رقم نسبت  هزار نفر نوکیش مسیحی باشند. با این ۵۸۸تا 

ی مهم در اینجاست که این  به جمعیت ایران ناچیز است، اما نکته

اند. سیاست  سال به مسیحیت گرویده ٩۵افراد در خالل کمتر از 

مشت آهنین نیروهای امنیتی نیز کارساز رشد زیاد مسیحیان 

فارسی زبان در ایران نبوده است. برخالف سیستم امنیتی، بسیاری 

از مردم مسلمان ایران دوستدار مسیحیان هستند، بسیاری از 

ایرانیان غیرمسیحی با احترام از عیسی مسیح و کتاب مقدس یاد 

 کنند. می

شاید پذیرفتن این امر برای غیرایمانداران سخت باشد که کلیسا 

همواره در جفا رشد کرده است. اما تاریخ مسیحیت گواه این 

  مدعاست.

 

 منابع: 

 خبرگزاری مسیحیان ایرانی )محبت نیوز(

 (VOMخبرگزاری صدای شهدای مسیحی )

  بارناباس فاند

 CBNخبرگزاری 

امنیتی لباس شخصی با هجوم به یک کلیسای خانگی در کرج، 

جمعی از نوکیشان مسیحی را که به جهت مراسم عبادت و 

 پرستش دور هم گرد آمده بودند، بازداشت کردند.

های امنیتی با ادبیاتی تهدیدآمیز  در مورد دیگری، یکی از سایت

این ”خبر از شناسایی چند فعال مسیحی در داخل کشور می دهد 

هایشان در شهرهای رشت، تهران و کرج  ی فعالیت افراد که حیطه

های  بوده با همدستی رژیم اشغالگر صهیونیستی و ارسال کتاب

تحریف شده تحت عنوان انجیل، قصد تخریب و القای فرهنگ 

مبتذل مسیحیت صهیونیستی بر ذهن جوانان مومن ایران اسالمی 

را در سر داشتند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان 

، این قسم ادبیات ذهن هرکس را برای سخت “اند شناسایی شده

 سازد. ترین کیفر آماده می

ها مسیحی ایرانی تنها به دلیل اعتقاد دینی در  در حال حاضر ده

برند و این  زندان )یا در انتظار برگزاری دادگاهشان( به سر می

نگرانی وجود دارد که با حل و فصل موضوع اتمی، سرکوب 

 مسیحیان با شدت بیشتری از سوی دستگاه امنیتی ادامه یابد.

بر اساس گزارش سازمان  ۲۸٩۵ی نخست سال  در سه ماهه

( نام جمهوری اسالمی ایران در Open Doorsدرهای باز )

 ١کنار عربستان سعودی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان در میان 

کشور اصلی جفاکننده به مسیحیان جای گرفت. عملکرد نیروهای 

ی این گمان است که با حل موضوع  امنیتی هم تقویت کننده

ای و کمتر شدن فشار خارجی، سیستم امنیتی  هسته

تری به سرکوب دگراندیشان خواهد  با توان بیش

 پرداخت.

های انقالب بدون هیچ رافتی نوکیشان  دادگاه

کنند. از ابتدای سال گذشته  مسیحی را محاکمه می

نوکیش مسیحی به زندان  ٩۰تاکنون بیش از 

ی  تر این افراد بر اساس ماده اند. بیش محکوم شده

قانون مجازات اسالمی به زندان محکوم  ۵۸۸

اند؛ تبلیغ بر علیه نظام حاکم و همکاری با  شده

های اپوزیسیون، عموم اتهاماتی ست که این  گروه

ت
قلی

ا
 

ی
هب

مذ
ی 

ها
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 حمید یزدان پناه

این “  حکم اعدام هیچ گونه جایی در قرن بیست و یکم ندارد.”

کلمات قسمتی از سخنان رئیس سازمان ملل متحد بانکی موون 

است که در سال گذشته ایراد شده است. بسیاری موافق این 

نظریه هستند. در حقیقت بیش از صد و چهل کشور در سراسر دنیا 

اند. این اقدام شامل  حکم مجازات اعدام را ملغی اعالم نموده

 باشد.  ی اروپا می ی کشورهای اتحادیه همه

ی  ی مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای اتحادیه اما شعبه

های مالی برای مبارزه با  اروپا کمک

کنند؛  مواد مخدر به ایران می

ای که به ایران اجازه داده است  برنامه

ها را بر  که رهبری جهانی اعدام

 اساس تعداد جمعیت از آن خود کند. 

رژیم ایران یکی از سرکوبگرترین 

ها در دنیا است. بر اساس  دولت

ی  خانه”گزارش منتشر شده از سوی 

، ایران 2132در سال “  آزادی

ی حقوق بشر  ترین رتبه در زمینه پایین

های اجتماعی را از آن خود  و آزادی

 381از  371ی  کرده است و در رده

ی جهانی آزادی  نمایه”کشور دنیا در 

 قرار دارد. “ مطبوعات

مخالفان به طور مستمر در معرض 

دستگیری و شکنجه و آزار قرار دارند، 

آزادی بیان بسیار محدود است و 

ترین امکانات تشریفاتی برای  سیستم قضایی از فراهم کردن کم

کند. این همه در حالی است که  گذراندن مراحل قانونی دریغ می

ی مواد مخدر سازمان ملل متحد بیش از پانزده میلیون دالر  شعبه

به ایران کمک کرده تا از عملیات و اقدامات ضد  3888از سال 

مواد مخدر پلیس ایران حمایت کند. این اقدام دقیقاً بر خالف 

دهد که دولت  قرائن و شواهد بسیار چشمگیری است که نشان می

ایران قوانین بین المللی مربوط به مبارزه با مواد مخدر را نقض 

تر از استانداردهای تعیین شده از  کرده وعملکرد آن بسیار پایین

 باشد.       ی مواد مخدر سازمان ملل می سوی شعبه

خود، که گزارش  2132احمد شهید در یکی از گزارشات سال 

ی وضعیت حقوق بشر در ایران  ی سازمان ملل متحد درباره ویژه

کند که  ی ایرانی نقل می است، از یک وکیل با تجربه و برجسته

هرگز بیش ”محاکمات مواد مخدر 

 “ کشد. از چند دقیقه طول نمی

زندانیان معموالً از داشتن وکیل و 

راهنمای قانونی محرومند و اکثراً 

کنند که اعترافاتشان به زور  ادعا می

و اجبار بوده و زیر شکنجه انجام 

 شده است. 

بر اساس اظهارات درونی مسئولین 

اعدام  822درصد از  81در ایران 

تا  3183اعالم شده در تیر ماه 

در رابطه با مواد مخدر  3182خرداد 

بوده است. ایران تاکنون بیش از 

نفر را در سال جاری اعدام  721

رود که قصد  کرده و تصور آن می

دارد این تعداد را به هزار نفرتا پایان 

 امسال برساند.     

سازمان دیده بان حقوق بشر، ایران 

ها در دنیا است.  رژیم ایران یکی از سرکوبگرترین دولت

در “ ی آزادی خانه”بر اساس گزارش منتشر شده از سوی 

ی حقوق بشر و  ترین رتبه در زمینه ، ایران پایین2132سال 

 371ی  های اجتماعی را از آن خود کرده است و در رده آزادی

قرار “ ی جهانی آزادی مطبوعات نمایه”کشور دنیا در  381از 

 دارد. 

مخالفان به طور مستمر در معرض دستگیری و شکنجه و آزار 
قرار دارند، آزادی بیان بسیار محدود است و سیستم قضایی از 

ترین امکانات تشریفاتی برای گذراندن مراحل  فراهم کردن کم
ی مواد  کند. این همه در حالی است که شعبه قانونی دریغ می

مخدر سازمان ملل متحد بیش از پانزده میلیون دالر از سال 
به ایران کمک کرده تا از عملیات و اقدامات ضد مواد  3888

مخدر پلیس ایران حمایت کند. این اقدام دقیقاً بر خالف قرائن 
دهد که دولت  و شواهد بسیار چشمگیری است که نشان می

ایران قوانین بین المللی مربوط به مبارزه با مواد مخدر را نقض 
تر از استانداردهای تعیین شده  کرده وعملکرد آن بسیار پایین

 باشد. ی مواد مخدر سازمان ملل می از سوی شعبه
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آن به صراحت تاکید شده است  6در نظر گرفته شده است. در بند 

ی عادالنه وجود  که حکم اعدام در صورتی که امکان یک محاکمه

نداشته باشد، به هیچ وجه قابل اجرا نخواهد بود و این به خوبی 

 دهد که در ایران هیچ روند قانونی وجود ندارد.        نشان می

ی انتقادی مبنی  ی مواد مخدر سازمان ملل متحد یک بیانیه شعبه

بر دخالت خود در این رابطه در ایران را منتشر کرده است. در این 

ها  بیانیه آمده است که همکاری با کشورهایی که اعدام در آن

تواند به عنوان مشروعیت دادن به این  می”گیرد  صورت می

گیرد که در این  و نتیجه می“  عملکرد دولت مربوطه تعبیر شود

ای نیست به جز توقف  چاره”شرایط تنها راه حل برای این نهاد 

ی  ولی با این همه شعبه“موقت و یا خاتمه دادن به حمایت خود.

مواد مخدر سازمان ملل متحد به هیچ وجه به طور عمومی هیچ 

های خود از  ها و حمایت گونه اعالم علنی برای توقف کمک

 ی ایران را ابراز نکرده است.         برنامه

 های سیاسی و حقوق بشر دورویی

ی اروپا که به ایران  های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه دورویی

کنند، به خوبی عیان است.  انگلستان، دانمارک و ایرلند  کمک می

ی مواد مخدر سازمان ملل  ی شعبه حمایت مالی خود از برنامه

متحد در ایران  را به دلیل نگرانی نسبت به نقض حقوق بشر در 

این کشور متوقف کردند. این در حالی است که کشورهایی مانند 

ها  نروژ و فرانسه هنوز به این کمک

دهند. در اوایل سال جاری  ادامه می

شایعاتی مبنی بر بستن یک قرار داد 

ی  ی دیگر از طرف شعبه پنج ساله

مواد مخدر سازمان ملل متحد با 

ایران مطرح شده است اما تا به حال 

هیچ اعالم رسمی و علنی در این 

 باره صورت نگرفته است.   

ها بیانگر  متاسفانه، این نوع سیاست

تر توسط  یک شکست بزرگ

کشورهای غربی است که  نقض 

را متهم به اعدام زندانیان سیاسی و مخالفین خود زیر نام مواد 

ی مواد  کند و نگرانی خود را در مورد دست داشتن شعبه مخدر می

ی مبارزه با مواد مخدر این  مخدر سازمان ملل در حمایت از برنامه

 کند.  کشور می

زهرا بهرامی یک شهروند مقیم کشورهای اروپایی  2133در سال 

و ایران که دستگیر شده بود، متهم به قاچاق مواد مخدر شد ) وی 

این اتهام را رد کرد(. او ادعا کرد که اظهاراتش همه به زور و اجبار 

بوده و حامیان وی اعالم کردند که علت دستگیری او به خاطر 

 های سیاسی وی بوده است.     نظرات و ایده

ی مواد مخدرسازمان ملل متحد، قوانین  رغم محدودیت شعبه علی

اعدام در ایران فراتر از مشکل مبارزه با مواد مخدر است. به جای 

توجه و تمرکز بر روی مشکالت غالب از قبیل فقر و فقدان 

ها به مواد  های الزم برای جوانان که دلیل گرفتاری آن فرصت

های فردی  مخدر است و راه حلی در این زمینه، ایران به مجازات

عام نیز شامل آن  های علنی و در مالء دهد که اعدام ادامه می

ی کشتار و اعدام، یک  رسد که این شیوه طور به نظر می است. این

استراتژی از سوی رژیم ایران است که بتواند قدرت سیاسی خود را 

با ایجاد جو رعب و وحشت حفظ نماید. این نوع کشتار بخشی از 

سیاست مرگ رژیم ایران است که به دنبال سرکوب و ارعاب 

 ها کمتر از سی سال سن دارند.  مردم است که اکثریت آن

 نقض حقوق بشر بین المللی

از نقطه نظر قانونی، شواهد فراوانی  

ها در ایران نقض  وجود دارد که اعدام

آشکار و فاحش قوانین بین المللی 

حقوق بشر است؛ دقیقاً بر اساس 

ی میثاق بین  چه که در عهد نامه آن

المللی حقوق مدنی و سیاسی درج 

شده است. در این عهد نامه، که ایران 

ی اروپا بخشی از  و کشورهای اتحادیه

آن هستند، به صراحت مجازات اعدام 

“ ترین جرائم جدی”صرفا و تنها برای 

ی  ی مواد مخدر سازمان ملل متحد یک بیانیه شعبه
انتقادی مبنی بر دخالت خود در این رابطه در ایران را 

منتشر کرده است. در این بیانیه آمده است که همکاری با 
تواند به  می”گیرد  ها صورت می کشورهایی که اعدام در آن

عنوان مشروعیت دادن به این عملکرد دولت مربوطه تعبیر 
گیرد که در این شرایط تنها راه حل برای  و نتیجه می“ شود

ای نیست به جز توقف موقت و یا خاتمه دادن  چاره”این نهاد 
ی مواد مخدر سازمان  ولی با این همه شعبه“به حمایت خود.

ملل متحد به هیچ وجه به طور عمومی هیچ گونه اعالم 
ی  های خود از برنامه ها و حمایت علنی برای توقف کمک

 ایران را ابراز نکرده است.
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حقوق بشر را یک  بهانه برای مذاکره با ایران بدانند. این طور به 

ی  ها به عنوان قهرمان حقوق بشر بهانه رسد که آن نظر می

یابند؛ در  مناسبی برای تجاوز و دخالت به کشورهای خاص می

ها و  حالی که این تعبیر بر روی تصمیمات سیاست خارجی آن

 کند.   ها تاثیر منفی ایجاد می منافع آن

های مستمر  کند که اعدام ی تفکر این نظریه را القاء می این شیوه

هزاران ایرانی قسمتی از اقدامات ضروری است که باید در راستای 

مبارزه بر علیه مواد مخدر برای جلوگیری از پخش مواد مخدر در 

ی اروپا انجام شود. این موضع گیری برای  کشورهای عضو اتحادیه

کسانی که در خارج از مرزهای اروپا سکونت دارند، نه تنها بسیار 

ها فراتر از حقوق بشر  عجیب است، بلکه گویی که حقوق بشر آن

، کشورهای غربی را در  نهادهای بین المللی است، اما این مسئله

 دهد. یک عملکرد مزورانه و دوگانه قرار می

چه که در  نیازی نیست که کسی به مسائل دیگری غیر از آن

گذرد، بپردازد تا بتواند یک  ی مذاکرات اتمی با ایران  می حاشیه

مثال واضح و روشن را ببیند. اخیراً، فردریک موگرینی، رئیس 

ی اروپا، از ایران دیدن کرد تابتواند بر  سیاست خارجی اتحادیه

ی  سرتوافقات اتمی مذاکره کند اما هیچ گونه نگرانی بر سر سابقه

ی نقض حقوق بشر ابراز نکرد. این مالقات  ایران در مورد مسئله

زمانی صورت گرفت که 

رژیم ایران برای اعدام 

ساالر شادی زادی، 

جوانی کـــه به خاطـــر 

 32جرمی که در ســـن 

سالگی مرتکب شده و به 

مرگ محکوم شده بود، 

  شد.   آماده می

اگر قوانین بین المللی و 

حــــــقوق بشـــر یک 

ی جهـــــانی  معـــاهده

ی مـواد  داشت، شـعبه می

مخدر سازمان ملل متحد 

کرد و  ی مواد مخدر ایران را متوقف می باید حمایت از برنامه

درخواست یک رفرم قضایی با یک ضرب االجل فوری برای 

ی اروپا باید  داد. کشورهای عضو اتحادیه ی اعدام را می مسئله

های مالی خود و این که این  خواستار پاسخگویی در مورد کمک

 شود، باشند.  ها چگونه مصرف می کمک

نهایتاً، هر گونه قرار داد اتمی باید موضوع حقوق بشر را به رسمیت 

ی ایرانی را در مورد حقوق  های جامعه شناخته و درخواست

چنین نادیده گرفتن نقض  اجتماعی و سیاسی مد نظر داشته و هم

 فاحش حقوق بشر در ایران را بخشی از این مذاکرات بداند.      

این اقدام به معنی دخالت در امور داخلی و مستقل هیچ کشوری 

های حقوق  نیست جز این که یک اقدام اصولی در حمایت از ارزش

بشر، یعنی همان اصلی که سازمان ملل متحد بر اساس آن پایه 

چنین در پیشبرد حقوق  باشد. این اقدام هم گذاری شده است، می

بشر بین الملل کمک کرده که در این مورد خاص باید از اهمیت 

ی حکم اعدام و محکومیت به  تری نیز برخوردار باشد. مسئله بیش

ی سیاسی کافی  مرگ تنها زمانی می تواند پایان یابد که ما اراده

هایی را که زمان درازی در مورد آن موعظه  برای اجرای ایده

 کردیم، داشته باشیم. 

ی
 حقوق

  عکس از مهر
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ی توسعه یافته از لحاظ فرهنگی،  یکی از خصوصیات یک جامعه

رفتار درست و متمدنانه با معلولین است. افراد معلول کسانی 

ها و کمبودهایی که در جسم  یا روح  ی ضعف هستند که به واسطه

های سالم را ندارند. این  های انسان خود دارند، بسیاری از توانایی

ها و کمبودها جسمی و روحی ممکن است مادرزادی باشند و  ضعف

 یا بر اثر جنگ و تصادف و غیره حادث شده باشند. 

ها، بخش جدا ناشدنی از حقوق بشر است؛ یعنی  کرامت انسان

ها باید به نحوی اداره شوند و شهروندان باید به  جامعه و دولت

 .نوعی رفتار کنند که کرامت انسانی هیچ کسی لطمه نبیند

ها زمان تولد و یا بعداً، دچار ناتوانی و معلولیت  برخی از انسان

گردند. اگر جامعه و دولت همان طوری که با دیگر شهروندان  می

ها رفتار کند، کرامت انسانی این  کند، بخواهد با آن رفتار می

تواند یک شغل  مثالً یک فرد ناتوان نمی .بیند اشخاص، لطمه می

معمولی بیاید و نیازمند حمایت دولت و جامعه است، در این موارد، 

برای حرمت نهادن به کرامت انسانی این افراد، جامعه موظف 

 ها امتیازات ویژه بدهد.   است به آن

ترین نکته در خصوص رفتار با معلولین، مهربانی بدون حس  مهم

ای به معلولین بی احترامی شود  ترحم است. اما اگر در یک جامعه

و احیانا مورد آزار جسمی و روحی قرار گیرند، باید نسبت به 

 سالمت روحی و روانی آن جامعه نگران بود. 

درصد مردمان کشورهای ٩۸تا  ۵های موجود بین  بر اساس روایت

های جسمی یا  جهان و از جمله ایران، دچار یکی از انواع معلولیت

 ٩۸ی یک مقام سازمان بهزیستی، ساالنه،  ذهنی هستند. به گفته

هزار نفر به کل معلوالن  ۶۸هزار نفر به معلوالن تهرانی و حدود 

توان گفت روزانه  شود. بر اساس این ارقام می کشور اضافه می

شود. این رقم شامل  نفر به آمار معلوالن ایرانی افزوده می ٩۶۵

معلوالن نوزاد و مادرزادی و نیز افرادی است که در اثر حوادث یا 

 .شوند ها دچار معلولیت می بیماری

 خبری نگران کننده

چندی پیش یک خبر مبنی بر بدرفتاری با معلولین در یک 

 آسایشگاه در کرج،  باعث نگرانی فعاالن حقوق معلولین شد.

ی معلوالن در  ی آزار و شکنجه هایی درباره پس از انتشار گزارش

بستن ”آسایشگاهی در استان البرز، دادستان کرج اعالم کرد: 

معلوالن با طناب و زنجیر در یک آسایشگاه دیگر این استان هم  

 “ اثبات شده است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای شاکر دادستان کرج نوشت: 

چندی پیش گزارشی مبنی بر شکنجه معلوالن با استفاده از سگ ”

و زنجیر در یک آسایشگاه در فردیس به دادستانی عمومی و 

ها در خصوص این مسئله  انقالب کرج ارسال و پس از آن بررسی

 “آغاز شد.

ی استفاده  های قضایی درباره های مقام او افزود که پس از بررسی

ای  از طناب و زنجیر برای بستن معلوالن در این آسایشگاه، پرونده

تشکیل و به دادستانی فردیس ارجاع شده است.  بنابر این گزارش، 

آسایشگاه یاد شده از سوی بهزیستی استان البرز پلمب شد. این 

ی سوم ماه شهریور(  دومین مرکزی است که طی یک هفته )هفته

ای شده  خبر بسته شدن آن به خاطر بدرفتاری با معلوالن رسانه

 است.

ی علت بستن معلوالن در آسایشگاه فردیس  دادستان کرج درباره

طبق استانداردهای تعریف شده، مرکز نگهداری از ”به ایسنا گفت: 

معلولین موظف است نسبتی کارآمد میان تعداد معلولین و کارکنان 

رسانی به معلولین به بهترین نحو انجام  خود برقرار کند تا خدمات

شود. اما این مرکز برای استخدام پرسنل کمتر و پرداخت پول 

 “کمتر به بستن معلوالن با طناب و زنجیر مبادرت کرده بود.

 ایران ی لزوم اصالح رفتار با معلولین در جامعه

 الملل کارشناس ارشد حقوق بین

 محمد محبی

ی
اع

تم
 اج
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های معلوالن  اما ظاهراً بدرفتاری با مددجویان فقط به آسایشگاه

های ایران از برمال شدن  ی گذشته رسانه شود. هفته محدود نمی

در یک کمپ ترک اعتیاد “  های وحشتناک و حتی مرگبار شکنجه”

 .در مالرد تهران گزارش دادند

ی شهروند به نقل از دادستان عمومی و انقالب مالرد از  روزنامه

ی  بازداشت دو مدیر این کمپ خبر داد که متهم به آزار و شکنجه

( نیز ٩۳١۳سال گذشته ) بنابر این گزارش شهریور  .اند معتادن شده

های ترک اعتیاد که با ضرب و شتم  مسئول یکی دیگر از کمپ ۳

یکی از معتادان باعث مرگ او شده بودند، به اتهام قتل غیرعمد به 

 .سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند ۳

ی بدرفتاری و آزار  های گذشته خبرهای زیادی درباره در سال

ها منتشر شده  معتادان و معلوالن در مراکز ترک اعتیاد و آسایشگاه

رو بوده  که گاهی با تکذیب مسئوالن و گاه با پیگیری قضایی روبه

 .است

اندازی چنین مراکزی  ی کافی برای راه دولت از اختصاص بودجه

های ترک  ها و کمپ کند و بسیاری از آسایشگاه خودداری می

ترین امکانات و افراد  اعتیاد از سوی بخش خصوصی و با کم

 شوند. متخصص اداره می

 میثاق بین المللی حقوق افراد ناتوان و معلول

میثاق بین المللی حقوق افراد ناتوان و معلول که ایران نیز عضو 

آن است، سند خوبی برای تذکر دادن به مقامات جمهوری اسالمی 

های معلولین در ایران  در این باب است. اگر چه در میان آسایشگاه

هم بخش خصوصی حضور دارد و هم بخش دولتی، اما حاکمیت 

ی سرنوشت تک تک معلولین جامعه مسئول است و  درباره

که رفتار خشونت آمیز با معلولی در یک  ی این توان به واسطه نمی

آسایشگاهی متعلق به بخش خصوصی انجام شده است، مسئولیت 

 نظام حاکم بر کشور را نادیده گرفت.

ی تعهدات کلی اعضای میثاق  میثاق فوق الذکر درباره 2ی  ماده

 گوید: این گونه می

ی حقوق بشر و  گردند تحقق کلیه های عضو متعهد می دولت

های بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر  آزادی

گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند. بدین منظور 

 :گردند های عضو متعهد می ، دولت

تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای  -3

 .حقوقِ به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون حاضر، اتخاذ نمایند

تمامی تدابیر مقتضی، از جمله قانونگذاری به منظور تغییر و یا  -2

الغای قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی را که موجب 

 شود، اتخاذ نمایند. ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می

حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی  -1

 .ها مد نظر قرار دهند ها و برنامه سیاست

از اعمال هر گونه اقدام و یا روشی که مغایر با کنوانسیون  -2

باشد، خودداری شود و اطمینان حاصل گردد که مقامات  حاضر می

 .نمایند و نهادهای دولتی مطابق کنوانسیون حاضر عمل می

تمامی تدابیر الزم جهت حذف تبعیض مبتنی بر معلولیت  -2

 .توسط هر فرد، سازمان یا تشکیالت شخصی را به کار گیرد

ی کاالها، خدمات، تجهیزات و کاالهای  پژوهش و توسعه -6

کنوانسیون حاضر  ۲منطبق با طراحی جهانی مطابق با اصل 

ترین  را انجام و یا ارتقاء بخشد. به نوعی که نیازمند کم

ی افراد دارای  سازگاری و هزینه در تامین نیازهای ویژه

معلولیت باشد، دسترسی و بهره مندی از آنان را ارتقاء 

ی استانداردها و  بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه

 .ها ارتقاء بخشد دستورالعمل

پژوهش و توسعه را انجام یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و  -7

های جدید شامل فناوری اطالعات و  استفاده از فناوری

های امدادی  های ترددی، وسایل و فناوری ارتباطات، کمک

ی
 اجتماع
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 .گردد نمی

در رابطه با آزادی معلولین از استثمار،  ٩۶ی  چنین در ماده هم

 خشونت و آزار و اذیت آمده است: 

های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و  دولت -3

آموزشی مناسب و یا سایر تدابیر را جهت حمایت از افراد دارای 

معلولیت در درون و بیرون ازخانه از تمامی اشکال استثمار، 

های مبتنی بر جنسیت را اتخاذ  خشونت و آزار و اذیت شامل جنبه

 .نمایند می

چنین تدابیر مناسبی را جهت جلوگیری از  های عضو هم دولت -2

تمامی اشکال استثمار، خشونت و آزار و اذیت با تضمین مواردی از 

های حساس جنسیتی و سنی و حمایت  جمله اشکال مناسب کمک

ها از جمله از  ها و مراقبین آن از افراد دارای معلولیت و خانواده

ی اطالعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز،  طریق ارائه

هایی از استثمار، خشونت و آزار و  شناسایی و گزارش در مورد نمونه

نمایند که  های عضو تضمین می نمایند. دولت اذیت اتخاذ می

خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت 

 .برخوردارند

به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار ، خشونت و  -1

نمایند که تمامی  های عضو اطمینان حاصل می آزار و اذیت، دولت

های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای  تسهیالت و برنامه

 .گردد معلولیت به طور موثر توسط مقامات مستقل نظارت می

ی خدمات  های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارائه دولت -2

حمایتی جهت ارتقاء فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و 

پیوستن مجدد اجتماعی را در مورد افراد دارای معلولیت که به 

اند، اتخاذ  نوعی قربانی استثمار، خشونت یا آزار و اذیت گردیده

 .نمایند می

های موثر شامل قوانین و  های عضو، قوانین و سیاست دولت -2

های متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور تضمین این  سیاست

که مواردی از استثمار، خشونت و آزار و اذیت نسبت به افراد دارای 

معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد 

 نمایند. قرار گیرد، اتخاذ می

های با  جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوری

 .ی مناسب را ارتقاء بخشد هزینه

های ترددی، وسایل و  اطالعات قابل دسترس در مورد کمک -8

های نوین و سایر اشکال  های امدادی شامل فناوری فناوری

امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، 

 .تامین نماید

آموزش کارکنان و متخصصانی را که با افراد دارای معلولیت   -8

ی حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در  در زمینه

های تضمین  ی خدمات و کمک باشند، به منظور ارائه تعامل می

 .شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشد

های عضو با توجه به حقوق فرهنگی،  هر یک از دولت -31

گردد، تدابیری با باالترین حد منابع  اجتماعی و اقتصادی متعهد می

های بین المللی،  جا که نیاز است در چارچوب همکاری موجود و آن

با نیت حصول تصاعدی تحقق کامل حقوق مذکور بدون پیش 

داوری نسبت به تعهدات مندرج در کنوانسیون حاضر که بالفاصله 

 .بر اساس حقوق بین الملل قابل اجراء می باشند، اتخاذ نماید

در جهت اجرای کنوانسیون حاضر در توسعه و اجرای  -33

ها و قوانین و سایر روندهای تصمیم گیری مربوط به افراد  سیاست

های عضو از نزدیک با افراد دارای معلولیت  دارای معلولیت، دولت

هایی که نمایندگی  و کودکان دارای معلولیت از طریق سازمان

ها را به طور فعال به  ها را به عهده دارند مشورت نموده و آن آن

 . کار گیرند

هیچ مطلبی در کنوانسیون حاضر بر مفادی که موجب تحقق  -32

حقوق افراد دارای معلولیت در قانون دولت عضو و یا حقوق بین 

گردد، تاثیری نخواهد داشت.  الملل که در آن کشور اجرا می

های  گونه محدودیت و یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادی هیچ

بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده و یا موجود 

باشد نسبت به کنوانسیون حاضر، به موجب قانون،  می

که کنوانسیون  ی این ها، مقرارات یا رسوم به بهانه کنوانسیون

شناسد و یا  ها را به رسمیت نمی حاضر آن دسته از حقوق و آزادی

شناسد، اعمال  تری به رسمیت می ی اهمیت کم ها را با درجه آن
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با این تفاسیر و با توجه به روندهایی که در کشور ایران حاکم 

است، تا چه میزان، رفتار درستی با معلولین چه در جامعه، چه در 

 خانواده و چه در مراکز مختلف خصوصی و دولتی میشود؟!

 رفتار منطقی و انسانی با معلولین

هاست.  ی معلوالن، ارتباط دیگران با آن یکی از تنگناهای عمده

اکثریت افراد جامعه متاسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط و 

تر با  های معلولین به طور خواسته یا ناخواسته و بیش توانمندی

هدف دلسوزی و ترحم افراطی با آنان رفتار کرده که این امر 

ی  سازد. نکته ضربات روحی جبران ناپذیری را به آنان وارد می

مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که افراد معلول در کنار 

هایی نیز برخوردارند که در صورت  های خود از توانمندی محدودیت

تواند تقویت گردد. در رابطه با معلولیت باید  ایجاد بستر مناسب می

 به موارد ذیل توجه کرد:

گاه به عدم توانایی افراد توجه  به خاطر داشته باشیم که هیچ -3

هایی است که باید  نکنیم. مطمئن باشیم هر کس دارای توانایی

 .شرایط بروز آن فراهم گردد

افراد معلول مانند سایر افراد جامعه خواهان احترام متقابل  -2

 .ها برخورد مناسب شود هستند؛ باید دقت داشت که با آن

با وقار، متواضع و با احترام باشیم و با دیگران طوری رفتار  -1

کنیم که انتظار داریم با ما رفتار کنند. در هنگام برخورد با افراد 

 .ها هم توجه داشته باشیم معلول در کنار ناتوانی به توانمندی آن

افراد عادی جامعه هنگام مواجه شدن با یکدیگر و بروز  -2

دهند. در هنگام  احساسات مثبت، با یکدیگر دست می

ها  برخورد با افراد معلول به دلیل وجود برخی از محدودیت

ها عجله نکنیم و اجازه دهیم اول  در دست دادن به آن

ها در این امر پیش قدم گردند. بدون دادن دست، با  آن

توان در  ی بشاش و خندان هم می نشان دادن چهره

  .برقراری ارتباط سازنده و دوستانه موفق بود

گاه در مورد چگونگی بروز معلولیت از افراد معلول  هیچ -2

کنیم  سوال نکنیم. چنانچه ضرورتی در آن احساس می

بهتر است ابتدا شرایط مناسبی را آماده کنیم تا فرد معلول 

 با رغبت به سواالت ما پاسخ دهد. 

در هنگام مصاحبت با افراد معلول از گفتن کلمات منفی و  -6

رو شدن با فردی  تحریک آمیز اجتناب ورزیم؛ مثالً در هنگام روبه

ام اسی ”که بیماری ام اس دارد، به جای گفتن کلماتی مانند 

و غیره، به صورت شفاف بگوییم که این شخص بیماری ام “  است

 اس دارد.

به یاد داشته باشیم که معلولیت به معنی از کار افتادگی و  -7

ها  منزوی شدن نیست، بسیاری از افراد معلول در بسیاری زمینه

توانند در صورت مناسب بودن شرایط به طور  توانمند بوده و می

 .مستقل زندگی کنند

در هنگام مکالمه با افراد معلول به ویژه افراد با  -8 

تری جهت پاسخ گویی در  های گفتاری باید زمان بیش محدودیت

 .اختیار آنان قرار داشته شود

معلولیت و ناتوانی همیشه خود را به صورت واضح نشان  -8

هایی مانند دیابت، صرع، انواع  دهد. افرادی که دارای بیماری نمی

ها، نارسایی کلیوی، بیماریهای عروقی و غیره هستند نیز  سرطان

باشند؛ لذ ا الزم است در هنگام  رو می به نوعی با ناتوانی روبه

 .برخورد با آنان نیز رفتاری مناسب داشت

معلولین در برخی موارد به دلیل عوارض ناشی از معلولیت از  -31

قبیل داشتن درد، استفاده از داروها، عوارض جانبی داروها و غیره 

قراری، خواب آلودگی، اختالل در قدرت تفکر و تکلم و  به نوعی بی

گردند که ضرورت دارد شرایط آنان را درک کرده و  غیره مواجه می

 ها داشته باشیم.  برخوردی مناسب با آن

ی
 اجتماع
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سپتامبر کار خود را در  32امین اجالس شورای حقوق بشر از  سی

 آغاز نموده است.

حقوق اینترنت و یا حقوق فناوری اطالعات، یکی از مسایل 

ی  باشد. این حقوق در بافت و زمینه کلیدی این اجالس می

مشارکت در زندگی عمومی و حیات سیاسی، نژاد پرستی بیگانه 

های اینترنتی، نظارت و کنترل  ستیزی/هراسی، بستن شبکه

هدفمند بر حضور کاربران در فضای مجازی، فیلترینگ هوشمند و 

محدودیت شهروندان در دسترسی به تکنولوژی اطالعات و 

 ارتباطات در این اجالس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ی حقوق  در گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در زمینه

های اینترنتی به مثابه یک چالش  آمده است که محدودیت (3)بشر

 باشد. برجسته برای حضور سیاسی و عمومی در فضای مجازی می

دهد که برخی از کشورها نه تنها با  این گزارش ادامه می

های  های قانونی بلکه با محدود کردن و بستن سایت محدودیت

اینترنتی، جریان اطالعات را با ابزارهای تکنولوژی که سانسور و 

سازد، حق شهروندان را در دستیابی به  فیلترینگ را امکان پذیر می

 کنند.  اطالعات محدود می

نظارت و کنترل هدفمند، شنود، جمع آوری اطالعات شخصی 

که  کاربران اینترنتی به ویژه زمانی

ها مخالفان سیاسی را مورد  این روش

دهد، در دستور کار  هدف قرار می

امین اجالس شورای حقوق بشر  سی

 باشد.  می

های دولت  به طور قطع سیاست

امریکا، ایران و چین در صدر مباحث 

این اجالس پیرامون کشورهایی که 

احترام حریم خصوصی افراد را نقض 

کرده، دسترسی به اینترنت را محروم 

ساخته و کاربران اینترنتی را از حق 

آزادی بیان محروم کرده و مورد پیگرد و شکنجه و آزار قرار 

 دهند، قرار دارد.  می

چنین به اهمیت نقش اینترنت برای شفافیت و  این گزارش هم

دسترسی به اطالعات پرداخته و اشاره به این امر دارد که در 

کشورهای کوستاریکا، اِستونی، فنالند و فرانسه حق شهروندان در 

شده است.   ی دسترسی به اینترنت به رسمیت شناخته زمینه

گزارش به اهمیت نقش اینترنت در بسیج نیروها و برگزاری 

تظاهرات خیابانی به مثابه شکل جدیدی از بسیج سیاسی تاکید 

 دارد. 

این امر که اینترنت و دنیای مجازی در دستور کار شورای حقوق 

بشر سازمان ملل قرار گرفته است حاکی از این واقعیت است که 

های  گونه که بسیاری از جنبه تکنولوژی مدرن و اینترنت، همان

زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است، مفهوم حقوق انسانی و 

ها از هر  کاربردهای آن را برای دادخواهی و پاسخ گویی دولت

تر نموده است. امروزه  زمان گسترده

انحصار اقتدار گرایان بر اطالعات 

کمرنگ شده و کنشگران اینترنتِ باز)

Open Internet بر این امر )

های  ها و پژوهش تاکید دارند که یافته

بایست در دسترس همگان  بشری می

قرار گیرد و در مالکیت معنوی 

باشد. آرون سوارتز  ی بشری می جامعه

(Aaron Swartz کنشگر فضای )

سالگی  26مجازی امریکایی در سن 

 حقوق بشر در فضای مجازی و اینترنت

 کنشگر کمیسیون امور زنان سازمان ملل

 الهه امانی

شه
دی

 ان

ی  در گزارش دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در زمینه

های اینترنتی به مثابه  آمده است که محدودیت (3)حقوق بشر

یک چالش برجسته برای حضور سیاسی و عمومی در فضای 

 باشد. مجازی می

دهد که برخی از کشورها نه تنها با  این گزارش ادامه می

های قانونی بلکه با محدود کردن و بستن  محدودیت

های اینترنتی، جریان اطالعات را با ابزارهای تکنولوژی  سایت

سازد، حق  که سانسور و فیلترینگ را امکان پذیر می

 کنند. شهروندان را در دستیابی به اطالعات محدود می
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سال زندان به  12خودکشی نمود. فشار روحی  2131ی  در ژانویه

( و بر روی MITجرم هک کردن انستیو تکنولوژی ماساچوست )

ی آکادمیکی و پژوهشی سبب  میلیون مقاله 8/2اینترنت قرار دادن 

گردید که این جوان نابغه دست به خودکشی زند. او درواقع اولین 

قربانی تقابل دولت و کاربران اینترنت برای معنی بخشیدن به 

اینترنت بود؛ فضایی کلیدی و حساس برای تولید و پخش 

اطالعات و تضمین حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 

 و فرهنگی در دسترسی به منابع دنیای مجازی بود. 

نقش تکنولوژی در ارتباط با دموکراسی، آزادی و حقوق انسانی 

ی اخیر بسیار مورد بحث قرار  امریست که به ویژه در دو دهه

که  گرفته است. آیا تکنولوژی نقش رهایی بخش دارد و یا این

ابزاری در دست نیروهای مستبد و اقتدارگر برای تحکیم خود و 

 باشد.  کنترل نیروهای سیاسی و اجتماعی می

های مختلف  ی نظرات و دیدگاه این گفتمان در برگیرنده

پژوهشگران است. برخی بر این باورند که تکنولوژی مدرن و 

دهد که  اینترنت، باعث توانمندی افراد گردیده و این امکان را می

هر فرد عقاید و نظرات خود را بیان کرده و به عبارتی هر فرد یک 

و  web 2-1رسانه گردد. از سوی دیگر تکنولوژی مدرن به ویژه 

web 3-0  ارتباطات کنشگران را تسهیل و بسیج نیروها را با

کاربردهای فضای مجازی امکان پذیر کرده و سببب تقویت 

ی مدنی گردیده است. پژوهشگرانی که بر نقش تکنولوژی  جامعه

و اینترنت به مثابه ابزاری در دست صاحبان قدرت تکیه دارند، بر 

آنند که در جوامع بسته و یا در جوامعی که مفهوم دموکراسی به 

انتخابات تقلیل یافته، چون ایران چین، روسیه و سایر کشورها، 

های دنیای مجازی به  سانسوردیجیتالی و فیلترینگ و بستن دروازه

روی شهروندان با تکیه بر ابزارهای تکنولوژی به تحکیم و تداوم 

حکومت خودکامگان انجامیده است. واقعیت آنست که در نبرد 

ی کاربردهای تکنولوژی باید  های امید بخش و نگران کننده جنبه

اذعان نمود که هر دو سوی این معادله و گفتمان بخشی از 

حقیقت را در خود انعکاس داده و این هسته تقابلی است که امروزه 

ی نیروهای گوناگون بین سه نیروی  فضای مجازی را به عرصه

ها، بخش خصوصی و کاربران اینترنتی مبدل ساخته است.  دولت

ی نیروهای افراط  ی کره شمالی به کمپانی سونی و حمله حمله

فرانسه، نمودهایی از این  2tvی تلوزیونی   گرای اسالمی به شبکه

 باشد.  امر می

ی تحقیقی که توسط نیلز وایدمن و اسپن جیلمایدن  در رساله

Nils B Weidmann and Espen Geelmuyden 

Rod)()2تحت عنوان  2132ی تحقیقات صلح در سال  ( در مجله

هایی  توانمند سازی کنشگران و یا دیکتاتورها؟ اینترنت در رژیم”

گیرند که:  انتشار یافته، این دو پژوهشگر چنین نتیجه می“ اقتدارگرا

تر در صدد کنترل فضای اطالعات و  هایی که بیش حکومت

ترین میزان رشد اینترنت را  فناوری داخلی کشور خود هستند، بیش

را به چالش “  تکنولوژی رهایی بخش”دارند. این امر تئوری 

های اقتدارگر از  توان تصور کرد رژیم کشد زیرا چنین می می

تکنولوژی و حرکت آزاد 

 جویند. اطالعات، دوری می

امروزه مفهوم آزادی بیان نه 

ی آزادی بیان  تنها در برگیرنده

ی  با زبانی که در اعالعیه

جهانی حقوق بشر و کنوانسیون 

بین المللی حقوق مدنی و 

سیاسی آمده است، بلکه در 

ی آزادی بیان در  برگیرنده

فضای مجازی، امکانات برای 

 اندیشه

  (2131ژانویه -3886آرون سوارتز)نوامبر 
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 شوراهای موازی نیز منحل خواهد گردید.

در راستای به رسمیت شناختن حق دسترسی به اینترنت باز و 

گزارشگران بدون مرز هر ساله لیست  2116فراگیر از سال 

کند جای  هستند، اعالم می“  دشمن اینترنت”کشورهایی را که 

ترین  شگفتی نیست که کشورهایی چون ایران و چین که بیش

“ دشمنان اینترنت”تعداد اعدام شدگان را دارند، همواره در لیست 

 نیز قرار دارند.

به درخواست  2118الزم به ذکر است که سازمان ملل از سال 

مارچ را روز  32گزارشگران بدون مرز و سازمان عفو بین الملل، 

جهانی مقابله با سانسور در فضای مجازی و اینترنت اعالم نموده 

 است. 

ی حضور و فعالیت آزاد و دسترسی به  نقش حقوق انسانی در زمینه

توان توجیه نمود. دولت ایران همواره  اینترنت را با هیچ امری نمی

اینترنت ”، “اینترنت ملی”در تالش است که با طرح هایی چون 

بکوشد تا کاربران اینترنت را که “  فیلترینگ هوشمند”و یا “  حالل

نیمی از جمعیت ایران را در بر 

گیرند مورد نظارت و کنترل  قرار  می

های جاسوسی  دهد. مقابله با تالش

که زمینه و کنترل -کشورهای غربی 

، “تهاجم فرهنگی”و  -واقعی نیز دارد

دالیلی است که دولت ایران برای 

های اینترنتی خود، که نقض  سیاست

آشکار حقوق بشر است، ارائه 

دهد. تقابل و تعارض دولتمردان  می

ی ملی  شبکه”ی  در ایران در زمینه

که تا به حال سو “  اینترنت

های مالی کالنی را با خود  استفاده

به نظر  2+3همراه داشته با توافق 

ی نوینی گشته  رسد وارد حوزه می

 است.

فضای دیجیتال و یا دنیای مجازی 

دسترسی به اینترنت، امنیت در این فضا، محترم شمردن حریم 

باشند. زیرا تنها احترام به  شخصی و ناشناس ماندن در اینترنت می

ی  موارد فوق، حق جهانی اینترنت را محترم شمرده و تامین کننده

های انحصارگرانه،  آزادی بیان و اندیشه است. از اینرو سیاست

ی سرعت اینترنت، شنود و  فیلترینگ، سانسور، کاهش عامدانه

های  کنترل و نظارت بر حضور کاربران اینترنتی، بستن دروازه

 باشد. های اینترنتی و سایر موارد، نقض آشکار حقوق بشر می شبکه

ی ایران در سازمان ملل در  بود که نماینده 2132در اکتبر سال 

ی سازمان  پاسخ به ابراز نگرانی آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه

های حکومت  ی فعالیت ی حقوق بشر ایران، در زمینه ملل در حوزه

ایران در خصوص محدود سازی اینترنت، اظهار داشت که قوانین 

ضروری است و ”اینترنتی کشور برای مقابله با حمالت سایبری 

 “هیچ نسبیتی با موضوع آزادی بیان ندارد.

این اظهارات در زمانی صورت گرفت که یک سال قبل یعنی سال 

ی دفاع از آزادی اینترنت در شورای  با تصویب قطعنامه 2133

حقوق بشر، سازمان ملل به روشنی 

دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی 

 از حقوق اساسی بشر اعالم نموده بود.

حکومت ایران  2132سپتامبر  32در 

گامی دیگر در جهت تمرکز قدرت  و 

اقتدارگرایی بر مدیریت اینترنت 

های اینترنت  برداشته تا سیاست

انحصاراً در اختیار شورای عالی 

 مجازی قرار گیرد.

گردد تا تعیین  این امر باعث می

های اینترنتی در باالترین مقام  سیاست

شورای عالی ”قدرت یعنی   هیراشی

قرار بگیرد و اگر چه “  فضای مجازی

ریاست جمهور، ریاست این شورا را 

دارد، اما اعضای آن توسط مقام 

ی   رهبری تعیین خواهد شد و کلیه

های فضای  ها، تهدیدها و تقابل واقعیت آنست که با چالش

ها و  دولت–ی مدنی  جامعه -های مردمی مجازی که قدرت

باشند، تنها با  بخش خصوصی به مثابه سه رکن مهم آن می

توان مقابله کرد. در سال  ابزارهای قرن بیست و یکم می

سوم مردم جهان به اینترنت دسترسی خواهند -، دو2121

، چهار میلیارد 2122شود که تا سال  داشت و تخمین زده می

میلیون نفر در فضای مجازی حضور یابند. تعداد  711و 

ده  2132-2117های  های موبایل که در خالل سال تلفن

 21به  2122اند، با چنین آهنگ رشدی در سال  برابر شده

پد و سایر ابزارهای موبایل( خواهد  میلیارد)شامل تلفن، آی

رسید. در متن چنین گسترش عظیمی باید اشاره کرد که 

ی تکنولوژی صورت گرفته  رغم انقالبی که در عرصه علی

میلیارد نفر از ساکنین جهان از دسترسی به برق و  1/3هنوز 

ها در  باشند که خود سبب محرومیت آن انرژی محروم می

 باشد. دسترسی به اینترنت نیز می
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های آن  ای از دنیایی واقعی و مناسبات قدرت، تقابل و تعارض آیینه

باشد. میل به انحصارگرایی و اقتدارگرایی با نیت نظارت و  می

کنترل فعالیت شهروندان به ویژه کنشگران سیاسی و اجتماعی، 

های دولتی  ی نبرد شهروندان با قدرت فضای مجازی را به عرصه

های ضد حقوق بشری آنان تبدیل ساخته؛ فیلترینگ  و سیاست

های  ها با بر پا کردن سایت ها، بستن سایت ها با فیلتر شکن سایت

های جدید، شنودها با گریختن از یک سیستم به  نوین با آدرس

های  سیستمی نوین، ناشناس ماندن افراد و پیام رسانی در شبکه

فضای  (web ecology( “محیط زیست”اجتماعی همه و همه 

تر  ی جنگ و گریزی که هر روز پیچیده مجازی را به عرصه

 گیرد، تبدیل کرده است. گردیده و ابعاد نوینی به خود می

های فضای مجازی  ها، تهدیدها و تقابل واقعیت آنست که با چالش

ها و بخش  دولت–ی مدنی  جامعه -های مردمی که قدرت

باشند، تنها با ابزارهای  خصوصی به مثابه سه رکن مهم آن می

سوم -، دو2121توان مقابله کرد. در سال  قرن بیست و یکم می

مردم جهان به اینترنت دسترسی خواهند داشت و تخمین زده 

میلیون نفر در  711، چهار میلیارد و 2122شود که تا سال  می

های موبایل که در خالل  فضای مجازی حضور یابند. تعداد تلفن

اند، با چنین آهنگ رشدی در  ده برابر شده 2132-2117های  سال

پد و سایر ابزارهای  میلیارد)شامل تلفن، آی 21به  2122سال 

موبایل( خواهد رسید. در متن چنین گسترش عظیمی باید اشاره 

ی تکنولوژی صورت گرفته  رغم انقالبی که در عرصه کرد که علی

میلیارد نفر از ساکنین جهان از دسترسی به برق و انرژی  1/3هنوز 

ها در دسترسی به  باشند که خود سبب محرومیت آن محروم می

 باشد. اینترنت نیز می

های اجتماعی در کشور ایران که قریب  رشد سریع اینترنت و شبکه

به  2111هزار نفر در سال  221میلیون  نفر جمعیت دارد از  82به 

( که 2132)دسامبر  2132هزار نفر در سال  811میلیون و  26

( 1دهد، افزایش یافته است.) % جمعیت را تشکیل می27.2

% باالتر از میانگین کل 3/8دسترسی به اینترنت در ایران 

باشد. میانگین دسترسی  % است، می3/28کشورهای خاورمیانه که 

 باشد. % می8/86% و در امریکای شمالی 2/71به اینترنت در اروپا 

دستیابی به اینترنت و امنیت کاربران برای بهره مند شدن از 

امکانات تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی یکی از موارد کلیدی 

تر از  سال گذشته هر چه بیش 32باشد که در خالل  حقوق بشر می

های اقتدارگر و  حاشیه به مرکز مباحث جهانی آمده است، حکومت

های اطالعاتی را با  توانند دروازه دیگر نمی“  دشمنان اینترنت”

ی خود به روی شهروندان ببندند. اگر در  های انحصارگرانه سیاست

ی راه آزادی  میالدی ایران توانست هزاران هزار پوینده 81ی  دهه

های اعدام بسپارد، اما  و کنشگران اجتماعی و سیاسی را به جوخه

چنین فجایعی چنانچه امروز در هر کشوری صورت گیرد، امری 

 است که در خفا نگه داشتن آن غیرقابل تصور است.

تکنولوژی مدرن ابزاری توانمند در دست نیروهای هوادار صلح، 

باشد و اقتدارگرایان در سراسر جهان  آزادی و عدالت اجتماعی می

ای همه جانبه و  قادر نخواهند بود در مقابل این موج عظیم به گونه

 موفق مقابله کنند.

 

 منابع:

 ی متن کامل گزارش ر.ک به وبسایت احمد شهید برای مطالعه -3

 31(، Journal of Peace Researchی تحقیقات صلح) مجله -2

 2132فوریه 

 اندیشه
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کنندگان خرید خودروی داخلی را  هرچند وزیر صنعت ایران تحریم

ها برای از کار انداختـن  ضدانقالب بخواند، یا انواع و اقسام حرکت

یکـی از “  کمپین نخریدن خودروی صفر” ن انجام شود، باز هم آ

های اخیر اسـت  اعتراضی در سال -های مدنی  ترین حرکت موفق

که توانسته صدای مردم معترض را به گوش حکومت و مـدیـران 

 آن برساند.

عمومی سوار نشدن   امروز نزدیک به چهل سال از نخستین تحریم

گذرد و همانند آن حـرکـت، کـه  های شرکت واحد می به اتوبوس

های درون شهری شد، بـه نـظـر  منجر به کاهش بلیت اتوبوس

درصدی فروش خودروی صفر خـودروسـازان  ٩۵رسد کاهش  می

 ی موفق بودن این کمپین باشد. داخلی نیز، نتیجه

چـون  های گوناگـونـی هـم این کمپین که از چندی پیش و با نام

های اجتماعـی  به راه افتاد، در شبکه“  خرید خودروی صفر ممنوع” 

محبوب مردم ایران یعنی تلگرام و وایبر در حال دست به دسـت 

شدن است و اگرچه در تـوئـیـتـر، 

هـای  فیس بوک و دیگر شـبـکـه

های گوناگونی  هشتگ” مجازی هم 

برای آن درست شـده اسـت امـا 

ترین موج را در تـلـگـرام و  بیش

اینستاگرام که در ایران فیلتر نیستند 

به راه انداخته است. گسـتـردگـی 

ی این تحریم آن قدر زیاد بود  دامنه

هـا و  که بارها واکـنـش رسـانـه

های مسئول را به دنبال داشته  مقام

 است.

ی نخست: اهالی کمپین چـه  پرده

 گویند؟ می

حامیان این کارزار، تفاوت قـیـمـت 

ی خـودروهـای سـاخـت  شده تمام

داننـد و  داخل با قیمت فروش آن به مشتری را بیش از اندازه می

کنند مردم را از خرید خودروی صفرکیلومـتـر سـاخـت  تالش می

داخل منصرف کنند. بر همین اساس حامیان کمپین تحریم خریـد 

 خواهند که مدتی صبر کنند. ها می خودروی ایرانی از مشتری

هـای گـزاف  علت اصلی ایجاد این کمپین اعتراض به قـیـمـت

خودروهای داخلی در عین کیفیت و ایمنی بسیار پایین، تـحـویـل 

طوالنی مدت خودرو، خدمات پس از فروش ضعیف، از رده خـارج 

های این محصوالت و انحصاری بودن بازار خـودروی  بودن پلتفرم

و “  ایران خـودرو” کشور بوده است. خودروسازان تحریم شده نیز 

هـای  هستند که به خاطر سوءمدیریت مسئولین و تحریـم“  سایپا” 

المللی تولیداتشـان مـطـلـقـاً  بین

ترین مـحـرک  انحصاریست. اصلی

برای ایجاد این کمپیـن حصـول 

عـالوه  توافق ژنو ایران و پنج بـه

یک بود که امیدهای مردم را برای 

رهایی از شرایط انحصار و افزایش 

کیفیت خودروها در عین کـاهـش 

قیمت گزافشان زنده کرد. امـا بـا 

توجه به عدم حصول این اتفاق و 

های مـکـرر  طور درخواست همین

خودرو سـازان از دولـت بـرای 

افزایش مجدد قـیـمـت خـودرو، 

مشخص شد که این احتمال وجود 

ندارد. همین مسئله باعث شد تـا 

 نگاهی در چند پرده به کمپین نخریدن خودروی صفر

 نگار روزنامه

 مسعود لواسانی

ی
صاد

اقت
 

عمومی   امروز نزدیک به چهل سال از نخستین تحریم

گذرد و همانند آن  های شرکت واحد می سوار نشدن به اتوبوس

های درون شهری شد،  حرکت، که منجر به کاهش بلیت اتوبوس

درصدی فروش خودروی صفر  ٩۵رسد کاهش  به نظر می

 ی موفق بودن این کمپین باشد. خودروسازان داخلی نیز، نتیجه

چون  های گوناگونی هم این کمپین که از چندی پیش و با نام

های اجتماعی  به راه افتاد، در شبکه“ خرید خودروی صفر ممنوع”

محبوب مردم ایران یعنی تلگرام و وایبر در حال دست به دست 

های  شدن است و اگرچه در توئیتر، فیس بوک و دیگر شبکه

های گوناگونی برای آن درست شده است اما  هشتگ”مجازی هم 

ترین موج را در تلگرام و اینستاگرام که در ایران فیلتر نیستند  بیش

ی این تحریم آن قدر زیاد بود  به راه انداخته است. گستردگی دامنه

های مسئول را به دنبال داشته  ها و مقام که بارها واکنش رسانه

 است.
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های اجتماعی یک ائتالف مردمی  مردم با ایجاد فراخوان در شبکه

 علیه شرایط حاکم ایجاد کنند.

 ها چه بود؟ ی دو: واکنش دولتی پرده

زاده، وزیر صنعت، معدن و تـجـارت ایـران در  محمدرضا نعمت

هـای  واکنش به کمپین نخریدن خودروهای ایرانـی در شـبـکـه

دانست و گـفـت: “ گناه و خالف”اجتماعی، حمایت از این اقدام را 

 “.هر کس این را بگوید ضدانقالب است”

زاده انتظار مردم برای کاهش قیمت خودروهای داخلی  آقای نعمت

خواند، اما ارزان شدن محصوالت داخلی را در “  بسیار طبیعی” را 

 شرایط فعلی رد کرد.

، قیمـت خـودروهـا ]ای هسته[همین که پس از توافق ” او گفت: 

 .“افزایش نیافت و تثبیت شد به معنای کاهش قیمت است

زاده دوشنبه نهم شهریورماه در نشستی خبـری کـمـپـیـن  نعمت

خواند و کاهش قیمت را “  خیانت به منافع ملی” نخریدن خودرو را 

 در شرایط فعلی به ضرر خودروسازان دانست.

هزار دستگاه خودرو در ایران،  ۵تا  ۱او با اشاره به تولید روزانه بین 

هـای  انباشت خودروهای تولید داخل در پـارکـیـنـگ شـرکـت

ی  ای طبیعی خواند و دلیل آن را فـاصـلـه خودروسازی را مسئله

 زمانی بین سفارش و تحویل خودرو عنوان کرد.

ی وزیر صنعت ایران به تصاویری است که از  آید اشاره به نظر می

شود و با استناد به آن گفته  دست می به پارکینگ خودروسازان دست

خودرو  تحریم خودروهای ساخت سایپا و ایران  شود که فراخوان می

 ها و انباشت محصوالتشان شده است. باعث کاهش فروش آن

های ایران باعث شده اسـت کـه بـعـضـی  انداز لغو تحریم چشم

های خودروسازی اروپایی مذاکره برای بازگشت به ایران را  شرکت

آغاز کنند. این شرایط انتظار ورود محصوالت خارجی و به تبع آن 

 شکستن قیمت خودروهای داخلی را ایجاد کرده است.

 ی سه: آیا تحریم مخالفانی هم دارد؟ پرده

هـای  در پیامد این تحریم، بیست و نهم شهریور ماه خـبـرگـزاری

های خودروسازی استان  جمعی از کارگران کارخانه”داخلی نوشتند: 

تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجـلـس شـورای اسـالمـی 

 “.های اشتغال این صنعت شدند خواستار حمایت از ظرفیت

نفر از کـارگـران شـاغـل در  111در این تجمع که نزدیک به 

سازی مستقر در اسـتـان تـهـران  های خودروساز و قطعه کارخانه

حضور داشتند با حضور در مقابل مجلس، خواستار تضمین امنیـت 

 شغلی خود و سایر همکارانشان شدند.

کنندگان معتقدند در شرایطی که مرزهای رسمی کشور بـه  تجمع

ی  روی واردات خودروهای خارجی باز نگهداشته شده است، ادامـه

تواند به ابـزاری  تحریم خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی می

 برای آغاز اخراج کارگران شاغل در این صنعت منجر شود.

های  به باور این کارگران با آغاز این اتفاق باید شاهد تکرار تعدیل

هـای  های پس از جنگ در کـارخـانـه ساختاری باشیم که در سال

نساجی، چرم و کفـش و لـوازم 

خانگی اتفاق افتاد و باعث شد تـا 

ی واردات رسمی و غیـر  در نتیجه

رسمی کاالهای مصرفی خارجـی، 

شمار زیادی از کـارگـران ایـن 

صنعت، شغل خود را از دسـت 

 بدهند.

شـود کـه  چنین گفـتـه مـی هم

همزمان با برپایی ایـن تـجـمـع 

کارگری، فراکسـیـون کـارگـری 

ی طـرحـی  مجـلـس بـا ارائـه

ی
صاد

 اقت
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ای  کند تا کاال را یا به شکل کاالی سرمایـه در این بازار تالش می

استفاده کند یا لوکس و تجملی. استفاده از سواری شخصی بـرای 

مسافر کشی و عطش به خرید خودرو های گرانتر و تـجـمـلـی، 

ی حاکمیت این نوع بازار است. حاال اگر نارضایتی عمـومـی  نتیجه

نسبت به تولید کننده فراگیر شود، در بازار رقابتی تولیـد کـنـنـده 

مجبور است به هر قیمت که شده دل مشتری را به دست بیـاورد. 

های تولیـدی  ی پس از فروش و مشارکت شرکت خدمات گسترده

بزرگ در امور ورزشی یا خیریه و عام المنفعه به همین دلیل وجود 

 “.دارند

 ی پنج : فرجام پرده

با این همه شدت عدم استقبال به حدی است که خودروسازانی که 

تر فروش اقساطی را به شدت محدود کرده بـودنـد، بـرای  پیش

فروش رفتن محصوالتشان ناگزیر شدند تا فروش اقساطی خود را 

مجدداً احیا کنند. عالوه بر این، قیمت خودروها در بازار ایـران در 

بین پانصدهزار تا سه میلیون تومان کـاهـش  ١۱ی اول سال  نیمه

یافت. در همین بهبوحه بود که تصاویری نیز از سالن خالی منتـاژ 

ایران خودرو منتشر شد که در آن کارگران به جای اشتغال بـرای 

ای بیکار نشسته بودند و به کارهای متفـرقـه  ساخت خودرو، گوشه

 پرداختند.  می

پیشنهادی خواستار آن شد تا در حمایت از اشتغال کارگران شاغل 

های مالیاتـی واردات خـودروهـای  در صنایع خودروسازی، تعرفه

 خارجی تا یک هزار درصد افزایش یابد.

 ی چهار: چشم انداز تحریم خرید خودرو چیست؟ پرده

و پیش  82روند کاهش فروش خودروسازان داخلی از ابتدای سال 

نتیجه بودن توافق ژنـو در  از ایجاد این کمپین شروع شد. اما بی

ترین امـیـدهـای  رابطه با کاهش قیمت خودرو، که یکی از اصلی

های مکرر خودرو سـازان  مردم برای تغییر شرایط بود و درخواست

خودرو سازان  82از دولت برای افزایش قیمت باعث شد تا در سال 

شاهد افت فاحش فروش خود تا مرز بحران باشند. وضعیت کاهش 

فروش خودروسازان تا جایی پیش رفت که اکبر ترکان مشاور ارشد 

رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی 

اظهار نمود صنعت خودروسازی با کاهش عرضه مواجه نیست امـا 

برد. این در حالیست که تا همین  به شدت از کاهش تقاضا رنج می

چندی پیش تحویل خودروهای خریداری شده به دست مردم، از 

سوی این دو خودروساز، حتی به رغم این که خریـداران بـخـش 

تر پرداخته بودند، بسیار طوالنی  زیادی از مبلغ خودرویشان را پیش

مدت بوده است. وی به وضوح بیان داشت که عدم استقبال مردم 

از خرید خودروی داخلی باعث شده تا خودروسازها بـا انـبـاشـت 

محصول در انبـارهـای خـود 

مواجه شوند. شدت این کاهش 

ست که یکی از  فروش به حدی

خودروسازان مجبور شـد تـا 

هشتصد هزار خـودرو فـروش 

ی خود را در انبار نـگـه  نرفته

 دارد. 

حسن خرسنـد تـحـلـیـلـگـر 

اقتصادی بر این باور است کـه 

اگر در بازار رقابتی مشـتـری ” 

پادشاه است، در بازار انحصاری 

مشتری قربانی است. خـریـدار 
  سالن مونتاژ ایران خودرو/ عکس از نمناک



  ابتکار جالب و زیبای مرد بالل فروش برای جمع آوری زباله در کنار آبشار ویسادار در شمال ایران/ عکس از دویچه وله

 عکس ماه
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در تاریخ شانزدهم شهریور ماه سال جاری، مدیرعامل سـایـپـا از 

خریداران به خاطر کیفیت پاییـن مـحـصـوالت ایـن شـرکـت 

اش در  ی بهبود کیفیت محصوالت کارخانه عذرخواهی کرد و وعده

آینده را داد. با توجه به تاثیری که کمپین روی کاهش تـقـاضـای 

خودرو گذاشت و عموم مسئولین کشور به آن واکنش نشان دادند، 

مشخص شد که این کمپین موفق شد به اهداف خود دست پـیـدا 

کند. در ادامه، تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانـنـدگـی 

نیروی انتظامی در خصوص نتایج کمپین خرید خودرو صفر ممنوع 

، شـمـاره 82ی اول سـال  اظهار داشت مطابق آمار در پنج ماهه

گذاری خودروهای صفر پانزده درصد نسبت به مدت مشابه سـال 

ی نقل و انتقاالت نیـز  چنین در زمینه قبل کاهش داشته است. هم

درصدی نسبت به پارسال مشـاهـده شـده اسـت.  7/8کاهش 

هـای  ی روحانی به رغـم طـرفـداری چنین وزیر صنعت کابینه هم

طور برخورد ناشایسـت بـا  مطلق اخیرش از خودروسازان و همین

منتقدان این صنعت، به خودروسازان دستور داد تا بـرای انـجـام 

 تحوالت جدی اقدام کنند.

اگر یک کمپین مردمی بتواند بازار انـحـصـاری ” گوید:  خرسند می

خودرو را دگرگون کند، این روش در مورد خیلی مسایل دیگر هم 

چـون آزادی  هایی هـم ای باشد. خواسته ممکن است سالح برنده

اجتماعی، حق دسترسی آزاد به اطالعات و مـقـابـلـه بـا فسـاد 

یـابـد.  ها ادامه می های آن اقتصادی. اگر مردم موفق شوند خواسته

ی  در نهایت اگر دولت در بازار دخالت نکند، حتی با حفظ تـعـرفـه

فعلی واردات، کاهش قیمت حتمی است. اما اگر دولت دخالت کند 

طرف هر کس را که بگیرد، سوداگران هم همان طرف خـواهـنـد 

مانـد،  رفت. پس دست آخر یا مشتری در یک طرف زمین تنها می

 “.یا خودرو ساز

ی
صاد
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 ناهید فرهاد

به دلیل بروز دو جنگ جهانی اول و دوم، پناهندگی یکی از 

ترین و چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی در قرن بیستم  مهم

، ٩١۵٩جوالی  ۲۰بوده است. از تصویب کنوانسیون ژنو در روز 

با افزایش مناقشات قومی، فرهنگی،  گذرد. شصت و چهار سال می

های ایدئولوژیک در جای  مذهبی و برافروخته شدن آتش جنگ

جای جهان، قرن بیست و یکم نیز  با دست و پنجه نرم کردن 

دهد خشونت،  حقوقی با این مفهوم آغار شد. آمارها نشان می

های قومی، مردم را مجبور به فرار از  های خانگی و تنش جنگ

ای از پناهجویی و  های خود کرده و باعث ثبت آمار بی سابقه خانه

پناهندگی در تاریخ بشر شده است. آمار کمیساریای عالی امور 

پناهندگان سازمان ملل متحد، تکان دهنده و هولناک است و در 

میالدی، تعداد افراد بی خانمان )شامل پناهجویان،  2132سال 

هایشان به دالیلی  پناهندگان، آوارگان و رانده شدگان از سرزمین

مانند جنگ و درگیری و غیره( در جهان را رقمی حدود پنجاه و نه 

ورد کرده و افزوده است که این تعداد باالترین آو نیم میلیون نفر بر

 ها بوده است. ی زمان آمار همه

در گزارش مفصل تری، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان 

 3.66تعداد  2132ملل متحد اعالم کرده است که تنها در سال 

میلیون نفر تقاضای پناهجویی خود را به صورت رسمی تقدیم 

ی  اند. رقمی که به گفته شعب این سازمان در سراسر جهان کرده

این گزارش، باالترین رقم ثبت شده در خصوص تقاضای 

 باشد. پناهندگی می

تا به امروز    2132ی این آمار )از جون   های پس از ارائه در ماه

( به دلیل شدت گرفتن جنگ داخلی سوریه، 2132یعنی سپتامبر 

آمار جهانی بی خانمانی )شامل پناهجویی، پناهندگی، آوارگی و 

رانده شدگی( با موج افزایشی جدیدی نیز روبه رو بوده است و 

ای که  ای جهان شمول شده است. دغدغه عمالً باعث بروز دغدغه

بویژه کشورهای اروپایی و در مقام های بعدی، ایاالت متحده، 

کانادا و استرالیا را به طور جدی با موضوع پناهندگی درگیر خواهد 

 کرد.

پناهندگی گرچه وجوه مشترکی با مهاجرت و تبعید دارد، اما 

که باعث مرزبندی  استهای منحصر به فرد خود را نیز دار ویژگی

شود. پناهندگی  هایی مانند مهاجرت و تبعید می آن با مقوله

محصول شرایطی است که در آن امنیت جانی فرد در معرض 

خطرات جدی قرار گرفته است. از این منظر پناهندگی در یک 

گیرد، بلکه تصمیم به ترک  فرایند اختیاری یا داوطلبانه صورت نمی

سرزمین معلول عوامل دیگری است که غالباً فرد پناهنده قدرت و 

ها  اختیاری برای تاثیرگذاری در چگونگی یا توالی یا شدت آن

ندارد. در واقع فرد پناهنده با رضایت و برنامه ریزی قبلی اقدام به 

ای است که  جا دقیقاً نقطه کند و این ترک سرزمین خود نمی

 گیرد.   مرزبندی بین پناهندگی و مهاجرت شکل می

در این یادداشت، نگاهی اجمالی به سیر تحول موضوع پناهندگی 

خواهیم داشت. قبل از هر چیز الزم است تعاریفی از مفاهیم 

 ی ناظر بر این بحث ارائه شود: عمده

فردی است که درخواست  (Asylum seeker( پناهجو

 ٩١۵٩او بر اساس یکی از دالیل آمده در کنوانسیون   گی پناهند

های دولتی یا مسئوالن  پناهندگان سازمان ملل تحویل مقام

شده است، اما هنوز تصمیم “  آژانس پناهندگان سازمان ملل”

ی او گرفته نشده است. در واقع پناهجویی  ی پرونده نهایی درباره

که افراد بسیاری در  وضعیتی موقتی و اضطراری است )گو این

 ها در همین شرایط موقتی به سر می برند(. سرتاسر جهان سال

او   گی فردی است که درخواست پناهند (Refugee( پناهنده

ژنو پذیرفته شده  ٩١۵٩به اعتبار یکی از دالیل آمده در کنوانسیون 
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  است.

 ای های موجود میان مفاهیم پایه تفاوت

پناهجویی، عموماً ناظر بر وضعیتی موقتی  پناهندگی با پناهجویی:

گی وضعیتی موقتی نیست. پناهجو از  و اضطراری است، اما پناهند

ای که در آن به سر  حقوق شهروندی برابر با سایر افراد جامعه

برد، برخوردار نیست. برای مثال تا روشن نشدن وضعیت  می

ی  پناهجو و تبدیل نشدن آن به وضعیت پناهندگی، فرد اجازه

 تحصیل، کار و یا حتی انتخاب محل زندگی و اسکان خود را ندارد.

اما پناهندگی ناظر بر وضعیتی دائمی شامل حقوق برابر با سایر 

 باشد. شهروندان کشور پناهنده پذیر می

هرچند ممکن است در نگاه نخست،  پناهندگی با آوارگی:

پناهندگی و آوارگی مفاهیم یکسانی را به ذهن متبادر کنند، اما در 

ی حقوقی، تنها آن دسته از کسانی که به خاطر  شده  عرف پذیرفته

اند، پناهنده  های خود خارج شده اجتماعی از کشور-دالیل سیاسی

خروج از ”به این معنا که به لحاظ حقوقی  شوند. محسوب می

شرط الزم برای به رسمیت شناخته شدن وضعیت “  کشور

طور که  پناهندگی است در حالیکه در خصوص آوارگی همان

 شرط الزم نیست.“ خروج از کشور”تر هم اشاره شد،  پیش

پناهنده فردی است که به دلیل تحت پناهندگی با تبعید شدن: 

تعقیب قرار گرفتن، شکنجه شدن 

و یا عدم امنیت جانی اقدام به 

کند، اما فرد  ترک سرزمین خود می

تبعیدی به اجبار یک حکومت 

ناچار به ترک سرزمین خویش 

شود و بایستی در سرزمین  می

جدیدی که برای وی تعیین شده 

 است، ساکن شود. 

 ی پناهندگی تاریخچه

ای طوالنی در  پناهندگی سابقه

دارد. مستندات  طول تاریخ بشر

دهند که در  تاریخی نشان می

تواند از تمامی حقوق و امتیازهایی که در  است. چنین فردی می

این کنوانسیون و نیز قوانین داخلی خود کشورها آمده است، 

مدت یا   برخوردار شود. پناهندگان معموالً مجوز اقامت طوالنی

شود  پذیر هم موظف می کنند و کشور پناهنده حتی دائم دریافت می

مصونیت ”افراد از جمله   سیاسی-امنیت و نیز سایر حقوق اجتماعی

 کنوانسیون( را به رسمیت بشناسد. ۳۳ی  )ماده“ در برابر بازگشت

 

فردی است  (Displaced Personآواره یا بی خانمان )

نظامی، بالهای -های حاد سیاسی ها یا بحران که به سبب جنگ

خانمان شده و در  های محلی، بی طبیعی و البته ناکارآمدی دولت

های دیگری زندگی کند. الزم به  شود در سرزمین نهایت مجبور می

جایی غیر از محل “  های دیگر سرزمین”ذکر است منظور از 

سکونت ابتدایی فرد است و از این منظر آوارگی درون مرزهای 

جغرافیایی یک کشور نیز معنا و بار حقوقی دارد. برای مثال آن 

اند اما  شان را ترک کرده  گی و زند  دسته از آوارگان سوری که خانه

ی آوارگان)آوارگان  اند نیز، در زمره اکنون در داخل خاک سوریه هم

 شوند. داخلی( طبقه بندی می

فردی است که توسط یک حکومت از محل  (Exile(تبعیدی 

زندگی در یک محل خاص مجبور شده به سکونتش اخراج و 

  تصویری از آوارگان جنگ جهانی دوم/ عکس از گتی ایمیج
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های کهن پناهندگی به نوعی مخصوص به شاهان و  دوران

های مشهور بوده است که به طور عمده پس از شکست در  چهره

ها، در جستجوی محلی امن برای زندگی و اکثراً گردآوری  جنگ

شدند. در کتب  های دیگر پناهنده می لشکریان جدید، به سرزمین

هایی از مردم عادی را  دینی یهودیت و مسیحیت و اسالم، گروه

شاهد هستیم که به دالیلی دست از سرزمین خود کشیده و راه 

زندگی در غربت را در پیش می گیرند، همان مفهومی که ما 

شناسیم. در تورات، خدا از حضرت  می“ پناهندگی”امروزه به عنوان 

خواهد که شش شهر را برای حفاظت از پناهجویان  موسی می

برگزیند. در انجیل نیز به داستان فرار حضرت مریم و همسرش به 

مصر و پناهجویی در این کشور برای در امان ماندن جان حضرت 

عیسی و در قران به داستان پیامبر و پیروانش که به خاطر آزار 

شوند،  مخالفان مجبور به ترک مکه و پناهجویی در شهر مدینه می

 اشاره شده است.

توان به طور عمده پس از انقالب  پناهندگی در دوران جدید را می

جستجو کرد. تبعات این انقالب بر  ٩۷۰١کبیر فرانسه در سال 

وسعت پناهندگی در اروپا افزود و به نوعی پای تعداد پر شماری از 

 ی پناهندگی باز کرد. شهروندان عادی را به مقوله

در دوران معاصر و پس از اینکه جنگ اول جهانی باعث آوارگی و 

ها انسان در سراسر جهان و به ویژه در اروپا شد،  پناهندگی میلیون

ی  های اصلی جامعه موضوع پناهندگی به عنوان یکی از دغدغه

جهانی به جا مانده از جنگ جهانی، درآمد. تاسیس نهادی به نام 

باعث شد اقداماتی جهت امنیت  ٩١۲۸در سال “  ی ملل جامعه”

حلی برای مشکل روزافزون  پناهجویان و یا پیدا کردن راه

ی این اقدامات، مسئولیت رسیدگی  شود. در نتیجه پناهندگی آغاز 

هزار اسیر جنگی و بازگشت آنان به زندگی در  ۱۵۸به وضعیت 

ی کمیسر امور آوارگان و پناهجویان در  شرایط صلح بر عهده

 گذاشته شد. “ ی ملل جامعه”

 

بدین ترتیب این ایده به مرور شکل گرفت که حفاظت از 

شود،  پناهجویان و آوارگان منوط به امور خیریه و داوطلبانه نمی

هاست و همین ایده به مرور به گفتمان غالب  ی دولت بلکه وظیفه

های  یی با تکیه بر آموزه تبدیل شد. از این رهگذر، دیگر پناهجو

نوازی یا تعالیم دینی و غیره قابل توضیح  اخالقی، سنت مهمان

داده شدن نبوده و در روند تغییر جایگاه انسان در نظم نوین 

ی به  ی اولیه جهانی، بدل به یک حق گردید. این موضوع هسته

رسمیت شناخته شدن حق پناهندگی به عنوان یکی از حقوق 

ای در قانون اساسی بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای  پایه

 اروپایی شد.

با گذشت زمان و این بار پس از وقوع جنگ دوم جهانی، ابعاد 

دهشتناک جنگ به مرور نمایان شده  و نتیجتاً مفاهیم پناهجویی، 

پناهندگی و آوارگی بدل به یکی از مشکالت و موضوعات مرکزی 

المللی شد و سازمان ملل متحد به عنوان جایگزین  ی بین جامعه

جهانی   ی اعالمیه”اقدام به تصویب  ٩١۱۰در سال “ ی ملل جامعه”

این اعالمیه در مورد حق پناهندگی  ٩۱ی  نمود. ماده“  حقوق بشر

در برابر شکنجه، تعقیب و آزار هر شخصی ”است و مقرر نمود: 

حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای 

 “دیگر را دارد.

چنین  بشر و هم دیدگاه عمده در خصوص مبانی حقوق 2امروزه 

حق پناهندگی وجود دارد: دیدگاه اول این حقوق را در زمره حقوق 

ها طبقه بندی نموده و از این روی غیر سلبی  طبیعی انسان

ها معتبر بوده و هیچ  ی انسان داند، یعنی این حقوق برای همه می

 گیری آن نیست.  مرجعی قادر به لغو یا بازپس

دیدگاه دوم این حقوق را در زمره حقوق ایجابی )موضوعی( 

ها طبقه بندی نموده و از این روی معتقد است این حقوق  انسان

توانند از افراد سلب یا  ابدی و ازلی نبوده و با تغییر شرایط، می

 دوباره به آنان اعطا شود.

هر دوی این استدالل ها )حقوق طبیعی و حقوق ایجابی( دارای 

 هایی هستند.  ها و توانایی ضعف

های حقوقی پناهندگی و حتی راهیابی  نباید از خاطر برد که زمینه

اساسی بسیاری از کشورهای جهان هنوز به معنای  آن به قانون

های عملی و اجرایی آن نیست. بسیاری از فعالین و  تامین زمینه

صاحب نظران حقوق بشر معتقدند حرکت صحیح، حرکتی است 

که چشم انداز آن ایجاد شرایطی باشد که در آن شرایط حق 
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ی سوری در  ی سوریه، هنوز هزاران آواره در کشورهای همسایه

های اروپا بالتکلیف بسوی مقصدی عمدتا نامشخص در  جاده

چنین تعداد بسیار زیادی پناهنده از کشورهای  حرکت هستند. هم

عمدتاً خاورمیانه و افریقایی در مسیرهای پر خطر دریایی در 

جستجوی یافتن ساحل امن و آرام، جان خویش را به دست امواج 

اند و  های بسیار ابتدایی و پر خطر سپرده بی رحم دریاها و قایق

ها و  ها و جاده هنوز تعداد پرشماری پناهجوی سرگردان در آب

های پناهندگی در سراسر جهان در جستجوی کشوری امن  کمپ

 هستند.

طور که ذکر شد، تعداد پر شماری نیز پس از  به عالوه، همان

تسلیم درخواست پناهجویی خود به شعب کمیساریای عالی امور 

پناهندگان سازمان ملل متحد در سرتاسر جهان، در انتظار طی 

ی  شدن مراحل قانونی و عمدتاً بسیار طوالنی و زمانبر پروسه

 پناهندگی خویش هستند.

دهد، ابدا  تصویری که وضعیت پناهندگی در دنیا به دست می

تصویری روشن و حتی نزدیک به روشن نیز نیست؛ تصویری 

سراسر مبهم، تیره و بدون چشم اندازی عملی برای بهبود 

وضعیت، الاقل در کوتاه مدت و حتی در میان مدت. همین 

های  ها، به ویژه دولت ی دولت موضوع توجه فوری و همه جانبه

کشورهای پناهنده پذیر و نیز نهادهای حقوق بشری را برای یافتن 

 کند.  ی پناهندگی طلب می راهکاری اساسی در مقوله

 پناهندگی دیگر الزم نباشد.

 وضعیت امروز پناهندگی در جهان

هرچند پناهندگی به عنوان یک حق بین المللی و مورد تایید 

جهانی است، اما در عمل توسط کشورهای مختلفی که پناهنده 

شود و بدیهی است که هر  پذیر هستند به طرق گوناگون اجرا می

کشور با توجه به امکانات، قوانین داخلی، وضعیت اقتصادی و سایر 

پارامترها، قوانین خاص خودش را در مواجهه با پناهجویان به 

رساند. از طرف دیگر اجرای یک حق  ی اجرا می تصویب و مرحله

های عمومی )حق امنیت،     فردی و خصوصی نباید مانع اجرای حق

 حق حاکمیت و امثالهم( شود. 

جهانی حقوق بشر نیز، حق پناهندگی را    ی از سوی دیگر اعالمیه

کند. بنابراین استفاده از حق پناهندگی  یک حق مطلق توصیف نمی

ی این  ها شود و در نتیجه نباید مانع اِعمال حق حاکمیت دولت

ها حق دارند که تقاضای پناهجویان را با توجه به   تعاریف، دولت

 امکانات و حق حاکمیت خود، بپذیرند یا نپذیرند.

پذیر مشهور    های پناهنده  هایی که به دولت  در حال حاضر دولت

تر نسبت به گذشته،  گیرانه  هستند، عالوه بر وضع قوانین سخت

توانند پناهنده   سقف یا میزان حداکثری را نیز که در هر سال می

کنند و به ندرت حاضر  بپذیرند، به کمیساریای پناهندگان اعالم می

اند، بپذیرند.     چه که اعالم کرده تری از آن هستند که تعداد بیش

البته این سقف ممکن است به دالیل خاص اعم از بشر دوستانه 

تغییر کند که مثال بارز و اخیر آن 

مربوط به موج پناهندگان عمدتاً 

سوری و پذیرش ایشان توسط 

کشورهای اروپایی بر خالف 

های قبلی  ریزی ها و برنامه ظرفیت

 خود، است.

که اروپا مرزهای  اما با وجود این

خود را به طور موقت بروی 

رغم  پناهندگان گشود و نیز علی

ها پناهجوی سوری  اسکان میلیون
  عکس از گتی ایمیج



   مفهوم پناهندگی از منظر حقوق بشر

53شماره   
 مهر

1394 

ی ویژه
پرونده 

 
ی

 حقوق

  یک دادگستری پایه حقوقدان و وکیل 

28 

 راد امین محمدی

را به جابجایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای “  مهاجرت”

زندگی، ترک دیار گفتن و در مکانی دیگر اقامت گزیدن و 

اند. شاید بتوان گفت که مهاجرت،  چنین کوچ کردن معنا نموده هم

عمری به درازای عمر بشر دارد. بشر از ابتدا به دو دلیل اصلی 

نموده: اول دور شدن از عوامل و شرایط  اقدام به مهاجرت می

ها مواجه بوده؛ مانند  اش با آن نامساعدی که در محل زندگی فعلی

بالیای طبیعی، کمبود غذا، بیماری، فقر، بیکاری، ناامنی، جنگ و 

غیره و دوم شرایط و عوامل مساعد برای زندگی بهتر در مقصد 

مهاجرت؛ مانند امکان زندگی بهتر، اشتغال، امنیت، رفاه و آموزش 

  و غیره.

ای از  به شیوه“  پناهندگی”مفهوم 

شود که در آن  مهاجرت اطالق می

شرایط و عوامل نامساعد در کشور و 

چنان  محل زندگی اصلی فرد آن

طاقت فرسا، تحمل ناپذیر، 

تهدیدکننده و خطر آفرین باشد که 

ی حیات،  فرد برای حفظ جان و ادامه

اش باشد.  ناگزیر از ترک محل زندگی

جا که این نوع مهاجرت عموماً  از آن

هایی نظیر اجباری بودن،  با ویژگی

تحمیلی بودن، ناخواسته و بدون 

هماهنگی بودن عجین است، لذا فرد 

پناهنده، شدیداً نیازمند حمایت، توجه 

قضایی، اجتماعی -و مساعدت حقوقی

و اقتصادی در کشور مقصد و یا کشور یا کشورهای واسطه 

  باشد. می

حدود یک قرن از اولین اقدام جهانی جهت به رسمیت شناختن 

“ حقوق پناهندگی”های  و تدوین شالوده“  مفهوم پناهندگی”

گذرد. در این گذار تاریخی، این مفاهیم به مرور تغییر کرده و از  می

ای و موردی به مفهومی جهان شمول،  شکلی محدود، منطقه

  همگانی و عمومی بدل گردیده است. 

های  با چنین رویکردی و با هدف تامین و تضمین حقوق و آزادی

ی افراد بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  برابر برای همه

ی جهانی  اعالمیه” اقدام به تصویب ٩١۱۰تاریخ دهم دسامبر سال 

ی جهانی حقوق بشر، به عنوان  اعالمیه نموده است.“حقوق بشر

مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک عضو  یک استاندارد

حقوق  دارد که همانا یادگیری، آموزش و ترویج صراحتاً اعالن می

ها  های مشروح در اعالمیه، در جهت ارتقای حرمت آن و آزادی

و متوجه هر انسان و هر عضو  ی همگانی بوده یک وظیفه

ی  باشد. اعالمیه ی بشری می جامعه

جهانی حقوق بشر مشتمل بر سی 

دیدگاه سازمان  ماده است و مفاد آن

ملل متحد را در خصوص حقوق 

بنیادین مدنی، فرهنگی، 

سیاسی و اجتماعی افراد  اقتصادی،

   دارد. بشر بیان می

ی جهانی حقوق  ی اعالمیه بر پایه

بشر، مجمع عمومی سازمان ملل 

اقدام به  ٩١۶۶متحد در سال 

تصویب دو میثاق بین المللی 

)میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین 

المللی حقوق مدنی و 

ی جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی  ی اعالمیه بر پایه

اقدام به تصویب دو میثاق  ٩١۶۶سازمان ملل متحد در سال 

بین المللی )میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

نمود که   فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(

ی  ها فعالیت و مذاکره ی سال ها به عنوان ثمره توان از آن می

های عضو سازمان ملل متحد و مرجع و مبنای حقوق  دولت

تصویب و الزم االجرا گردیدن این  بشر بین المللی یاد نمود. با

ها موظف به رعایت حقوق  دو میثاق بین الملی، دولت

چنین حقوق بیگانگان )اعم از  شهروندان خویش و هم

 اند. پناهجویان( شده

در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که از دریچه حقوق بین 

، «پناهجو»الملل و اسناد بین المللی به مفاهیمی همچون 

در عصر  »وضعیت پناهندگی«و  «حق پناهندگی»مبانی 

 حاضر نگاهی اجمالی داشته باشیم.
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کنوانسیون مربوط به وضعیت ” ٩١۵٩متعاقب آن در سال 

توان آن را اصلی  تردید می به تصویب رسید که بی “پناهندگی

ترین منابع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین الملل دانست. 

ی تعریف پناهنده، بر اصولی  در این کنوانسیون ضمن ارائه

اصل عدم تبعیض در آزادی مذهب، حق تشکیل اتحادیه و  شامل

تشکیالت، دسترسی آزادانه به محاکم قضایی، آزادی رفت و 

ها، مصونیت  مصونیت در مقابل اقدامات متقابل از سوی دولت آمد،

از اقدامات علیه اتباع کشور اصلی حتی زمانی که فرد بر حفظ 

ی خود اصرار دارد و نیز مصونیت از پرداخت  تابعیت اولیه

چنین توصیه  کنوانسیون هم تاکید شده است. های دادرسی هزینه

نماید که احوال شخصیه فرد پناهنده بایستی براساس قوانین و  می

حمایت در  مقررات کشور محل اقامتش در نظر گرفته شود. ایضاً

مقابل اخراج و بازگردانیدن به کشور مبدأ و تاکید بر عدم مجازات 

پناهندگان به سبب ورود یا اقامت غیرمجاز و غیر قانونی شان از 

  باشد. جمله مفاد این کنوانسیون می

پروتکل الحاقی کنوانسیون مربوط به وضعیت  ٩١۶۷در سال 

چنین در سال   پناهندگی به تصویب سازمان ملل متحد رسید. هم

پناهندگی    ی اعالمیه” مجمع عمومی سازمان ملل متحد ٩١۶۷

مسئولیت اعطای  مطابق این اعالمیه را تصویب نمود. “سرزمینی

پناهندگی به افراد متقاضی 

ی  ی جامعه برعهده

ی آن  المللی و نماینده بین

)سازمان ملل متحد( 

هر فردی که به  باشد و می

خاطر نقض اصول 

ی جهانی حقوق  اعالمیه

بشر حیات، جسم، جان و 

اش در معرض خطر  آزادی

جستن   باشد صالحیت پناه

 دارد.

 حق پناهندگی

ها  ی سال ها به عنوان ثمره توان از آن نمود که می  سیاسی(

های عضو سازمان ملل متحد و مرجع و  ی دولت فعالیت و مذاکره

تصویب و الزم االجرا  مبنای حقوق بشر بین المللی یاد نمود. با

ها موظف به رعایت حقوق  گردیدن این دو میثاق بین الملی، دولت

چنین حقوق بیگانگان )اعم از پناهجویان(  شهروندان خویش و هم

 اند. شده

در مقاله حاضر سعی بر آن شده است که از دریچه حقوق بین 

، مبانی «پناهجو»الملل و اسناد بین المللی به مفاهیمی همچون 

در عصر حاضر نگاهی  »وضعیت پناهندگی«و  «حق پناهندگی»

 اجمالی داشته باشیم.

 حقوق بین الملل و پناهجویان

حدود یک سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد، مجمع عمومی 

سازمان بین المللی ” ای در راستای تاسیس    سازمان ملل قطعنامه

تصویب نمود. سازمان بین المللی پناهندگان در طی  “پناهندگان

اش، افراد بسیاری را که به دلیل تبعات  دوران چهار سال فعالیت

ناشی از جنگ، اقدام به مهاجرت به دیگر کشورها نموده بودند، به 

و با پایان کار سازمان بین  ٩١۵۸در سال  موطنشان بازگردانید.

، “کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان” المللی پناهندگان،

  های جدید به وجود آمده، تاسیس شد. برای رسیدگی به وضعیت

  عکس از فوتولیا
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در خصوص مبنا و خواستگاه حق پناهندگی اختالف نظر وجود 

حقوق ” دارد. برخی حقوق بشر و حق پناهندگی را برگرفته از

اند؛ بدین  دانسته “غیر سلبی” و “غیر قراردادی” انسان، “طبیعی

معنا که انسان، به ما هو بشر و به صرف انسان بودن از این حق 

مستفیذ است این حق قابل انحالل، لغو و یا بازپس گیری 

 باشد. نمی

های انسانی دانسته و به “قرارداد” برخی دیگر منشا، این حقوق را

حقوق ” یا “حقوق موضوعی” ی عبارت دیگر این حقوق را در زمره

نمایند که با گذر زمان و در شرایط متفاوت،  قلمداد می “ایجابی

 باشند. قابل سلب و اعطا می

ی جهانی حقوق بشر و  حق پناهندگی از حقوق مصرحه در اعالمیه

 آید. ای و اساسی بشر به شمار می از جمله حقوق پایه

ی جهانی حقوق بشر در مورد حق  ی چهاردهم اعالمیه ماده

 نماید: پناهندگی چنین مقرر می

در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست   -٩”

 پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.

در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و   -۲ 

غیرسیاسی یا اعمال و رفتارهایی مخالف با اهداف، اصول و مقاصد 

 “توان به این حق استناد نمود.  ملل متحد باشد، نمی

شایان ذکر است که بند دوم این ماده 

نماید که طبق  شرایطی را بیان می

آن امکان استفاده از حق پناهندگی 

وجود نخواهد داشت. این شرایط 

شامل ارتکاب جرایم عمومی و غیر 

سیاسی و یا اعمال منافی با اهداف و 

اصول کلی ملل متحد)مندرج در 

ها  ترین آن منشور ملل متحد که مهم

حفظ صلح و امنیت بین المللی است( 

 باشد. می

ی سیزدهم این  چنین ماده هم

 دارد: اعالمیه اذعان می

حق دارد در داخل  هر شخصی  -٩”

 هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند.

هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک  -۲

 “کند یا به کشور خویش بازگردد.

و جابجایی از  بند اول این ماده، حق آزادی افراد در حرکت

ی دیگر به خصوص در حالتی که فرد احساس  ای به نقطه نقطه

بخشد. در بند دوم، ایجاد هرگونه  کند؛ مشروعیت می خطر می

ممنوعیت و محدودیت برای افراد در خصوص ترک و یا رجعت به 

 ها منع گردیده است. کشور متبوع توسط دولت

ترین شروط دریافت حق پناهندگی به  پیگرد و یا تعقیب از مهم

ای است که از  آید. در اصطالح، پیگرد عمل سازمان یافته شمار می

ها  سوی دولت یا نهادهای دولتی در جهت تفتیش و تعقیب اندیشه

های خود  و عقاید افراد جامعه و برای وادار ساختن تحمیلی اندیشه

آید. بر این مبادی، پیگرد شامل هرگونه  به ایشان به اجرا در می

چون حق زندگی، حق امنیت، حق  تعرض به حقوق اساسی فرد هم

داشتن کرامت و یا اعمال هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، قومی، 

مذهبی، زبانی و یا هرگونه ممنوعیت و محدودیت نسبت به 

  های سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی خواهد بود. عضویت در گروه

 وضعیت پناهندگی

ی  ی وضعیت پناهندگی نسبت به مهاجرت، شاخصه ویژگی عمده

غیر اختیاری، غیر داوطلبانه و 

اجباری بودن آن است؛ به طوری 

ها و  ای از محدودیت که مجموعه

آزارها، امنیت جانی و مالی افراد را 

دهد  چنان در معرض خطر قرار می

که ترک و جالی وطن را بر ایشان 

  نماید. تحمیل می

ها،  اگرچه تمامی اعالمیه

های  آیین نامه ها و کنوانسیون

مربوط به تعیین وضعیت پناهندگان 

کوشد تا ابهامات موجود را از  می

تری از  بین ببرند و تعاریف روشن

وضعیت پناهندگان و حقوق ایشان 

توانند در هر کجا که  ها آزادانه می به بیان دیگر دولت

منافع ملی خویش  ای را غیر منطبق با کنوانسیون یا آیین نامه

ها و  یافتند، از اجرای آن سر باز زنند. رعایت حقوق دولت

تر قوانین بین المللی  ها در بیش احترام به حق حاکمیت آن

ها  ، دولت٩١۵٩تضمین گردیده است. برای مثال در کنوانسیون 

در تعریف  ٩ی  ماده – مجاز هستند که به جز در موارد خاص

در عدم تبعیض در اجرای کنوانسیون،  ۳ی  ی پناهنده، ماده واژه

ناظر بر  ٩۶ی  مربوط به آزادی مذهب، بند اول ماده ۱ی  ماده

مربوط به اخراج پناهندگان و  ۳۳ی  ها، ماده دسترسی به دادگاه

ی مواردی که مفاد کنوانسیون با  در کلیه -۱۶تا  ۳۶مواد 

ها منافات دارد، حق خود را محفوظ دارند یا  امنیت ملی آن

 برای خود حق شرط قائل شوند.
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ها منافات دارد، حق خود را محفوظ  کنوانسیون با امنیت ملی آن

 دارند یا برای خود حق شرط قائل شوند.

ها  ، دولت٩١۶۷و پروتکل  ٩١۵٩جا که مستنداً به کنوانسیون  از آن

ی حمایت از پناهندگان، بر عهده دارند  مسئولیت اصلی را در زمینه

و مفاد این کنوانسیون و پروتکل مربوطه نیز تنها به کشورهای 

ی  یابد، یکی از مشکالت عمده در زمینه عضو آن تسری می

حمایت از حقوق پناهندگان همانا عدم پذیرش این کنوانسیون و 

نظیر پاکستان، مالزی، تایلند، -ها  پروتکل توسط برخی از دولت

است که جمعیت فراوان پناهندگان را نیز در خود جای  -اردن

  اند. داده

(،  UNHCR)  کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان

 دارد: ی پناهنده را چنین تعریف می واژه

ی کمیساریای عالی ملل متحد  شخصی که با معیارهای اساسنامه”

های سازمان  تواند تحت حمایت برای پناهندگان منطبق است، می

شود  ملل متحد که توسط کمیساریای عالی ملل متحد اعمال می

که وی در یک کشور پذیرنده کنوانسیون  قرار گیرد؛ فارغ از آن

 “کند یا خیر. زندگی می ٩١۵٩

توان گفت که دولت میزبان، حتی اگر به کنوانسیون  بنابراین می

چنان متعهد به رعایت حقوق  نیز نپیوسته باشد، هم ٩١۵٩

  خواهد بود. ٩١۵٩پناهندگان در قالب کنوانسیون 

ارائه دهند؛ در یک نگاه کلی مسئولیت تعیین وضعیت پناهندگان 

باشد. به بیان دیگر  ها می ی دولت چنان تا حد زیادی برعهده هم

دهد که  قوانین و مقررات بین المللی به پناهندگان این حق را نمی

ها را به اعطای پناهندگی به خویش وادار سازند؛ گرچه  دولت

ها برای اثبات وضعیت  توانند از امکانات قضایی موجود آن می

 پناهندگی خود استفاده کنند.

در حال حاضر علی رغم افزایش چند برابری تعداد پناهندگان، 

کشورهای پناهنده پذیر در مقام اعمال حق حاکمیت خویش، 

تری را در روند پذیرش  تر و قوانین سختگیرانه های بیش محدودیت

توان به ایجاد وضعیت جدیدی  اند. از جمله می ایشان ایجاد نموده

اشاره داشت که این وضعیت نوظهور شامل  “پناهجو” تحت عنوان

ها هنوز مورد  گردد که درخواست وضعیت پناهندگی آن افرادی می

تایید کشور پناهنده پذیر قرار نگرفته است. در این شرایط، این 

ی  ترین حقوق مصرحه در اعالمیه افراد امکان استیفای ابتدایی

را  “پناهنده” جهانی حقوق بشر و سایر قوانین بین المللی به عنوان

 نخواهند داشت.

توانند در هر کجا که کنوانسیون یا  ها آزادانه می به بیان دیگر دولت

منافع ملی خویش یافتند، از اجرای  ای را غیر منطبق با آیین نامه

ها و احترام به حق حاکمیت  آن سر باز زنند. رعایت حقوق دولت

تر قوانین بین المللی تضمین گردیده است. برای  ها در بیش آن

، ٩١۵٩مثال در کنوانسیون 

ها مجاز هستند که به جز در  دولت

در  ٩ی  ماده – موارد خاص

 ۳ی  ی پناهنده، ماده تعریف واژه

در عدم تبعیض در اجرای 

مربوط به  ۱ی  کنوانسیون، ماده

 ٩۶ی  آزادی مذهب، بند اول ماده

ها،  ناظر بر دسترسی به دادگاه

مربوط به اخراج  ۳۳ی  ماده

در   -۱۶تا  ۳۶پناهندگان و مواد 

  عکس از دی پی ایی مواردی که مفاد  کلیه
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 رضا نجفی

تبعید و حتی مهاجرت، ولو مهاجرت خود خواسته، به خودی خود 

ای دشوار و گاه خرد کننده است؛ اما این تجربه برای  تجربه

نویسندگان یا به طور کلی اهالی فرهنگ دو چندان دشوار و 

 مخاطره انگیز است.

هایی جدید و  گاه ممکن است مهاجرت به معنای باز شدن افق

توان همواره  تر باشد، اما نمی مندی از آزادی و امکانات بیش بهره

ای واحد برای همگان تجویز کرد. برای  چون نسخه آن را هم

کنند: از وضعیت سنی  مهاجرت پارامترهای متعددی نقش بازی می

ی کافی، از داشتن تخصص مورد نیاز  گرفته تا داشتن سرمایه

ی پشتیبانی در کشور مقصد  ی میزبان گرفته تا داشتن شبکه جامعه

ی ساختار  ی دوم. گذشته و یا آشنایی به زبان و فرهنگ جامعه

تر به شمار  ی این عوامل مهم شخصیتی فرد مهاجر هم از همه

رود. پیش آمده است که افرادی به رغم داشتن پارامترهای یاد  می

اند و عطای مهاجرت را به  شده گرفتار بیماری غم غربت شده

 اند.  لقایش بخشیده

تر این است که آیا شخص، مهاجری  ها مهم ی این اما حتی از همه

است خود خواسته که راه بازگشت به کشورش باز است و یا 

ی سیاسی یا اجتماعی که راهی برای بازگشت به  تبعیدی و پناهنده

زاد بومش ندارد؟ در این میان بی شک کار برای پناهندگان و 

ها به مراتب دشوارتر است. فرد مهاجر دلگرم به این است  تبعیدی

ی جدید راه بازگشت گشوده  که در صورت عدم موفقیت در جامعه

تری  است و این به او از لحاظ روانی احساس امنیت خاطر بیش

بخشد. از آن گذشته امکان سفرهای موقت و کوتاه مدت  می

بخشد و فرد  نیازهای عاطفی و روانی او را تا حدودی تشفی می

اش تا حدودی  تواند پیوندهای فرهنگی خود را با سرزمین پدری می

حفظ کند. اما فرد پناهنده یا تبعیدی گویی پلی برای بازگشت به 

فرهنگ و زادبوم خود ندارد و این فکر و احساس بیش از پیش 

شود.  اش می موجب گسسته شدن پیوندهای فرهنگی او با سرزمین

به تجربه دیده شده افرادی که امکان یا امید بازگشت یا سفر 

ی قاطع با  اند با قطع رابطه موقت به کشورشان را ندارند، کوشیده

ی  تر جذب فرهنگ و جامعه تر و بنیادی زبان و فرهنگ خود، سریع

ی جدید بیابند.  جدید شوند و جایگاه بهتری در زندگی و جامعه

کنند  چنین افرادی گاه حتی از هویت و ملیت پیشین خود فرار می

کنند که به اصطالح  و به دیگران اعم از کودکانشان توصیه می

دندان فاسد را باید کند و عضو فاسد را باید جراحی کرد. فرد 

اش بدل به  کند هویت، زبان و فرهنگ پیشین پناهنده گاه حس می

تواند زندگی جدیدش را به مخاطره  دست یا پایی فاسد شده که می

رحمانه برای قطع  افکند و هیچ راهی نیست مگر یک جراحی بی

عضویی که روزگاری سودمند بوده و اما اکنون بالی جان شده و 

مانع پیشرفت فرد. به این ترتیب امکان بریدن فرد تبعیدی از 

تر از وقوع این اتفاق نزد  فرهنگ مادری خود به مراتب بیش

 مهاجران عادی است. 

ی از پیش تعیین  از آن گذشته معموالً مهاجرت با طرح و برنامه

هایی برای زندگی  بینی پذیرد و فرد مهاجر پیش شده صورت می

جدید خود کرده است. اما پناهندگی یا تبعید در بسیاری موارد 

تری  ریزی کم ناخواسته و به شکل ناگهانی و با طرح و برنامه

تواند فرد پناهنده یا  ممکن است صورت بگیرد که خود این امر می

تبعیدی را آسیب پذیرتر گرداند. از این رو هر جا که در این نوشته 

گوییم مصداق  ی مشکالت فرد مهاجر سخن می ما درباره

شود و بلکه شکل  مشکالت فرد پناهنده و تبعیدی شمرده می

 گیرد. مضاعف به خود می

ی پناهندگان یا مهاجران، ناگفته پیداست که  به هر حال چه درباره

اش به زبان و فرهنگ  مهاجرت، برای کسی که پیشه و زندگی
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ی مهاجرت یا تبعید و پناهندگی از سوی ایرانیان به  که پدیده

ای نظیر آلمان، به مراتب برای  بسیاری جوامع، اعم از جامعه

ی ایران زیانبارتر از مهاجرت بسیاری مردمان کشورهای  جامعه

هاست. نیاز به یادآوری دارد بخش بزرگی از  دیگر برای نمونه ترک

اند، به  دو و نیم تا سه میلیون ترکی که به آلمان مهاجرت کرده

دالیل اقتصادی بوده و این اشخاص به طبقات محروم و پایین 

اند؛ مهاجرت برای آنان زندگی بهتری را رقم  جامعه تعلق داشته

ی مبداء، یعنی  زند و کسب درآمد از سوی ایشان برای جامعه می

ترکیه، نیز خالی از سود نیست و چه بسا موجب درآمدهای ارزی 

شود. اما جنس مهاجران ایرانی به آلمان  برای آن کشور می

ی متوسط و باالی  متفاوت است. مهاجران ایرانی اغلب از طبقه

آیند که سطح تحصیالت دانشگاهی  ی ایران به شمار می جامعه

آنان باالتر از مهاجران افریقایی و ترک و اروپای شرقی است. 

تر سیاسی و  ی مهاجرت برای این افراد بیش چنین انگیزه هم

اجتماعی است و به شکل پناهندگی یا به تدریج تبعید خودخواسته 

گیرد. از این رو ایرانیان مقیم آلمان به مانند ایرانیان  به خود می

تر پیوندهای خود را با فرهنگ  تر و عمیق مقیم دیگر کشورها سریع

شان در  کنند و خود و به ویژه نسل بعدی و کشور خود قطع می

شوند و این نکته بیش از  ی جدید حل می فرهنگ و زبان و جامعه

 .ی مبداء مهاجران، خسرانی است برای جامعه

اما به رغم گسستگی از فرهنگ مبداء، فرد مهاجر با چه وضعیتی 

رو است؟ تاکنون فرض ما بر این  ی فرهنگی روبه به ویژه در حوزه

ی  بوده که شخص مهاجر به سبب عدم تسلط کافی بر زبان جامعه

های ادبی یا علوم انسانی ناموفق خواهد بود.  میزبان، در حوزه

اما باید شوربختانه افزود حتی در صورتی که فرد مهاجر 

تسلطی در حد زبان مادری به زبان دوم داشته باشد، مشکل 

کامالً حل نخواهد شد. شخص مهاجر که غره به مدرک 

دانشگاهی خود است و حتی تسلط به زبان خارجی دارد، با 

ی صنعتی که  ناخرسندی درخواهد یافت در جوامع پیشرفته

ها برابر کشور اوست و  درصد دانش آموختگان دانشگاهی ده

شان نیز در سطح  چه بسا کیفیت آموزش و ارزش مدرک

بومی کشور خود گره خورده تا چه اندازه دشوارتر خواهد بود. 

تر اهل  حقیقت آن است که  تجربه نشان داده مهاجرت برای بیش

قلم به بحران در خالقیت انجامیده است و هرچند استثناهایی نیز 

ی قاعده یاد  شود، اما این استثناها نه تنها ابطال کننده یافت می

شده نیستند، دست بر قضا تایید کننده آن هستند. این نکته نه تنها 

ی مهاجرت دائم بلکه درباره مهاجرت موقت نیز صادق  درباره

 .است

ی کاری خود، با درجات متفاوتی از  افراد مهاجر براساس حوزه

رو هستند. در واقع نسبت معکوسی میان میزان  دشواری روبه

ی جدید وجود دارد. فرد  فرهنگی بودن شخص و جذب در جامعه

ای مانند خیاطی و آشپزی  مهاجر اگر دارای مهارتی فنی ولو ساده

و آرایشگری باشد، ولو به زبان کشور میزبان آشنا نیز نباشد، شانس 

تری خواهد داشت تا یک نویسنده یا جامعه شناس که اما  بیش

مهارت او در زبان خارجی متوسط است، زیرا پیشه و مهارت او 

تسلط بسیار باال بر زبان نیاز دارد. بر همین قیاس، کار برای 

ی  های فنی که با دانستن چند صد واژه در حوزه دانشجویان رشته

تر است تا برای دانشجویی  گذرد، راحت شغلی خود اموراتشان می

باید به زبان خارجی تسلطی در  های علوم انسانی که می در حوزه

حد زبان مادری پیدا کنند. از آن گذشته حقیقت آن است که 

کشورهای مهاجر پذیر عمدتاً جویایی مهاجرانی هستند که 

توان گفت  های فنی و یدی داشته باشند و به جرات می مهارت

تری از یک  کش یا باغبان مهاجر به مراتب شانس بیش یک لوله

توان حدس زد  استاد فلسفه یا نویسنده خواهد داشت. از این رو می
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باالتری قرار دارد، رقابت دشوارتری نیز وجود دارد و بسیاری از 

بومیان صاحب مدرک دانشگاهی ناچار به کار و فعالیت در 

ی تحصیلی خود، هستند. شاید تصور  هایی متفاوت از رشته حوزه

افراد دارای مدرک دکترای فلسفه یا ادبیات که برای نمونه در 

کنند، برای ما دشوار باشد، اما  ی مامور کنترل فرودگاه کار می پیشه

توان  های بزرگ اروپا یا امریکا می این حقیقتی است که در فرودگاه

 .دید

های احتمالی  چه گفته شد، بدون در نظر گرفتن تبعیض ی آن همه

دانند که به رغم قوانین ضد  تر خوب می بود. مهاجران قدیمی

تبعیض، در عمل و به شکلی غیر رسمی دست کم به هنگام 

گیرد. این تبعیضات  شرایط برابر، اولویت به فرد بومی تعلق می

خورد. برای  نانوشته در اروپا بیش از امریکای شمالی به چشم می

در ”نویسد:  نگار ایرانی که ساکن آلمان است، می نمونه یک روزنامه

آلمان تا کنون خارجی بد بوده است، مگر آن که خالفش ثابت 

شود. اما خالف این پیشداوری چگونه باید ثابت شود، هنگامی که 

های این کشور، خارجی تباران حتی یک درصد سهم  در رسانه

کنم  ندارند؟ من در یک شهر سی و هفت هزار نفری زندگی می

ها،  ها، پرتغالی ها، یونانی که دست کم نیمی از جمعیت آن را ترک

ی  دهند، اما در دو روزنامه ها تشکیل می ها و سایر ملیت اسپانیایی

ام؛ در  محلی این شهر حتی یک بار ردِپایی از یک خارجی ندیده

حالی که اگر به بازار محلی این شهر قدم بگذارید، هفتاد درصد 

 (3)“ها را خارجیان تاسیس کرده و اداره می کنند. مغازه

ی  های منفی در جامعه نیاز به تاکید است که تبعیضات و نگاه

میزبان بیش از مهاجران عادی و قانونی، متوجه پناهندگان و 

جاست که رفته رفته به این  های سیاسی است. مشکل این تبعیدی

شوند که باری  ی فراریان اقتصادی نگریسته می اقلیت نیز به دیده

بر دوش مالیات دهندگان کشور میزبان هستند. خود این نگاه به 

تری برای پناهندگان و تبعیدی  های بیش تبعیضات و محدودیت

 .انجامد های سیاسی می

های موجود در ایران، ممکن است  به هر حال با توجه به دشواری

توانند با استفاده از فضای آزاد  برخی بپندارند اهل فرهنگ می

ی زادو  تری از راه دور برای جامعه کشور میزبان، با فراغ بال بیش

ها هم نیست.   بوم خود کار کنند. باید دانست ماجرا به این آسانی

ی جدید گرفتار  مهاجران معموالً در آغاز ورود خود به جامعه

تر وقت و انرژی آنان را به  شوند که بیش مشکالت جدیدی می

دهد؛ از یادگیری زبان گرفته تا آشنایی با  خود اختصاص می

سیستم اداری و بوروکراسی جدید و نیز از یافتن ارتباطات و 

ی وقت افراد تازه  های جدید گرفته تا یافتن شغل، گاه همه آشنایی

گیرد. از سویی دیگر، اصوالً زندگی و تنفس در فضای  وارد را می

فرهنگی جدید و کوشش برای همگرایی با آن از لحاظ روانی 

کند که فرد عمالً از حال و هوای  چنان ذهن را به خود معطوف می

 .افتد فرهنگ خودی دور می

زاده که در غربت آثارش را نوشت  در برابر استثناهایی مانند جمال

)و بگذریم که او اصوالً در ایران زندگی نکرده بود تا به معنای 

ی دیگر مانند چوبک و غالمحسین  ها نمونه واقعی مهاجر باشد(، ده

ی  ساعدی و گلستان و دیگران را داریم که رفتن از ایران نقطه

که برخی از ایشان مانند  پایانی بود بر زندگی ادبی ایشان! حال آن

گلستان یا چوبک نه مشکل عدم آشنایی با زبان و فرهنگ 

ی جدید را داشتند و نه گرفتار مشکالت مالی بودند. تجربه  جامعه

تواند برای فرد اهل هنر و  نشان داده است مهاجرت یا تبعید می

 .ادبیات فلج کننده باشد

ی بسیاری از  ها که درباره ی ایرانی این حقیقت نه تنها درباره

نویسندگان و روشنفکران غیر ایرانی نیز صادق است. استوارت 

دهد  ی اجتماعی نشان می هیوز در کتاب تاریخ هجرت اندیشه

چگونه بسیاری از نویسندگان و روشنفکران آلمانی که به سبب 

نازیسم ناگزیر به ترک کشورشان شده بودند، خالقیت ادبی و 

هنری خود را از کف دادند، چگونه بسیاری خودکشی کردند یا 

دچار افسردگی و وازدگی شدند و برای امرار معاش به مشاغل 

کند کسانی به مانند توماس  دیگر پرداختند. او به درستی اشاره می

مان که به دالیل سیاسی حمایت شدند، بسیار انگشت شمار بودند 

تر مهاجران به معنای از کف دادن مخاطبان  و مهاجرت برای بیش

 .و تقاضای دستاوردهای آنان بود

اند  های فرهنگی نیز شایان ذکر است. بوده جا ذکر تفاوت در این

برخی نویسندگان امریکایی و انگلیسی که در مهاجرت توانستند به 
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ی پرداختن به فرهنگ والدین  تر توان و یا عالقه اند که کم شده

خود را دارند. شکاف فکری و فرهنگی میان فرزندان و والدین در 

جوامع خارج از کشور واقعیتی است که نیازی به اثبات ندارد. در 

کوشند فرزندانشان فارسی را  این میان والدین، دست باال می

مانند؛  فراموش نکنند. بگذریم که گاه در همین امر نیز ناموفق می

 !جذب کردن جوانان به فرهنگ ایرانی که دیگر پیشکش

ها و  کشورهای میزبان نیز اغلب چندان حمایتی از انجمن

کنند و چه بسا ایجاد و رواج  های فرهنگی خارجی زبان نمی تشکل

ها و محافل را مانعی برای همگرایی مهاجران در  این انجمن

شمارند. بحران اقتصادی در جوامع صنعتی نیز  ی خود می جامعه

مزید بر علت شده است. مهاجران جدید؛ برای نمونه در آلمان، 

های فرهنگی  ها به انجمن هایی که شهرداری اند کمک دریافته

های اخیر بیش و کم به چیزی نزدیک  دادند در سال تخصیص می

 .به صفر رسیده است

سخن را کوتاه کنیم؛ مهاجرت شاید برای اهل سرمایه یا اهل 

صنعت و یا کودکان فضایی برای تنفس و بالیدن مهیا کند، اما 

برای اهل فرهنگ چالشی است دشوار و هر چه صاحب فرهنگ 

های او  تر در فرهنگ خود ره پیموده باشد، دشواری تر و ژرف بیش

 .تر خواهد بود ی جدید فزون در جامعه

 

 :پانوشت

 ی فیس بوکی جواد طالعی، روزنامه نگار مقیم آلمان به نقل از صفحه -3

ی  دهه“  نسل گمشده”کار خود ادامه دهند و برای نمونه به مانند 

ی بیست در پاریس برای مخاطبان خود بنویسند. اما  بیست سده

باید به یاد داشت فرهنگ و جهانبینی آنگولوساکسونی اصوالً 

که نویسندگان امریکای التینی یا روسی یا  گراست، حال آن جهان

ی خود هستند و خارج از آن توان  تر وابسته به جامعه ایرانی بیش

تر در  که بیش دهند. تورگینف با آن آفرینش خود را از کف می

گشت.  هایش به روسیه باز می پاریس ساکن بود، برای نوشتن رمان

های یخ آویزان از  های روسیه و قندیل گفت بدون یخبندان او می

تواند بنویسد. پاسترناک وقتی شنیده بود  اش، نمی فراز پنجره

ای به  ممکن است به خارج از روسیه تبعیدش کنند، در نامه

استالین به التماس از او خواسته بود تیربارانش کنند اما از روسیه 

ی اهل  تواند بنویسد. درباره اخراجش نکنند زیرا خارج از روسیه نمی

تر، این نکته صادق است. سرنوشت  ادب ایرانی نیز ولو با شدت کم

غالمحسین ساعدی خود گواهی بر این ادعاست. او در تبعید، 

دید که  پاریس آزاد و زیبا و رمانتیک را مانند کارت پستالی زیبا می

زیباست اما برای او زنده و واقعی نیست. زندگی در پاریس آزاد و 

زیبا ساعدی را دق مرگ کرد! نویسندگان فراوانی نیز که دق مرگ 

ی سیگار  نشدند اکنون در غرب راننده تاکسی هستند یا دکه

 .فروشی دارند یا در شیفت شب هتل مسئول پذیرش هستند

حقیقت آن است به رغم وجود سانسور و فشار، بازار کار 

نویسندگان ایرانی در داخل کشور نهفته است. در خارج از ایران 

ها آزاد است اما معموالً این آثار در  چاپ و نشر کتاب

شود و حتی  شمارگانی حدود دویست نسخه منتشر می

 .کند همان شمار هم خواننده پیدا نمی

ها  کوشند دست کم با ایجاد تشکل برخی از مهاجران می

و نهادهای فرهنگی در خارج از کشور چراغ فرهنگ 

بومی خود را روشن نگاه دارند اما در این باره نیز کار 

ی مهاجران معموالً  های گذشته چندان آسان نیست. نسل

اند و از هر فعالیت و تکاپوی  دیگر پیر و فرسوده شده

اند و نسل کودکان یا نوجوانانی که  فرهنگی استعفا داده

اند، چنان جذب فرهنگ جدید  در مهاجرت بزرگ شده
 حسین ساعدی غالم 
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 کیوان سلطانی

نوشتن در مورد وضعیت پناهندگی، آن هم در ترکیه، بدون نوشتن 

در مورد معضل پناهندگان سوری که اکثریت عظیم پناهندگان 

دهند، ناممکن است و به زعم من  ساکن ترکیه را تشکیل می

صحیح هم نیست. این مسئله اگر عطف به تم و موضوع وب 

سایت، رسانه یا کنفرانس خاص هم باشد، اما گریزی از این 

ی پناهندگی را روی مرکز  چه که مسئله صحرای سوریه نیست. آن

ی جهانی گذاشت، درد و الم پناهندگان  ی به کما رفته ثقل عاطفه

ی سواحلِ  های شسته سوری است. تصویر آالن کوردی بر ماسه

ی که  بعضِ  آنان چندسالی “بشریت”گری ترکیه، ناگهان  گردش

سوخته، همین  بود بی اعتنا به چندین میلیون دربدر و آشیان

 بودند را به یاد پناهدگان انداخت! باالنه، پیموده ها را فراغ ساحل

و در محور مختصاتی به نام   ی تنگ و عبوس  پناهندگی در دایره

شود. با چنین تبییینی، حقوق به طبیعت انسان  تعریف می“  حقوق”

گیرد.  صورت می“  حق”شود، این تقسیم بندی به محور  ربط می بی

که با تولد انسان “  اساسی”  -“  طبیعی”تواند بر محور  حق نیز می

شود، ترسم گردد؛ مانند حق حیات، نفس کشیدن، خورد و  آغاز می

دانیم که در  خوراک و غیره که ظاهراً بایستی بدیهی باشد و می

را که اختیاری و الحاقی فرض “  حق”شود و  جاهایی چنین نمی

ها و قوانین گیر  ای از پروتکل کنند، و این یکی، در چنبره می

ها،  کند و انگار بر صلیب جغرافیا و مرز و امنیت و مقاوله می

چه که حاکمان و مرزداران از آن روا  شود و هرآن کوب می میخ

دهند. و این تبیین بر اساس نیاز انسان به  می“  دار حق”بدارند، به 

 شود. زندگی در آرامش توزین مضاعف نمی

که پناهندگی حق است، شکی در آن نیست، اما در تاریخ  این 

جغرافیا، بعد از جنگ جهانی دوم، دول پیروز برای کنترل رفت و 

تری  آمد کسانی که در بی روزگاری آن زمان دنبال جای امن

شان را از مخاطرات احتمالی  گشتند که زندگانی خود و خانواده می

مردان و  دور نگاه دارند، انجمن کردند و در کشاکش بین این دولت

 3828دارند، به سال  کسانی که حق و حقوق انسان را پاس می

ی ژنو تدوین شد. این معاهده که تصویب اکثریت ملل  معاهده

در پی داشت، به طور  3823عضو سازمانی به همین نام را در سال 

ی پناهندگانی که از اروپای  عمده در واقع برای حل حقوقی مسئله

“ جهان آزاد”به این سوی “  دیوار آهنین”شرقی و از آن سوی 

که بتوانند پناهندگان  آمدند، کشورهای میزبان برای آن می

را بپذیرند، باید توجیه قانونی “  گریخته از دنیای کمونیسم”

داشتند و امضای این معاهده در قبال حمایت از پناهندگان،  می

ساخت که از استرداد یا بازپس فرستادن  ها را قادر می آن

پناهندگان به کشورهای مرجع خودداری کنند. به دیگر سخن، 

 ی ژنو محصول شروع جنگ سرد است.  معاهده

با فروکش کردن این موج و شروع موج جدیدی از پناهندگان از 

کشورهای آسیایی و به خصوص افریقایی که از حصارهای قانونی 

گریختگانِ از ”ترِ این  گریختند، بیش برآمده از دیوار استعمار می

گرفت و بدین صورت بود که  را در بر می“  دنیای نواستعماری

های الحاقی، تدوین شد. البته شماری از کشورها  دوباره پروتکل

ها نکردند و برخی کشورها نیز که  تمایلی به امضای پروتکل

های الحاقی  معاهده را امضا نکرده بودند، اما به دالیلی پروتکل

اش هم نبودند، امضا کردند و این  ای را که خود امضا کننده معاهده

تنهاترین تناقض نبود؛ هنوز هم شماری از کشورهای جهان 

 هستند که این معاهده و پروتکل را امضا نکردند.

ی ژنو را که چهار با وصله و پینه شده است، در  کشور ایران معاهده

های اول و دوم را  که پروتکل امضا کرده است و با این 3827سال 

ها تصویب نکرده)بایستی به تصویب  نیز امضا کرده است، اما آن

رسید( و پروتکل سوم را نه  می -مجلسین آن زمان-مجلس 
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که قسمتی از مرز مشترک نیز  گریزد. این جا می سایر کشورها به آن

های ملی آذری و کرد است که از قضا مورد  ی اقلیت جدا کننده

تهاجمات امنیتی رژیم ایران هستند، دلیل دیگری است که 

اند. در حال حاضر  تر از مرز ترکیه عبور کرده پناهندگان ایرانی بیش

ی ساکن ترکیه)آمار سازمان ملل  هزار پناهنده 811میلیون و  3از 

 26ها از سوریه هستند و در  تر آن ( که بیش2132تا آخر سال 

 32که  (3)اعالم شد 2132اند، در ابتدای سال  اردوگاه استقرار یافته

هزار نفر از این  2ها ایرانی هستند که  نفر آن 221هزار و 

اند. طبق آمار  به این جمع اضافه شده 2132پناهندگان نیز در سال 

نفر  221هزار و  31و ادعای کمیساریای عالی پناهندگان تمام 

که در ترکیه  2132ی سال  ی ایرانی تا ابتدای ژانویه پناهنده

جا که ترکیه  اند؛ اما از آن اند، تحت حمایت این دفتر بوده بوده

دهد و اصوالً امکانات معیشتی الزم برای  ای را اسکان نمی پناهنده

پناهندگان ندارد، الجرم ضرورت انتقال به کشور ثالث مطرح 

شود. روال کار در اغلب کشورهایی که پناهندگان از کشورهای  می

ی  پذیرند، تکیه بر قبولی شخص پناهنده توسط دایره دیگر را می

حقوقی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در 

جا تقاضای  کشوری که پناهنده بعد از خروج از کشور خود، در آن

جا به معیارهای پذیرش   باشد. در این پناهندگی کرده است، می

گردیم که تفسیر از احساس  ( برنمیUNپناهندگی توسط یوان)

-خطر کردن برای تعقیب سیاسی

جو را در  امنیتی که جان پناه

معرض خطر قرار داده باشد و به 

خصوص این احساس ذهنی و 

ارتباط آن با عینیت خود، با متر و 

معیارهای مختلف و گاه در حتی 

گون  دفاتر مختلف یوان، گونه

است. به عنوان مثال وقتی که در 

ی شصت، ما در هندوستان  دهه

ی آوارگان  در ارتباط با اتحادیه

ایرانی در هند بودیم، مشاهده 

تصویب و نه حتی امضا کرده است. ایران اما در مقاطعی میزبان 

 پناهندگانی از عراق، کویت و افغانستان بوده است. 

امضا کرده و  3822ی ژنو را در سال  چنین کشور ترکیه معاهده هم

های اول و دوم را امضا نکرده است و از سوی دیگر در  پروتکل

حالی که پروتکل سوم الحاقی را امضا کرده ولی به تصویب 

نرسانده است. بدین صورت کشور ترکیه در رابطه با شهروندانی 

ها مورد  آن  های بین المللی امنیت جانی و مالی که در درگیری

گیرد و یا مورد تعرضات نژاد پرستانه هستند و از  تعرض قرار می

شوند، الزامی به پذیرش تحت عنوان پناهنده  کشور خود خارج می

بیند)پروتکل اول( و نیز الزامی به حمایت از پناهندگانی که در  نمی

های داخلی)جنگ داخلی( امنیتشان مورد تعرض  ی درگیری نتیجه

قرار گرفته و مجبور به ترک خانه و کاشانه و کشور خود شوند، 

که امضا کرده  رغم این بیند. در رابطه با پروتکل سوم نیز علی نمی

اما با توجه به عدم تصویب آن، الزامی به حمایت از پناهندگان نیز 

ندارد. گفتنی ست که پروتکل سوم در رابطه با این است که 

هایشان در  نیروهای امدادگر صلیب سرخ و امثالهم بتوانند با پرچم

 کشورهایی امضا کننده، مستقر شوند.

که  جواری با کشور ایران و این ترکیه طبعاً با توجه به هم

گذرد و  ترین شاهراه ترانزیت زمینی ایران از مرز ترکیه می بزرگ

ی ایرانی به احتمالی بیش از  تردد فراوان، جایی است که پناهنده
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شد که بعضی از پناهندگان ایرانی از دفتر کمیساریای عالی  می

شان به این دلیل  پناهندگان در کراچی پاکستان تقاضای پناهندگی

و   سپاه سرباز زده-ها از شرکت در جنگ و خدمت در ارتش که آن

و به ناچار از ایران   به همین دلیل تحت تعقیب قرار گرفته

ها سرباز بودند یا از  شد. از نظر دفتر کراچی، آن اند، رد می گریخته

( draft-dodgerیا  draft-evaderخدمت فرار کرده بودند)

جو قبل  که همین پناه و مستحق هیچ گونه حمایتی نبودند؛ حال آن

که از پاکستان به ایران اخراج شود، از طریقی به هند فرار و  از این

در دفتر یوان در دهلی همین تقاضا را با ذکر رد شدن در کراچی 

که تفسیر دفتر دهلی از ماهیت  کرد و با توجه به این اعالم می

جنگ ایران و عراق، که تقریباً تمام دنیا و به خصوص نهادها و 

های وابسته به سازمان ملل متحد، خواهان توقف آن بودند،  ارگان

ها از کسانی که از شرکت در این جنگ  کرد و آن فرق می

سوز خودداری و بدین سبب مورد اذیت و آزار قرار  خانمان

 کردند.  گرفتند، حمایت می می

باری، برای معضل پناهندگان ایرانی در ترکیه که از طریق سازمان 

به اقتصاد ترکیه تزریق  (2)دالر هزار  361میلیون و  121یوان، 

هزار دالر آن خرج  171میلیون و 28کند و از این مقدار بایستی  می

 61پناهندگان غیرسوری که شامل 

شود، گردد، اما  هزار پناهنده می

این بودجه نه دائمی خواهد بود و 

نه دردی از این معضل را دوا 

هم که   کند. انتظار این خواهد می

چندین میلیون ایرانی که بعد از دو

سه دهه اقامت در کشورهای  -

امن، از امکانات و همیت خود 

استفاده کند و برای انتقال 

پناهندگان به کشورهای دیگر 

دست به کار شوند، تقریباً انتظاری 

باطل و بیهوده است. واقعیت این 

است که در مقایسه با وضعیت 

پناهندگان سوری و دیگر جاها، 

وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه، برای نهادهای بین المللی، 

خیریه و غیره اولویتی ندارد هرچند که این مسئله احتیاج به راه 

 حلی جدی دارد. 

-گرای اردوغان با ایران از سوی دیگر، ارتباطات دولت اسالم

ی سوریه با  هرچند در شرایط بروز اختالفات سیاسی بر سر مسئله

، اما در نهایت به نفع پناهندگان -جمهوری اسالمی زاویه دارد

هزار  32ایرانی مانده در ترکیه نیست. هرچند وجود حدوداً 

ی موجود در ترکیه،  میلیون پناهنده 2ی ایرانی در مقابل  پناهنده

آمار چندان مورد توجهی نیست، اما باید در نظر داشت که آمار 

مورد  3211تر از  ، کم3881پناهندگان ایرانی مقیم ترکیه در سال 

 3811این رقم به  2112بوده است و مثالً یک دهه بعد و در سال 

هزار و  32این رقم به  2132دسامبر سال  13رسد اما در  نفر می

که ترکیه کشور ترانزیتی  نفر رسیده است. با توجه به این 221

ها در  ی ایرانی است، باالرفتن این حجم از پناهنده برای پناهنده

ترکیه یعنی باال رفتن تعداد پناهندگانی که به علت نداشتن امکان 

انتقال به یک کشور امن دائم، در خطر گرفتار شدن در نوعی 

زندگی برزخی و فرو رفتن در چنین شرایطی در ترکیه است. با 

های فراوان با فرزندان در بین آنان و عدم  توجه به وجود خانواده

دسترسی به تمام امکانات آموزشی 

و بهداشتی و پرورشی، این پدیده 

شود؛ یعنی  به بحران نزدیک می

شتاب در ورود پناهجویان به 

ترکیه و رکورد در تعداد 

توانند به سر  پناهندگانی که می

منزل دیگری در کشوری برای 

اقامت دائم بروند. مشکل زمانی 

شود که افزایش ورود  ملموس می

پناهندگان به هر کشوری، اگر با 

همین مقدار افزایش از سایر 

کشورها و بالد پناهنده خیز توام 

گردد، هیچ اقدام اصالحی 

تواند متوجه کل مسئله شود.  نمی

باری، برای معضل پناهندگان ایرانی در ترکیه که از طریق 

به اقتصاد ترکیه  (2)دالر هزار  361میلیون و  121سازمان یوان، 

هزار دالر  171میلیون و 28کند و از این مقدار بایستی  تزریق می

شود،  هزار پناهنده می 61آن خرج پناهندگان غیرسوری که شامل 

گردد، اما این بودجه نه دائمی خواهد بود و نه دردی از این معضل 

هم که چندین میلیون ایرانی که   کند. انتظار این را دوا خواهد می

سه دهه اقامت در کشورهای امن، از امکانات و همیت  -بعد از دو

خود استفاده کند و برای انتقال پناهندگان به کشورهای دیگر 

دست به کار شوند، تقریباً انتظاری باطل و بیهوده است. واقعیت 

این است که در مقایسه با وضعیت پناهندگان سوری و دیگر 

جاها، وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه، برای نهادهای بین 

المللی، خیریه و غیره اولویتی ندارد هرچند که این مسئله احتیاج 

 به راه حلی جدی دارد.
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ای، به  شود. چنین پناهنده است، به راحتی به ترکیه بازگردانده می

احتمال زیاد حمایت کمیساریای عالی پناهندگان را هم از دست 

خواهد داد و احتمال برگشت به کشور اصلی که پناهنده به علت 

خطر جانی از آن فرار کرده است، وجود دارد. تصویب چنین 

، نشان از زیر پا گذاشتن “متمدن”قراردادی بین ترکیه و اروپای 

های  ی ژنو و پروتکل المللی و از جمله معاهده قراردادهای بین

جو به جایی که خطر اخراج و  الحاقی است؛ زیرا استرداد پناه

اصل عدم ”برگشت به کشور مبدا او را تهدید کند که آن را به 

بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشوری که پناهنده با احساس 

، “ترس از خطر جانی و عواقب آن، از آن کشور اخراج شده است

( و چنین قراردادی بین ترکیه و Refoulementاند) ترجمه کرده

 اروپا هیچ تضمینی در این مورد ندارد.

 2136ی سال  و در آستانه 2132چه در افق پناهندگی در سال  آن

شود، تیره و تار است و در این مورد وضعیت پناهندگان  دیده می

 ایرانی در ترکیه، مخاطره آمیز است.

 

 منابع:

تر ر.ک به وبسایت کمیساریای عالی پناهندگان  ی بیش برای مطالعه  -3

 سازمان ملل:

http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html 

پناهجویان از افغانستان، عراق و ایران و البته  2132از سال 

سوریه، در ورود به ترکیه افزایشی بسیار باال داشته است. از زمان 

هزار پناهجوی  83، 2132ناامن شدن شمال عراق تا سپتامبر 

عراقی به ترکیه رسیده بودند اما با ورود نیروهای داعش، اشغال 

موصل و شنگال و کشتارهای داعش، سیل پناهجویان به ترکیه 

که یکی از کشورهای مجاور عراق است، شدت و حدت گرفته 

ی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه،  است. طبق اطالعیه

ی  میلیون پناهنده 2پناهندگان موجود در ترکیه، در کنار حدوداً 

سوری، شامل پناهجویانی از عراق، افغانستان، ایرانی و سومالی 

ی ترکیه نیست و  که افغانستان همسایه است. با توجه به این

چنان شهروندان این کشورها در شرایط  سومالی بسی دورتر اما هم

توان  شوند، نمی چنان بدی قرار دارند که به ترکیه پناهنده می آن

های جمعی پناهندگی، اولویتی  انتظار داشت که در بین این گروه

 برای ایران قائل شوند.

در شرایط کنونی، تمام همِ اروپا صرف کمک رسانی مالی و 

شود تا از روند سیل مهاجران به اروپا  پشتیبانی به ترکیه می

ساز نیست. دولت داوود اوغلو در  جلوگیری شود؛ اما به نظر چاره

کارانه با اروپا، قرارداد استرداد پناهندگان از اروپا  یک تعامل کاسب

به ترکیه را پذیرفت که در مقابل آن لغو نیاز به روادید)وایز( برای 

ای را در عرض سه سال آینده به  هفتاد میلیون شهروند ترکیه

ارمغان داشته باشد. طبق این 

قانون که از اول اکتبر اجرایی 

شود، کشور ترکیه،  می

پناهندگانی که از این کشور 

را، وقتی از اروپا   به اروپا رفته

پذیرد. این  کنند، می اخراج می

ی  ی در آستانه کار برای ترکیه

انتخابات، یک پیروزی است 

ای که از برزخ  اما پناهنده

ترکیه فرار کرده و خود را با 

مشقت فروان به اروپا رسانده 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fpages%2F49e48e0fa7f.html&h=DAQFSqpoc
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 نقی محمودی

ای طوالنی  ترک اجباری دیار و مهاجرت به دیاری غریب، سابقه

ها و ادیان  در تاریخ بشر دارد. پناهندگی، حتی در میان فرهنگ

های دور وجود داشته و گاه این تمایز و  مختلف نیز در گذشته

تفاوت فرهنگی، دینی و نژادی، خود عاملی موثر در فرآیند بوده 

های فراوانی از ایجاد  های باستانی، نمونه است. در بسیاری از تمدن

 .جویان وجود دارد مکان و معابد امن برای پناه

جویی را، مربوط  های مکتوب از پناه برخی مورخان، نخستین نمونه

ی تمدنی خاورمیانه،  دانند. در حوزه سال پیش می ۳۵۸۸به 

گیری کشورهایی با مرزهای کم و بیش مشخص، عقد  شکل

قراردادهایی برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان را میان 

ساخت. اغلب مستندات در دوران بسیار  فرمانروایان ضروری می

های معروف است. اما در  ی پناهندگی شاهان و چهره دور، درباره

های دیگر  های دینی یهودیان و مسیحیان پناهندگی به گروه کتاب

ی  های اخیر، در دوره یابد. پناهندگی در صده مردم نیز تسری می

شود. فرار بیش از  هم شروع می ی هفد جدید در اروپا، از اواخر صده

هزار پیرو مذهب پروتستان از فرانسه به کشورهای دیگر  ۲۵۸

ای  جویی ابعاد گسترده مریکای شمالی به موضوع پناهااروپایی و 

 بخشد. می

بر وسعت پناهندگی در  ٩۷۰١پیروزی انقالب کبیر فرانسه در سال 

را به عنوان دلیل پناهندگی بر “  ی سیاسی مولفه”افزاید و  اروپا می

چون تعلقات قومی، نژادی، مذهبی و اقتصادی  دیگر موضوعات هم

 افزاید.  می

موضوع پناهندگی یکی از موضوعات مناقشه برانگیر، خاصه از 

های  منظر کشورهای پناهنده پذیر است. این مسئله از دید سازمان

حقوق بشری نیز، پنهان نمانده و به عنوان مثال سازمان عفو بین 

های متعدی به این مسئله پرداخته و پناهندگی را  الملل در گزارش

های مهم دوران کنونی ذکر کرده و با برشمردن  یکی از چالش

المللی خواستار رسیدگی به این  ی بین های متعددی، از جامعه نمونه

 های آن شده است.  معضل و مبارزه با ریشه

 تفاوت پناهندگی با مهاجرت

هر چند میان پناهندگی و مهاجرت وجوه اشتراکی مثل ترک دیار 

خود و سکنی گزیدن در سرزمینی بیگانه وجود دارد ولی وجه 

افتراق عمده میان این دو مفهوم اجتماعی و حقوقی، اجبار در 

پناهندگی و اختیار و انتخاب در مهاجرت است. بنابراین افرادی را 

که به دنبال یافتن شغل و یا موقعیت زندگی مساعدتر، کشور خود 

توان پناهنده  افکنند، نمی را ترک و در کشور دیگر رحل اقامت می

    .نامید

 پناهندگی، به مثابه یک حق اساسی و حقوق بشری 

ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یک سند پایه در حقوق  اعالمیه

ها از  ها، بر کرامت ذاتی و عدم تمایز انسان اولیه و اساسی انسان

حیث نژاد، زبان، دین، رنگ، جنس عقاید، موقعیت اقتصادی و 

های ذاتی  ها را فارغ از این تفاوت غیره تاکید خاصی داشته و انسان

ی  های ذکر شده در اعالمیه مند از تمام آزادی و اکتسابی، بهره

ی  شناسد. یکی از حقوق اساسی و بشری مصرح در ماده مذکور می

این اعالمیه: داشتن حق آزادی و اختیار ترک کشور خود و یا  ٩۳

هر کشور دیگری و بازگشت به کشور خود است. حق پناهندگی، 

 32ی   تر ناظر به پناهندگی سیاسی است، در ماده که بیش

در برابر شکنجه، تعقیب و آزار،   –٩اعالمیه، پیش بینی شده است: 

هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی، 

در کشورهای دیگر را دارد. با این وصف این ماده، حتی هر تعقیب، 

شکنجه و آزاری را مشمول استفاده از حق پناهندگی ندانسته و در 

در  -۲کند:  ی مذکور به استثنائی قابل توجه اشاره می بند دوم ماده

موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر 

توان به  ها و اصول ملل متحد باشد، نمی اعمالی مخالف با هدف

شود که اگر فردی به  این حق استناد کرد. بنابراین مالحظه می
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  دولت  حمایت  شود دیگر نتواند از قبول  شناخته  پناهنده  عنوان

 نماید.  خود امتناع  متبوع

  مقررات  مشمول  که  ای پناهنده  بند شامل  این  مقررات  است  بدیهی

از   امتناع  تواند برای و می  حاضر است  ی ماده  الف  قسمت 3بند 

ی   بر شکنجه  دال  قاطعی  خود دالیل  متبوعه  دولت  حمایت  قبول

 نماید، نخواهد گردید.  اقامه  قبلی

  بدون  شخص  بودند یک  شده  باعث  که  و احوالی  . اگر اوضاع6 

  شخص  برود، آن  شود از بین  شناخته  پناهنده  به عنوان  تابعیت

  مراجعه  داشته،  دائم  جا سکونت در آن  که  کشوری  تواند به می

 نماید.

های حقوقی است که  ی سواستفاده از حق، یکی از مقوله مقوله

حتی در حقوق داخلی نیز، همواره مورد توجه حقوقدانان و 

قانونگذاران بوده است. زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در مقام بیان 

نویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم  معنی لغوی حق می

در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران 

بخشد. این امتیاز و توانایی را  شناسد و توان خواصی به او می می

نیز گفته “ حقوق فردی”نامند که جمع آن حقوق است و  می“ حق”

شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت  می

مورد “  حقوق بشر”به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان 

گیرد. پس حمایت حقوقی و قانونی از یک حق  حمایت قرار می

منوط به امتیازی است که فرد در مقابل دیگران دارد و در بحث ما  

به خاطر یک باور سیاسی و یا ارتکاب “  تعقیب و یا آزار و اذیت”

جرم سیاسی. البته در شرایط ویژه مثل بروز جنگ در یک کشور، 

تواند به طور  های غیرنظامی می در خطر قرار گرفتن جان انسان

مضیق و به مدت معینی مثالً تا پایان جنگ در کشور مبدا، حقی را 

 برای گریختگان از جنگ ایجاد کند.

علت ارتکاب یک یا چند جرم عمومی یا غیر سیاسی، تحت تعقیب 

توان برای  کیفری در کشور خود و یا کشوری دیگر باشد، نمی

گریختن از مسئولیت کیفری و یا احیاناً جبران ضرر و زیان مادی و 

معنوی زیان دیده از جرم، از حق پناهندگی استفاده و یا به عبارت 

تر سواستفاده کند. به همین سان، افرادی که در وطن خود  صحیح

از “  بخت خوش”و برای جستجوی ”  اند  بخت خویش را آزموده”

و عزم دیاری دیگر نمایند. ” رختشان را بیرون کشیده ”کشورشان  

چرا که این امر عالوه بر لوث شدن مفهوم پناهندگی، باعث بی 

های دولتی کشورهای پناهنده پذیر به پناهجویان  اعتمادی سازمان

کیس ”که، افرادی که با   شود. خاصه این و پناهندگان واقعی می

خود را در معرض تعقیب و شکنجه قلمداد کرده و در “  سازی

کنند که  ادارات رسیدگی به درخواست پناهندگی چنان وانمود می

ای مامور اجرای  طناب دار بر گردنشان بوده و از غفلت چند ثانیه

حکم اعدام، استفاده کرده و از کوه و کمر و بر و بیابان، خود را به 

اند، به محض دریافت پاسپورت کشور  کشور امن دیگری رسانده

شان را در  پناهنده پذیر و حتی گاه قبل از آن، تعطیالت تابستانی

کنند که تا چند سال قبل، طناب دار بر  همان کشوری سپری می

 گردنش بوده است!

، شرایطی 2ی  کنوانسیون مربوط به پناهندگان، در بند ج ماده

تر از منشور جهانی حقوق بشر، برای پناهنگان و پناهندگی  دقیق

  درباره  در موارد ذیل  کنوانسیون  ـ این  در نظر گرفته است : ج

 اجرا نخواهد گردید:  ماده  این  الف  مذکور در قسمت  اشخاص

  کشور متبوع  حمایت  خود را مجدداً تحت  داوطلبانه  که  . شخصی3 

 قرار دهد ـ یا   خویش

را مجدداً   باشد آن  داده  خود را از دست  تابعیت  که  . در صورتی2 

 نماید ـ یا   تحصیل

جدید   کشور متبوعه  و از حمایت  کرده  کسب  جدیدی  . تابعیت1 

 برخوردار باشد ـ یا

  ترس  علت  به  بازگردد که  کشوری  به  سکونت  برای  . داوطلبانه2 

ـ   برده بسر می  از آن  یا در خارج  گفته  جا را ترک قبالً آن  از شکنجه

 یا

  به  بود وی  شده  باعث  که  و احوالی  اوضاع  رفتن  از بین  . به علت2 
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جناب آذرترک، به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا 

که در حال حاضر چه تعداد  آماری مبنی بر این

 پناهجوی ایرانی در ترکیه هستند، در اختیار دارید؟

در این رابطه آمار دقیقی در اختیار نیست اما در حال حاضر حدود 

ی باز)غیر از سایرین که به طور قانونی ثبت  هزار پرونده 311

هایشان بسته است( نزد سازمان ملل قرار دارد  نشدند و یا پرونده

ها مربوط به  که مشخص هم نیست چه تعداد از این پرونده

ایرانیان است و معموالً همزمان با آمارهایی که سازمان ملل در 

 شود.  دهد، مشخص می پایان هر سال ارائه می

های اخیر، هرچه به  این را هم باید در نظر بگیریم که در طی سال

 رویم، آمار پناهندگان در ترکیه افزایش یافته است. جلو می

هایی و اکثراً به چه دلیل،  های اخیر، در چه سال در دهه

تری در کشور ترکیه اعالم پناهندگی  ایرانیان بیش

 کردند؟

ببینید متاسفانه در این خصوص هم آمار دقیقی در اختیار نیست و 

حتی خودِ یوان هم آماری ارائه نداده است اما معموالً بعد از 

افتد، مثالً  اجتماعی مهم که در ایران اتفاق می-حوادث سیاسی

در ایران، تعداد مراجعت کنندگان  88حوادث پس از انتخابات سال 

ی سیاسی، به طور آنی  ایرانی به سازمان ملل تحت عنوان پناهنده

رود و سپس میزان این مراجعت کنندگان کم کم به حالت  باال می

گردد. در مقاطع دیگر زمانی و خصوصاً در این اواخر،  عادی بازمی

 ی اول قرار دارند.  تعداد پناهندگان دینی و عقیدتی در رده

اخیراً و با توجه به قوانین جدید در ترکیه، حقوقی اعم از 

حق درمان رایگان و یا حق کار و تحصیل برای 

پناهجویان در نظر گرفته شده که مشکالت آنان را نسبت به 

گذشته تا میزان قابل تاملی کاهش داده است؛ در خصوص این 

 قوانین و چرایی به وجود آمدنشان لطفاً کمی توضیح دهید.

بله، طبق قانون جدید، تمام پناهندگانی که کارت هویت و یا 

ی درمانی استفاده کنند. این  توانند از بیمه همان کیملیک دارند، می

دهد و  ی نیازهای درمانی را پوشش می بیمه، تقریباً همه

های جدی به  محدودیتی ندارد؛ غیر از مسائلی که جزو بیماری

آیند مثل کاشتن دندان که آن را در بسیاری از  حساب نمی

 دهند. ی درمانی پوشش نمی کشورهای اروپایی هم بیمه

در رابطه با تحصیل باید اشاره شود که قبالً هم این حق برای 

 ای نشده بود.   پناهندگان وجود داشت اما در قانون به آن اشاره

غیر از آن -از لحاظ حق کار، اگر ما به قانون جدید نگاه کنیم

ی اتباع خارجی هست و در برخی  هایی که برای همه محدودیت

توانند  که اتباع خارجی نمی مثل این-ی کار ندارند ها اجازه حیطه

، محدودیت خاصی در مورد کار کردن وجود ندارد -وکالت بکنند

ی حقوق قاضی  سهند آذرترک فربختی، فارق التحصیل دانشکده
آنکارا و عضو کانون وکالی آنکارا و کانون وکالی مرکز)کل 

ی حضور در دادگستری  که سابقه ترکیه( است. وی عالوه بر این
 6در حدود  2132آنکارا تحت عنوان کارشناس را دارد، تا سال 

سال هم کارمند کمیساریای عالی پناهندگان)یوان( در ترکیه بوده 
و مدتی هم در آسام به صورت داوطلبانه در رابطه با امور 

 پناهندگان فعالیت داشته است.
ی خط  ی این شماره از ماهنامه ی ویژه ی موضوع پرونده به بهانه

صلح، گفتگویی با ایشان در رابطه با وضعیت پناهجویان و 

ایم. در این گفتگو تالش کردیم که از  پناهندگان در ترکیه، داشته

سویی با توجه به قانون جدید اتباع خارجی و حمایت بین المللی 

به اجرا درآمده است،  2132تصویب و از اپریل  2131که از اپریل 

چنین افزایش تصاعدی میزان پناهندگان در ترکیه طی  و هم

های اخیر، دریابیم وضعیت پناهجویان و پناهندگان ایرانی  سال

 ساکن ترکیه، با چه تغییرات منفی و مثبتی همراه شده است...
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چه مشکالتی شدند؟ به عالوه وجود دو دفتر فعال یوان در ترکیه 

 چه مزایا و چه معایبی برای پناهجویان داشت؟

ی وان، پناهندگان واقعاً با مشکل مواجه شدند و در آن  بعد از زلزله

که امکانات  موقع احتیاج ضروری به کمک داشتند و جدا از این

یوان محدود بود که نتوانست به سرعت وارد عمل بشود، امکانات 

که به خود اهالی وان هم بعد  دولت ترکیه هم محدود بود کما این

های اولیه را برسانند. بعد از آن هم  از چند روز توانستند کمک

رو شدند این بود که یوان  مشکلی که پناهندگان با آن روبه

گفت آشنا یا فامیلی در شهر دیگری معرفی کنید تا شما را به  می

جا بفرستیم؛ این در شرایطی بود که الزاماً پناهندگان در  آن

شهرهای دیگر آشنا یا فامیلی نداشتند و از طرفی هم با توجه به 

گذشت، برای خودشان  ها در شهر وان می که مدتی از اقامت آن این

یک محل سکونت و کاری دست و پا کرده بودند که بعد از آن 

مجبور شدند که همه چیز را از صفر شروع کنند و بعد هم که دفتر 

وان هم بسته شد، دیگر محلی که از پناهندگان حمایت کند در 

ای بود که برای کسانی که  این شهر وجود نداشت و این هم مسئله

خود را به صورت غیرقانونی و یا حتی قانونی به این شهر 

 رساندند، مشکل به وجود آورد.  می

تاسیس دفتر یوان در وان، به این خاطر بود که کسانی که به 

شوند، با  صورت قاچاق وارد ترکیه می

که مدرکی ندارند، احتمال  توجه به این

که تا خودشان را به آنکارا برسانند،  این

خطر بارداشت و دیپورت تهدیدشان کند، 

زیاد بود؛ در نتیجه همین که خودشان را 

رساندند  به اولین شهر مرزی ترکیه می

کرد و  ها ثبت نام می سازمان ملل آن

سپس هم به دولت ترکیه هدایت 

شان شکل  شدند تا وضعیت حقوقی می

قانونی به خود بگیرد؛ این مزیت زیادی 

 بود.

توان برای آن  یکی از معایبی هم که می

اما مشکلی که در این بین وجود دارد این است که اگر یکی از 

ی  شهروندان ترک بخواهند به یک پناهنده کار بدهد، باید به اداره

کار و امور اجتماعی مراجعت کند و اگر این اداره با کار کردن 

تواند شخص شروع  شخص پناهنده در آن جایگاه موافقت کند، می

چنین کارفرما ملزم به پرداخت حداقل حقوق و  به کار کند. هم

مبلغی بابت بیمه است که متاسفانه اکثر کارفرماها، زیر بار این 

اش طوالنی هست و  روند. در واقع هم مراحل اداری مسائل نمی

هم از جهت مالی به منفعشان نیست. البته در حال حاضر اکثر 

کنند، اما به شکل غیرقانونی و سیاه و به همین  پناهندگان کار می

 خاطر از بسیاری از حقوق خودشان محروم هستند.

در رابطه با این قانون، باید گفت که یوان با دولت ترکیه البی 

های مفصلی داشته است اما دلیل اصلی ایجاد آن،  کرده و صحبت

ی اروپا است. ترکیه  سازی قوانین کشور ترکیه با اتحادیه همسان

تر قوانین به خصوصی نداشت و  در خصوص پناهندگان پیش

قوانین مربوط به پناهندگان، قوانینی پراکنده و سطحی بودند که 

ی اروپا داشت،  دولت ترکیه با توجه به تعهداتی که در قبال اتحادیه

 مجبور شد که چنین قانونی را هم تصویب کند.

تا همین چند سال پیش، پناهجویان در ترکیه شرایط 

که حتی باید به دولت  سخت تری داشتند؛ اعم از این

 کردند... ترکیه، پول خاک پرداخت می

بله، متاسفانه در گذشته و خصوصاً تا قبل 

از این قانون جدید، چون قانون منسجمی 

در رابطه با پناهندگان وجود نداشت، 

پناهندگان هم به مانند سایر اتباع خارجی 

در مراجعه به ادارات دولتی، مجبور بودند 

ی پول خاک هم  که پول بدهند و مسئله

 وجود داشت.

ی وان که موجب  پس از زلزله

شد دفتر کمیساریای عالی 

پناهندگان در این شهر موقتاً تعطیل شود، 

پناهجویان ایرانی ساکن این شهر دچار 
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که دفتر وان با دفتر مرکز که  برشمرد این است که با توجه به این

در آنکارا قرار داشت، فاصله داشت، برای پناهندگان ارتباط با مرکز 

و رساندن مشکالت خودشان به مرکز، کمی سخت بود. با این 

 تر است. حال اما به نظر من مزیت آن از معایبش بیش

که هیچ کس از  رغم این ی وان هم علی البته پس از زلزله

مسئوالن رده باالی سازمان ملل، در یوان وان نماند و همه به 

آنکارا رفتند، این دفتر به طور کلی بسته نشد و مامورانی در سطح 

کردند. در حال حاضر  پایین بودند که ارتباط را با آنکارا برقرار می

تر شده و پناهندگانی که خودشان را به وان  هم دفتر وان فعال

کنند اما تا جایی که بنده  رسانند، به جاهای مرتبط هدایت می می

 شود.  های یوان در آن دفتر انجام نمی اطالع دارم، دیگر مصاحبه

که  رغم این چنین یوان یک دفتر هم در استانبول دارد که علی هم

از همان اول فعال بوده اما به دفتر مرکز وابسته و تقریباً هیچ 

شود و این در شرایطی است که در  ای در آن انجام نمی مصاحبه

که به حالت نیمه فعال دربیاید، مصاحبه انجام  دفتر وان قبل از این

شد.  های باال هم، در آن گرفته می شد و تمام تصمیمات، در رده می

دفتر استانبول هم به این خاطر تاسیس شده است که این شهر از 

شود و همان طور که  طرف اروپا، شهری مرزی محسوب می

خودتان هم مستحضر هستید، در این شهر هم، پناهنده زیاد هست 

روند. اما  و خصوصاً که پناهندگان قاچاقی از استانبول به اروپا می

همان طور که اشاره کردم، وابستگی دفتر استانبول نسبت به وان، 

تر بود و در حال حاضر هم که همه چیز در مرکز که  به آنکارا بیش

 شود. همان آنکارا باشد، انجام می

ی وکالی سازمان ملل که با پناهجویان  تقریباً همه

کنند، ایرانی نیستند. این افراد چقدر  ایرانی مصاحبه می

با شرایط ایران و خصوصاً شرایط سیاسی این کشور آشنا هستند؟ 

 ها ایرانی نباشند؟ آیا دلیل خاصی وجود دارد که آن

توان گفت وکالی یوان که با ایرانیان مصاحبه  در حال حاضر می

پنج سال پیش، -کنند، صد در صد غیرایرانی هستند. تا چهار می

دو فرد ایرانی االصل بودند که با ایرانیان هم مصاحبه -یکی

کردند که در مورد هویتشان همان طور که خودتان هم  می

 توانیم صحبت کنیم.  مستحضر هستید، ذاتاً نمی

که تا چه حد نسبت به شرایط سیاسی ایران آگاهی دارند، البته  این

که صد در صد آگاهی دارند. کسانی که وارد این بخش یوان 

ببیند و اطالعات  های الزم را می شوند قبل از ورود، آموزش می

شود و با در نظر گرفتن همین  ها داده می الزم در مورد ایران به آن

کنند. با این حال  مسائل، با پناهندگان مصاحبه و تصمیم گیری می

ممکن است که از تمامی جزئیات و قضایا آگاه نباشند اما در بانک 

اطالعاتی یوان اطالعات دقیقی در رابطه با وضعیت سیاسی، دینی 

های قبولی و یا  و بافت اجتماعی ایران، وجود دارد. تمام جواب

شود، با استناد به آن بانک اطالعاتی و البته  ردی هم که داده می

 های خود پناهندگان است. صحبت

ی برخی از پناهندگانی که از سازمان ملل نیز  پرونده

پذیرد. در این  اند، هیچ کشوری نمی قبولی دریافت کرده

گونه اقدام  خصوص تقریباً شاهد هستیم که سازمان ملل هیچ

دهد و این افراد، که اکثراً هم قاچاقی از ایران  موثری انجام نمی

خارج شدند، به همان دلیلی که از ایران خارج شدند، به واقع امکان 

ها در شرایط بالتکلیف در ترکیه  برگشت هم ندارند و سال

مانند... در این خصوص چه نظری دارید؟ آیا سازمان ملل، نباید  می

تری داشته باشد  ها، حساسیت و پیگیری بیش نسبت به این پرونده

 تواند به ایشان اقامت دائم بدهد؟ و یا دولت ترکیه نمی

هایی که  فرمایید، یعنی کیس های سیاسی که می اکثریت این کیس

شوند، مربوط به کسانی است  شوند اما تعیین کشور نمی قبول می

های سیاسی مسلح ارتباط ارگانی و یا دستکم ارتباط  که با سازمان

ها هم اکثراً در مقاطع زمانی  غیرمستقیم داشتند. این سازمان

های تروریستی کشورهای اروپایی یا امریکا و  مختلف در لیست

کانادا قرار داشتند و حتی ممکن است که برخی هنوز هم باشند؛ به 

 پذیرد. ها را نمی همین خاطر کشوری آن

در رابطه با یوان، اگر طبق قانون به وظایف کمیساریای عالی 

ها  پناهندگان سازمان ملل نگاه کنیم، تعیین کشور، از وظایف آن

ها این  ی آن رود و به کسی تعهدی ندارند. وظیفه به شمار نمی

است که امنیت افرادی را که به هر دلیلی به دفاتر یوان مراجعت 

کنند، با کمک کشوری که در آن هستند، برقرار کنند و  می

ها قبولی و یا  ها را معلوم کند و به آن چنین وضعیت حقوقی آن هم
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ملل هم با علم و پذیرش همین موضوع، در خاک ترکیه اقدام به 

گوید که ما به  تاسیس دفاتر خود کرد و در واقع دولت ترکیه، می

ی سازمان ملل است که  کنیم و وظیفه قوانین خودمان استناد می

 مشکل این افراد را حل کند.

گوید  از طرف دیگر هم سازمان ملل، همان طور که اشاره شد، می

که این افراد را صد در صد به کشور سوم بفرستم،  از لحاظ این

دهم که این فرد محق استفاده از  تعهدی ندارم؛ صرفاً تشخیص می

 حق پناهندگی هست و یا نیست. 

دانید، افراد در  در رابطه با کشورها هم، همان طور که خودتان می

شوند که این مصاحبه نسبت به قبل  ها مصاحبه می سفارت خانه

ی تکمیلی است.  تر شده و در واقع مصاحبه تر و مفصل خیلی سخت

رغم پذیرش فرد توسط  کشورها هم باز این حق را دارند که علی

سازمان ملل، بگوید که ما شما را به عنوان پناهنده قبول نداریم و 

که آن را  البته بحث قوانین داخلی خودشان هم که جداست و این

 بپذیرند و یا نپذیرند.

اند  در نتیجه افراد مورد اشاره، متاسفانه میان این قوانین، گیر افتاده

 و در ترکیه وضعیت معلقی دارند...

در حال حاضر چه کشورهایی از ترکیه پناهنده 

 پذیرند و چه میزان سهمیه دارند؟ می

در حال حاضر سه کشور اساسی داریم که از ترکیه پناهنده 

ی امریکا، کانادا و  پذیرند که به ترتیب کشور ایاالت متحده می

جز در موارد –استرالیا هستند و کشورهای اروپایی هم تقریباً 

برند. آن سه کشور هم  ای را از ترکیه نمی هیچ پناهنده -خاص

گیرند؛ البته  های مشخص در نظر می سالیانه برای خودشان سهمیه

ها، حوادث اخیر سوریه  استثنائاتی هم وجود دارد که یکی از آن

است که برخی از کشورها درهای خودشان را برای این پناهندگان 

 باز کردند...

ی پناهندگان  این نکته را هم بگویم که با توجه به همین مسئله

سوری، آمار پذیرش ایرانیان توسط کشورهای مورد اشاره، نسبت 

 به قبل کاهش داشته است.

و سازمان “  آسام”به عنوان آخرین سوال در رابطه با 

که دستش تاحدی در  ردی را بدهد. باید گفت یوان، با این

خصوص فرستادن پناهندگان به کشور سوم باز هست، اما در مورد 

کند  تواند بکند؛ هرچند که بعضاً البی می این افراد کار خاصی نمی

 و جلساتی دارد که این افراد را بتواند به کشورهای سوم بفرستد.

که دولت ترکیه به این افراد اقامت طوالنی مدت یا  در مورد این

دهد.  دائم بدهد، باید گفت که قوانین جاری ترکیه این اجازه را نمی

ی اول باید پاسپورت  خواهند اقامت بگیرند، در درجه کسانی که می

داشته باشند و اکثریت این افراد پاسپورت ندارند. غیر از این 

مسئله، کسانی که در ترکیه پناهنده هستند، اگر بخواهند نوع 

اقامت خودشان را عوض بکنند، مثالً از پناهندگی در بیایند و 

اقامت دیگری بگیرند، باید ابتدا از پناهندگی خودشان انصراف 

بدهند. انصراف که دادند، باید در عمل خاک ترکیه را ترک کنند، 

ویزای اقامتی جدیدی بگیرند و بعد مجدداً وارد ترکیه شوند. اما 

این افراد در صورت انصراف، همان طور که شما هم فرمودید، ذاتاً 

توانند به کشور خودشان بروند که ویزایی جدید بگیرند. جدا از  نمی

این مسائل، وقتی فردی با چنین شرایطی خاک ترکیه را ترک 

العمر به ترکیه ممنوع  کند، از یک سال تا پنج سال و حتی مادام می

توانند اقامت ترکیه را  شود. در نتیجه این افراد نمی الورود می

بگیرند بلکه موارد بسیار بسیار محدودی که در شرایط خاص و با 

مشکالت بسیار حاصل شود؛ که آن هم به شخصه شاهد چنین 

 موردی نبودم.

که این مسئله را به طور  رغم این باید گفت، دولت ترکیه علی

کند اما واقعیت این است که معتقد است، آن  رسمی اعالم نمی

ژنو را امضا کرده، با گذاشتن شرط  3823ی  زمانی که معاهده

ی  محدودیت جغرافیایی، آن را امضا کرده است. این محدوده

جغرافیایی هم به این معنا است که کسانی که از کشورهای شرق 

“ پناهنده”ها را به عنوان  آیند، این کشور آن ترکیه به ترکیه می

قبول دارد که در قانون “  پناهجو”قبول ندارد و تنها به عنوان 

“ ی مشروط پناهنده”اند و به آن  جدید هم اسم آن را عوض کرده

ها را  ی مشروط آن گویند. یعنی تحت همین عنوان پناهنده می

ها مسئولیت تام ندارد. سازمان  گوید که در قبال آن پذیرد و می می
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که آسام  نیز برای مخاطبان ما توضیح بدهید. مثالً این“ هلسینکی”

هایی  تا چه حد در تسریع امور پناهجویان موثر است و چه کمک

 کند؟ به آنان می

او هستند و جزو  جی آسام و سازمان هلسینکی هر دو ان

آیند که از سوی  های غیرانتفاعی به حساب می سازمان

های مختلف و برخی کشورهای غربی، تامین مالی  سازمان

 شوند.  می

ی اصلی آسام این است که  توان گفت که وظیفه در حال حاضر می

که فرقی  ی اول، ثبت نام پناهندگان را بدون این در همان وحله

و  بین قانونی و یا قاچاق وارد ترکیه شدن افراد بگذارد، انجام 

ی هویتشان است تا رفت و  ها دهد که اثبات کننده ای به آن برگه

آمد این افراد از لحاظ قانونی با مشکلی مواجه نشود؛ قبالً یوان 

داد اما همان طور که گفتم تعداد مراجعت  این کار را انجام می

تواند خودش  کنندگان به یوان بسیار زیاد شده و این سازمان نمی

 این کار را انجام بدهد.

از وظایف دیگر آسام هم این است که ارتباط پناهنده با سازمان 

ملل را برقرار بکند و یا مشکالتی را که بین پناهنده و ادارات 

تواند، برطرف کند.  آید، تا جایی که می دولت ترکیه به وجود می

کند که دیگر مشکالت پناهندگان را رفع کند:  چنین سعی می هم

شان  شناسیم که وضعیت مالی به عنوان مثال، مثالً ما افرادی را می

ها و  بسیار بد است و آسام با برقراری تماس با استانداری

ها کمک مالی  ها، هرچند به صورت محدود، برای آن فرمانداری

 گیرد.  می

دفتر مرکزی آسام، در شهر آنکارا ست و اگر نه در همه، اما در 

اکثریت شهرهای محل اقامت پناهندگان، خصوصاً شهرهایی که از 

االیام پذیرای پناهندگان بودند، اعم از نوشهیر، کایسری،  قدیم

 کیرشهیر و شهرهای اطراف آنکارا، دفتر دارد. 

ای که با سازمان  سازمان هلسینکی هم، با توجه به آن تفاهم نامه

های  ملل دارد، در حال حاضر کارش این است که به پرونده

چنین  ها کمک حقوقی کند. البته قدرت این سازمان و هم پناهنده

-تعداد کارمندانش محدود است و مثالً این سازمان، بعد از هفت

شان را به هلسینکی  تواند به افرادی که پرونده هشت ماه می

 فرستند، تازه نوبت صحبت کردن بدهد. می

 

 ی خاصی مد نظرتان است، بفرمایید... اگر در پایان نکته

متاسفانه اخیراً و خصوصاً با توجه به تعداد باالی پناهندگان، 

افرادی در شهرهای مختلف ترکیه تحت عنوان وکیل و امثالهم، 

که کاری انجام  زنند و هزاران دالر، بدون این ها را گول می آن

دهند؛ اعم  گیرند و به پناهندگان اطالعات اشتباه هم می بدهند، می

گویند، شما از نظر قوانین سازمان ملل، حق وکیل  که می از این

که نیرو و توان  گرفتن ندارید. در واقع باید گفت با توجه به این

سازمان ملل جوابگوی این تعداد متقاضی پناهندگی که در حال 

حاضر در ترکیه هستند، نیست، پناهندگان با مشکالت زیادی در 

شوند و در این بین افراد سودجو  برقراری ارتباط با یوان مواجه می

 کنند. از این وضعیت سواستفاده می

که پناهندگان لطفاً به هر مرجع دولتی و اداری  ی آخر هم این نکته

شود که شما فالن حق را  ها گفته می کنند و به آن که مراجعه می

ندارید، صراحتاً از آن مرجع بپرسند که بر اساس کدام قانون من 

چنین حقی ندارم؟ بر اساس کدام قانون مثالً من حق کار ندارم؟ 

در واقع پناهندگان در این خصوص نباید بترسند؛ چون دنبال حق 

شوند، به  خودشان هستند، آن شخصی هم که با او وارد بحث می

ها پایمال کند و یا مثالً  تواند حق و حقوق آن تنهایی نمی

دیپورتشان کند. در واقع مطلقاً نترسند و خودشان حق و حقوق 

 خودشان را بگیرند.

 

 ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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هایی که موج جدید پناهجویان به اروپا را تشکیل  تمام انسان

هایی خانماسوز و بی امان که  دهند، از جنگ می گریزند. جنگ می

گیرد و آنان را با کمترین  ها می طاقت ماندن در خانه را از انسان

های ناشناخته ولی ناگزیر و پرامید  کوله بار ممکن، راهی راه

کنند. مسافرینی که مرگ و نیستی بدرقه کنندگانشان است و  می

 خطر و باز مرگ، رفیق راهشان تا مقاصدی آرام و امن.

کنند، یا دیگر لزومی ندارد و یا فرصت  بسیاری فراموش می

توانند آخرین نگاه را  کنند که درب خانه هایشان را ببندند. نمی نمی

هر چند شاید نه  -هایی بیاندازند که زمانی ها و خیابان به کوچه

هایشان را در  هایشان بود و کودکی خانه -چندان دلپذیر و صبور

هایی که اگرچه عمدتاً زیر  دادند. خیابان جا نوازش می آن

های دیکتاتورهایی آدمخوار، رخصت زیستی دلخواه و زیبا را  چکمه

 از آدمیان آن دیار می گرفت، اما هر چه بود خانه بود.

اش و خانه و عزیزان و  هیچ انسانی با لبخند، تمام تاریخ زندگی

کند تا پا در راهی ناشناخته بگذارد تا که  زبان و بودنش را رها نمی

که  ماوایی برای آرمیدن و مرهمی برای زخم هایش بیابد، مگر این

های قدرت طلبی  اش جنگ بوده باشد. آتش و خون و نعره در خانه

های ثروت و قدرت، که  حاکمانی بر نوع بشر که انباشت سرمایه

جسم و روح و هستی آدمیان در سرزمین 

های محروم از دموکراسی و آزادی و 

روند و با نهایتاً انگشتانی  عدالت را نشانه می

خون چکان، قبل ار بلعیدن جسمی یا روح 

های  انسان، راه ترک خانه را به خلق

 دهند. محروم و محذوف و صامت نشان می

اگر تعداد ایرانیانی که همپای ملل سوریه و 

های  عراق و افغانستان و ادیتره تن به راه

خطرناک و مرگ آور و دردناک دریایی و 

دهند، درصد  زمینی رسیدن به اروپا می

کمی از پناهجویان را به خود اختصاص 

دهد، اما همین میزان هم شاخص مهم و معتبر و اتفاقاً سند  می

هایی نه الزاماً نظامی، که  مهمی است که در ایران هم جنگ

ها و  هایی با بمب سیاسی و اقتصادی و طبقاتی وجود دارد. جنگ

 گانی نامرئی و البته مهاجرینی مرئی. کشته

تری نسبت به سایر  توانند با پرداخت مبلغ بیش ایرانیان بعضاً می

های هوایی و بسیار بی خطر وارد خاک غرب اروپا  ملل، از راه

که دقیقاً چه درصد از ایرانیان این توانایی را دارند،  شوند. اما این

سوالیست که نیاز به تحقیق دقیق و بررسی آمارها دارد، اما قدر 

مسلم این است که در سوی دیگر ماجرا، کم نیست تعداد ایرانیایی 

های  اند و هم اکنون گرفتار زندان که به مقصد اروپا راهی سفر شده

 ترکیه و یونان و بلغارستان هستند.

ایرانیانی که به همراه موج اخیر پناهجویان وارد اروپا )علی 

اند، بنا به دالیل زبانی و نژادی، با  الخصوص آلمان( شده

پناهجویان افغانستانی نزدیک و همراه و همسفر هستند. به هنگام 

نشینند و  غذا خوردن بر سر یک میز می

ها و  اگر بتوانند در ترجمه کردن سوال

کنند و یاری  ها همدیگر را کمک می پاسخ

اند در راه پرخطری که  گر هم بوده

اند. گویی درد مشترک و قرار  پیموده

های خاص، سبب ارتقا  گرفتن در وضعیت

 شود. فهمی بشر می کیفیت هویتی و هم

در این بین وضعیت پناهجویان ایرانی در 

رسد. مردمانی  نگاه اول متفاوت به نظر می

که در کشورشان جنگی در کار نیست و 

 در خانه جنگ بود

 فعال مدنی

 امیر معماریان 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
شه

دی
 ان

ایرانیانی که به همراه موج اخیر پناهجویان 

اند، بنا به  وارد اروپا )علی الخصوص آلمان( شده

دالیل زبانی و نژادی، با پناهجویان افغانستانی 

نزدیک و همراه و همسفر هستند. به هنگام غذا 

نشینند و اگر بتوانند در  خوردن بر سر یک میز می

ها همدیگر را کمک  ها و پاسخ ترجمه کردن سوال

اند در راه پرخطری که  کنند و یاری گر هم بوده می

اند. گویی درد مشترک و قرار گرفتن در  پیموده

های خاص، سبب ارتقا کیفیت هویتی و  وضعیت

 شود. فهمی بشر می هم



53شماره   
 مهر

1394 

ی ویژه
پرونده 

 
اندیشه  

48 

در بسیاری از مواقع خود پناهجوی ایرانی هم در شرح چرایی 

حضورش در غرب به عنوان یک پناهجو، گنگ و غیر دقیق است. 

های سیاسی و  ها و تبعیض ی ستم های مختلف و پیچیده الیه

اجتماعی و فرهنگی، پناهجوی ایرانی )که در عمده ی موارد فاقد 

دلیل مستقیم سیاسی برای تقاضای پناهندگی است( را تبدیل به 

کند. اما در  ی اصلی جالی وطنش می انسانی در جستجوی ریشه

و البته در  -ایران هم جنگی در جریان است؛ جنگی نامرئی 

و مزمن که تناقضات  -مقایسه با سوریه بسیار بسیار کم هزینه

یک حکومت دیکتاتوری دینی، در حال تولید سالیانه هزاران بی 

خانمان در قالب پناهجو و روانه کردن ایشان به خارج از مرزهای 

 سرزمینی به نام ایران است.

دو دو زدن چشمان نگران ایرانیان و بی قراری هایشان، حس 

کند. اغلب با  امنیت رسیدن ایشان به خاکی امن را بی اعتبار می

هاست، آیا  ای ها و عراقی ایم الویت با سوریه شنیده”که:  سوال این

کنند و سپس اگر راه  شروع می“  کنند؟ ها را دیپورت می ایرانی

سخت و پر پیچ خم از ترکیه تا آلمان، رمقی برایشان باقی گذاشته 

چه که  کنند از آن گویند و روایت می های راه می باشد، از سختی

 چه که در انتظارشان است. پرسند از آن اند و می گریخته

گویی در آلمان بمانیم یا نه؟ و بعد  پرسند: تو می با نگرانی می

کنند و می گویند که: برویم سوئد؟ گویی  نگاهی به اطراف می

زند،  ها می دارد و دل به بی رحمی جاده وقتی کسی کوله بار برمی

شود و امنیت آرزوی  نماندن و ادامه دادن تمام ایمانش می

 قرارش. های بی خواب

با رضا، جوانی تبریزی که تازه از قطار حامل پناهجویان پیاده شده 

بود، برای ترجمه نزد پزشک رفتم. سرماخورده بود. پزشک که زنی 

کرد و پشت سر  میانسال بود، در حالی که تنفس جوان را گوش می

رضا بود پرسید: چقدر خوابیده است؟ پرسیدم و جوان پاسخ داد، 

پاسخی که چشمان طبیب را پر از شبنم شرف کرد؛ هفت ساعت 

گفت اگر بخواهند دیپورتمان  در هفت روز! و باز همین جوان می

شوم، اصال  کنند به ایران، همین امشب راهی سوئد یا دانمارک می

 هر جا، فقط دیپورتشان نکنند... 

جنگ خانمانسوز است و البته جنگ داخلی سوریه آتشی زده بر 

ها و بر دل هر وجدان بیداری؛ اما در مورد پناهجویان  جان سوری

ایرانی، نگرانی آنست که با وجود حکومتی که آمار اعدام و سلب 

های اجتماعی و اوضاع اسفناک اجتماعی و  آزادی و محرومیت

تواند از حضور دائم جنگ میان حکومتی خودکامه با  اقتصادی می

مردم آن سرزمین خبر دهد، دول اروپایی به بهای سودهای 

ای و بازار  اقتصادی و قبول شان و منزلت نفتی و قدرت منطقه

هوس انگیز کاالهای اروپایی در ایران، این جنگ را نادیده بگیرند 

های نفتی و اروپایی  و حقوق انسان ایرانی را فدای سود شرکت

کنند. اگر ما باور نکنیم حکومت جمهوری اسالمی، با زن ایرانی و 

همجنسگرای ایرانی و آزادی خواه و عدالت طلب و کارگر و اقشار 

های  کم درآمد آن قسمت از خاک در جنگ است، دولت

کاپیتالیست اروپایی هم باور نخواهند کرد. انسان ایرانی در توضیح 

های سیاسی  ی خود، به مثابه تمام سازمان دردهای هزار الیه

 زبان شده است. اپوزیسون، الل و بی

 لحظه ورود پناهندگان به آلمان / عکس از خط صلح



53شماره   
 مهر

1394 

49 

برای شروع بحث در مورد رفتن بهاییان از ایران، که اغلب با 

شود، باید این نکته را بدانیم  استفاده از حق پناهندگی حاصل می

که جمعیت بهاییان دو سال پیش از انقالب بیش از یک میلیون 

نفر برآورد شده است. است. با توجه به این نکته که در آن زمان 

که  میلیون نفر بوده و این 11( جمعیت ایران در حدود 3122)سال 

میلیون نفر رسیده و دوبرابر  71این رقم به بیش از  3182در سال 

شده بود، جمعیت بهاییان ایران نیز باید تقریباً دوبرابر شده باشد. با 

 3182ی جهانی بهایی در سال  این حال، در آماری که جامعه

هزار نفر برآورد شد.  111منتشر کرد، تعداد بهاییان در ایران حدود 

گاه اجازه نداده که جمعیت دقیق  متاسفانه حاکمیت ایران هیچ

ها  بهاییان در ایران مشخص شود و همیشه تالش داشته تعداد آن

تر از واقعیت نشان دهد. اما با همین آمار و ارقام هم  را بسیار کم

شاید بتوان به عمق فاجعه پی برد؛ با گذشت سه دهه از عمر 

هزار نفر ایرانی  111جمهوری اسالمی، نزدیک به یک میلیون و 

بهایی، یا خودشان و یا پیش از 

تـولد، والدینـــشان از ایـــران 

ی  اند. نکته مهاجـــرت کـــرده

که، هنوز هم سیل  تر آن دردناک

خـروج بهاییان از ایـــران ادامه 

دارد. برای درک ایـــن مطـلب 

کـــافی است که در یــک روز 

چهارشنبه، به بخش سفرهای 

آهن تهران  خارجی ایستگاه راه

رفته و مسافران قطار ترکیه را 

زیر نظر بگیرید؛ بخــش اعـظم 

مسافران این قـــطار بهایــیانی 

هستند که بـرای پناهــندگی به 

 روند.  ترکیه می

بهاییانی که از ایـــران به ترکیه 

آر ) سی اچ کنند تا با مراجعه و مدد دفتر یوان مسافرت می

UNHCR  به کشورهای دیگر پناهنده شوند، اصوالً به سه )

دلیل مشکالت اقتصادی، محرومیت از تحصیل و فشارهای امنیتی 

 روند. از ایران می

 مشکالت اقتصادی

ای از بهاییان به دلیل مشکالت اقتصادی از ایران  بخش عمده

روند. دلیل اصلی مشکالت اقتصادی بهاییان فشار  می

سیستماتیکی است که جمهوری اسالمی از همان ابتدای حیات 

ی  خود بر بهاییان وارد کرده است. فشار اقتصادی که با مصادره

ی امالک و اموال  اموال بسیاری از بهاییان آغاز شد. محاسبه

ی شصت از  بهاییان که در دهه

ســوی جمــهوری اسـالمی به 

های مختــلف مصـــادره  بهـانه

گذارد؛  اند سر به فلـــک می شده

این اموال شامل منازل، اماکن 

های کشاورزی و  تجاری، زمین

هــایی هــستند کــه یا  کارخانه

اند و یا  ها بهایی بوده صاحبان آن

ی بهاییان ایران  متعلق به جامعه

اند. امــوالی که اکنــون در  بوده

اختیار نهادهای مختلف حکومتی 

است و یا از سوی این نهادها به 

 اند. دیــگران فـــروخته شـــده

ی فشـار اقتصادی  دومین مرحله

 پناهندگی، راه حلی منطقی برای بهاییان؟

 فعال مدنی

 پویان مکاری 

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
ت

قلی
ا

 
ی

هب
مذ

ی 
ها

 

ای از بهاییان به دلیل مشکالت اقتصادی از ایران  بخش عمده
روند. دلیل اصلی مشکالت اقتصادی بهاییان فشار سیستماتیکی  می

است که جمهوری اسالمی از همان ابتدای حیات خود بر بهاییان وارد 
ی اموال بسیاری از بهاییان  کرده است. فشار اقتصادی که با مصادره

ی شصت از  ی امالک و اموال بهاییان که در دهه آغاز شد. محاسبه
اند سر به  های مختلف مصادره شده سوی جمهوری اسالمی به بهانه

های  گذارد؛ این اموال شامل منازل، اماکن تجاری، زمین فلک می
اند و  ها بهایی بوده هایی هستند که یا صاحبان آن کشاورزی و کارخانه

اند. اموالی که اکنون در اختیار  ی بهاییان ایران بوده یا متعلق به جامعه
نهادهای مختلف حکومتی است و یا از سوی این نهادها به دیگران 

اند. فروخته شده  
ی فشار اقتصادی بر بهاییان با تصفیه و اخراج بهاییان از  دومین مرحله

ی  مراکز اداری و دولتی آغاز شده است. در طول عمر سی و چند ساله
ی  جمهوری اسالمی هیچ فرد بهایی حق نداشته در بخشی از بدنه

های همکار با دولت فعالیت  دولت استخدام شود و حتی در شرکت
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بر بهاییان با تصفیه و اخراج بهاییان از مراکز اداری و دولتی آغاز 

ی جمهوری اسالمی هیچ  شده است. در طول عمر سی و چند ساله

ی دولت استخدام شود و  فرد بهایی حق نداشته در بخشی از بدنه

های همکار با دولت فعالیت کند. دولت نه تنها  حتی در شرکت

های مالی در اقتصاد ایران، بلکه  ی هزینه ترین مصرف کننده بزرگ

ی خانوارهای ایرانی  ی هزینه ترین بنگاه مالی و تزریق کننده بزرگ

به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است. اما همین دولت، تمام 

توانسته به بهاییان سود مالی یا اقتصادی برساند  ها را که می کانال

مسدود کرده است. در کنار این وضعیت محرومیت بهاییان از 

فعالیت در برخی از اصناف پردرآمد هم بر مشکالت اقتصادی 

بهاییان افزوده است. به عنوان مثال یک فرد بهایی حق ندارد در 

مشاغل مربوط به مواد غذایی فعالیت کند. همین مسئله، بهاییان را 

دهد.  درآمد سوق می  به صورت خودکار به سمت مشاغل کم

مشاغلی که نه تنها درآمد زیادی ندارند بلکه بهاییان را از روابط 

شان یاری دهد،  ها را در بهبود وضعیت مالی اجتماعی که بتواند آن

 (3)کند. محروم می

درآمد نیز همواره  اما این پایان کار نیست؛ در همین مشاغل کم

اند. بسته  های مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته بهاییان به بهانه

های بهاییان در شهرهای سمنان، همدان،  ی مغازه شدن گسترده

ی اماکن و یا نهادهای  بندرعباس، رفسنجان و ساری از سوی اداره

های  دیگر دولتی، در سه سال اول دولت حسن روحانی، تنها نمونه

کوچکی از این دست فشارها هستند. با تمام این اوصاف، 

ترین راه برای بهاییان، خروج از ایران و تالش برای زندگی  منطقی

ها، یعنی  در کشوری است که به یکی از اولین حقوق انسانی آن

 حق اشتغال احترام گذاشته شود.

 

 

 محرومیت از تحصیل 

و با شروع انقالب فرهنگی، بهاییان از تحصیل در  3128از سال 

های بعد و  های ایران محروم شدند. این محرومیت در سال دانشگاه

های مختلف و به طرق گوناگون  های مختلف به بهانه در دولت

های آنان به  . بسیاری از جوانان بهایی و خانواده دنبال شده است

کنند شانس خود را در کشورهای دیگر  همین دلیل سعی می

آزمایش کنند. در سی و چند سال گذشته، تنها راه مطمئن برای 

 (2)تحصیل جوانان بهایی، رفتن به کشورهای دیگر بوده است. 

 مسائل امنیتی 

تر فرد ایرانی از برخوردهای امنیتی صورت گرفته نسبت به  کم

های  خبر است. بازداشت  بهاییان از ابتدای انقالب تاکنون بی

های طوالنی مدت و حتی  ی بهاییان، تفتیش منازل، زندان گسترده

شد و  برای بهاییان امری عادی محسوب می 61ی  اعدام در دهه

روزها را به  هنوز بسیاری از بهاییانی که آن

روزها زندگی   خاطر دارند با ترسِ تکرار آن

ها و نزدیک به  کنند. تا جایی که ده می

بهایی در دوران جمهوری اسالمی  211

ی بهایی یافت  تر خانواده اعدام شدند و کم

شود که در آن یک فرد محبوس یا  می

حبس کشیده وجود نداشته باشد. البته 

هاست که دیگر بهاییان اعدام  سال

شوند، اما هنوز بسیاری از بهاییان، به  نمی

برند.  علت بهایی بودن، در زندان به سر  می

، تعداد 81به عنوان مثال در بهار سال 

نفر بوده است  337بهاییان زندانی در ایران 
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های  انقالب ایران، موج خروج بهاییان از ایران آغاز شد. در سال

آغازین انقالب به علت محرومیت بهاییان از داشتن پاسپورت، 

های غیرقانونی از مرز گذشته و خود  تعداد زیادی از بهاییان از راه

رسد جمهوری اسالمی در  رساندند. به نظر می را به پاکستان می

ی اول عمر خود تالش داشته تا ایران برای بهاییان به زندانی  دهه

بزرگ تبدیل شود. اما پس از آن تغییری آشکار در سیاست 

آید و نه تنها محرومیت بهاییان از داشتن  حاکمیت پدید می

شود بلکه به طرق مختلف بهاییان تشویق  گذرنامه برداشته می

شوند که از ایران خارج شوند و به کشورهای دیگر پناهنده  می

شوند. حتی در مواردی، برای جوانان بهایی که به علت مشکل 

بار  توانستند گذرنامه داشته باشند، پاسپورت یک سربازی نمی

 مصرف صادر شده است. 

ی جهانی بهایی  های مستمر جامعه از سوی دیگر به علت تالش

در نشان دادن تبعیض سیستماتیک موجود در ایران علیه بهاییان، 

آر در ترکیه، نرمش  سی اچ دفتر یوان

تری در مورد بهاییان از خود  بیش

چنین کشورهای  دهد. هم نشان می

ثالث یا مقصد پناهندگان نیز با 

دستی باز از بهاییان استقبال 

کنند. این مسئله باعث شده که  می

مدت اقامت بهاییان در ترکیه برای 

رسیدن به کشور مقصد از دیگر 

پناهندگان سیاسی و اجتماعی 

تر باشد. به عنوان مثال، تا  کوتاه

جویان  قبل از شروع موج اخیر پناه

از سوریه و دیگر کشورهای 

خاورمیانه، مدت اقامت پناهندگان 

بهایی در ترکیه برای رسیدن به 

ی  کشوری چون ایاالت متحده

امریکا، بین یک سال تا یک سال و 

نیم بود؛ زمانی که برای پناهندگان 

، یازده 82تا اردیبهشت  81ماه، از بهمن  2ی زمانی  و تنها در بازه

شهروند بهایی در شهر یزد به حکم دادگاه انقالب راهی زندان 

 شدند. 

در کنار این موارد، فشار تبلیغاتی حاکمیت در تلویزیون، روزنامه و 

های بهایی و فرزندانشان ادامه دارد و در یک  مدارس بر خانواده

سال گذشته در بسیاری از شهرهای ایران، بهاییان حتی برای به 

خاک سپردن اموات خود نیز با مشکالت زیادی از سوی نهادهای 

توان با اطمینان گفت  اند. با این اوصاف می امنیـتی مواجـه بـوده

که دلیل اصلی رفتن بهاییان از ایران، تبعیض سیستماتیک و فشار 

شده از سوی حکومت است که به سه شکل مورد اشاره  حساب 

 شوند.  نمایان می

اما با وجود سهم اصلی حاکمیت در این مسئله، مسائل اجتماعی 

تاثیر نیستند. ترس و اکراه بسیاری از ایرانیان از داشتن  نیز بی

ارتباط با بهاییان و داشتن دید غیرخودی به بهاییان همواره باعث 

تشدید فشار روانی بر روی بهاییان 

بوده است. از سوی دیگر به نظر 

رسد اگر تبلیغات منفی حاکمیت  می

ی بهاییان، خریداری  در زمینه

نداشته باشد، حاکمیت در اعمال 

 شود. فشار محدودتر می

که بسیاری از فعالین  با وجود آن

کنند که دید مردم  مدنی عنوان می

ایران نسبت به بهاییان در طی سی 

سال گذشته تغییر اساسی داشته، اما 

رسد این تغییر در دید  به نظر می

قشر متوسط شهرنشین روی داده و 

ی پایین دست جامعه  هنوز طبقه

دید منفی خود را نسبت به بهاییان 

 اســـــــت.  حفــــظ کــــرده

 پس از پناهندگی

همان طور که گفته شد پس از 

ی  های مستمر جامعه از سوی دیگر به علت تالش

جهانی بهایی در نشان دادن تبعیض سیستماتیک موجود در 

آر در ترکیه، نرمش  سی اچ ایران علیه بهاییان، دفتر یوان

چنین  دهد. هم تری در مورد بهاییان از خود نشان می بیش

کشورهای ثالث یا مقصد پناهندگان نیز با دستی باز از بهاییان 

کنند. این مسئله باعث شده که مدت اقامت  استقبال می

بهاییان در ترکیه برای رسیدن به کشور مقصد از دیگر 

تر باشد. به عنوان مثال، تا  پناهندگان سیاسی و اجتماعی کوتاه

جویان از سوریه و دیگر کشورهای  قبل از شروع موج اخیر پناه

خاورمیانه، مدت اقامت پناهندگان بهایی در ترکیه برای رسیدن 

ی امریکا، بین یک سال تا یک  به کشوری چون ایاالت متحده

سال و نیم بود؛ زمانی که برای پناهندگان سیاسی معموالً 

 سال است.  2تر و بین سه سال و نیم تا  بسیار طوالنی

چنین به علت جمعیت باالی بهاییان ایرانی و تشکیالت  هم
دیگر  بهایی در ترکیه، بهاییان تا حدودی از حمایت یک

ای که برای تحمل فشار اقتصادی و  شوند. مسئله برخوردار می
 روانی موجود در ترکیه، بسیار تاثیرگذار و مفید است.
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سال  2تر و بین سه سال و نیم تا  سیاسی معموالً بسیار طوالنی

 است. 

چنین به علت جمعیت باالی بهاییان ایرانی و تشکیالت بهایی  هم

دیگر برخوردار  در ترکیه، بهاییان تا حدودی از حمایت یک

ای که برای تحمل فشار اقتصادی و روانی موجود  شوند. مسئله می

 در ترکیه، بسیار تاثیرگذار و مفید است. 

اما شرایط بهتر پناهندگان بهایی نسبت به دیگر پناهندگان نباید 

ای برای  باعث این برداشت اشتباه شود که بهاییان راه ساده

چنان با بسیاری از  ها هم پناهندگی به کشورهای دیگر دارند. آن

مشکالتی که به همان دلیل مجبور به ترک ایران شدند، دست به 

ی اقامت در ترکیه آن هم حداقل به مدت یک  اند. هزینه گریبان

ای کمرشکن است. از سوی دیگر اگرچه به  سال و نیم، هزینه

تازگی حق کار در ترکیه برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده 

چون  است اما بسیاری از پناهندگان بهایی به دالیل متعدد، هم

توانند از این حق استفاده کنند و به همین  سایر پناهندگان، نمی

ی زندگی خود برای مدت اقامت در ترکیه  دلیل باید از سرمایه

ها را از گذشته  هزینه کنند، که این مسئله وضعیت اقتصادی آن

کند. از سوی دیگر کشور مقصد نیز نقش تعیین  تر می ضعیف

ها خواهد داشت که قطعاً بحران  ای در وضعیت اقتصادی آن کننده

و یا دستکم مقرری -اقتصادی جهانی، عدم پرداخت مقرری 

ها برای رسیدن  ن شود آ به پناهندگان و بیکاری باعث می -مناسب

به وضعیت مناسب اقتصادی راه درازی 

 در پیش داشته باشند. 

در مورد معضل محرومیت از تحصیل نیز 

جوانان بهایی که به این علت از ایران 

شوند در دوران اقامت در ترکیه  خارج می

ی تحصیل محروم هستند،  باز هم از ادامه

توانند به صورت  ها در این مدت نمی آن

رسمی تحصیل کنند. از سوی دیگر چون 

شهرهای تعیین شده برای پناهندگان 

شهرهایی با امکانات پایین هستند، مراکز 

مناسب تحصیلی نیز در این شهرها یافت 

شوند. با رسیدن این پناهندگان به کشور مقصد نیز مسائل  نمی

فراوانی چون مدرک تحصیلی، یادگیری زبان و موارد دیگر باعث 

شوند که این جوانان چندین سال از جوانان هم سن و سال  می

 خود در تحصیل عقب بمانند.

جا این سوال مطرح است که چرا باید در ایران، فشار بر یک  در این

قدر باال برود که ایشان در طول سه دهه، با ناامید  اقلیت مذهبی آن

کارهای زیادی را برای  شدن از حاکمیت و شهروندان ایرانی، راه

 خروج از کشور مهیا کنند؟ 

های مختلف سیاسی و مدنی در ایران، با  از سوی دیگر، چرا گروه

ها  توجهی به مسائل بهاییان، به فشار روانی اعمال شده بر آن بی

دامن بزنند؟ و چرا با وجود تالش مستمر فعالین مدنی بهایی، هنوز 

کار مشخصی برای حل معضل  های سیاسی و مدنی، راه گروه

 بهاییان ندارند؟ 

 

 ها: پانوشت

شوند که با وجود فشار  قطعا مانند بسیاری دیگر از جوامع، بهاییانی پیدا می -3

یابند. اما وجود افراد   اند به موفقیت مالی دست و تبعیض مضاعف توانسته

 استثنا دلیلی بر رد تبعیض اقتصادی موجود علیه بهاییان نیست.  

اندازی، دانشگاه بهاییان  ی بهاییان ایران اقدام به راه ، جامعه3166از سال  -2

کرد. با وجود موفقیت این دانشگاه، آموزش جوانان بهایی در مقطع 

گاه نتوانست درمانی برای معضل محرومیت از  دانشگاهی، این دانشگاه هیچ

 تحصیل بهاییان باشد.
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داستان پناهندگی در ایران، از پناهندگی سیاسی تا پناهندگی 

اجتماعی، داستان طول و درازی است. داستانی که از تالش 

ایرانیان برای زیستی بهتر و نجات از خطر حکایت دارد. از عصر 

استبداد صغیر و خروج برخی نخبگان برآمده از پس انقالب 

ی ایران که از استبداد صغیر محمدعلی شاهی به دول  مشروطه

ها که بسیاری درپی استبداد  دیگر پناهنده شدند تا عصر پهلوی

سیاسی پهلوی پدر و پسر، از خانه و کاشانه گذاشتند و کشورهای 

 دیگری را به عنوان خانه برگزیدند.

و با استقرار نظام جمهوری اسالمی این  27پس از انقالب بهمن 

سیر رو به فزونی گذاشت. سیری که سرانجام و امروز، در 

ی چهارم پس از انقالب موجب شده است که بر  های دهه سال

اساس آمارهای رسمیِ خود جمهوری اسالمی در حدود پنج 

میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور زندگی کنند. این آمار البته 

ها و آمارهای بخش کنسولی جمهوری اسالمی استخراج  از پرونده

شده است و قطعاً با توجه به آمار پناهندگان ایرانی که هیچ 

های ایران در سراسر جهان ندارند، عدد  ای در کنسولگری پرونده

 بسیار بیش از این رقم خواهد بود. 

اما این همه ایرانی از کدام مرزها از کشور خارج شدند؟ این میزان 

عظیم پناهنده چگونه و از کدام سو توانستند ایران را ترک گویند و 

ی امریکای شمالی و یا استرالیا  به زندگی در اروپا، کشورهای قاره

برسند؟ سوال هم سهل است هم ممتنع. کشورهای بسیاری در 

گیرند. از پاکستان تا مالزی و افغانستان و حتی هند.  لیست قرار می

اما یک کشور همیشه و از همان روزهای اول پیروزی انقالب 

 کریدور خروج ایرانیان از وطنشان بوده است؛ کشور ترکیه.

گذشت “  بازرگان”از شاپور بختیار که به تعبیر کنایه آمیزی از مرز 

تا اکثر فعاالن و رهبران چپ همه از ترکیه خارج شدند. تنها با 

توان  زاده و یا نسیم خاکسار می هایی چون رضا عالمه نگاه به نام

فهمید که بسیاری از این فعاالن ترکیه را راهی برای خروج از 

 61ایران و فرار از فضای پلیسی و فشارهای پس از خرداد 

برگزیده بودند. در کنار ایشان سلطنت طلبان و بازماندگان نظام 

پیشین ایران پایگاهی بسیار قوی در ترکیه داشتند. تنها به عنوان 

نمونه بهرام آریانا )حسین منوچهری( از افسران عهد پهلوی دوم 

در ترکیه نیروی نظامی مسلح در اختیار  3161حتی تا اوایل سال 

داشت. این نیروها در شهرهای آنکارا و استانبول، با فراغ بال به 

رتق و فتق امور نیروهای خود در گاه خروج از کشور مبادرت 

کردند و البته حضور نیروی نظامی متعلق به رژیم پیشین یک  می

گرفت که نخست  کشور در کشور همسایه در حالی صورت می

رسماً حضور این نیروی مسلح  3161وزیر وقت ترکیه در دی ماه 

 در خاک خود را تکذیب کرد.

زاده در فیلمی با عنوان  ده سال بعد از انقالب ایران رضا عالمه

به تشریح وضعیت این پناهندگان که “  میهمانان هتل آستوریا”

ها از قوانین مذهبی نظام  عموماً تصفیه شدگان نظام پیشین، فراری

پردازد و  جدید و نیروهای سیاسی مبارز با گرایش چپ بودند، می

 کند. وضعیت هر کدام را جداگانه در این فیلم بازشناسی می

ترکیه یک سال پس از انقالب ایران سومین و آخرین کودتای 

خود را در وضعیت جمهوری شده تجربه کرده است. وضعیت کودتا 

 3886و یا  3882های  و اوضاع نظامی این کشور حتی تا سال

ی شاهدان حضور نظامیان تا آن  کند و به گفته ادامه پیدا می

ها امری محسوس بوده است. در چنین شرایطی ترکیه با  سال

شود که بسیاری از ناراضیان و یا جوانان  ای مواجه می همسایه

جویای تحصیلش در حال خروج از کشور هستند و بسیاری از 

ایشان به دنبال پناهندگی و یافتن محلی برای زندگی بهتر به 

ها از حضور پناهندگان ایرانی  اند. گزارش بیرون مرزهای ایران آمده

 ترکیه؛ بیش از سه دهه کریدور خروج

 فعال حقوق بشر

 علی کالئی
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های شهرهای اصلی ترکیه به مانند استانبول حکایت  در هتل

آمدند و  های آن می ها به مقابل درب کند که قاچاقچی می

ها را  کردند تا آن های از کشور خارج شده ایشان را دوره می جوان

به کشوری ثالث و امن برسانند. این در شرایطی بود که نیروی 

امنیتی یا همان پلیس پس از کودتا، در وضعیت حکومت نظامی یا 

کند. در این  های زیادی را بر مردم تحمیل می شبه نظامی کنترل

وضعیت ارمنی بودن و کرد بودن در این حکومت خود مصیبتی 

ها شرایط  مضاعف است و شرایط برای اتباع خارجی و حتی ترک

 شد. ای محسوب نمی ساده

در چنین شرایطی مسعود مافان، از فعالین سازمان فداییان اقلیت 

شود و به ترکیه  از کشور خارج می 3161در آخرین روزهای سال 

ها چه در تشریح شرایط  چه پس از این در باب این سال آید. آن می

آید، به نقل از این فعال  و چه در بخش حقوق پناهندگان در پی می

 اهل قلم ساکن سوئد است.

های حضور در خاک ترکیه تا رفتن او  گزارش مسعود مافان از ماه

های سیاسی از تمامی  به کشور سوئد، حاکی از فعالیت شدید گروه

جریانات، از مجاهد تا فدایی در خاک ترکیه از سویی و حضور 

بسیار زیاد ایرانیان خارج از ایران و در ترکیه از سویی دیگر است. 

مسعود مافان از حضور عواملی چون آرمان گرایی، امید و 

کارپذیری فوق العاده در میان ایرانیان جوان دانشجو و سیاسی تازه 

ها  از کشور خارج شده و فعالین سیاسی در برون مرز در آن سال

 گوید. می

قطعاً در یک مقال کوتاه امکان بررسی تمامی نیروهای سیاسی که 

اند وجود ندارد. پس بگذارید پرشی  به ترکیه جهت پناهندگی آمده

ی  ی دهه های اولیه ی شصت و سال بکنیم به روزهای پس از دهه

ی شصت گذر کرده و درد  ی ایران از کشتارهای دهه هفتاد. جامعه

را بر جان و دل دارد. بنیانگذار نظام  67و داغ و زخم کشتار 

اش رفته و  جمهوری اسالمی به تعبیر خود به سوی جایگاه ابدی

ایران پساجنگ روزگار دیگری را با خود دارد. گام به گام زندانیان 

ها و کشتار بزرگ جان  ی شصت و آنانی که از اعدام سیاسی دهه

 شوند.  اند، آزاد می سالم به در برده

ها، موج دیگری از خروج زندانیان سیاسی آزاد شده از  با این آزادی

ی  گرای دهه گیرد. آناهیتا رحمانی، از زندانیان چپ ایران شکل می

های جمهوری  را در زندان 71تا  62های  شصت است که سال

ی  اسالمی از سر گذرانده است. او در ارتباط با اتحادیه

های ایرانی بازداشت شده بود. همسر خانم رحمانی نیز  کمونیست

 ی شصت در زیر شکنجه جان باخت. در دهه

شود و مدت دو  از ایران خارج می 3173آناهیتا رحمانی در سال 

هایی که در  کند. فضایی که او از سال سال را در ترکیه سپری می

کند، فضایی است به تعبیر ایشان اسفناک  ترکیه بوده ترسیم می

که در آن برخی افراد به دلیل فشارها، عدم امکانات و طوالنی 

های  کنند. فضایی است که بیماری ها خودکشی می شدن پروسه

کند. البته در  روحی و جسمی برای فعالین در آن مقطع بروز می

مقابل چنین رویدادهایی خانم رحمانی از شورای پناهندگان در 

گوید که کل  شهیر، سخن می شهر محل اقامت خود، اسکی

داده و تقسیم کاری نیز برای پناهجویان  پناهندگان را پوشش می

کند  ایجاد کرده بود. در واقع ایشان وضعیتی دوگانه را روایت می

که از سویی یاس و ناامیدی بر بخشی از پناهندگان سایه افکنده و 

از سویی دیگر توان و خواست و تالش برای کار جمعی و 

نهادسازی در میان ایرانیان پناهنده از سیاسی تا غیر سیاسی هنوز 

های دیگر این نوشتار از آن  شود. نقلی که در قسمت مشاهده می

گرای ساکن کانادا  شود، همه از این فعال چپ ها روایت می سال

 است.

 76ی ایام اصالحات و خرداد  گذرد و روزگار به کناره ها می سال

رفت و اکثراً تصور  رسد. روزگاری که انتظار تحولی بنیادین می می  مسعود مافان
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ی پناهنده نشین وان را کامالً به  ی بزرگ دوم شرایط منطقه زلزله

ها وضعیت رسیدگی  هم ریخت. نکته اینجاست که بنا به گزارش

ها حاکی از  ها در این مقطع فاجعه بار بوده است. روایت به پناهنده

، -ی اول و دوم حد فاصل زلزله -روز 38این است که حتی تا 

زدگان و  زدگان نیامده و تنها خود زلزله هیچ نهادی به کمک زلزله

ها در  اند. وضعیت پناهنده مردم بودند که به همدیگر یاری رسانده

بایست با  تر بوده است. چه ایشان می این میانه بسیار سخت

ی پلیس از شهر خارج شوند و پلیس شهر نیز به سختی به  اجازه

داده است. حامد کاووسی، فعال سابق  ی خروج می ایشان اجازه

دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس که به صورت قاچاق 

به ترکیه آمد، یکی از ساکنین وان در زمان حادثه و  81در شهریور 

ی  یکی از قربانیان این بالی طبیعی است. روایت او و روایت بقیه

زدگان پناهنده در آن سال حکایت از ساخت خانه با پتو در  زلزله

ی  ها پس از زلزله سرمای پاییزی وان دارد. حتی بر اساس گزارش

دوم نیز، مرکز سازمان ملل مستقر در وان تنها با خرید بلیطی 

فرستد و هیچ کمک  ها ایشان را به خارج از شهر می برای پناهنده

های  هایی از برخی کمک کند. تنها گزارش ها نمی دیگری به آن

های حقوق بشری در خاطرات  بشر دوستانه از سوی برخی سازمان

 برخی از زلزله زدگان ثبت شده است. 

روایت دردناکی در این میان شنیده شده است که نشان از دور 

کردند که این بار کشتیبان را سیاستی دگر آمده و امواج رنج و  می

فشار حقوق بشری و سلب آزادی به ساحل آرامشی رسیده است و 

شود. اما خیلی زود این  دوران سختی به پایان خود نزدیک می

و  78تا تیرماه  77های سیاسی پاییز  بازد. از قتل تصور رنگ می

ها و بگیر و بندهای بعد از  ی کوی دانشگاه و بعد بازداشت فاجعه

گیرند و سعید مرتضوی  های دشمن لقب می آن. مطبوعات پایگاه

به عنوان قصاب مطبوعات ایران به تعطیل کردن مطبوعات و 

گرفتن و زندانی کردن فعاالن مطبوعاتی و روزنامه نگاران 

ی گشایشی  و دور دوم خاتمی نیز آغاز کننده 81پردازد. سال  می

نیست و  اینجاست که موج دیگر مهاجرین را اهل قلم و 

مطبوعات و یا فعالین دانشجویی و مدنی نسل جدید نمایندگی 

 کنند.  می

از ایران خارج  3181امیر عزتی روزنامه نگار است. در شهریور ماه 

ماه تا انتقال و زندگی در کشور فنالند در  21شود. به مدت  می

شود، همه بر اساس  ها روایت می چه از این سال ماند. آن ترکیه می

گر  تجربیات دقیق این روزنامه نگار است که با نگاهی تحلیل

گر روزهای زندگی خود و دیگر پناهندگان در آن  گر و نظاره روایت

 ایام بوده است.

های ظهور دولت اسالم  شمسی سال 81ی  های ابتدایی دهه سال

گرایان در ترکیه است. روزگاری است که میان دولتین ترکیه و 

ی  ایران قراردادهای بین المللی در حال بسته شدن هستند و رابطه

شود.  تر می ایشان با حکومت جمهوری اسالمی نزدیک و نزدیک

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه در عصر  61ی  تر در دهه پیش

ی  محمود احمدی نژاد، سفیر ایران در ترکیه بوده است و زمینه

های بسیاری را در ترکیه فراهم آورده است. دورانی که  بحران

ی حاکمیت  پناهندگان و مخالفین سیاسی ایرانی که از سیطره

ای از تهدید و امکان  اند در سایه جمهوری اسالمی فراری شده

 کنند.  برخورد نیروهای امنیتی ایران، در ترکیه زندگی می

ها، مردم و  اما سال سختی برای پناهنده 81ی  آغازین سال دهه

به  2133، اکتبر 3181ی سنگین پاییز  دولت ترکیه است. زلزله

 آناهیتا رحمانی / عکس از شهروندروز  38در مقیاس ریشتر در مقطع اولیه و بعد از  7.3بزرگی 
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ی خود دارد.  شدن یک نهاد بشردوستانه از اهداف اولیه

کنند که در وضعیتی که  های ایرانی در آن سال روایت می پناهنده

ها برای دریافت  مستقر شده و پناهنده  هالل احمر ایران در منطقه

کنند، هالل احمر ایران با این استدالل  کمک به ایشان مراجعه می

کند و فرد کمک خواه باید حتما پاسپورت  که به پناهنده کمک نمی

ایرانی داشته باشد، از کمک به هموطنان پناهنده خودداری 

 کند.  می

ی وان و با وجود تخریب این منطقه به دلیل زلزله اما  پس از زلزله

چنان متاثر از  چنان پناهجو پذیری ترکیه ادامه دارد. فضا هم هم

و ملتهب است و در این التهاب فضا و  88انتخابات خرداد 

برخوردهای امنیتی جمهوری اسالمی، بسیاری از فعالین و 

گردند تا تنور موج عظیم ورود  معترضین مجبور به هجرت می

چنین شرایطی است که  ، داغ بماند. هم88ایرانیان به ترکیه پس از 

برخی زندانیان و فعالین دانشجویی قدیمی نیز با پایان احکام از 

شوند و با توجه به خطر برخورد و بازداشت به دلیل  زندان آزاد می

گیرند.  ها فعالیت در و بیرون زندان راه تبعید را در پیش می سال

بهروز جاوید تهرانی، فعال سابق دانشجویی و فعال حقوق بشر 

های بسیاری از عمر خویش را در  ساکن استرالیا که سال

 83های جمهوری اسالمی سپری کرده است نیز در بهار  زندان

ی جدیدی  شود. خروجی که به مرحله ناچار به خروج از کشور می

از زندگی این فعال سابق دانشجویی و فعال حقوق بشر بدل 

گردد. جاوید تهرانی اما افزایش قیمت دالر در این مقطع برای  می

چنین از  پناهجویانی که مورد حمایت مالی خانواده هستند و هم

گوید و این دو عامل را موجب آزار  ها سخن می بالتکلیفی پناهنده

 داند. و بدحالی این قشر می

کند. حتی شش سال پس از خرداد  چنان ادامه پیدا می این روند هم

چنان سیل خروج فعالین و شهروندان ایرانی از کشور  نیز هم 88

برای پناهجویی ادامه دارد. این در شرایطی است که حضور تعداد 

ی جنگ در این  زیادی از مردم سوریه را با اوج گیری و ادامه

کشور در ترکیه شاهد هستیم. حضوری که با افزایش تعداد 

ها نیز  ها و روندهای مربوط به پرونده پناهجویان، طول پروسه

شود. شرایط فعلی از پرازدحام ترین روزگاران ترکیه  تر می طوالنی

ی  از باب حضور پناهجویان در این کشور است که برای همه

 ایشان مشکل و مسئله ایجاد کرده است.

اما عالوه بر وضعیت کلی ذکر شده، محورهای بسیاری هستند که 

های مختلف در ارتباط  های اخیر بتوان از فعالین دوره در طول سال

ها پرس و جو کرد؛ از وضعیت و شرایط پناهندگان تا حقوق  با آن

ها. اما در اینجا تنها به تیترهای زیر بسنده شده و تالش  آن

ای  های مختلف، نگاهی مقایسه شود تا با روایت مسایل از دوره می

های مختلف می توان  صورت گیرد. چه با دیدن این سیر در دوره

تر از شرایط این کریدور همیشگی خروج ایرانیان  به فهمی دقیق

 رسید.

 ی خروج از کشور نحوه

گوید که به  می 61ی  مسعود مافان، خارج شده در ابتدای دهه

روز در  2شب و  2ی حضور  صورت قاچاق خارج شده و تجربه

برف و سرمای اسفندماه مرزهای ایران و ترکیه را دارد. خروجی 

که عالوه بر عبور قاچاق به همراه پاسپورتی صورت گرفته که آن 

روزها به پاسپورت ایتالیایی معروف بوده؛ پاسپورتی جعلی که چاپ 

ی  شد برای جایی ویزا گرفت. اما پس از دهه ایتالیا بود و با آن نمی

تواند با پاسپورت  شصت و در عصر خروج آناهیتا رحمانی، او می

رسمی خود از کشور خارج شود. گرچه بسیاری نیز در آن زمان 

بودند که رنج کوهستان و سرما و خطر فرار به صورت قاچاق از 

خریدند. داستان خروج قاچاق از کشور اما  کشور را به جان می

ی  های دهه همیشه در جریان بوده است و حتی در آغازین سال

، امیر عزتی روزنامه نگار نیز در تابستان راه کوه و قاچاقبر را در 81

رساند. راه قاچاق و مرزهای  گیرد و خود را به ترکیه می پیش می

 88چنان باز است. شرایطی است که خیزش  شمال غربی ایران هم

روی داده و طیف عظیمی از فعالین راه ترکیه را برای پناهندگی در 

اند. عموم فعالین برای خروج از ایران راه خروج قاچاق  پیش گرفته

های  ها را در کوه ها و روزها و شب گیرند و ساعت را در پیش می

گذرانند تا وارد ترکیه شوند. برخی نیز با پاسپورت  مرزی می

ها چه از راه قاچاق و چه  آیند. ترکیه انگار در تمام این سال می

قانونی مسیر آمدن پناهجویان بوده است و تجربیات تکرار اندر 

 تکرار است.
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تواند برای پناهجو بسیار مشکل ساز باشد. عمرهایی  همین امر می

های طوالنی چندین ساله در برزخی به نام ترکیه  که در این پروسه

“ زندگی”شود تا افراد با رسیدن به کشوری سوم، به  خرج می

“ زندگی”توان فکر کرد.  می“  گذر”بیاندیشند. در برزخ تنها به 

برای روزگاری است که بدانی در جایی هستی. بالتکلیفی و تعلیق 

 تواند برای انسان کشنده باشد. می

 امنیت پناهندگان و ایران

های اولیه پس از پیروزی انقالب حضور نیروهای امنیتی  در سال

گیر بوده است. امری که در فیلم  ایران در ترکیه بسیار چشم

زاده نیز به شدت مشهود  ی رضا عالمه“میهمانان هتل آستوریا”

 است. 

ها توسط نیروهای امنیتی نظام جدید  افراد بسیاری در آن سال

ایران دزیده شده و به ایران برده شدند. اسامی بسیارند. اما تنها در 

دو مورد یکی از فعالین سازمان مجاهدین خلق که از انگلستان به 

شود  آید دزیده و به ایران برده می اش می سوریه برای دیدار خانواده

چنین یکی از فعالین سازمان فداییان خلق اکثریت نیز در  و هم

های ایران  ای نزدیک به مرز ایران ربوده شده و سر از زندان منطقه

ها بسیار قوی است. اما تنها شایعه  آورد. شایعه در این سال در می

نیست. واقعیت این است که ارتباط 

امنیتی رژیم جدید ایران با نیروهای 

امنیتی کشورهای همسایه شرایط را 

برای فعالین و پناهندگان ایرانی 

باالخص سیاسیون سخت و سنگین 

 کند. می

این امر انگار به سنت ثابت حاکمیت 

شود. روایت  ایران پس از آن تبدیل می

ی هفتاد، یعنی  های ابتدایی دهه سال

عصر پساخمینی و آغاز زعامت هاشمی 

بر دولت و به تبع آن بر دستگاه 

اطالعاتی نیز روایتی ترسناک است. 

گزارشات از تهدید شدن پناهندگان 

 ی پناهندگی پروسه

های اولیه برای فعالین سیاسی به مانند  ی پناهندگی سال پروسه

ی سریعی بوده است. کل پروسه به مدت سه  مسعود مافان، پروسه

گیرد و در این راه مافان با رئیس وقت سازمان ملل  ماه انجام می

کند. دیداری که به پیشنهاد او برای رفتن مافان  در آنکارا دیدار می

شود. یک ماه و نیم از این زمان به مصاحبه و  به سوئد ختم می

 طی شدن روال اداری سفارت سوئد در ترکیه سپری شده است. 

های پناهندگی میانگین یا عدد  ی شصت پروسه اما پس از دهه

ی هفتاد آناهیتا رحمانی در  های ابتدایی دهه ای ندارد. در سال ویژه

کند. گرچه او مورد  عرض یک ماه قبولی یوان خود را دریافت می

گوید که  خواند. خانم رحمانی از افرادی می خود را استثنایی می

ی  ی اولیه اند و هنوز نوبت مصاحبه بیش از دو سال در ترکیه بوده

نیز  81ی  های دهه ایشان نیز فراهم نشده بود. اما در آغازین سال

کردند.  های گاه کوتاه مدتی را در ترکیه طی می فعالین پروسه

ی  روزنامه نگاری چون امیر عزتی عدد شش ماه را برای پروسه

کند. عددی که برای پناهندگان آن  سازمان مللی خودش ذکر می

ها منطقی و مطابق با واقع بود. گرچه گام بعدی یعنی  سال

انجامید.  ی کشوری گاه بیش از یک سال نیز به طول می مرحله

ی اخذ قبولی در اوایل  زمان پروسه

نیز همچنان بر همان مدار  81ی  دهه

زند و  شش تا هفت ماه دور می

چنان تغییر محسوسی ندارد. اما با  هم

تر شدن پناهجویان سوری،  بیش

تر شده است.  ها طوالنی پروسه

ای  ها با فاصله های پیش مصاحبه زمان

یک سال و نیم تا دو سال از زمان ثبت 

شود و حتی پلیس شهرها  نام داده می

ماه میان اعالم حضور فرد  8نیز گاه تا 

در شهر و ثبت نام او که منجر به 

گرفتن کارت شناسایی یا همان 

 امیر عزتیاندازد که  کیملیک شود، فاصله می
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ای  آمد و پناهنده گوید. تهدیداتی که گاه به عمل در می سخن می

چنین شاهدان  شد. هم تحویل حکومت جمهوری اسالمی داده می

اند که حتی بدون تهدید و به ناگاه در  عینی مواردی را روایت کرده

ای با همکاری پلیس ترکیه توسط نیروهای  آن عصر، پناهنده

 شد.  امنیتی ایران ربوده می

در  71و  68های  رحمان نجات، از رهبران حزب کومله که در سال

ترکیه پناهنده بود، روایت یکی از این حوادث امنیتی را بازگو 

ی ایرانی  پناهنده 611جزو  71گوید که او در سال  کند. می می

بوده که با هماهنگی نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران و 

دولت ترکیه، در شرایط دیپورت شدن و تحویل به نیروهای امنیتی 

ی حریت  جمهوری اسالمی قرار گرفته بودند که خبر آن به روزنامه

کند که خودش در بین  ترکیه هم رسید. آقای نجات تعریف می

ی سیاسی ایرانی وابسته به احزاب سیاسی مختلف  پناهنده 312

اعم از کومله، دموکرات، فداییان خلق و راه کارگر بوده است که با 

-محل اقامت ایشان-ای از پیش طراحی شده، از شهر آنکارا توطئه

های مرز کشانده شدند و در  ی دو اتوبوس، تا نزدیکی ، به وسیله

ها و  نهایت در شهر اوزالپ ترکیه، پس از آگاهی رانندگان اتوبوس

دخالت مردم ترکیه و سپس ورود مسئول امنیت یوان در ترکیه، 

 شوند به آنکارا بازگردند. موفق می

های بعد نیز ادامه پیدا  چنان در سال فضای سنگین امنیتی هم

های ترس و فشار بر  نیز سال 81ی  های ابتدایی دهه کند. سال می

تر شدن روابط حکومت ایران و ترکیه  پناهندگان است. با نزدیک

ی  کند. به گفته ها ادامه پیدا می ها تهدیدها و ربایش در این سال

دو فقره از همین -یکی 82تا  81های  امیر عزتی، در مقطع سال

گوید که این اعمال قطعاً با  موارد اتفاق افتاده است. او می

 گرفت. هماهنگی ارتش و دولت ترکیه انجام می

ی ما اما هیچ  مورد مصاحبه 81ی  های ابتدایی دهه شاهد سال

تالشی برای دزدیدن و یا بردن فعالین از خاک ترکیه را به خاطر 

دار  داند. حتی فعالین استخوان ندارد و امری را عملیاتی شده نمی

خوانده و “  بیخود”تازه خروج کرده از کشور نیز تهدیدها را 

 گویند که نباید نگران بود.  می

البته مرگ پر ابهام سید جمال حسینی )اسفندیار بهارمس(، از 

 3181بنیانگذاران مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در سال 

ای است که داغ بر داغ  خود حکایت دیگری است و هنوز خاطره

 افزاید. می

 ی حضور در خاک ترکیه هزینه

ی حضور پناهندگان ایرانی در خاک ترکیه  در روزهای اولیه

ای، هرچند  گزارشی از دریافت هزینه نشده و حتی یوان هزینه

بسیار محدود، را هم به پناهندگانی که به لحاظ مالی در مضیقه 

تر از یک دهه بعد انگار قوانین در  پرداخته است. اما کم بودند، می

گیرد. بحث پولِ خاک به  ترکیه سمت و سویی دیگر به خود می

شود و البته گویا ابتدا برای کسانی اجرایی  دولت ترکیه مطرح می

شود که مورد ارائه شده ایشان توسط سازمان ملل رد شده  می

تر و با عنوان  های بعد، با مقداری بیش است. این پول در سال

ای که ترکیه را به عنوان گذرگاه برگزیده  ی اقامت پناهنده هزینه

کند. گرچه امکان این مسئله نیز وجود داشته  است، ادامه پیدا می

که بخش و یا تمام این هزینه با صحبت و مذاکره با پلیس، 

و طبق قوانین جدید،  81ی دهه  های اولیه بخشیده شود. در سال

این مسئله مرتفع شده و دیگر از این بابت پولی از پناهجویان اخذ 

 شود. نمی

 حق درمان

سیستم پزشکی ضعیف  3881ی پس از کودتای  های اولیه در سال

شد  تر به صورت محدود و خصوصی اداره می و قدیمی ترکیه بیش

 شد. و بنابراین برای درمان از پناهندگان وجه درمانی اخذ می

تر از یک دهه بعد و بنا بر گزارشات حق درمان بدون هزینه  اما کم

شود و البته این حق تنها  برای پناهندگان به رسمیت شناخته می
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 82های  شوند. اما انگار از سال مقطع تحصیالت تکمیلی مواجه می

توانند در  شمسی با قانونی جدید پناهجویان می 3181یا 

های ترکیه درس بخوانند. نگارنده خود پناهجویانی را  دانشگاه

شناسد که در مقطع دکتری در این کشور ثبت نام کرده و در  می

 حال تحصیل هستند.

 برخورد پلیس ترکیه

بسیار خشن  3881های پس از کودتای  رفتار پلیس ترکیه در سال

چنان و در تمام این  گزارش شده است. این رفتار پلیس ترکیه هم

گیری و  ادامه دارد. سخت 71ی  های آغازین دهه ها تا سال سال

خشونت ویژگی بارز پلیس ترکیه به عنوان نمایندگان دولت ترکیه 

شمسی و با آغاز  81ی  در مواجهه با پناهندگان است. در دهه

و تالش ترکیه برای پیوستن به   –اردوغان–دولت اسالم گرایان 

ی اروپایی، ترکیه تالش کرد قوانینی را در کشور خود  اتحادیه

حاکم کند که قدری هم به استانداردهای اروپایی نزدیک باشد. 

ها بود. نیروی  ها یکی از این گام فسادزدایی پلیس هم در این سال

کند و نیروهای خشن،  ها شروع به تعدیل می پلیس در این سال

ی سطوح پایینی پلیس  رشوه بگیر و فاسد تا حد زیادی از چهره

شود؛ گرچه این مسئله هیچ گاه به صفر نرسید. تا  ترکیه حذف می

هایی از رفتار خشن پلیس با پناهندگان تا سطح  پیش از آن گزارش

ضرب و شتم و توهین وجود دارد که گاه کار به شکایت پناهجو از 

ای  کشد. که البته در مقابله با فعال رسانه پلیس بابت رفتارش می

ای مسئله را حل و  ایرانی، پلیس برای عدم ایجاد سروصدای رسانه

ی قابل توجه آن است که حتی در شهری  کند. نکته فصل می

چون وان که اکثریتی کرد نشین دارد، حضور نیروهای دولتی ترک 

در ادارات و پلیس کامالً محسوس است و همین جماعت و 

دادند. در  خانواده هایشان بخشی از جمعیت شهر وان را تشکیل می

اما دیگر از آن پلیس تند و خشن  81ی  های ابتدایی دهه سال

ها از  خبری نیست و برخوردها معمولی است. حتی گزارش

 همکاری و کمک پلیس ترکیه نیز حکایت دارد.

 تقسیم شهرها

های ابتدایی پس از انقالب و پس از کودتای ترکیه تقسیم  در سال

شود که از سازمان ملل برای مورد خود  شامل حال کسانی می

اند. البته این کمک و میزان فراگیری آن  قبولی را دریافت کرده

های بعدی نیز تنها  بسیار محدود اعالم شده است. در سال

ی بسیار کمی برای درمان از سوی سازمان ملل پرداخت  هزینه

ی درمان را خود پناهنده باید تقبل کند.  شود و بخشی از هزینه می

نیز گزارش ها حاکی از حذف همان  81ی  ی دهه های اولیه از سال

حداقل پرداختی توسط پناهجویان و درمان رایگان برای ایشان 

هزینه در  های حاکی از امکان درمان کم یا بی است. گزارش

های شهرهای ترکیه و یا انجام تمامی آزمایشات و  بیمارستان

 چکاپ کامل بدن، قابل توجه است.

 حق کار

ی حضور ایرانیان به عنوان پناهنده در خاک  های اولیه از سال

ی کار سیاه مطرح بوده است. داستان کار سیاه در  ترکیه مسئله

شمسی نیز ادامه دارد و حتی موارد  71ی  های ابتدایی دهه سال

بسیاری از کار سیاه و عدم پرداخت حقوق کارگر پناهنده توسط 

هایی با مزد  صاحب کار اهل ترکیه مشاهده شده است. کار کردن

های زخمی که حتی زمانی پول و  های گرسنه و دست کم، شکم

رفته است. این مسئله  کارمزدشان توسط کارفرما به تاراج می

که اخیراً  رغم این های بعدی و تا امروز)علی چنین در دهه هم

اند( نیز ادامه پیدا  پناهندگان امکان کار قانونی در ترکیه را یافته

 گیرند.  کنند و پول کمی می کند؛ پناهندگانی که کار سیاه می می

 حق تحصیل

کند که در صورت وجود مدارک هویتی  مسعود مافان روایت می

برای پناهنده، امکان تحصیالت عالیه برای او وجود داشت و امری 

چنان وجود داشت  غیر قابل تصور نبود. پس از آن نیز این حق هم

ها و  شمسی، هم فرزندان پناهنده 71ی  های ابتدایی دهه و در سال

هم خود ایشان امکان ادامه تحصیل داشتند و البته این به آن 

ی دانشگاه را خود بپردازند. پس از آن  شرط بود که بتوانند هزینه

ها حاکی از حق تحصیل کودکان پناهندگان است و خبر  اما روایت

شود. آغاز  از امکان تحصیل دانشجویی به شدت کم رنگ می

پناهجویان با مشکل عدم توانایی مجوز تحصیل در  81ی  دهه
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شود، وجود ندارد.  شهرها در ترکیه به معنایی که بعدها ایجاد می

کنند تا با نزدیک بودن به مراکز سازمان  پناهندگان اکثراً تالش می

های کشورهای دیگر راهی برای نجات خود  خانه ملل و یا سفارت

و رسیدن به کشوری برای زندگی بیابند. اما یک دهه بعد پای 

آید و پناهندگان در  لیست شهرهای پناهنده پذیر به میان می

ی اقامت  شهیر و نوشهیر اجازه شهرهای خاصی اعم از اسکی

های بعد اکثراً شهرهایی به مانند  گیرند. در سال موقت می

شهیر، نوشهیر، نیده، کایسری و کیرشهیر پناهنده پذیر  اسکی

هستند. ایضاً شهرهایی این خصلت را دارند که به دو شهر بزرگ 

آنکارا و استانبول نزدیک باشند. وان نیز که خود مرکزی است 

برای پناهندگان قاچاق آمده، همواره اهمیت خاصی داشته است. 

بعدها شهرهایی به مانند سیواس، آدانا، بولو و دنیزلی نیز افزوده 

ها در خاک  شوند. البته در ابتدای جنگ سوریه و حضور سوری می

ترکیه، ایشان را به شهرهای اصلی به مانند آنکارا و استانبول 

کردند. با ادامه پیدا کردن جنگ سوریه اما شهرهای  منتقل می

های ترکیه نیز برای پناهجویان باز  کوچک دیگر در مراکز استان

تر مرکز استانی ماند که حضور پناهجویان را در  شد و تقریباً کم

 خود ندیده باشد.

قطعاً جمع بندی تاریخ بیش از سه دهه و نیم پناهجویی ایرانیان 

در خاک ترکیه در این مقال محدود امری است قریب به محال. 

اما شاید تنها بتوان گفت که سیر حقوق و وضعیت و برخورد حقوق 

بشری با پناهجویان از سوی دولت ترکیه و سازمان ملل با تکامل 

اجتماعی در ترکیه کامالً قابل مشاهده است. از سویی امکانات و 

تر شده  وضعیت زندگی برای پناهجویان قدری و تنها قدری سهل

هایی است که  ها، جان و از سویی دیگر با طوالنی تر شدن پروسه

بیند. حضور  هایی است که آسیب می فسرد و روان در این سیر می

سیل پناهجویان سوری در ترکیه خود به عاملی برای این طوالنی 

شدن روندها بدل شده است. امری که به یکی از بزرگترین 

های پناهجویان برای دولت ترکیه و امروز برای اروپا و  چالش

 جهان بدل شده است. 

حضور این همه پناهجوی ایرانی در بیرون مرزهای ایران و 

های طوالنی  وضعیت خوب یا اسفبار ایشان در ترکیه و پروسه

کند: چرا پس  مدت امروز در ترکیه، سواالتی را به ذهن متبادر می

دهه پس از انقالب هنوز ایرانیان در حال خروج از  2از حدود 

کشور هستند؟ چند نسل فعال و شهروند ایرانی راه برون مرز را در 

پیش گرفته است؟ چرا فعال و یا شهروند ایرانی حاضر است تمام 

های پناهندگی، زندگی در برزخ و گذر عمر، کار سیاه و  مصیبت

های زندگی در غربت و در ترکیه را به جان بخرد، اما  محدودیت

 باز از ایران خارج می شود؟

ها سواالتی است که ای کاش رهبران سیاسی، اقتصادی ایران  این

 پرسیدند؛ زمانی که امیدوارم دیگر دیر نباشد. زمانی از خود می

  تصویری از آشپزخانه و حمام خانه ی یک پناهنده در وان ترکیه در نیمه ی نخست دهه ی هشتاد/ عکس از خط صلح
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آقای دکتر وهابی، آمار شما از جمعیت ایرانیان خارج از 
کشور چقدر است و چند درصد از این افراد پناهنده 

ی حق پناهندگی مقیم و یا حتی  هستند و یا به تعبیری به واسطه
 شهروند کشوری غیر از ایران هستند؟

جا  بنا بر منابع رسمی از سرشماری کشورهایی که ایرانیان در آن
توان  می اند و طی یک پژوهش ده ساله زیر نظر اینجانب، ساکن

خورشیدی، حدود  3181جمعیت مهاجران ایرانی را در پایان سال 
هزار نفر برآورد کرد؛ یعنی رقمی معادل شش  811چهار میلیون و 
کل ایران. این جمعیت مهاجر که در هشت قطب  درصد جمعیت

جهان ساکن اند)کشورهای همجوار، امریکای “ ی مهاجرتی جاذبه”
شمالی، اروپا، آسیای میانه، آسیای دور، اقیانوسیه، امریکای التین 

هزار نفراست که   811ی حدودا سه میلیون  و افریقا( در برگیرنده
ی میزبان  اند که به عنوان شهروندان جامعه دارای اقامت قانونی

جمعیت شناور: محسوب ”یک میلیون نفر بقیه،  شوند. محسوب می
شامل ایرانیان دارای اقامت موقت، رد شد گان  گردند که می

ایرانیان غیرقانونی  تقاضای اقامت، افراد بدون مدرک اقامتی  و یا
درصد(  32الی  31هزار نفر)حدود  611هستند. از این تعداد، حدود 

 ی سیاسی هستند. پناهنده
دانند، چهار  مشترک می“ هویت ایرانیت”این جمعیت که خود را در 

نسل از ایرانیان مهاجر و فرزندانشان را )از جنگ جهانی دوم 
گیرد؛ خواه در ایران یا خارج کشور متولد شده  تاکنون(، در بر می

باشند و خواه تابعیت گرفته باشند. ساختار غیردمکراتیک دولت 
بیند، هشت سال  ایران که اپوزیسیون را مانع ساختاری خود می

های جمعیتی ایران، رشد  جنگ ایران و عراق، دگرگونی
شهرنشینی، دخالت مذهب در زندگی روزمره ایرانیان و ناکامی 

های الزم به منظور  و تامین آزادی ی انسانی افراد در توسعه
ی زندگی خاص خود، عوامل ساختاری و فردی  انتخاب شیوه

 سال گذشته است. 17بازتولید جامعه شناختی این مهاجرت در 

هایی و اکثراً  تاکنون، در چه سال 27از انقالب بهمن 
تری از ایرانیان در کشورهای  به چه دلیل، تعداد بیش

مختلف اعم از کشور ترکیه  که به نوعی همواره شاهراه به شمار 
ی سی  توان برای این بازه رود، اعالم پناهندگی کردند؟ آیا می می

تری از  و هفت ساله از این جهت چند مرحله که در آن طیف وسیع
های مشترک از ایران خارج  یک قشر خاص با مشکالت و دغدغه

 شده باشند، در نظر گرفت؟
های مختلف  از ابتدای حاکمیت جمهوری اسالمی شاهد موج

ها  ایم که هر یک از این موج مهاجرت مطابق جدول زیر بوده
ی  نفر، منعکس کننده 2111ضمن دارا بودن ویژگی کمی حداقل 

ی سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران نیز بوده است. این  شرایط ویژه
اجتماعی مهاجران نیست -ی تمایل سیاسی ها فقط بیان کننده موج

اقتصادی -اجتماعی -بلکه بازتابی است از میزان فشار روانی
های اجتماعی گوناگون تحمیل  سرکوب که به افراد در الیه

 کنند.  شود و مهاجرت را پیشه می می
 

3181تا  3163جدول تقاضای پناهندگی  سیاسی بین سال های 

 )منبع: کمیساریای عالی پناهندگان(

 اند گرایی نادر وهابی: پناهندگان سیاسی، متمایل به حاشیه

 گفتگو از مرتضی هامونیان

ژه
 وی

ی
ده 

رون
پ

 
گو

گفت
 

نادر وهابی، فارغ التحصیل در علوم سیاسی و کارشناسی ارشد و 
ی  دکتری در جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه نانتر و دانشکده

علوم انسانی پاریس است. او تز دکتری خود را در مورد خاطرات 
دفاع کرد که تحت عنوان  2112جمعی پناهندگان ایران در سال 

توسط  2118در سال “  های از هم گسیخته جامعه شناسی هویت”
 انتشارات آرماتان به فرانسه به چاپ رسید. 

این جامعه شناس، متخصص مهاجرت در تاریخ معاصر ایران، 
ی مهاجرت ایرانیان،  های گوناگون در زمینه ها و کتاب دارای مقاله

های اجتماعی  جنایت سیاسی، اعدام، تبعید، اسالم سیاسی، جنبش
در ایران و دیگر موضوعات مرتبط به زبان های فرانسه، انگلیسی 

 و فارسی است.

وی در حال حاضر در دانشکده علوم انسانی در پاریس و دانشگاه 

 تولوز در فرانسه به تحقیق و تدریس مشغول است...
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 3167تا  3127موج نخست: از چند ماه قبل از انقالب 
پویایی و تحرک مهاجرت ایرانیان به بیان جامعه شناختی، به 

ی عطف سیاسی مهمی بوده است که  شدت تحت تاثیر نقطه
آن را موجب شد. تحلیل جامعه شناختی انقالب  3127انقالب 

ایران و حرکت آن به سوی سرکوب سیاسی از چارچوب بحث 
توان به اختصار بر این نکته تاکید کرد که در  خارج است، اما می

ی رژیم شاه را تجربه “مدرنیسم آمرانه”کشوری چون ایران که 
کرده بود، الگویی که پس از انقالب نمودار شد، الگوی یک قدرت 

های  رسید برخی ویژگی شبه دموکراتیک بود که به نظر می
هایی را داشت  چنین توان حرکت به سوی قالب دموکراتیک و هم

تر شدن را داشتند. این دو وجه متناقض، در  که احتمال دموکراتیک
راس حاکمیت و از همان بدو پیدایش جمهوری اسالمی با روند 
انحصار قدرت توسط روحانیان حاکم و به ویژه پس از سقوط 

، موجب پیدایش نهادهای 3128دولت بازرگان در آبان 
غیردموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک)مانند نهاد والیت فقیه، 
حزب اهلل، سپاه پاسداران، بسیج و غیره( شد. وجود این نهادها هر 
نوع امکان تحول به سمت نظام دموکراتیک را مسدود کردند و 
روحانیان توانستند گام به گام میانه روها را از قدرت دور نگه دارند 

 و خود قدرت را به انحصار خویش درآورند.
با برکناری نخستین رئیس  3161اوج این تقابل در خرداد 

جمهوری قانونی، ابوالحسن بنی صدر، به دستور آیت اهلل خمینی 

 مهاجرین سال

2981 200000 

2983 00000 

2987 110000 

8811 000444 

2989 300000 

2990 280000 

2992 90000 

2990 240000 

2999 280000 

0444 000444 

1002 100000 

1000 90000 

1008 200000 

1009 220000 

1020 200000 

1022 280000 

 0100100 جمع

 16129 متوسط ساالنه

های  ی انقالب ی فصل مشترک همه است. بدینسان به مرحله
رسیم و آن زمانی است  بزرگ در تحلیل جامعه شناسی کالن می

انقالب فرزندان ”گذارد و تعبیر  که انقالب پا به عصر وحشت می
در ایران نیز تحقق یافت. در چارچوبِ این “  خورد خود را می

سرکوبِ سیاسیِ گسترده بود که نخستین موج بزرگ مهاجرت از 
ایران آغاز گردید. مهاجرت طبقات متوسط شهرنشین به سوی 

چون ترکیه، پاکستان، دوبی،  ی ایران هم کشورهای همسایه
کشورهای اروپایی )مشخصاً فرانسه، آلمان، سوئد، انگلستان، 

ی امریکا به راه افتاد. این موج  بلژیک(، کانادا و ایاالت متحده
دهد، بخشی که به  بخش مهم مهاجرت ایرانیان را تشکیل می

تری هستند  ویژه معرف کسانی است که دارای امکانات مالی بیش
 باشند.  و عمدتاً از قشرهای مرفه جامعه می

در کنار عامل سیاسی فوق، باید به عامل دیگری اشاره کرد که 
ی ارتش صدام حسین و اشغال بخشی از غرب ایران  ناظر به حمله

 3128به دنبال تحریکات صدور انقالب از جانب ایران در مهرماه 
ای را در کشور رقم زد که به  است. این حمله، شرایط فوق العاده

ای  جنگی بسیار خونبار انجامید و هشت سال ادامه یافت و دوره
شک  استثنایی در تاریخ معاصر ایران پدید آورد. این جنگ، بی

مشروعیت نظام را تحکیم بخشید و به رژیم میدان داد تا به 
سابقه در تاریخ معاصر ایران دست بزند.  شدیدترین سرکوب بی

یکی از پیامدهای این جنگ، احساسی از رعب و وحشت در 
ترس والدین از کشته شدن هایی از اقشار مرفه جامعه بود) بخش

که  های جنگ، فقدان کار وثبات شغلی( فرزندانشان در جبهه
 موجب شد تا آنان نیز از ایران مهاجرت کنند.

بنابراین با وفاداری به یک نگاه روشمند و کرونولوژیک، این 
شود و  چند ماه پیش از انقالب آغاز می  ترین موج مهاجرت بزرگ

و بعدها “  انقالبی و ضد انقالب”در روند خود با تقسیم جامعه به 
هایی از جامعه از  آن جدا  ها و الیه بخش“  خودی و غیرخودی”

کنند. این موج بزرگ ورود  شوند و مسیر خروج را پیشه می می
های  ، معرف مجموعه گرایش3161ی  ی دهه پناهندگان در میانه

سیاسی بسیار ناهمگون و متضادند؛ از راست سنتی تا گرایش 
ی  های تصفیه شده ی مخالف انقالب، تکنوکرات سلطنت طلبانه

پس از انقالب )متهم به اغماض در برابر رژیم شاهنشاهی(، 
ای کوشا در آن شرکت کرده بودند و  فعاالن انقالب که به گونه

گیرد که در انقالب سهیم  های تندرو را در بر می چنین چپ هم
ی اجتماع حذف نمود.  ها را طرد کرد و از بدنه بودند اما انقالب آن
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گردد. تا  دوران رفرم و فاصله گیری از شعارهای انقالبی آغار می
گردد، در کنار دو عامل فوق باید  جایی که به امر مهاجرت برمی آن

به یک عامل تکنیکی هم اشاره نمود و آن دموکراتیزه کردن 
ی ایرانیان بود. این عامل تکنیکی موجب شد  پاسپورت برای همه

های  که خروج از ایران برای همگان آزاد گردد. بنابراین، ریشه
اجتماعی و فرهنگی به خود  -مهاجرت در این موج صبغه اقتصادی

گیرد که بازتابی است از یک تفسیر نابردبار و خشن از اسالم  می
توسط جمهوری اسالمی که خود را درحزب اللهی شدن زندگی 

های  داد. در مطالعات میدانی، با انسان ی جامعه نشان می روزمره
شویم که از دخالت مذهب در زندگی اجتماعی  زیادی مواجه می

 کنند. خود عمیقاً دافعه دارند و مسیر خروج را پیشه می
که  در این موجِ مهاجرت، ضمن اینی مهم این است که  نکته

ی متوسط کماکان وجود دارد،  اقتصادی طبقه -نیمرخ اجتماعی
شوند. نخستین بار  های مهاجرت می های فقیر هم وارد واگن الیه

آدم ”  در تاریخ معاصر ایران قاچاق انسان مهاجر و اصطالح 
 شود. ، تبدیل به صنعتی تمام عیار می“پرانان
 ( 3188تا  3176سوم: پسا خاتمی)از  موج

این موج به طور تقریبی از ابتدای شکست جنبش دانشجویی در 
یاید.  ادامه می 3181ی  شود و تا اواخر دهه شروع می 3178تیر  38

بنامیم. پس از “  خاتمی -پسا”توانیم  مهاجرین این موج را می
جنگ ایران و عراق و مرگ آیت اهلل خمینی گرایشی در بخشی از 
روشنفکران درون رژیم شکل گرفت تا از یک سو وادی کارکردی 

ی اعتقاد فردی محدود کنند و از سوی دیگر  اسالم را در حوزه
ی  تالش نمود تا با یک تفسیر نو از اسالم، دموکراسی و جامعه

مدنی را با آن آشتی دهند. به عبارت بهتر، این گرایش نه تنها 
اعتقاد داشت که اسالم با مدرنیته سازگاری دارد بلکه معتقد است 

ی بقای آن نیز است و به طور  که از قضا این آشتی دادن الزمه
گیرد. در بستری از چنین شرایط  آشکار والیت فقیه را نشانه می

ی  با زلزله 3176خرداد  2ی ایران در  سیاسی است که جامعه
 کرد. سیاسی مواجه شد که، محمد خاتمی آن را نمایندگی می

ی مدنی، حاکمیت  در داخل ایران مواضع خاتمی در ارتباط با جامعه
قانون، آزادی بیان و اندیشه روی اقشاری از جامعه، به طور 
مشخص زنان و مهاجرینی که در معرض خروج از ایران بودند، 
احساسی از تغییر و تحول در جامعه ایجاد کرد. برای اولین بار 

ی  کنشگران اجتماعی احساس کردند که پس از سرکوب اولیه

از نظر آماری، برای نخستین بار کمیساریای عالی پناهندگان از 
خبر می دهد که در تاریخ مهاجرت  3166در سال  27111رقم 

 سابقه است. سیاسی ایران بی
 -منشا مهاجرت در این دوره عمدتاً سیاسی است و نیمرخ سیاسی

های پژوهشی در اروپا،  اقتصادی اکثرِ شرکت کنندگان در نمونه
حاکی از آن است که این موج مهاجرت متشکل از افرادی است 

ی متوسط شهری و کم و بیش تحصیل کرده که  متعلق به طبقه
ی زندگی غربی آشنا هستند، اما این  عموماً متخصص و به شیوه

ها در جامعه میزبان نشده  امر مانع از تنزل جایگاه اجتماعی آن
 است. 

  3176تا  3167از  موج دوم: موج پسا خمینی
به موازات موج نخست، که اساساً خصلت سیاسی داشت و ناظر به 

بود، موج دوم محصول یک  61ی  ی دهه سرکوب همه جانبه
، و یک 3167ای، پایان جنگ ایران و عراق در تیرماه  عامل منظقه

 3168عامل داخلی مرگ آیت اهلل خمینی، یک سال بعد، در سال 
رسد و با آمدن اکبر  است. جمهوری اسالمی به ثبات سیاسی می

، 3168هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور جدید در سال 
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توانند آزادانه نظرات خود را ارائه دهند. احساس  می 61ی  دهه
های اجتماعی که توسط حاکمیت، به منظور  آزادی

برای جلوگیری از یک قلیان “  های اطمینان سوپاپ“بازکردن
اجتماعی طرح ریزی شده بود، موجب گردید که از ابتدای روی کار 
آمدن خاتمی، آهنگ خروج از ایران به سمت کاهش میل کند و 
در نتیجه انتظاریافتن راه حلی برای حل مشکالت جوانان از درون 

 ی آزمایش گذاشته شود.                    حاکمیت به ورطه
توان گفت که آغاز دوران ریاست جمهوری  در یک نگاه کلی می

خاتمی ترمزی بود در روند جاری سیل خروج مهاجران از کشور که 
به دلیل عدم شناخت کافی از سیستم والیت فقیه، دچار ذهنیت 

کردند که  های خاتمی گمان می گذرا شدند و با دل بستن به وعده
های خود در ایران دست یابند. اما پس از  توانند به خواست می

، ذهنیت جامعه در 3178تیر  38سرکوب جنبش دانشجویی در 
های اجتماعی توسط خاتمی به کنار زده شد، بنابراین  مورد رفرم

آهنگ خروج، دوباره روال عادی خود را پیدا نمود و به رقم 
 رسید.  3181تقاضای پناهنگی سیاسی در سال 12111

دهد که  های میدانی نشان می باید یادآوری نمود که پژوهش 
عالوه بر شرایط سیاسی و اجتماعی داخل ایران، دگرگونی در 
جغرافیای سیاسی اروپا نیز بر روند این موج، تاثیر گذار بود. در 

به استقالل رسید از  3173گویین که در سال  واقع، بوسنی و هرزه
تقاضای روادید برای ایرانیان را از میان برداشت و این  3178سال 

امر موجب تسهیل مهاجرت غیرقانونی ایرانیان به اروپا از طریق 
بوسنی شد. در این دوران شاهد حضور مهاجرانی هستیم که فقط 

خیزند، بلکه  ی متوسط تهران یا شهرهای بزرگ برنمی از طبقه
غالبا برخاسته از شهرهای مختلف 
کشور و روستاها ) شمال، مرکز و 
جنوب ایران( هستند و از نظر 

هایِ شهریِ ایران، دارای  خاستگاه
 توزیع جمعیتی بسیار متنوع هستند. 

ی دیگر این موج، پویایی  مشخصه
روند مهاجرت است: مهاجران 

توانند در آمال و  برحسب شرایط می
اهداف خود بازنگری کنند و 

ی خویش را تغییر  های اولیه برنامه
دهند یا اساساً آن را به بعد موکول 
کنند. به این دلیل بود که شمار 
زیادی از مهاجرانی که در راه رسیدن 

به اروپا )بریتانیا، سوئد، آلمان و غیره( یا کانادا بودند موقتاً تصمیم 
به ماندن در کشورهای همجوار و یا در بلژیک گرفتند تا مقصد 

 نهایی خویش را مشخص سازند. 
  تا کنون( 3188موج چهارم: سرکوب جنبش سبز) از تیر 
، با موج جدیدی از 3188پس از سرکوب جنبش سبز در خرداد ماه 

سال  17مهاجران مواجهیم که برای چهارمین بار متوالی در 
ی عطف جدید منحنی مهاجرت در سال  گذشته خود را در نقطه

 دهد.  نشان می 38111به رقم  3188
توان دریافت که در  فارغ از این شرایط استثنایی و فوق العاده می

های مختلف مهاجرت، تقریباً ثابت  این دوره، ثبت تقاضاها در اداره
های گذشته پس از یک شتاب دو ساله دارای رشد  و به نسبت موج

های ضعیف ماهانه همراه بوده است. هم اکنون  اندک و با نوسان
اجتماعی این –بریم. نیمرخ اقتصادی در این موج چهارم به سر می

گردد، جوانانی  جایی که به کنشگران سیاسی بر می موج، تا آن
را تجربه نکرده بودند و اساساً  3127هستند که انقالب 

غیرایدولوژک هستند و در اعتراض به تقلب در انتخابات وارد 
جنبش اعتراضی شدند که در روند خود به رادیکالیسم سیاسی در 

هایی از آن منجر شد. این موج، همانند سه موج قبلی پس از  بخش
 یک صعود سه ساله، به ریتم عادی خود باز گشت.  

ی اجتماعی بیش  های اخیر، اصطالح پناهنده طی سال
توان  از این پیش باب شده است؛ اساساً چه تفاوتی می

ی اجتماعی با توجه به  ی سیاسی و یک پناهنده میان یک پناهنده
 مسائل موجود در ایران، قائل بود؟

ی سیاسی از سه منظر مختلف درعلوم اجتمـاعی تعریـف  پناهنده
 شود: می
از  دیدگاه حقوق بین الملل:  -الف

ای کشورهای  نگرش سلطه
 داری صنعتی سرمایه

دو جنــگ جهــانی اول و دوم مــوج 
ــی از جابجایی ــزرگ  عظیم ــای ب ه

انسانی را ایجـاد نمـود کـه جـبران 
ضایعات روحی و روانی آن برای دول 
اروپایی درگیر در جنگ، بـسیارگران 
تمام شد. از ایـن رو پـس از پایـان 
جنگ جهانی دوم سئوال این بود که 

های ایجاد شـده در  با انبوه جابجایی
چه کادری بایستی به مقابله پرداخت. 

های میدانی نشان  باید یادآوری نمود که پژوهش
دهد که عالوه بر شرایط سیاسی و اجتماعی داخل  می

ایران، دگرگونی در جغرافیای سیاسی اروپا نیز بر روند این 
گویین که در  موج، تاثیر گذار بود. در واقع، بوسنی و هرزه

تقاضای روادید  3178به استقالل رسید از سال  3173سال 
برای ایرانیان را از میان برداشت و این امر موجب تسهیل 

مهاجرت غیرقانونی ایرانیان به اروپا از طریق بوسنی شد. در 
ی  این دوران شاهد حضور مهاجرانی هستیم که فقط از طبقه

خیزند، بلکه غالبا  متوسط تهران یا شهرهای بزرگ برنمی
برخاسته از شهرهای مختلف کشور و روستاها ) شمال، مرکز 

هایِ شهریِ ایران،  و جنوب ایران( هستند و از نظر خاستگاه
 دارای توزیع جمعیتی بسیار متنوع هستند.
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کاربردی این ماده تحت الشعاع یا برآیند دوعامل متضاد زیر بـوده 
ی  است. این دول ناچارند از یک سو ضمن پایبنـدی بـه اعالمیـه
ی  جهانی حقوق بشر اصل مسلم حقـوق خدشـه ناپـذیر پناهنـده

سیاسی را به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر اولویت مـشکالت 
شهروندان خویش را در نظرگیرند. این اولویت کـه عمومـاً تحـت 

، به ویـژه در شـعارهای انتخابـاتی، “ منافع و مصالح ملی” عنوان 
دهد در بعضی موارد محتوای جـدی سیاسـی  خودش را نشان می

یابد و در یک سازش مشمئز کننده، بین کشور میزبان و کشور  می
مهاجر فرست، حیات سیاسی و حتی اقامت تبعیدی را زیـر سـوال 

ست که هر آینه فـرد قربـانی منافـع  ی مستمر این برده و دغدغه
ای  اقتصادی غرب واقع شود؛ امری که پس از انعقاد قرارداد هسته

 جمهوری اسالمی با غرب در حال حاضر شاهد آن هستیم.
 از دیدگاه روان شناختی  -ب

ی سیاسـی را  تر محققین تالش دارند تا پناهنـده در این بعد بیش
 Critèresبراساس معیارهایی چون وابستگی عاطفی و احساسی)

émotionnels تاثرات روحی و روانی، کارکردهای رفتاری و ،)
سایر معیارهای روان شـناختی طبقـه بنـدی کننـد. بـه عبارتـی 

عامل زیر به یک دسته بندی  1روانشناسان تالش دارند تا براساس
 از پناهندگان برسند: 

 میزان وابستگی پناهنده به مرزو بوم، زادگاه و کشور خویش   -اول
که اقامت وی در کـشور میزبـان بلنـد  کسب آگاهی از این  -دوم

 مدت خواهد بود.
درجه و سطح انطباق پذیری فرد   -سوم

نسبت به هنجارهـای کـشور میزبـان و 
 اشکال مختلف انطباق    

در واقع گرایش عمومی روان شناسان بر 
این است که با بررسی مسائل روحی و 

ی پناهنده، به تحلیل  روانی گذشته
وضعیت فعلی او بپردازند و برای همین 

گیرند که فرد  تر موارد نتیجه می در بیش
تواند  تبعیدی به دلیل شرایط گذشته نمی

خواهد به یک انطباق فعال برسد. حتی بخشی از روان  یا نمی
از این “  آسیب شناسانه“شناسان پا را فراتر نهاده و نوعی تحلیل

 دهند. پدیده ارائه می
 از دیدگاه جامعه شناختی   -ج

چنان هولناک و هراسان بود کـه چـشم انـداز  ی فاشیسم آن سایه
ساخت. از  ها را به کشور مادر، غیرممکن می بازگشت نزدیک انسان

شد تا با کمـک بـه آن  این روبایستی یک کادر حقوقی تعیین می
ها انسان پاسخ داد. بنـابراین در پاسـخ بـه  بتوان به اقامت میلیون

کنوانـسیون ژنـو بـه  3823ژوئیـه  28چنین تشویشی بود که در 
 تصویب دول اروپایی رسید.

این کنوانسیون اولین منشور حقوقی بین المللی است که به دنبال 
و بـه  3828دسامبر  31ی جهانی حقوق بشر در  تصویب اعالمیه

 این اعالمیه ایجاد گردیده بود.  2ی  منظور تحقق بخشیدن به ماده
ی جهانی حقوق بشر، علـیرغم قـدمی بـزرگ در  تصویب اعالمیه

ای حقوق بشر، فاقد صراحت و تضمین  اجرایی  پذیرش مبانی پایه
های امضا کننده را  و اهمیت مقررات قانونی بود و در نتیجه دولت

ساخت و در حـد پـذیرش اخالقـی بـرای  ملزم به رعایت آن نمی
 کشورهای امضا کننده فراتر نرفت. 

شـود.  تصویب می 3823ای است که کنوانسیون ژنو در چنین زمینه
ی سیاسـی بـه فـردی اطـالق  بر اساس این کنوانسیون پناهنـده

شود که به دالیل نژادی، مذهبی، سیاسـی و یـا عـضویت در  می
هایی که دولت آن کشور از نظر سیاسی آنان را مخالف خـود  گروه
ها حاضر به قبـول آن  های اجتماعی که دولت شناسد و یا گروه می

های زنان، سندیکاها و غیره( و یا با تـرس از  نیستند)مانند انجمن
شـود و در کـشوری دیگـر،  آزار و شکنجه از کشورخود خارج می

کند، کـه در ایـن  تقاضای پناهندگی می
صورت باید تحت حمایت کشور میزبـان 

 درآید.
با تصویب این ماده دول اروپایی توانستند 
بــه مــشکل قــانونی اقامــت بــسیاری از 

هـای  ها پاسخ داده و کادر جابجایی انسان
آینده و مصداق عملی آن را بـرای افـراد 

 متفاوت تعیین نمایند.
اما پرسش این است: با توجـه بـه نقـش 
تاریخی و بین المللی پناهندگان سیاسـی 

چه در تغییر و تحوالت بین المللی و چه در داخل ایـران، فعالیـت 
سیاسی آنان در کشور میزبان به چه صورتی ادامه خواهد یافت وتا 
چه حد کشورهای میزبـان آنـان را تحمـل خواهنـد کـرد؟ زیـرا 

رغم پذیرش این منشور توسـط دول غـرب، همـواره تفـسیر  علی
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در واقع گرایش عمومی روان شناسان بر این است 
ی  که با بررسی مسائل روحی و روانی گذشته

پناهنده، به تحلیل وضعیت فعلی او بپردازند و برای 
گیرند که فرد  تر موارد نتیجه می همین در بیش

تواند یا  تبعیدی به دلیل شرایط گذشته نمی
خواهد به یک انطباق فعال برسد. حتی بخشی  نمی

از روان شناسان پا را فراتر نهاده و نوعی 
از این پدیده ارائه “ آسیب شناسانه“تحلیل
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گرایش عمومی بخش مهمی از جامعه شناسان، تحلیل ابـزاری و 
ی سیاسـی اسـت کـه در مقایـسه بـا سـایر  کارکردی از پناهنده

“ ی سیاســی را فــردی اقــشارجامعه در کــشور میزبــان، پناهنــده
( و یـا تحـت Non conformiste“) وفـق ناپـذیر“ ،“ ناهمساز
 Déviant“)ی کــژ رفتــاری جامعــه شــناختی پدیــده”عنــوان 

sociologiqueای خـارج از  کنند و آن را پدیـده ( تحلیل می
ی سیاسـی  شناسند، زیـرا پناهنـده هنجار و نظام ارزشی حاکم می

فردی است که از نظر فرهنگی دو پایه است و انسانی اسـت کـه 
 گرایی و انزوا دارد تا به متن جامعه. تمایل به حاشیه

هـای  دول حـاکم نظام“  حقوق بشری”این گرایش که نقطه نظر 
“ کند به حـضور فیزیکـی و داری پیشرفته را نمایندگی می سرمایه
تـری  ی سیاسی در کشور میزبان عالقمندی بیش پناهنده“  زیستی

دهد. از  نسبت به فعالیت سیاسی وی علیه رژیم کشورش نشان می
شود  این نظر چنین برداشت افراطی و منفی از پناهندگان باعث می

ی آنـان را اصـل  شناسان رونـد اسـتحاله که این بخش از جامعه
دانند نه ایستادگی بر خطوط سیاسی آنان که از آن به مواضـع  می

تـر عالقـه  کنند. به عبارت بهتر این تمایـل بیش افراطی تعبیر می
ی انطباق پذیری در کشور  ی سیاسی با طی پروسه دارد تا پناهنده

میزبان وارد بازار کار شده و شخصیت جدید اجتماعی خود را بیابد. 
ی سیاسی از بعد حقوقـی دیـدیم،  چنان که در پناهنده در واقع هم
ی دولت های غرب بـه طـور ضـمنی از کنـشگران  بخش عمده
خواهند که خط قرمزهای اقامتی را رعایت نمـوده ودر  سیاسی می

دوران تبعید در کشورشان تنش دیپلماتیـک در روابـط بیـن ایـن 
کشورها)ودربحث ما، جمهوری اسالمی ایران( 

 ایجاد نکنند.
در یک جمع بندی از تعاریف ارائه شده از سه 
منظر متفاوت فوق، )حقوقی، روان شناختی و 
جامعه شناختی حـاکم( مـشکلی کـه از نظـر 
روش شناسی قابل توجه است، این است کـه 

ی نیازهـا،  تعاریف فوق هیچ یـک از  زاویـه
های سیاسـی  ها و به خصوص ضرورت انگیزه

گیری درکشور  عنصر تبعیدی در نقطه تصمیم
کننـد و در نتیجـه  ایران به مسئله نگـاه نمی

هـای ارائـه  رسد کـه تحلیل چنین به نظر می
های  تر با هنجارهای حاکم بر دولت شده بیش

اروپایی همخوانی و همگرایی دارد تا با  نظام 
ی سیاسی که آرمـان عدالـت  ارزشی پناهنده

کنـد. بنـابراین از منظـر جامعـه  اجتماعی و سیاسی را دنبـال می
ی سیاسی فـردی اسـت کـه بـه دالیـل  شناسی سیاسی، پناهنده

کنشگری سیاسی علیه ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسـالمی 
شود و به مثابـه مانـع  که در آن اپوزسیون به رسمت شناخته نمی

شود و حاکمیت در صـدد حـذف  ساختاری نظام با آن برخورد می
ی انزوا)سیاسی، اجتماعی و  فیزیکی وی است، طی فرایند سه گانه

امکاناتی( و به دلیل عدم امکان فعالیـت سیاسـی و اجتمـاعی در 
شـود و چنیـن بـه نظـر  ایران،  موقتاً ناچار به خروج از ایران می

رسد تا وقتی که ساختار فوق در ایران به قوت خود باقی است،  می
 دهد.  ی میزبان به فعالیت سیاسی خود ادامه می در جامعه

ی  این تعریف مرزهای بسیار روشن و واضحی را بین یک پناهنده
سـال  17کند. بدین معـنی کـه در  سیاسی و اجتماعی ترسیم می

ی بسیار سنگینی را  جایی که ورود به سیاست هزینه گذشته، از آن
از کنشگران سیاسی طلب نمود، به نظر می رسد که بخش مهمی 
ازاین کنشگران با روی آوردن به مطالبات اجتمـاعی، فرهنگـی و 

ای هوشمند دور بزنند و در  صنفی، تالش کردند سیاست را به گونه
نتیجه راه رفت و آمد آزادانه را به ایـران، پـس از حـل و فـصل 

ی میزبان حل کنند. ایـن   مشکل اقامت و گرفتن تابعیت در جامعه
مانور تاکتیکی بخشی از مهاجران، ما را وارد بحث دیگری خواهـد 

ی پناهندگان سیاسـی کـه در موقعیـت  کرد تحت عنوان استحاله
 دیگر به آن خواهیم پرداخت.

ی خط صلح  با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه

 قرار دادید.
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ی پناهنده، پناهجو و گاه آواره در سطر تیتر  در این روزها که واژه

های دنیا نامی آشنا بر خود گرفته است، معرفی  تمامی رسانه

تواند نشان از  ، می“حقوق پناهندگی”کوتاهی درخصوص کتاب 

 اهمیت آگاهی از حقوق اولیه و انسانی هر پناهنده باشد. 

کتاب حقوق پناهندگی، به زبان فارسی و به نوشتار دکتر ابراهیم 

ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  زاده، دانشیار دانشکده موسی

تهران به همراه رزیتا کهریزی، دانشجوی ارشد حقوق بین الملل 

دانشگاه شهید بهشتی به تالیف در آمده و به دنبال تبین و تحلیل 

و اسناد و منابع مرتبط با ”  حقوق پناهندگان ”حقوقی کنوانسیون 

 .آن کنوانسیون و حقوق پناهندگان شکل گرفته است

نویسندگان این کتاب در فصل اول آن به معرفی کلی پناهنده و 

اند و ما شاهد توضیح  تعریف آن در مجامع بین المللی پرداخته

کاملی از تعاریف مربوط به پناهندگی با توجه به کنوانسیون حقوق 

چنین در این فصل با تعیین حدود تعاریف  پناهندگان هستیم. هم

 به مفهوم و مبانی مرتبط به آن نیز خواهیم رسید.

تر تعاریف حقوقی به منابع  نویسندگان جهت معرفی هرچه بیش

 .اند حقوق پناهندگی و مبنای تاریخی و اخالقی آن نیز پرداخته

این کتاب در فصل دوم خود به بررسی موضوع اسالم و پناهندگی 

و تعاریف حقوق پناهندگی در اسالم پرداخته است. نویسندگان به 

چه  اند و به محتوای بحث براساس آن های تاریخی گذری زده جنبه

 .کنند رخ داده است، استناد می

کتاب موجود که در سه فصل تالیف و گردآوری شده است در 

شود. نویسندگان این  فصل آخر به شاه کلید گفتار کتاب منتهی می

فصل را به محتوای اصلی حقوق پناهندگی در نظام نوین ختم 

اند. در این فصل ابتدا به اصول ماهوی و شکلی حاکم بر این  کرده

حقوق، شامل اعالمی بودن، حمایتی بودن، منع اعاده و وحدت 

 .خانواده اشاره کرده است

به باور نویسندگان یکی از مسائل بسیار مهمی که در این کتاب به 

چنین  های بین المللی و هم آن اشاره شده است موضوع میثاق

 کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوق پناهندگان است.

الزم به یادآوری است که کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوق 

 ۲۰ی سازمان ملل متحد در تاریخ  ی ویژه پناهندگان در جلسه

به اجرا  ٩١۵۱آوریل  ۲۲به تصویب رسید و در تاریخ  ٩١۵٩ژوئیه 

در آمد. این کنوانسیون در ابتدا به پناهندگان اروپایی پس از جنگ 

ی  شد که با به تصویب رسیدن معاهده جهانی دوم محدود می

های جغرافیایی و زمانی آن برداشته شد و  محدودیت ٩١۶۷

های کنوانسیون توسعه یافت. دانمارک اولین  ی فعالیت محدوده

به  ٩١۵۲دسامبر  ۱کشوری بود که این معاهده را در تاریخ 

 .تصویب رساند

 

 نام کتاب: حقوق پناهندگی

 نویسندگان: ابراهیم موسی زاده و رزیتا کهریزی

 ناشر: مجد

 3182تاریخ چاپ: فروردین ماه 

 حقوق پناهندگی
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