
 
 مقدمه 

پديده فرار مغزھا که از اواسط قرن بيستم، مطرح شده 
اين واژه، .  شودالمللی دارد و به ايران محدود نمیبعد بين

برای نخستين بار در انگلستان و در رابطه با مھاجرت 
گسترده نيروی متخصص از اين کشور به سوی کانادا 

ھای بعد از جنگ جھانی دوم، در سال.  طرح شده بود
المللی به طور گسترده مورد پديده فرار مغزھا در بعد بين

بحث فرار مغزھا، پيرامون مھاجرت .  توجه قرار گرفت
-نخبگان علمی و فرھنگی و نيز نيروھای متخصص

از کشور خود، به سوی )  دانش آموختگان آموزش عالی(
 .کشورھای مھاجرپذير است

، در سطح ١٩۶٠بحث فرار مغزھا در سال ھای 
المللی چون يونسکو نيز مطرح شد و از ھای بينسازمان

 .جمله به جامعه ايران نيز گسترش يافت
طبق کنوانسيون پناھندگان سازمان ملل متحد، که در سال 

 تصويب شد و دولت ايران نيز يکی از امضاء ١٩۵١
کنندگان آن است، پناھنده کسی است که به خاطر نژاد، 
دين، مليت، عضويت در يک گروه سياسی يا اجتماعی و 
يا ترس از تعقيب و بازداشت در خارج از کشور خود به 

تواند از حمايت  برد و به دليل اين ترس، نه می سر می
کشور خود برخوردار شود، و نه خود مايل به قبول اين 

، به مرور ١٩۵١به غير از کنوانسيون .  حمايت است
المللی ديگری نيز در ای و بين  مقررات منطقه مجموعه

 تعريف پناھنده را گسترش  اند که دامنه جھان تصويب شده
ھای مربوط به مشک_ت برای مثال، کنوانسيون.  دھند می

 و اع_ميه ١٩۶٩خاص پناھندگی در آفريقا در سال 
طبق اين دو سند، .   پناھندگان در آمريکای cتين١٩٨۴

تری مورد حمايت قرار پناھندگان بنا به دcيل بيش
 .گيرند می

در واقع افرادی که به دليل تسلط نيروھای خارجی و يا 
ھای عمومی کشورشان مجبور به  خشونت و درگيری

در ھمه اسناد .  شوند اند، پناھنده محسوب میفرار شده
المللی، افرادی که به دcيل اقتصادی و ھای بينکنوانسيون

يا زيست محيطی مجبور به ترک محل زندگی خود 
چنين افرادی که در کشور ھم.  اند شوند، منظور نشده می

ای ديگر  ای به منطقه خود مجبور به کوچ از منطقه
آيند و به ھمين دليل نيز از  اند، پناھنده به حساب نمی گشته
 . شوند ھای جھانی برخوردار نمی کمک

بر مبنای گزارش کميساريای پناھندگی سازمان ملل متحد 
جويان در سراسر جھان به ، شمار پناه٢٠٠۶از سال 

بر اساس نظرسنجی موسسه .  شدت افزايش يافته است
 ھزار نفر ٢۶٠ از ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٧ھای  گالوپ، در سال

 ميليون نفر در سراسر جھان ٧٠٠ کشور حدود ١٣۵در 
ترين بيش.  خواستار مھاجرت به کشوری ديگر ھستند

 ٣٨تمايل به مھاجرت در آفريقای جنوب صحرا با 
ترين تمايل در ميان مردم سال و کم درصد جمعيت بزرگ

 سال  به درصد جمعيت بزرگ١٠آسيا با 

 

  به مردم جھان ٢٠١١سال 
 !مبارک باد

 
رسد و م(ردم  از فراز ھمه پست و بلند سال پيشين فرامی٢٠١١سال نو، سال 

ھای س(ال پ(ي(ش(ي(ن ب(ه جھان به اميد يک زندگی بھتر و برگذشتن از تمام تباھی
 . روندباز آن میپيش

خواھانه حاکمان جھان، سالی نيکو ن(ب(ود ھای زيادهسال گذشته، بر اثر سياست
کشی و س(د و ب(ن(د کم نبود جنگ و آدم.  و مردم دنيا در سختی روزگار گذراندند

-کاری و ت(ن(گانديشه و بيان و دشواری معيشتی که بر مردم فشار آورد و بی
. ھای بسياری را گرسنه ن(گ(ه داش(تھای بسياری را آزرد و شکمدستی که دل

کشی در ھمه جای جھان، به ويژه در سرزمينی که حاکميت پل(ي(د کم نبود آزادی
 .جمھوری اسCمی بر آن سايه دارد

ک(اری ح(اک(م(ان ج(ھ(ان اما سال گذشته، در عين حال سال مبارزه با پليدی و تبه
ھای اجتماعی بزرگی قد برافراشت و به پا خاست و ح(ق خ(ود نيز بود و جنبش

 . گرجھان خواسترا از حاکمان ستم
ھ(ای بندی و رھائی از بندھای بيانی نيز در سال پيشين، ن(م(ون(همبارزه با دھان

ای به خود ديد که نويد رويکرد بخش ب(زرگ دي(گ(ری از م(ردم ج(ھ(ان ب(ه تازه
ای ب(ود ک(ه ليکس خ(ود ن(م(ون(هويکی.  پيکار در راه آزادی انديشه و بيان است

افروز جھ(ان زد و از س(د و ب(ن(د ترين ديکتاتوری جنگدست به افشای بزرگ
ھايی که عليه آن شد، به ياری حمايت مردم جست و جھان را ب(رای دور توطئه

 .  ھا آماده ساختھا و افشای تباھیای از بيان واقعيتتازه
رغ(م ن(اش(ادی اي(ن ج(ھ(ان، اينک مردم در آستانه س(ال ن(و ب(ا دل(ی ش(اد، ع(ل(ی

کنند تا بر تاريکی و سرمای آن چيره ش(ون(د و ن(ور و روزگار تازه را آغاز می
 .شادی را به زندگی بازگردانند
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 ميليون نفر 165ترين کشور برای مھاجرت اياcت متحده آمريکا با  محبوب.  خورد چشم می
اسپانيا، عربستان .   ميليون نفر ھستند45و پس از آن بريتانيا، کانادا و فرانسه ھر يک با 

 . خواه بعدی مردم دنيا برای زندگی ھستندسعودی، آلمان و استراليا کشورھای دل
شان و يافتن شرايطی بھتر جان خود را ھمه ساله صدھا نفر در جريان فرار از محل زندگی

ھا،  ھا، افغانی ھا، عراقیايرانی:  اند اين پناھندگان در سراسر جھان پراکنده.  دھند از دست می
ھای پناھندگان ترکيه، يونان، ايران، کردستان عراق و  ھا و غيره که در اردوگاهآفريقايی

ھای چاد؛ پناھندگان  اند؛ انبوه پناھندگان سودانی، در چادرھای اردوگاهغيره ب_تکليف
ھايی که از راه دريا، در  ای در تايلند، پناھندگان افغانی در ايران؛ و يا آفريقائی برمه
 خطر انداختن جان خود، سرانجام خود را به سواحل مالتا و يا ايتاليا  ھايی پوسيده با به قايق
 .شوندرسانند تصويرھا و خبرھايشان ھمه روزه در ميان اخبار جھان منتشر می می

برخی از نھادھای غيردولتی مانند کريسشن اينترنشنال، تعداد ايرانيان مھاجر را چھار 
ھای اجتماعی و فرھنگی مھاجران ايرانی  در دوره معاصر ويژگی.  ميليون تخمين می زنند

به طور مستقيم با رويدادھا و تغييرات سياسی، اجتماعی و اقتصادی در ايران مربوط بوده 
جويان ايرانی در ای از پناه، موج تازه88ھای سياسی سال به ويژه در پی تکان.  است

در سه دھه حاکميت جمھوری اس_می، چندين مقطع موج .  اندچھارگوشه جھان، پراکنده شده
ھای سياسی سال پناھندگی ايرانيان صورت گرفته؛ از جمله در مقطع انق_ب، تشديد سرکوب

 در جريان 77عام زندانيان سياسی، سال  در پی قتل67 و جنگ ايران و عراق، سال 60
 .»ایھای زنجيرهقتل«ھای موسم به قتل
 ھزار ايرانی متقاضی پناھندگی، 5اکنون بيش گويد ھمگونه که آمارھای سازمان ملل میآن

ترين آمارھای تقاضای پناھندگی ايرانيان در دو اين يکی از بزرگ.  برنددر ترکيه به سر می
 .دھه اخير است

نگار ايرانی در ترکيه به ھنوز به درستی مشخص نيست که برای مثال، چه تعداد روزنامه
ھا به جز اين.  نگار را در ترکيه نام برد خبرنگار و روزنامه70توان تا برند، اما میسر می

افرادی ھستند که اکنون در کشورھای ديگر نظير عراق يا اروپای غربی و آمريکای شمالی 
 . جو ھستندپناه

نگاران ايرانی به خارج از کشور  تن از روزنامه400 بيش از 79شود از سال گفته می
با نگاھی به فرار ھزاران نفر از ايران، طی يک سال گذشته و اعمال .  اندمھاجرت کرده

جويان ايرانی، چندان پذير با پناهھای پناھندهوحشيانه حکومت اس_می، باز ھم برخورد دولت
 .انسانی نبوده است

جويی، جنبش کارگری و نگاران، نويسندگان، ھنرمندان، فعالين جنبش دانششک روزنامهبی
ھای ارزنده انسانی جامعه ايران ھستند که دنيايی از تجارب نظری و جنبش زنان، سرمايه

ھای فرھنگی، اجتماعی، سياسی و تخصصی را با خود از کشور خارج عملی در عرصه
  .ھا به طول انجامدھا، شايد دھهھايی که جايگزين کردن آنسرمايه. کنندمی

ھای گيرانه دولت، برخوردھای سخت2010جويان ايرانی در سال با نگاھی به وضعيت پناه
ھا در دفاع از حقوق بشر و جويان ايرانی و رياکاری آنپذير از جمله در پذيرش پناهپناھنده

 .گذاردجويان را به نمايش میحقوق پناه
 

 فرار مغزھا
 180 ھزار الی 150، مقامات دولتی در ايران اع_م کردند که ھر ساله ميان 2005در سال 

 .کنند کرده ايران را ترک می ھزار متخصص و تحصيل
. شود چنان از مقصدھای اصلی متخصصان ايرانی محسوب میآمريکا به ھمراه کانادا، ھم

 ھزار ايرانی از سفارت کانادا در ايران درخواست 180، 1989 تا 1988فقط از سال 
جويان ترين دانش نژاد، نخبه در دوره رياست جمھوری احمدی.  اند ويزای کار کرده

بخش .  شوند چنان راھی اروپا، کانادا و آمريکا میھای ايران برای ادامه تحصيل، ھم دانشگاه
 .گردندھا، پس از پايان تحصي_ت خود، به کشور برنمیزيادی از آن

 و دcيل و دامنه آن باc گرفته »فرار مغزھا«اخيرا در ايران، بار ديگر بحث پيرامون پديده 
دھند و در آمدھای منفی فرار مغزھا ھشدار میھای گذشته، درباره پیبرخی چون سال.  است

ای برابر شماری از سران و مقامات و مسئولين حکومت اس_می، منکر وجود چنين پديده
 .شوندکم در ابعاد گسترده میدست

آوری با قديمی قلمداد کردن نژاد، تحقيقات و فنکامران دانشجو، وزير علوم دولت احمدی
ما به ھيچ «:  المللی در مورد مھاجرت نيروی انسانی ماھر ايران، گفته کهآمارھای بين

عنوان در کشور فرار مغزھا نداريم و تکرار اين جمله از سوی برخی از افراد، توھين به 
 ) 1389 آبان 8خبرگزاری حکومتی مھر، (».جامعه دانشگاھی است

 عنوانی خالی از علم و »فرار مغزھا«جويی وزير علوم نيز با بيان اين که معاون دانش
 چرخش مغزھا و چرخش علم داريم و بايد ھم داشته باشيم «: منطق است، گفت
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دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه   -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه   افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می  -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار   -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار   -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب -در استقCل کانون از ھمه جمعيت  -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون  -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می



 
) وزارت علوم(گويند شمااما برخی می

ايد که افرادی که شرايطی به وجود آورده
روند مبادرت برای تحصيل به خارج می

 )1389 آبان 11مھر، (!»کنندبه فرار می
نژاد، رييس دولت دھم  محمود احمدی

تر در چند مورد حکومت اس_می نيز پيش
اع_م کرده است که ايران مطلقا فرار 

تعبير فرار «مغزھا ندارد و او اص_ 
 .داند  را تعبير درستی نمی»مغزھا

اين در حالی است که در گزارش صندوق 
 از »فرار مغزھا«المللی پول از آمار  بين

کشورھای مختلف در گوشه و کنار دنيا، 
 180ايران با از دست دادن ساcنه حدود 

ھزار نفر فرد دارای تحصي_ت 
دانشگاھی از نظر فرار مغزھا مقام اول 

 .را به خود اختصاص داده است
 180المللی پول، خروج رقم  صندوق بين

کرده را معادل خروج  ھزار تحصيل
 ميليارد دcر سرمايه از کشور 50ساcنه 

 .ايران دانسته است
ماه سال  cين، در آبان  سايت خبرآن وب

، اشاره کرده که در ميزگردی با 1388
 »فرار مغزھا؛ چالش يا فرصت«عنوان 

که در دانشگاه اميرکبير برگزار شده 
 125 نفر از 90«اع_م شده است که 

آموزی که در سه سال گذشته در  دانش
المپياد شرکت کردند از کشور خارج 

 ».اند شده
شود که به دنبال  در ھمين حال گفته می

حوادث پس از نمايش و تقلب انتخابات 
خرداد ماه سال گذشته در ايران، بر موج 

 ويژه فعالين  مھاجرت ايرانيان و به
جويی، جنبش زنان، سياسی جنبش دانش

cگ ھايی از وبجنبش کارگری، گروه
نگاران، ھنرمندان و نويسان، روزنامه

شدت افزوده شده  جوانان از کشور به 
 . است

المللی، سه عامل کلی ھای بيندر پژوھش
: در تشديد پديده فرار مغزھا مطرح است

عامل اقتصادی و وضعيت بازار کار   -1
عامل سياسی در رابطه با   -2و درآمد؛ 

عدم ثبات و يا فشارھا و ناامنی سياسی؛ 
عوامل فرھنگی و اجتماعی، عوامل   -3

علمی و دانشگاھی از جمله کمبود 
 . امکانات پژوھشی و آموزشی

 
 پناھندگان ايرانی در آلمان فزايشا

بر اساس اع_م اداره مھاجرت و 
 1170، 2009پناھندگان آلمان در سال 

نفر از شھروندان ايرانى از آلمان 
اند که اين ميزان  تقاضاى پناھندگى کرده

 44در مقايسه با سال پيش از آن حدود 
 .دھد درصد رشد را نشان مى

 ايرانى از 815، تنھا 2008در سال 
دولت آلمان تقاضاى پناھندگى کرده 

گوى اداره مھاجرت و به گفته سخن.  بودند
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نارضايتى روزافزون «پناھندگان آلمان 
شھروندان ايرانی تحت تاثير سرکوب و 

 باعث افزايش مھاجرت از »فشارھاى دولت
 .اين کشور شده است

در ميان کسانى که به دنبال گسترش 
ھا به نتايج انتخابات رياست  اعتراض

جمھورى در ايران از آلمان تقاضاى 
اند، چند ورزشکار عضو  پناھندگى کرده

ھاى ملى و دختر يکى از معاونان محمود  تيم
 .خورند نژاد نيز به چشم مى احمدى

ھاى مختلف و  ع_وه بر کسانى که از راه
گاھى با پذيرش خطرھاى فراوان خود را به 
آلمان رسانده و از اين کشور تقاضاى 

کنند، ھر ساله شمار زيادى از  پناھندگى مى
جوانان ايرانى نيز از طريق دريافت پذيرش 

ھاى آلمان وارد اين  تحصيلی از دانشگاه
ھا نيز ھرگز به تر آنکشور شده و بيش

 .گردند ايران باز نمى
بينى اداره مھاجرت و  بر اساس پيش

 نيز 2010پناھندگان آلمان، در اوايل سال 
ترين ايران در کنار افغانستان و عراق بيش

 .جويان را راھى آلمان کرده است ميزان پناه
بر اساس اط_عات منتشر شده از سوی 

جويان آلمان، تنھا در اداره مھاجران و پناه
 نفر در 755 ھزار و 4ماه اکتبر سال جاری 

 .اند اين کشور درخواست پناھندگی کرده
طبق آمار منتشر شده از سوی اين اداره، در 

، شمار افرادی که 2010ده ماه نخست سال 
در آلمان درخواست پناھندگی کردند نسبت 

 43سال قبل، بيش از  به ده ماه نخست
در اين ميان .  درصد افزايش داشته است

 مليت   در شمار پنج جويان ايرانی،پناه
. ترين آمار را دارندنخستی ھستند که بيش

اين پنج مليت به ترتيب پناھندگان افغان، 
. عراقی، صرب، سوماليايی و ايرانی ھستند

  بر اساس آمار اداره مھاجرت و پناھجويان
 درصد از ۵۴آلمان در سال جاری مي_دی، 

 .ھای پناھندگی رد شده است درخواست
 

جويان ايرانی در سابقه پناهافزايش بی
 ترکيه

در ميان ھمسايگان ايران، ايرانيان ھمواره 
برای گريز از کشور و حفظ جان خود از 

-تھديدات حکومت اس_می، راھی ترکيه می
ورود به ترکيه نيازمند ويزا نيست و .  شوند

اين برای کسانی که پاسپورت دارند امتياز 
ھايی ھم که پاسپورت آن.  بزرگی است
ھای سر ھای کوهراھهھا و بیندارند از راه

به فلک کشيده مرز ايران و ترکيه، با به 
ھا خطر، حتی خطر مرگ، جان خريدن ده

در سی سال اخير ترکيه مقصد .  کنندگذر می
. جويان ايرانی بوده استبسياری از پناه

ايرانيانی که قصد حفظ جان خود از تھديدات 
حکومت اس_می را داشتند و تجارب تلخ و 
شيرينی از کشورھای ھمسايه نظير عراق و 
پاکستان، کشورھای جنوبی حاشيه خليج 

مرز مشترک ترکيه با .  فارس و ترکيه دارند
اتحاديه اروپا، وجود دفتر کميساريای عالی 

جويان سازمان پناھندگان در اين کشور، پناه

تری در قياس با عراق و امنيت بيش
کنند به افغانستان و پاکستان احساس می

ھمين دcيل، ترکيه گزينه اصلی بسياری از 
ست که ناچار به ترک خانه و ايرانيانی

 .اندکاشانه خود شده
، منابع خبری ايران و 88در پی وقايع سال 

فرار «ای به ويژه المللی از موج تازهبين
شدن آنان به  از ايران و پناھنده»جوانان

روزنامه .  اندکشورھای غربی خبر داده
، در يکی از »واشنگتن پست«آمريکائی 

ھای چند ماه پيش خود، به وضع شماره
. کندجويان جوان اشاره مینابسامان پناه

آوری اط_عات نويسنده اين گزارش، با جمع
جوار ايران از مرزھای کشورھای ھم

ھای کند که به دنبال سرکوبيادآوری می
پس از انتخابات رياست جمھوری در ايران 

شدن ھزاران تن از شھروندان و زندانی
ايرانی توسط حکومت بيش از چھار ھزار 
نفر پس از گريز از ايران در کشورھای 
دور و يا نزديک در خليج فارس و اروپا و 

در اين ميان گروه .  اندآمريکا پراکنده شده
جويان ايرانی که به علت عدم نياز عظيم پناه

اند، در وضعيت به رواديد وارد ترکيه شده
دشواری در انتظار پذيرش درخواست خود 
از سوی سازمان ملل در شھرھای اين 

 .کشور سرگردانند
رييس دفتر امور پناھندگان سازمان ملل 

، 1388متحد در ترکيه نيز در اواخر سال 
جويان  درصدی شمار پناه80از افزايش 

ايرانی پس از انتخابات رياست جمھوری 
 .خرداد ماه خبر داده بود

در «:  باره گفته بودمتين کاراباتير، در اين
 مي_دی بيش از چھار ھزار و 2009سال 
جو به دفتر امور  ايرانی به عنوان پناه200

پناھندگان سازمان ملل مراجعه کردند که از 
 نفر به عنوان پناھنده معرفی 1800اين ميان 

 پرونده نيز در مرحله بررسی 2400شده و 
 ».است

بسياری از کسانی که در پی دريافت 
پناھندگی از کشورھای غربی ھستند با سفر 
به ترکيه و مراجعه به دفتر پناھندگان 

 .کنند سازمان ملل تقاضای پناھندگی می
 cشھر کوچک نيغده در مرکز ترکيه، معمو

ھای مخفی خارجی اھميتی  برای سرويس
با اين ھمه، به گزارش روزنامه .  ندارد

ھای اخير   در ماه»تاگس اشپيگل«آلمانی 
گاه سروکله جاسوسان حکومت اس_می  گه

ھا،  ھدف آن.  شود در اين منطقه آشکار می
تعقيب مخالفانی است که از زمان انتخابات 

جمھوری سال گذشته به اين سو،  رياست 
 .اند ايران را ترک کرده

نويسد که بسياری از  تاگس اشپيگل، می
ھا، از شرايط زندگی خود و تھديد  آن

اين .  جاسوسان حکومت اس_می شکوه دارند
نويسد که دولت ترکيه تنھا اين  ، می روزنامه

کند، اما کار ديگری  جويان را تحمل میپناه
جويان اجازه کار پناه.  دھد برايشان انجام نمی

بار خودشان ندارند و بايد ھر چند روز يک
 . را به پليس محلی معرفی کنند

 بھرام رحمانی     ...فرار مغزھا 

 4 صفحه  
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ھا فقط برای اين که زنده  خيلی از آن

 .برند بمانند، به کارھای سياه پناه می
کند که مسئوcن  تاگس اشپيگل، اضافه می

اند ايرانيان  ترکيه تا به حال بارھا کوشيده
ديوان عالی .  را به کشورشان باز گردانند

حقوق بشر در استراسبورگ تا به حال 
-چند بار از ترکيه خواسته است که پناه

جويان را به ايران باز نگرداند، زيرا 
مستردشدگان را فشار شديد و حتی بعضا 

ترکيه به .  کند مجازات مرگ تھديد می
عنوان عضو شورای اروپا، متعھد به 

عالی حقوق بشر  اجرای احکام ديوان 
 .است

تاگس اشپيگل، در پايان گزارش خود 
مناسبات دو کشور در «:  نويسد می

. ھای گذشته ھمواره بھتر شده است سال
ترکيه يکی از نخستين کشورھائی بود که 

آميز  در سال گذشته پيروزی ترديد
در ماه .  نژاد را به رسميت شناخت احمدی

ژوئن امسال، ترکيه به قطعنامه تحريم 
 ».ايران در شورای امنيت رای منفی داد

 آوريل 3خبرگزاری آسوشيتدپرس 
به نقل از سازمان پناھندگان ملل ، 2010

متحد گزارش داد اکثر پناھندگان ايرانی 
 نفر از 1150آيند، نزديک به به ترکيه می

ھا با استفاده از قانون ترکيه مبنی بر آن
نداشتن نياز به ويزا از مرز ميان ترکيه و 

تر کسانی که بيش.  کنندايران استفاده می
شوند به خاطر به تازگی وارد ترکيه می

ھای شديد سياسی حکومت سرکوب
در ماه .  گريزنداس_می، از ايران می

 ايرانی 4440، نزديک به 2010فوريه 
 .در ترکيه حضور داشتند

جويان، خالی زندگی در ترکيه برای پناه
نيروھای امنيتی و .  از خطر نيست

جا نيز اط_عاتی حکومت اس_می، آن
 .کنندپناھندگان سياسی را تھديد می

جويی که برای حفظ جان خود روزھا پناه
ھای مرزی ھا و کوهھا در دشتو شب

اند ھنگامی که خود را به سرگردان بوده
رسانند با مشک_ت جديدی نظير ترکيه می

عدم پذيرش توسط دفتر سازمان ملل، 
انتظار طوcنی در پذيرش پناھندگی، 

پولی و نداری، تھديدات مداوم پليس، بی
چنين با خطر تھديد عدم اجازه کار و ھم

عوامل اط_عاتی حکومت اس_می، 
جويان شھرھايی که پناه.  گردندمواجه می

شوند، اغلب دور افتاده و فرستاده می
. ترين شھرھای ترکيه ھستندعقب مانده

جويان برای دسترسی به اين بخش از پناه
پرونده خود در دفاتر سازمان ملل در 

.  دچار مشکل ھستند»وان« و »آنکارا«
ھا اجازه چرا که معموc پليس به آن

کنند را خروج از شھری که زندگی می
ھا ھيچ راھی جز انتظار آن.  دھدنمی

ھا کشيدن ندارند، انتظاری که معموc سال
 .به طول خواھد انجاميد
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 پذيرھای پناھندهھای دولتگيریسخت

ھای غربی، به دليل اشباع شدن عموما دولت
کاری، بحران نيروی کار، افزايش بی

اقتصادی، ورود احزاب راست افراطی به 
ھا و غيره ع_قه چندانی به پذيرش پارلمان

 .پناھندگان ندارند
ھای سوئد به  راه يافتن حزب دمکرات

پارلمان در انتخابات اخير جديدترين نمونه 
ھای افراطی و خارجی  از موفقيت راست

در انتخابات .  ستيز اروپا در انتخابات است
، اين 2010پارلمانی سوئد  در تابستان سال 

 20 درصد از آرا و 7/5حزب توانست 
 کرسی پارلمان سوئد را به 349کرسی از 
کسب اين تعداد کرسی توسط .  دست آورد

دھنده رشد  ھای سوئد، نشان حزب دمکرات
افراطی در انتخابات پارلمانی  احزاب راست 

 .است
پس از اع_م نتايج انتخابات پارلمانی ماه 
ژوئن در ھلند، حزب راست افراطی 

 .  در جايگاه سوم قرار گرفته است»آزادی«
احزاب راست افراطی بخشی از دولت 

چنين دھند و ھم ائت_فی ايتاليا را تشکيل می
در پارلمان کشورھای اتريش، بلغارستان، 
دانمارک، لتونی و اسلواکی دارای کرسی 

در )  پیانبی(حزب ملی انگليس.  ھستند
انتخابات اخير محلی و اتحاديه اروپا پيروز 

 . شد
ھا  واقعا چه عواملی وجود دارد که اروپايی

را تشويق به حمايت از احزاب راست 
کند؟ برخی از کارشناسان  افراطی می

راست، صرفا افزايش حضور خارجيان در 
ھای کشورھای اروپايی را عامل رشد گروه

در .  کنندراسيستی و نازيستی معرفی می
حالی که بسياری از کارشناسان سياسی، بر 

-ھای اقتصادی و بیاين باورند رشد بحران
ترين عامل احزاب راست کاری، اساسی

ھای اخير در اين کشورھا  افراطی در سال
اما در عين حال، احزاب راست .  شده است

ھای  افراطی ھنوز ھم در اکثر پارلمان
ای به  کشورھای اروپايی يک نيروی حاشيه

 . آيند حساب می
  

 »دابلين« و »شنگن«قراردادھای 
جويانی که به طور تر از نصف پناهبيش

- وارد کشورھای اروپايی می»غيرقانونی«
ھا، از کشوری به گيریشوند به دليل سخت
شان با روند و اغلبکشور ديگر می

، »دابلين« و »شنگن«قراردادھايی به نام 
 .سال ھا در کشورھای اروپايی سرگردانند

، امر صدور ويزا بين آن »شنگن«قرارداد 
-بخش از کشورھای اتحاديه را ھماھنگ می

اين .  اندکند که اين قرارداد را امضاء نموده
کند که دارنده ويزا از يکی قرارداد مقرر می

از اين کشورھا، تا زمان اعتبار ويزايش، 
اين امکان را دارد تا بتواند به طور آزاد و 

ھای مرزی به ديگر کشورھای بدون کنترل
 .عضو مسافرت کند

: کشورھای عضو قرارداد شنگن عبارتند از

 کشور عضو اتحاديه اروپا به اضافه سه 27
کشور نروژ، ايسلند و سوئيس که عضو اين 

 .باشنداتحاديه نمی
قرارداد دابلين، حوزه مسئوليت کشورھای 
عضو را تعريف و چگونگی رفتار با آن 

کند که با ويزای جويی را مشخص میپناه
قرارداد    شنگن به يکی از کشورھای عضو

شنگن وارد و در کشور ديگری درخواست 
اين قرارداد مشخص .  پناھندگی داده است

کند تحت چه شرايطی درخواست چنين می
فردی بررسی، و يا در چه صورتی 

اش به او رد شود و پرونده درخواست 
 .برگردانده شود کشور صادرکننده ويزا 

 از سوی 1990قرارداد دابلين، ابتدا در سال 
با .   کشور اروپائی به اجرا گذاشته شد12

گسترش اتحاديه اروپا، تغييراتی به اين 
- cزم1997قرارداد اضافه شد که از سال 

از آن زمان اين قرارداد تحت .  اcجرا گرديد
 .شود شناخته می2عنوان دوبلين 

کردن  نيز با ھدف ھماھنگ»يوروداک«
سياست پناھندگی در کشورھای عضو 

 ژانويه سال 15اتحاديه اروپا در روز 
با ايجاد يوروداک، از .  ، تاسيس شد2003

ھمه متقاضيان پناھندگی در ھمه کشورھای 
عضو اتحاديه اروپا که تقاضای پناھندگی 

نگاری شده و در اين بانک کنند انگشت
عظيم اط_عاتی که ھمه کشورھای عضو به 

. گردداط_عات آن دسترسی دارند، ثبت می
اثر انگشت افرادی که ت_ش کنند به صورت 
غيرقانونی وارد اتحاديه اروپا شوند نيز در 

گردد، حتی اگر تقاضای يوروداک ذخيره می
ھنگامی که اثر .  پناھندگی ھم نکرده باشند

انگشت فردی در بانک اط_عاتی يوروداک 
گردد، وی به اولين کشور اتحاديه کشف می

اروپا که در آن تقاضای پناھندگی تسليم 
شود و آن کشور کرده است تحويل داده می

وظيفه رسيدگی به تقاضای پناھندگی 
متقاضی و در صورت دريافت پاسخ منفی 
وظيفه اخراج وی به کشور متبوعش را به 

 .عھده دارد
، بين 1997بنا به معاھده دابلين که در سال 

ھمه کشورھای اتحاديه اروپا به اضافه نروژ 
و ايسلند به امضاء رسيد و ايجاد بانک 
اط_عاتی يوروداک نيز يکی از مفاد آن بود 
يک متقاضی پناھندگی موظف است در 

کننده قرارداد دابلين که اولين کشور امضاء
شود تقاضای پناھندگی خود را وارد می
چنين کشوری که به يک ھم.  تسليم کند

متقاضی پناھندگی ويزای ورود داده باشد 
مسئوليت رسيدگی به يک تقاضای احتمالی 
پناھندگی از وی را نيز برعھده خواھد 

 . داشت
باين ترتيب، دريافت جواب منفی به 
درخواست پناھندگی از يک کشور اتحاديه 
اروپا به معنی دريافت پاسخ منفی از کليه 

 . کشورھای امضاء کننده است
نگاری اتحاديه مقر بانک اط_عاتی انگشت

لوکزامبورگ قرار در )  يوروداک(اروپا
  . دارد
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جويان قربانی در سال ھايی از پناهنمونه
2010 

جويان ترين وقايع پناهيکی از دردناک
، برخورد قايق 2010قربانی در سال 
ھای جويان به سخرهچوبی حامل پناه

ھای استراليا بوده  جزيره کريسمس در آب
 .است

ھای  کشتی پس از اصابت به صخره
جزيره کريسمس، متعلق به استراليا، در 

تر دريای مت_طم فرو رفت و بيش
 .سرنشينان آن جان خود را از دست دادند

مقامات دولتی استراليا تاييد کردند که 
ماموران مرزی اين کشور تا غروب 

 دسامبر 16  -  1389 آذر 25چھارشنبه 
گفته .  اند  جسد را از آب گرفته٢٧، 2010

اند خود را   نفر توانسته41شود که  می
جا که عده از آن.  سالم به ساحل برسانند

سرنشينان قايق معلوم نيست، ھنوز 
توان از شمار قربانيان آمار دقيقی به  نمی

يکی از افرادی که در عمليات .  دست داد
زند  نجات شرکت داشته است، حدس می

 نفر جان خود 50که در اين فاجعه حدود 
 .اند  نفر زخمی شده33را از دست داده و 

ھا حاکی از آن است که يک قايق  گزارش
ھايی که   متری با کابين9چوبی شش تا 

توسط پارچه و پ_ستيک پوشيده شده و 
ھا پناھجو بود در ساعات اوليه  حامل ده

، به دليل 1389 آذر 24روز چھارشنبه، 
نامساعد بودن ھوا و مت_طم بودن 

ھای ساحلی جزيره  اقيانوس، به صخره
کريسمس، متعلق به استراليا، برخورد 
کرد و غرق شد که در اثر اين حادثه، 

 .اند  نفر کشته شده27کم دست
سيدنی مورنينگ «روزنامه استراليايی 

، به نقل از گزارش يکی از »ھرالد
پزشکان اين جزيره نوشته است؛ در 
گزارش کوتاه خود به موسسه پناھندگی 
جزيره تاييد کرده که اکثر نجات يافتگان 

 .اين سانحه ايرانی و عراقی ھستند
يک عضو شورای جزيره کريسمس نيز 

: به خبرگزاری رويترز گفته که
من يک نفر را ديدم که .  وحشتناک بود«

در مقابل من در حال مردن است و برای 
توانستيم  ھا ھيچ کاری نمی نجات آن

کودکان شايد سه يا چھار ساله ...  بکنيم
ھای چوب چسبانده بودند و  خود را به تکه

ما جليقه نجات به ...  خواستند کمک می
شان پرتاب کرديم اما بسياری از سمت

توانستند چند متر شنا کنند و به  ھا نمی آن
 ».ھا برسند آن

جزيره کريسمس، يک جزيره دورافتاده و 
جويان مقصد نخست بسياری از پناه

 ايرانی، عراقی و افغانی »غيرقانونی«
است که قصد پناھنده شدن به استراليا را 

اين پناھجويان پيش از ورود به .  دارند
استراليا، به بازداشتگاه جزيره کريسمس 

شوند تا پرونده پناھندگی آنان  فرستاده می
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 . مورد مطالعه و بررسی قرار بگيرد
 100به گفته کارشناسان قايقی که با حدود 

نفر سرنشين از بندری در اندونزی به طرف 
 روانه »جزيره کريسمس«سواحل طوفانی 

شده بود، محقر و چوبی بوده است و سقف 
چنين قايقی .  آن با پارچه و نايلون پوشيده بود

آشکارا برای سفرھای دريايی مجھز و 
 .مناسب نبود

اوايل آذر ماه سال جاری نيز جسد چھار 
جوی ايرانی بر اثر خفگی در داخل پناه

پليس يونان، .  کاميونی جان باختند، کشف شد
پس از کشف اجسادی در غرب اين کشور 

جو که احتماc جسد چھار پناه   اع_م کرد
ايرانی بودند براثر خفگی در داخل کاميونی 
که قرار بود آنان را به ايتاليا منتقل کند 

 .کشف شد
فرانس پرس، به نقل از يک منبع آگاه پليس 

اجساد قربانيان که ھمگی مرد :  يونان نوشت
بودند در داخل کانتينر کاميونی که پ_ک 

به گفته اين منابع، .  ايتاليا داشت کشف شد
نيروھای پليس پس از مشاھده کاميونی که 

ھا در نزديکی امفيلوکسيا در يکی از جاده
در غرب يونان متوقف شده بود به بازرسی 

کشف    اين کاميون اقدام و اين اجساد را
  .کردند

بنابر اع_م بخش يونانی کميساريای عالی 
آوارگان ملل متحد، فقط در مرز زمينی 
يونان با ترکيه که با رودخانه اوروس در 

جو  پناه44شمال شرقی مشخص شده است، 
 .انداز آغاز سال غرق شده

 
 ھا در استراليا و يونان دوختن اعتراضی لب

جويان برای رسيدن به حق مسلم خود، پناه
-ھمواره به اعتراضات مختلفی دست می

 . زنند
 پناھجوی عراقی و ايرانی 10برای مثال، 

در استراليا، به عنوان اعتراض دھان خود 
 . را دوختند

 پناھجوی 10گويد حدود  دولت استراليا می
عراقی، ايرانی و کردتبار در ماه اوت 

ھای  ، در يکی از بازداشتگاه2010
ھای  ای کريسمس لب پناھندگان در جزيره

 .اند خود را دوخته
اين اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت 
که يکی از عراقيان بازداشتی در يک مرکز 

 .پناھندگان شھر سيدنی دست به خودکشی زد
آسوشيتدپرس «به گزارش خبرگزاری 

، کريس باون، وزير مھاجرت »استراليا
استراليا با اع_م اين خبر به خبرنگاران در 

اين خبر برای من و بيش تر «:  سيدنی گفت
 ».مردم استراليا خبری دردناک است

 160 فرد جزو 10بنا بر اين گزارش، اين 

جوی ايرانی، عراقی و کرد بودند که در پناه
، از »جزيره کريسمس«اردوی پناھندگان 

جزاير غربی استراليا واقع در اقيانوس ھند، 
 .دست به اعتراض زده بودند

وزير مھاجرت استراليا، به خبرنگاران 
ھای خود را  جويانی که لبپناه:  گفت

ھای پزشکی سر  اند از دريافت کمک دوخته
چنين افزود که اقدامات  وی ھم.  اند باز زده
جويان تاثيری بر روی نحوه ارزيابی اين پناه

ھا در استراليا نخواھد پرونده اقامتی آن
 .داشت

بسيار «:  کريس باون، به خبرنگاران گفت
ھای ما در  مھم است که ھمه بازداشتی

ھا بدانند که اعتراضاتی مثل اين،  بازداشتگاه
ھا تغييری در نتيجه درخواست رواديد آن

 ».دھد نمی
جويان و حقوق بشر، ھای مدافع پناهسازمان

اند تا از  بارھا از دولت استراليا خواسته
سياست بازداشت پناھجويان دست بکشد و 

، پس از 2010 اوت 6ھا روز  اين گروه
-، پناه»احمد العقبی«دريافت خبر خودکشی 

جوی عراقی که قرار بود از استراليا اخراج 
ھای خود از  شود، بار ديگر درخواست
 .دولت استراليا را تکرار کردند

 
جويان ايرانی از روز گروھی از پناه  :يونان

، در مقابل دفتر 2010 جوcی 25يک شنبه 
کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل در 

 .شھر آتن دست به اعتصاب غذا زدند

جويان پس از م_قات اعتصاب غذای پناه
ھا با وزارت کشور يونان صورت گرفته آن

در اين م_قات معاون وزير کشور .  است
جويان گفته است يونان به خاطر يونان به پناه

ای که با ايران دارد روابط بسيار صميمانه
. تواند شما را به عنوان پناھنده بپذيردنمی

بع_وه ھمين معاون وزير کشور گفته است 
جويان  ھزار نفر از پناه3اکنون بيش از ھم

ھای ايرانی به دليل ارتکاب جرم در زندان
 . برنديونان به سر می

جويان در يونان از ھيچ مزايای قانونی پناه
-برخوردار نيستند تنھا چيزی که  به پناه

گيرد يک کارت جويان در يونان تعلق می
قرمز است که آن ھم به نشانه داشتن اقامت 

- ماه يک بار تمديد می6موقت است که ھر 
-شود رفتار پليس يونان با پناهگفته می.  شود

ھا جويان غيرقابل تصور است و روزانه ده
جو مورد ضرب و شتم و حتک حرمت پناه

ھا با نھايت گيرد و در بازداشتگاهقرار می
 .زنندجويان را کتک میرحمی پناهبی
 

 بھرام رحمانی     ...فرار مغزھا 
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 بندیجمع

 جھانی شدن بيش از 1980ھای از سال
پيش اقتصاد جھانی، نقش جديد علم و 

ھای علمی و فنی در عرصه تخصص
آوری اط_عات و ارتباطات اقتصاد و فن

به پديده مھاجرت نيروی متخصص ابعاد 
امروز با توجه به .  جديدی داده است

اھميتی که نيروی انسانی کار متحصص 
 در سطح »فرار مغزھا«پيدا کرده پديده 

جھانی، يک پديده واقعی است که ھيچ 
 . پوشی کندتواند آن را پردهدولتی نمی

نژاد و یدر حالی که وزرای دولت احمد
از کشور را نفی »  فرار مغزھا«خود او، 

می کنند محمدحسن دوگانی، نايب رييس 
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، به 

 ھزار نفر از نخبگان کشور 60مھاجرت 
از جمله افراد برتر در المپيادھای علمی 

ھای گذشته، و نفرات برتر کنکور سال
تاکيد کرده که برای تحصيل از کشور 

-.اندخارج شده و به ايران باز نگشته
 )1389 خرداد 18خبرگزاری مھر، (

باين ترتيب، لزوما ھمه کسانی که از 
اند تنھا فعاcن سياسی ايران خارج شده

نيستند و بسياری از جوانان، 
ورزشکاران،  سينماگران و ھنرمندان 

 .اندنيز در غرب تقاضای پناھندگی کرده
اتحاديه اروپا، با توجه به اين که منافع 

ھا را مدنظر دارد و به پديده دولت
-مھاجرت نيز نگاھی امنيتی دارد اما ھيچ

گاه نتوانسته نياز کشورھای عضو را به 
با « يا »بدون تخصص«نيروی کار 

اج_س .   انکار کند»تخصص پايين
 که با عنوان نياز اروپا به »ليسبون«

 شکل »غيرمتخصص«نيروی کار 
گرفت، به بررسی اين پديده پرداخت، که 
چگونه بدون فراموش کردن مشک_ت 

توانند به نياز جامعه امنيتی، اعضا می
نيروی کار «خود مبنی در تامين 

اج_س .   بپردازند»غيرمتخصص خارجی
نياز بديھی، « با محوريت »ليسبون«

، بيانگر اين واقعيت بود »ترس بيرونی
که کشورھای عضو اتحاديه اروپا و 
باcخص کشورھای حوزه اسکانديناوی 

 »کارگران ساده مھاجر«نياز مبرمی به 
دارند، اما ھمواره اين نگرانی در ميان 
صاحبان قدرت مورد بحث است که در 

امنيت «توانند يک نگاه ک_ن، چگونه می
 خود را حفظ کنند در حالی که »اجتماعی

 . نياز خود را نيز برآورده سازند
نگاه امنيتی به زيست و زندگی پناھندگان 
و مھاجرين در کشورھای غربی، نگاھی 

ست که در خدمت و  نادرست و سياستی
تقويت گرايشات خارجی ستيزی مورد 

 . گيردبرداری قرار میبھره
به حاشيه راندن مھاجرين در حاشيه 

کاری باc در ميان شھرھای اروپايی و بی
ھا، از جمله عواملی ھستند که آن
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اعتراض مردم اين مناطق به ويژه جوانان ر 
شورش جوانان خارجی تبار .  ابه دنبال دارد

ھايی بود که دول در فرانسه، يکی از نمونه
 .کشورھای اروپايی را تکان داد

كارشناسان امور اجتماعی و شھری در 
 و »مناطق حساس«فرانسه با اط_ق عبارت 

ھايی  به بخشھا،»گتو«يا به معنای واقعی
كاری را دارند، نسبت به كه باcترين حد بی

 .كننداين وضعيت ابراز نگرانی می
گزارش اداره نظارت ملی بر مناطق شھری 

كاری حساس فرانسه، بيانگر آن است كه بی
نشين نسبت به ھای شھری خارجیدر بخش

در .  تر استديگر مناطق بسيار بيش
گزارشی كه اخيرا از سوی كارشناسان به 

 وزير امور شھری فرانسه »موريس لوروا«
 درصد جوانان 43تسليم شده، آمده است كه 

بسياری .  كارندفعال ساكن در اين مناطق بی
ھای مردمی و اعتراضات از شورش

خيابانی در شھرھای مختلف فرانسه كه در 
چند ساله گذشته رخ داده است، نيز ريشه در 

كاری و فقر گسترده حاكم بر معضل بی
 . مناطق حساس دارد

رييس اداره نظارت ملی بر مناطق حساس 
 250نيز گفته است، در اين مناطق از ھر 
 تا 15ھزار نفر جوان آماده كار در سنين 

. كارند ھزار نفر بی100 سال، بيش از 24
 شبيه فرانسه، در بسياری »مناطق حساس«

از شھرھای بزرگ کشورھای عضو اتحاديه 
 .خوردنداروپا و اسکانديناوی به چشم می

-ستيزی، در پارلماننھايتا گرايشات خارجی
ھای کشورھای اروپايی و اسکانديناوی، 
اشباع نيروی کار، غالب بودن نگاه امنيتی 

-چنين نقش تصميمبر نگاه اقتصادی و ھم
گيرندگان و طراحان اج_س ليسبون، سبب 

اند که ھر يک از کشورھای عضو شده
اتحاديه اروپا دست به تشديد قوانين 
مھاجرتی خود بزنند و ھر کدام به نوبه خود 

ھا را به درون ت_ش کنند راه ورود خارجی
 . تر و محدودتر کنندمرزھای خود، تنگ

تا زمانی که دcيل مھاجرت و مسلما 
پناھندگی از جمله ايرانيان بر طرف نشده، 
صحبت از بازگشت فعالين سياسی، 

چنين اجتماعی، فرھنگی، ھنری و ھم
متخصصين به کشور، تصوری غيرواقعی 

عامل اصلی خروج گسترده فعالين .  است
سياسی، اجتماعی، فرھنگی، متخصصين و 
جوانان از ايران، حکومت سانسور و اختناق 

رو، تنھا با برچيده شدن از اين.  اس_می است
بساط سانسور و اختناق و ديکتاتوری در 

کم ايران، زمينه را برای بازگشت دست
بخشی از ايرانيان خارج کشور، مساعد 

 .خواھد کرد

 

 آذر١٦
روزی با تداوم بيش از نيم قرن 

 مبارزه برای آزادی
  

 به عنوان تجلی يک ١٣٣٢ آذر سال ١٦از 
جوئی روز تاريخی تاکنون، جنبش دانش

ھای ايران يک نفس مبارزه کرده و سرفصل
ای در تاريخ مبارزاتی جامعه ما در راه تازه

 . تحقق آزادی و برابری گشوده است

از مبارزه با ديکتاتوری رژيم شاه در سال 
ھای دھه  تا شرکت در مبارزات سال١٣٣٢
 و قيام بھمن ماه، مبارزه در برابر ١٣٥٠

سرکوب رژيم جمھوری اس_می در 
 تير و ١٨ و تا قيام »انق_ب فرھنگی«

جويان جامعه مبارزات دوران کنونی، دانش
-ما ھمواره در صف مقدم ايستادند و رژيم

ھای شاه و خمينی ھرگز نتوانستند بر اين 
خيزش انق_بی چيره شوند و آن را از پا 

 . بيندازند
سازی در جامعه اينک نيز، مبارزات دوران
جويان سھم پر ما جريان دارد که دانش

 . ارزشی در تداوم آن بر عھده دارند
درسی که از مجموعه اين مبارزات حاصل 
آمده اين است که ديکتاتوری صفت مشخصه 
ھر رژيمی ست که بخواھد سياست خود را 

ھای مردم از بر اساس محروميت توده
دسترسی به منابع حياتی معيشتی و 
خودگردانی اجتماعی آنان قرار دھد و ت_ش 

ت_ش برای .  برای برابری را از ميان ببرد
-شناسد و ھمه عرصهآزادی حد و مرز نمی

شود و در ھای زندگی اجتماعی را شامل می
اند جويان دريافتهاين مبارزه طوcنی، دانش

که بايد پيکار خود را با ديگر جنبش ھای 
اجتماعی ھماھنگ سازند تا بتوانند به گوھر 

 . آزادی دست يابند
ست که کانون نويسندگان ايران از ھمين رو

در تبعيد، در دفاع از آزادی انديشه و بيان، 
گوھر آزادی را برای دسترسی به دنيائی 

داند فارغ از ھرگونه ستم، امری اساسی می
جويان را يک بخش بنيانی از و پيکار دانش

 .شمارداين مبارزه برای رھائی می
 

 .جو مبارک بادروز دانش
 کانون نويسندگان ايران در تبعيد

 ١٣٨٩ آذر ١٦

*** 

 بھرام رحمانی     ...فرار مغزھا 
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 )در تبعيد(اطCعيه کانون نويسندگان ايران
 دانادرباره دستگيری فريبرز رييس

 
دانا، عضªو ھªيªئªت دبªيªران فريبرز رييس

کانون نويسندگان ايران و استاد اقªتªصªاد، 
 ٢٨در اولªªيªªن سªªاعªªت روز يªªک شªªنªªبªªه 

اش مورد ھجوم مªامªوران آذرماه در خانه
. امنيتی رژيم قرار گرفت و بازداشت شªد

در اين ھجوم، مªامªوران امªنªيªتªی تªمªامªی 
بªªه ويªªژه ( دانªªاوسªªائªªل ارتªªبªªاطªªی ريªªيªªس
ھªªای حªªاوی دیکªªامªªپªªيªªوتªªر دسªªتªªی و سªªی

.) ھªªای او را بªªا خªªود بªªردنªªدنªªوشªªتªªه
در پی يک گªفªتªگªوی دانا دستگيری رييس

مªنªد کªردن ھªدف« تلويزيونی و انªتªقªاد از
 صªªورت گªªرفªªت کªªه » ھªªاکªªردن يªªارانªªه

نژاد ساعاتی پيش از آن، آغªاز آن احمدی
 . را اع_م کرده بود

... « دانا در اين اظھار نظªر گªفªت؛ رييس
. چªنªد ھªدف دارد)  دولªت( دانªم کªه من می

ھای نقªدی  که بگذارد اين پرداخت يکی اين
تبخير شود و در زيªر تªابªش تªورم و بªه 

ھªای  بªعªد ھªم گªروه.  تدريج از بªيªن بªرود
خودی را تشخªيªص بªدھªد و بªيªاورد ايªن 

شªان و  ھا را بگذارد در کªف دسªت نقدينه
ھªای  از طرف ديªگªر ھªم از شªر ھªزيªنªه

بودجه خ_ص شود و بتواند بودجه را بªه 
سمت خريدھای تسليªحªاتªی يªا خªريªدھªای 

او   » . ديªªگªªری کªªه دارد، ھªªدايªªت کªªنªªد
ھªای قªبªلªی ھªم  دولªت« ھمچنين گفªت کªه 

ھا را حªذف کªنªنªد،  سعی داشتند که يارانه
نªªژاد  کªدام مªثªل مªحªªمªود احªمªدی امªا ھªيªچ

حمايت ارتش و سپاه و نيروھªای نªظªامªی 
 ».را نداشتند

دانا، نمونªه بªارز دستگيری فريبرز رييس
ديªªگªªری از ھªªجªªوم بªªه کسªªانªªی سªªت کªªه 

نªژاد بخواھند در مورد اين سياست احمدی
چªرا کªه درجªريªان .  بªه انªتªقªاد بªپªردازنªد

، » ھªا مندسازی يارانªهھدف« اجرای طرح 
فرمانده نيروی انتظامی و ديگر مسئªوcن 

گªران  فªتªنªه« دولتی بارھا گفته بودند که با 
وزيªر .   بªرخªورد خªواھªد شªد» اقتªصªادی

اط_عات نªيªز، ھªفªتªه اول مªھªر مªاه در 
کميسªيªون امªنªيªت مªلªی مªجªلªس شªورای 
اس_می حاضر شªد و در جªمªع اعضªای 

جªريªان « اين کªمªيªسªيªون اعª_م کªرد کªه 
-ھªدف«  در ايجاد اخ_ل در اجرای » فتنه

حªيªدر   .  نªقªش دارد» ھªا  مند کªردن يªارانªه
مصلحی در کميسيون امنيت ملی مªجªلªس 

ھايی در داخªل  سرنخ« اع_م کرده بود که 
و خªارج کشªور مªبªنªی بªر ايªجªاد اخª_ل 

ھا وجªود دارد و  مند کردن يارانهدرھدف
دھد که جريان فتنه قصد دارد تªا  نشان می

  ».مردم از اجرای اين قانون بترساند
نژاد، در درجªه اول سياست دولت احمدی

ھجوم ھمه جانªبªه بªه فªعªالªيªن سªيªاسªی و 
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در .  ھªای دولªتªی سªتاجتماعی منتقد سياست
ھای گذشته نيز اقªدامªاتªی بªرای سªرکªوب ماه

حªقªوقªی کسانی صورت گرفته است که به بی
ايªن ھªجªوم بªه شªکªل .  عمومی انªتªقªاد دارنªد

جªويªان، دستگªيªری جªمªع وسªيªعªی از دانªش
نªگªاران، فªعªالªيªن نويسان و روزنªامªهوب_گ

جنبش زنان و فعاليªن کªارگªری سªت کªه بªه 
شªªرايªªط بسªªيªªار دشªªوار کªªنªªونªªی زنªªدگªªی در 

مªنªد ھدف« جمھوری اس_می و اجرای طرح 
در ايªªن .   اعªتªªراض دارنªªد» ھªªاکªردن يªªارانªه

جويان رابطه به ويژه دستگيری وک_ی دانش
و کارگران زندانی و فªعªالªيªن جªنªبªش زنªان 
جلوه بسيار روشنی به خود گرفªتªه اسªت کªه 

ھا می توان به دستگيªری نسªريªن از جمله آن
از اعضای ھيئªت ( ستوده، ھمسر رضا خندان

و وکªيªل )  دبيران کªانªون نªويسªنªدگªان ايªران
بنا به قطªعªنªامªه .  کارگران زندانی اشاره کرد

خبرنگªاران بªدون مªرز، امسªال جªمªھªوری 
تªªريªªن زنªªدان اسªª_مªªی بªªه عªªنªªوان بªªزرگ

نويسان مطرح شªده نگاران و وب_گروزنامه
 . است
رغم ايªن تªھªديªدھªا، سªيªل اعªتªراض بªه علی

 در تªمªام » ھªامند کردن يارانهھدف« سياست 
گستره جامعه جريان دارد و ھªمªيªن امªروز 
خبر رسيده است کªه رانªنªدگªان کªامªيªون در 

ھªا را در بسياری از شªھªرھªای ايªران جªاده
بªا .  انªداعتراض به گران شªدن بªنªزيªن بسªتªه

-دانا، بªیاع_م خبر دستگيری فريبرز رييس
درنگ يک حرکت دفاعªی بªرای آزادی وی 
در پاريس تشکيل شده است که نمايندگانی از 
برخی از احزاب کارگری اروپا، جªمªعªی از 
استادان دانشªگªاه و فªعªالªيªن سªيªاسªی در آن 

ناصر زرافشان نªيªز کªه خªود .  شرکت دارند
عضو ھيئت دبيران کانون نويسنªدگªان ايªران 

. دانا را بªه عªھªده گªرفªتªهاست، وکالت رييس
زرافشان، پيش از اين نيز وکيل پرونªده قªتªل 
مختاری و پوينده بود که به ھمين خاطر پªنªج 

 .سال زندانی شد
کانون نويسندگان ايªران در تªبªعªيªد، بªنªا بªر 
مªªنªªشªªورآزادی خªªواھªªانªªه خªªود در دفªªاع از 
آزادی انديشه و بªيªان، دسªتªگªيªری فªريªبªرز 

جªªويªªان، فªªعªªالªªيªªن جªªنªªبªªش دانªªا، دانªªشريªªيªªس
کارگری، فعالين جنبش زنان وکª_ی آنªان و 

نويسان را به شªدت نگاران و وب_گروزنامه
کªارانªه رژيªم کند و اين اقªدام تªبªهمحکوم می

جمھوری اس_می را گامی ديگر در راستªای 
تر و از بªيªن بªردن ايجاد خفقان ھرچه وسيع

شناسد کانون نويسندگان حق دفاع از خود می
ايªªران در تªªبªªعªªيªªد خªªواسªªتªªار آزادی ھªªرچªªه 

-سªت و مªیتر ھمه زنªدانªيªان سªيªاسªیسريع
کوشد در راستای افشای جªنªايªت ھªای رژيªم 
جمھوری اس_می با تمام توان خªود حªرکªت 

 .کند
 

 کانون نويسندگان ايران در تبعيد
  ٢٠١٠ دسامبر ١٩ شنبه ٢
 
 
 

 
  كانون نويسندگان ايران اطCعيه

 دانا  بازداشت فريبرز رييس درباره
 

 !مردم آزاده
دانªªا، اقªªتªªصªªاددان،  دكªªتªªر فªªريªªبªªرز ريªªيªªس

نªويسªنªªده، مªªتªرجªم و عضªªو ھªيªªئªت دبªيªªران 
 آذر بªا ٢٧شب  كانون نويسندگان ايران نيمه 

شªخªصªى بªه مªنªزلªش  يورش ماموران لªبªاس
 .دستگير شده است

اش در "  نªمªايªنªده" تªازگªى  در كشورى كه به 
كميسيون حªقªوق بشªر سªازمªان مªلªل اعª_م 

 اسªªت ايªªران آزادتªªريªªن كشªªور جªªھªªان  كªªرده
اسªªت، اقªªتªªصªªاددانªªى را ظªªاھªªرا بªªه اتªªھªªام 

طرح تعديل اقتصªادى و «   اظھارنظر درباره
 كم تر از دو سªاعªت پªس از » ھا حذف يارانه

كªنªنªد، تªنªى چªنªد از  مصاحبه بªازداشªت مªی
نªªگªªاران را از مªªحªªل كªªار خªªود  روزنªªامªªه

ربايند، وكيلى را به اتھام دفاع از متھمªان  می
كشند و مªرگ تªدريªجªى او  سياسى به بند می

كنªنªد،  اعتنايى نظاره می از گرسنگى را با بی
كارگرى را كه جرمªى جªز دفªاع از حªقªوق 

ھªا در زنªدان  صنفى و سنديªكªايªى نªدارد مªاه
 ...دارند و  نگاه می

كانون نويسندگان ايران، كه به حكªم مªنªشªور 
و چراى ھر  چون  خود آزادى بيان را حق بی

شھروند ايرانی، بى ھªيªچ حصªر و اسªتªثªنªا، 
 قªªيªªد و شªªرط  دانªªد خªªواھªªان آزادى بªªی مªªی

 زندانيان سªيªاسªى و  دانا و ھمه فريبرز رييس
 .عقيدتى ديگر است

 
 كانون نويسندگان ايران 

  ١٣٨٩ آذر٣٠

 ھااطCعيه

؛ مجمع ١٣٨٩ آذر٣٠- دسامبر٢١شنبه  شامگاه سه
عمومی سازمان ملل قطعنامه مصوب کميته سوم 

اين قطعنامه .  مجمع عمومی درباره ايران را تاييد کرد
 سوم مجمع  در کميته)  ٢٠١٠ نوامبر ١٨(ماه گذشته

 تصويب شده »کميته حقوق بشر«عمومی، موسوم به 
 . بود

 کانادا به کميته  توسط نماينده   نويس اين قطعنامه پيش
 کشور به ٨٠سوم ارائه شده بود که با رای مثبت 

 کشور ۴۴ کشور نيز رای ممتنع و ۵٧.  تصويب رسيد
 . رای منفی به آن دادند

شنبه به تاييد مجمع عمومی  ای که روز سه در قطعنامه
ھای غيرانسانی رايج در  سازمان ملل رسيد از مجازات

زدن به  ايران مانند سنگسار، قطع عضو و يا شCق
از ديگر موارد مورد انتقاد در .  شدت انتقاد شده است 

ھا در  اين قطعنامه، شمار با� و افزايش مداوم اعدام
ھا در مواردی شامل محکومانی  اين اعدام.  ايران است

 سال سن ١٨نيز بوده که در زمان ارتکاب جرم زير 
  .اند داشته



 
طور که آگªاھªيªد جªامªعªه مªا، ھمان

. آبستن رويدادھای گونªاگªون اسªت
ھªای اقªªتªصªªادی، سªيªªاسªªی، بªحªªران

ھªا اجتماعی و فرھنگی ھمªه بªخªش
. و مناطق کشور را فراگرفته اسªت

سªو فقر و ف_کت اقتصادی از يªک
و سانسور و اختناق و سرکªوب از 
سوی ديگر، نªفªس اکªثªريªت مªردم 

حªªکªªومªªت .  ايªªران را بªªريªªده اسªªت
اسªª_مªªی، غªªيªªر از زبªªان زور و 
خشونت، ترور و ميليتاريسم، ھªيªچ 

ھªای ارگªان.  فھمدزبان ديگری نمی
امنيتی و قضايی حªکªومªت، -پليسی

اختيار تام دارند تا ھªر مªخªالªف و 
منتقدی را دسªتªگªيªر و زنªدانªی و 

-در زنªدان.  شکنجه و اعدام کªنªنªد
ھای حکومت اس_می، با زندانªيªان 

چªون اسªرای جªنªگªی و سياسی ھم
شªود و  رفªتªار مªی» دشمªن«عامل 

دارند ھا را در زير شکنجه وامیآن
انªد، به جرايمی کªه مªرتªکªب نشªده

در واقع ھيچ شھروندی . اقرار کنند
حرمªتªی در ايران، از تعرض و بی

و تحقير نªيªروھªای حªکªومªتªی در 
ھªªا مªªمªªلªªو از زنªªدان.  امªªان نªªيªªسªªت

نªويسªان، نªگªاران، وبª_گروزنامه
وک_ی دادگستری، فعالªيªن جªنªبªش 

جويی، جنبªش زنªان، جªنªبªش دانش
ھای مªلªی چنين اقليتکارگری و ھم
حکومت اسª_مªی، .  و مذھبی است

ترين مسايªل خصªوصªی در ابتدايی
شھروندان جامعه مستقيªمªا دخªالªت 

کند و حتی با کودکان زندانªی و می
-زندانيان غيرسياسªی غªيªرانسªانªی

در واقªع .  ترين رفªتªارھªا را دارد
ماشين آدم کشی حکومت اسª_مªی، 

ايسªªتªªد و بªªا تªªمªªام ای نªªمªªیلªªحªªظªªه
سرعت در حال حرکت است و در 
مسير خود ھمه چيز را تªخªريªب و 

تھديªدھªا .  گيردھمه کس را زير می

و پيگردھای پليسی سªبªب شªده اسªت 
شªªمªªاری از فªªعªªالªªيªªن کªªه تªªعªªداد بªªی

ھªªای مªªخªªتªªلªªف اجªªتªªمªªاعªªی، عªªرصªªه
سياسی و فرھنگی  و ورزشی کشªور 

-را ترک کنند و در جªوامªع پªنªاھªنªده
پذير نيز با مشªکª_ت بسªيªار روبªرو 

 .شوند
ھªªای در چªªنªªيªªن شªªرايªªطªªی، پªªرسªªش

بسªªيªªاری بªªه ويªªژه از روشªªنªªفªªکªªران 
شان در قبªال جامعه که بنا به موقعيت

جامعه، تªعªھªد داوطªلªبªانªه و آزادانªه 
ترديد نªويسªنªده بی.  دارند مطرح است
که دچªار تªعªصªب امروزی، بدون آن

باشد، تعھد اجªتªمªاعªی داوطªلªبªانªه و 
تªوجªه و .  گªيªردآزادانه را درنظر می

باور به قªدرت اتªحªاد و ھªمªبªسªتªگªی 
انسانی برای تªغªيªيªر وضªع مªوجªود، 
اعªتªªقªاد بªه مªنªªشªªا اثªªر بªªودن آثªªار و 
تªªولªªيªªدات نªªويسªªنªªده در تªªحªªوcت 
اجتماعی و فªرھªنªگªی امªری مªھªم و 

 . سازنده است
با اين رويکرد، بر آن شدم که برخªی 

ھا را در اين جا  طرح کنªم تªا پرسش
اعضای محªتªرم کªانªون نªويسªنªدگªان 

و انجمªن قªلªم ايªران )  در تبعيد( ايران
چنين اعضای کªانªون و ھم)  در تبعيد( 

نªªويسªªنªªدگªªان در داخªªل کشªªور و يªªا 
نويسندگانی ديگری که بªه ھªر دلªيªل 
عضو کانون نويسندگان و انجمن قªلªم 
ايران در تبعيد نيستند امªا در مªقªابªل 

کنند، در جامعه احساس مسئوليت می
صورت تمايل به اين سئواcت پªاسªخ 

 .بدھند
رسد در ھا  به ترتيبی که میاين پاسخ

ھای آينده بانگ، نشريه کªانªون شماره
درج )  در تªªبªªعªªيªªد( نªªويسªªنªªدگªªان ايªªران

 .خواھند شد
 :ھا به شکل زير استاين پرسش

 
اوضاع کنونی جامعه اي(ران   -١

را در کل چگونه تحليل می کنيد 
و ب((ه وي((ژه از م((ن((ظ((ر آزادی 
انديشه و بيان ش(راي(ط م(وج(ود 

 بينيد؟را چگونه می

ب(((ه ن(((ظ(((ر ش(((م(((ا، ن(((ق(((ش   -٢
روشنفکران و به وي(ژه اول(وي(ت 
کار و تCش و مبارزه اي(ن دوره 
کانون نويسندگان ايران در تبعيد 
و انجمن قلم ايران در تبعيد ک(دام 

 است؟
 
جامعه آينده ايران را چگون(ه   -٣

کنيد؟ ي(ع(ن(ی ت(Cش و تصوير می
مبارزه اقشار گوناگون جامع(ه و 
به ويژه روش(ن(ف(ک(ران، ب(اي(د ب(ا 

گ(ي(ری کدام اس(ت(رات(ژی و ج(ھ(ت
مبارزاتی ھمراه باشد ت(ا ج(ام(ع(ه 
پاينده ما، به يک جامعه انس(ان(ی 
ب((رس((د ک((ه در آن، ق((ب((ل از ھ((ر 
من(ف(ع(ت و مص(ل(ح(ت ح(ک(وم(ت، 
حرمت و موجوديت انسان اک(ي(دا 
حفظ شود و حاکميت بدون توجه 
به مليت، ج(ن(س(ي(ت و ب(اورھ(ای 
سياسی و مذھبی شھروندان، ب(ه 
حقوق و آزادی و برابری آن ھا، 

ھ(ای اق(ت(ص(ادی، در ھمه عرص(ه
سياسی، اجت(م(اع(ی و ف(رھ(ن(گ(ی 

سان بنگرد و شھروند درج(ه يک
يک و دو و س(ه وج(ود ن(داش(ت(ه 
باشد و ھ(م(ه م(ردم ج(ام(ع(ه، از 
آزادی ان((ديش((ه و ب((ي((ان و از 

ھ((ای ف((ردی و اج((ت((م((اع((ی آزادی
 برخوردار باشند؟

 
پªªيªªشªªاپªªيªªش از ھªªمªªه شªªمªªا کªªه بªªه ايªªن 

 .دھيد سپاسگزارمھا پاسخ میپرسش
 بھرام رحمانی
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 ھموندان گرامی 
 با درودھای فراوان


