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 مسئولیت مطالب مندرج در نشریه بر عهده نویسنده است و نشریه سازمان هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

   جهان بیمرز              

                  

 بها لیلی

جهان بیمرز همانند رویایی برای بسیییاری از روفینینیویران و  
آزادی طلبان جهان تبدیل فده است. جهانی که در آن میرزهیای 
ساختگی دست بفر که تیجیاو و خیاطیرات دوران بیربیرییت را 
حمل می کنند از بین روند. خلق دنیایی نو با اصول و موانیییز  
جدید را برپا کنند. جهانی که در آن یک قانیون بییین الیمیلیلیی و 
یک پلیس بین المللی برای زندگی راحت تر بفر وجیود دافیتیه 
بافد و آزادی او را در بر بگیرد. بسیاری بر این عقیده اند کیه 
بر اساس این مدل جنگ و جدالی بیه وجیود نیمیی آیید و ر یاه 
مرد  بیفتر خواهد فد. آیا این میدل قیابیلیییت اجیراییی را دارد 
مفوالت و موانع موجود برسر راه ایین تینیویر  یییسیت دلیییل 
کاهش بخت روزا زون آن در جیوامیع امیروز  یییسیت و  یرا 

 دستیابی ما به آن هر روز کاهش میابد؟
مرز از دیدگاه سیاسی به معنای حاکمیت عیده ای بیر میحیدوده  

ای خاص جغرا یایی است. که به واسطه آن منا ع خود را حنظ 
می کنند. مدا عان این تنور در حیقیییقیت جینیار هیای راسیت و 
ا راطی جامعه هستنند. بایستی این نوته را بیان کرد به قیدمیت 
تاریخ بفر بسیاری از جنگ ها و مفوالت به وجیود آمیده کیه 
 جان هزاران ننر را گر ته است بر گر ته از مفوالت مرزی ما 
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بین دول هیمیسیاییه بیوده اسیت. هیمیییفیه 
بسیاری از کفورها بیه دنیبیال ا یزاییش و 
وسیع کردن مرزهای خیود هسیتینینید. ایین 
خود باعث درگیری ها و کفتارهای بیفتیر 
در سطح جهان می فود. در جهان بیییمیرز 
ما فاهد کاهش و از بین ر یتین جینیگ هیا 
مییابییییین دول هسییتییییی . بییراسییاس تییعییارییی  
امروزی در این جهیان دولیت و حیویومیت 
ارزش خییود را از دسییت مییی دهیینیید. در 
نییهییایییت بییاعییث زیییان مییادی  ییراوان بییه 
کارخانه ها و کمپانی های تولید سالر میی 
فود. گردش مادی در این بخش ساالنه به 
مییییلییییاردهییا دالر مییی رسیید. بینییا بیه آمییار 

بیلیون دالر از درآمد  ٠٥٦ساالنه، آمریوا 
ملی را خرج اسلحه می کند. با ایین میبیلی  
مییی تییوان تییمییامییی آ ییریییقییا را آبیییییاری و 
آبرسانی کرد و بیا اسیتینیاده از کفیاورزی 
حاصله مرد  را از  یقیر نیجیات داد. خیلیق 
 ینییییین جییهیانییی مفییوییالت جییدی را بییرای 
سرمایه آنها به وجود خواهد آورد ثیروتیی 
که با زحمت و میر  میییلیییون هیا انسیان 
بدست آورده اند. پس با تما  توان خود در 
حنظ این سرمایه میقیاومیت خیواهینید کیرد. 
می توان ایین را بیییان کیرد کیه حیویا  و 
صاحبان سیست  سرمایه داری از مخالینیان 
جدی و اولیه جهان بیییمیرز هسیتینید  یون 
باعث به خطر ا تادن مینیا یع خیود خیواهید 
فد. در نهایت تمامی سیست  ها و تعامالت 
مادی در سطح جهان که بر اساس گیردش 
مادی در سطح بین الملل است از مخالنیان 

  . نین جهانی هستنند
ادیان و جیوامیع دیینیی هیمیییفیه در  یویر  

ا زایش قلمرو خود هستنند و این حالت را 
به خوبی در ادیان ابراهیمی می توان دیید. 
تنورات برگر ته از دین و ادییان در سیییر 
تاریخ برای جوامع مرز را تیعیریی  کیرده 
اند. این مرزها باعث حاکمیت عیده ای بیر 
اساس قوانین تعر  فده دین است کیه در 
این میان منا ع عده ای را بیرای حیویا  و 
دین به همیراه دافیتیه اسیت. پیس دیین و 
حاکمان دیینیی را در میقیابیل جیدی تینیویر 
جهان بیمیرز دانسیت  یون زنیگ خیطیری 

 .برای منا ع خود میدانند
ملیی گیراییان و نیاسیییولیییسیت هیا در هیر  

جامعه ای بر این عقییده هسیتینید کیه عید  
وجود مرز باعث از بین ر تن بنیان جامعه 
می فود و در آن اصول قیومیی و طیایینیه 
ای جامعه نادیده گر یتیه خیواهید فید. ایین 
خود باعث از بیین ر یتین اصیل و اصیالیت 
ا راد می فود. هویت تاریخی و ملی ا یراد 

 نادیده گر ته می فود و به مرور از بین 

خواهد ر ت. هیمیانینید بسیییاری از حیرکیت 
های ملی گرایانه امروز در سیراسیر دنیییا 
که بنیان و ریفه آنها به دوران بربریت و 
جاهیلیییت انسیانیهیا بیاز خیواهید گفیت. بیا 
نگاهی اجمالی به وقایع امروز جیهیان میی 
توان به خوبی مفاهده کرد که ملی گیراییی 
در تمامی نقاط جهان در حیال رفید اسیت. 
حوادث اتنیا  ا یتیاده در پیاسیارگیاد اییران 
انتخاو ترامپ پیروزی حزو اسیتیقیالل در 
بریتانیا جنبش پینیس سیتیاره در اییتیالیییا و 
بسیاری دییگیر در نیقیاط میخیتیلی  جیهیان 
برگر ته از تنیویرات میلیی گیراییانیه اسیت. 
پس بایستی این را در نطر دافت کیه ایین 
هویت و اصل ملی  یست و از کجا نفیات 
گر ته است. هوییت میلیی اکیثیرا از جیانیو 
طبقه حاک  در میواقیع لیزو  و هینیگیا  بیه 
خطر ا تادن جایگاه خویش تبلی  می فیود 
و در مییقییابییل هیییییی گییونییه امییتیییییاز بییرای 
فهروندان از لحاظ ر اه و آسیاییش را در 
پی نخیواهید دافیت. پیس میلیی گیراییان و 
جنار های راست جامعه از مخالنان جهیان 
بیمرز هستنند و بااین الناظ میلیی گیراییانیه 
هر روز بر ثروت و قیدرت خیود خیواهینید 

  .ا زود
بعضی از جامعه فناسان بر این عقیده انید  

که عد  وجود مرز باعث از بین ر تن نظی  
حاک  بر جامعه می فود و تیالطیمیی را از 
لحاظ جامعه فناسی و روان فناسی ایجیاد 
خییواهیید کییرد. بییایسییتییی پییرسییییید اییین نییظیی  
 یست. منا ع و سود آن فیامیل حیال  یه 
کسانی می فود. آیا تما  جامعه را در بیر 
می گیرد و ر اه عمومی را حاک  می کینید. 
در جواو این سوال می توان این را بیییان 
کرد که تمامی این تز و تنور که می تیوان 
به آنها تنیویرات دربیاری گینیت کیه بیرای 
نفان دادن نتایس حاصله آن هیی نیازی به 
داده و ارقیا  نیییسیت و جیواو آن را میی 
توان در سطح جوامع امروزی که برگر ته 
از مرز است را کامال مفاهده کرد. جهانیی 
که منا ع سود و ر اه آن تنهیا فیامیل حیال 
عده ای از ا راد جامعه می فود و اکثریت 
آن در بدترین فرایط میمیوین بیه سیر میی 
برند پس آری ما خواهان از بین ر تن ایین 
نظ  و خلق نظا  جدید هستیی  نیظیامیی کیه 
تمامی ا راد جامعه را در بربیگیییرد و اگیر 
این نظ  از دید بعضی از جامعیه فینیاسیان 
بی نظمی اسیت آری میا خیواهیان آن بیی 

 .نظمی هستی 
در آخییر بییییان اییین نییویتییه بسییییار حییاضییر  

اهمیت است جهان در حال تغیییر و اییجیاد 
نظ  جدید است. این پوست انداختن جیهیان 
را به خوبی در سطور مختل  جامعیه میی 
توان مفاهده کرد. در این میییان نیبیرد میا 
برای تغییر این سیستی  و نیظی  در جیهیت 
ر اه و آسیاییش تیمیامیی ا یراد و سیاکینیان 
جهان است. ما وارثان جنبیش دانفیجیوییی 
و کییارگییری در  ییرانسییه هسییتییییی . کییه در 

روزهای حاکمیت خود بیر سیوربین پیر ی  
سیه رنیگ  یرانسیه را پیایییین انیداخیتیه و 

های سرخ و سیاه را به نفانه آرمیان  پر  
نارفیس  و میارکسیییسی  انیقیالو خیود در 
سوربن به اهتیزاز درآوردنید. و پیییفیگیا  
انییقییالبییی فییدنیید کییه بییا هییمییه کییاسییتییی هییا 
اصالحات زیادی را برای اکیثیرییت جیامیعیه 
خصوصا کارگران در نظر گر ت. قیییا  بیر 
ضد سنت مذهو و ا راط گراییی در جیهیت 
خلق دنیایی جدید به راه انیداخیتینید. کیه بیا 
همه محدویت هیا در میقیابیل ارتیش دوگیل 
ایستاده گی کردند. ما وارثیان ایین جیرییان 
امروزه در مقابل جنیار راسیت و ا یراطیی 
جامعیه قیرار گیر یتیه ایی . جینیاحیی کیه بیا 
استناده از تمامی اموانیات خیوییش تیالش 
خواهد کرد تا نظ  موجود را حنظ و ییا بیه 
ننع خود تقویت کند. پیس میا بیایسیتیی در 
مقابل صحیبیت هیای امیروز میاریین لیوپین 
)زنگ تنریح مهاجران غیر قیانیونیی تیمیا  
فده است( ایستاده گی کنی  تا بتوانی  دیین 
خود را به حیرکیت انیقیالو دانفیجیوییان و 
کارگران ادا کنی . بیا نیگیاهیی اجیمیالیی در 
میان جوامع می توان تغییرات میوجیود در 
سطح دول اروپایی آمریوا و خاورمیانه را 
به خوبی مفاهده کرد. تغییراتیی کیه هید  
رفد و تقویت مرزها از جانو ملی گراییان 
است. در داخل این میرزهیای جیغیرا یییاییی 
سانسور فونجه تبعیض و بی عیدالیتیی از 
جانو دولت وجود دارد. اما با رفد جامعیه 
جهانیی بیییمیرز و نیهیادهیای  یرامیرزی و 
همبستگی جهانی ملت ها از قیدرت دولیت 
ها کاسته خواهد فد و مرزها روز به روز 
کیمیرنیگ تیر خییواهینید فید و در گیهییواره 
مرزها و تنور کهن نیوزاد جیهیان بیییمیرز 
رفد خواهد کرد. بر اسیاس نیگیاه مین میا 
یک قد  عقو ا تاده ای  قدمی که می تیوان 
به خوبی آن را جبران کرد. زیرا در میییان 
جوامع پیفر ته خصوصا میلیی گیراییی در 
حال رفد است نیویونیازی سیعیی در تسیلیط 
دوباره بر اروپا وجهان را دارند. اموانیات 
ما در مقابل جهان سیرمیاییه داری و آنیهیا 
بسیار نا یز است ولی ما پیییروز خیواهییی  
فد  ون حق با ما است. در نهایت جیهیان 

 بیمرز  آرزوست

 بها لیلی

   جهان بیمرز
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پدیده پناهجویی و میوج عیظییی  میهیاجیرت 

پناهجویان در سالهای اخیر به دلیل وجیود 

جیینییگ، کفییتییار و نییاامیینییی در کفییورهییای 

مذهو زده خاورمیانه و آوارگی میییلیییونیی 

ساکنان این کفورها و  رارفان از نیویبیت 

جیینییگ و تییبییاهییی، تییبییدیییل بییه مسییالییه ای 

ملیمیوس و فینیاخیتیه فیده بیرای بفیرییت 

امروز فده است. میلیونها انسیان وحفیت 

زده و مبهوت از وقایعی که خارج از اراده 

آنها توسط بورژوازی و حوومتها و دستیه 

جات اسالمی در جیغیرا یییای زنیدگیی فیان 

اتنا  می ا تاد، نا یارا تیمیامیی گیذفیتیه و 

تتمه زندگی فان را در یک کوله پفتی جیا 

دادند و راه رسیدن به کفور و موانی امن 

را با گذار از مرزها و قبول ریسیک غیر  

فدن در دریاها را درنوردیدند. به این امید 

که فاید بتواننید زنیدگیی آرا  و فیراییطیی 

امیین بییدور از کییابییوس مییداو  جیینییگ، 

بمباران، اعدا  و فونیجیه دافیتیه بیافینید. 

واژه "مرز" قبل از اینوه کلیمیه ای بیرای 

تعریی  ییک میحیدوده خیاص جیغیرا یییاییی 

بییافیید، واژه ای اسییت کییه بییار مییعیینییایییی 

سنگینی بیرای بیییان وضیعیییتیی اسیت کیه 

میلیونها بفر را در درون خویش محصیور 

و گر تار کرده است. و انسانیهیا در هیمیان 

قییالییو مییحییدود مییرزی، نییژادی و مییذهییبییی 

توسط نمیایینیدگیان اییدویولیوژی بیورژوازی 

جدا و تعیریی  میییفیونید. پینیاهیجیوییان بیه 

میحییض ورود بیه کفیورهییای اروپییاییی بییا 

مفوالت عدیده ای مواجه می فوند که در 

مورد این معضالت اطیالعیی نیدافیتیه انید. 

مفییوییل یییادگیییییری زبییان کفییورمیییییزبییان، 

هماهنیگیی بیا  یرهینیگ و قیوانییین سیخیت 

مهاجرتیی، انیتیظیار طیوالنیی میییان دوران 

یاس و امید در پروسه پناهندگیی، کیابیوس 

دیپورت فدن و موج راسیسمی کیه گیاه و 

بیییییگییاه ازالبییه الی اخییبییار رسییانییه هییا و 

مدیاهای سرمایه داری رو به آنها انعواس 

می یابد. در این میان تفدید  اندامنتالیییسی  

و بنیاد گرایی از نوع مذهبی و نیژادی کیه 

دلیل بازتولید فدن آن بیازخیورد و تیجیلیی 

مادی سیییاسیت هیاییی اسیت کیه سیرمیاییه 

جییهییانییی در تییعییامییل و بییرخییورد بییا پییدیییده 

پناهجویی آنرا پیرو می کنید. زنیو یوبیییا و 

بیگانه هراسی، راسیس  و گسترش ییا یتین 

ننرت هیای قیومیی، میذهیبیی و نیژادی کیه 

بدلیل  عالیت و تیبیلیییغیات جیرییانیات دسیت 

راستی و در یک کال  به علیت وجیود ایین 

پدیده ها گیاهیا قیربیانیییان هیمییین تینیویرات 

انسییان سییتیییییز بییدلیییییل احسییاس تییحییقیییییر و 

سرخوردگی به آبفخیورهیای آلیوده هیمیان 

سنتهای بنیادگرایی مذهبی و قومی خیودی 

پناه می برند، در صورتییویه میی بیایسیتیی 

تمامی پناهجویان با درک موقعیت مفترک 

و فناخت دردهای مفیتیرک فیان بیعینیوان 

پناهجو و انسیانیهیاییی کیه دارای دردهیای 

مفترک هستند، متحدانه در جیهیت تیحیقیق 

خواستها و مطالبات انسانی فان میتیحید و 

متفول فوند. متاسنانه وجود دسته بینیدی 

هییای کییذایییی و مسییمییومییی کییه بصییورت 

تعصبات مذهبی، قومیی و نیژادی درمیییان 

تعدادی از پناهجویان فول میگیرد، مانعیی 

جدی برای متحید فیدن آنیهیاسیت. تیقیسییی  

بندی پناهجویان بصورت گییت وار تیوسیط 

سنتها و تنورات دگماتیوی که آنیان را بیه 

عینیوانا ا یغیانیی، اییرانیی، کیرد، عیرو و 

آ ریقایی تعری  میییوینید مینیجیر بیه بیروز 

مفویالت عیدییده ای در زنیدگیی و اتیحیاد 

پنیاهیجیوییان میییفیود. وجیود سیییاسیتیهیای 

بورژوازی و مصیلیحیت انیدیفیی سیییاسیت 

مییداران حییوزه سییرمییایییه بییرای انییبییافییت 

سرمایه و استثماردر سراسر جهان ،ادامیه 

جنگ و تورار سینیارییوهیای سیییاه را بیاز 

تولید میوند. قربانیان اولیه این سیاستهای 

سرمایه داری کودکان و مرد  سیییوییل ای 

هستند که گوفت د  توپ جنیگیهیا و نیزاع 

های قیومیی و میذهیبیی جیرییانیات میا یو  

ارتجاعی میفوند. تصویری کیه از جیهیان 

امروز پیش روی ما است این واقیعیییت را 

اثبات میوند که نظا  بورژوازی جهانی بیی 

کنایت تر از همیفه در جینیگ ا یروزی و 

میلیتاریس  کیور خیود، زنیدگیی و کیرامیت 

انسییان امییروزی را قییربییانییی مییالییویییییت 

خصوصی و حیرص و آز بیرای انیبیافیت 

سییرمییایییه میییییویینیید. عییروج و بییازتییولییییید 

ناسیونالیس ،  اندامنتالیس  مذهبی و قومیی 

و ننرت پیراکینیی عیلیییه انسیانیهیا بیه جیر  

جنسیت، نژاد و قیومیییت دقیییقیا بیازخیورد 

عملی و ابژکتیو منیاسیبیات سیرمیاییه داری 

است که برای استثیمیار و بیهیره کفیی از 

گرده بفریت این مناهی  تنرقه ا ونیانیه را 

روزانه به یاری مدیاهای وابسته "سیاحیت 

مقدس سرمایه"بازتولید میونید، و رو بیه 

ا وار عیمیومیی پیمیپیاژ میییوینید. در واقیع 

سیاست پناهجو هراسی و بیگانیه سیتیییزی 

قبل از اینوه نیافیی از بیرخیورد فیخیصیی 

ا راد مفخص و معدودی بافد، واکینیش و 

تاثیر پذیری آنان از سییاسیت کیالنیی اسیت 

که بن مایه های  وری اش را از تبلیییغیات 

و پروپاگندهای ابزارهای روبنایی سیییسیتی  

سرمایه میگیییرد و از آن ارتیزا   یویری 

میوند. ژست پوفالیی حیویا  سیرمیاییه در 

مواجهه با معضالتی که بفریت امیروز بیا 

آن روبییرو اسییت، بییه روفیینییی نفییانییگییر 

دهفتنیاکیی واقیعیییات وسیییه روزی هیاییی 

است که آنان بر زندگی و فیادی انسیانیهیا 

تحمیییل کیرده انید. در واقیع بیایسیتیی ایین 

محیدوده هیا و میرزهیای تصینیعیی ای کیه 

مفخصا بر زنیدگیی پینیاهیجیوییان بصیورت 

ملموس سنگینی میوند را فناخت و بیرای 

تغییر بینیییادیین آن تیالش کیرد. روزنیه و 

بارقه های روفن و امییید بیخیفیی کیه در 

 فیمییان کییودکیان وحفییت زده از جیینییگ، 

تباهی، ویرانی و کفتارو آوارگی بیه  فی  

میخورد را بیایسیتیی بصیورت بیالینیعیل بیه 

نیروی تغییر این جهان وارونه تبدیل کیرد. 

تغییری که نیرو و پتانسییل  یراوان آن در 

میان خیل عیظییی  سیتی  دییدگیان و پیاییمیال 

فدگان نظ  وارونه سیرمیاییه وجیود دارد، 

اکثریت  راموش فدگانی که  یییزی بیرای 

از دست دادن ندارند. الزمه رسیدن به ایین 

اهدا  انسیانیی قیبیل از هیر یییز اتیحیاد و 

همبستگی و سازماندهی پناهیجیوییان حیول 

یک سیاست مفخص و فنا  برای تحقیق 

خیواسیتیهیای بیرحیق و انسیانیی آنیهیاسییت. 

بیی -سازمان سراسری پینیاهینیدگیان اییرانیی

مرز، برای این رسالت عظی  و انسانیی در 

د ییاع از حییقییو  انسییانییی پیینییاهییجییویییان را 

مبارزه و تالش مییوینید. بیه امییید دنیییاییی 

 عاری از جنگ، مرزو استثمار و خفونت.

 در پشت مرزهای پناهجویی:

 

 هیرش مجیدنیا 
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 این یعني  ه؟  جنسگراي ایراني هستید،دوفما یك 

 
من مهرداد همتی یک دوجنسگیرا اییرانیی هسیتی . ییعینیی بیه هیر 

 دوجنس گرایش جنسی و عاطنی دار 
 

و از درون گیراییی بیه ییک  طور فد كه دوجنسگرا فدي 
 رد برون گرا در جامعه تبدیل فدید و هویت اصلیی خیود را 

 ؟نمایان کردید
 

من یک سوال از فما میپرس  فما از کی بیزر  فیدیید؟ مسیلیمیا  
جوابی ندارید  ون حسی است که هر روزه آن را تجربه میوینییید 
گرایش جنسی ه  همین گونه است ما در انتخاو آن هیی دخالیتیی 
نداری  و از بدو تولد با ما بوده و هر روز آنرا حیس میییوینییی  و 
برای زندگی بهتر و آزادی هیای فیخیصیی خیود  آفیویار سیازی 
کرد  تا بتوان  بگوی  من یک دوجنسگرا هست  و وجود دار  مین 

 را انوار نونید
 

میثیل مین  بیفتر مرد  دنیا، الاقل آنطوري كه دیده مي فیود ،
هتروسكفوال )دگرجنسگرا( هستند، یا دست ك  اینطور ادعا 
مي كنند. وقتي من از فما این را مي پیرسی ، مینیظیور  ایین 

 هست كه  را با دیگران و اكثریت جامعه، تناوت داري؟
 

درصیید ا ییراد هییمییجیینییسییگییرا و  01تییا  5در هییر جییامییعییه بییییین 
دوجنسگراو.. هستند و تناوتی بین همجنسگرایان و دییگیر ا یراد 
جامعه نیست تنها تناوتی که هست گیراییش جینیسیی اسیت و هیر 
فخص گرایش جنسی خاصی دارد و همجنسگراییی ییک گیراییش 

 جنسی طبیعی است و ما هیی  رقی نداری  با دگرجنسگرایان
 

در بسیاری از جوامع دینی همانند ایران این تناوت فیمیا را 
به رسمیت نمي فناسند، یعني  همجینیس گیراییي بیه عیقیییده 
آنها،که برگر ته از فریعت است، یك انحرا  و یا افتبیاه ییا 

 بیماري است فما  گونه  ور می کنید؟                                                
دوباره میگوی  همجنسگرایی گرایفی طبییعیی اسیت و اکیتیسیابیی 
است و بیماری محسوو نمی فود و این طرز تنور بر  گر ته از 
 جییییییییامییییییییعییییییییه ای مییییییییریییییییییض گییییییییونییییییییه اسییییییییت

 
بیه نییظیر فییمیا تییحیقیییییقیات عییلیمییي، ایین را ثیابییت كیرده كییه 
همجنسگرایي و یا دو جنسگرایی انحرا  نیییسیت؟ بیییمیاري 

 نیست؟
خیر به طور دقییق و صید در صید امیا تیا حیدودی میو یق بیوده 
 تیییییییییییییییییییییییییییییحیییییییییییییییییییییییییییییقیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییقیییییییییییییییییییییییییییییات

  
ر ایران، به فما به عنوان یك دوجنسگرا  گونه نگیاه میي د

فد و دید مرد  که برگر ته از تبلیغات نظا  است  ه تاثییری 
بر زندگی فیمیا گیذافیتیه اسیت؟ دوسیت دار  كیه میثیالیهیاي 
ملموسی از بیرخیورد میرد  اییران بیا هیمیجینیسیگیراییان در 

    خانواده، كو ه و خیابان را برای نمونه بیان کنید؟
 

 دولت ایران همجنسگرایان را از خدمت سربازی مع  کرده که 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این بزر  ترین توهین است یعنی ما انقدر مرد نیستی  که بتوانی  
به خدمت سربازی بروی  هم نین ما هیی گونه ازادی ندافتییی  و 
حتی قد  زدن بدون استرس در خیابیان تیرد فیدن از خیانیواده و 
جامعه در هیی موانی به ما کار داده نمی فود هیمیییفیه میارا بیا 

  کلمات توهین آمیز مانند کونی ابنه ای و....
 

مفوالت و معضالت اجتماعی و قانونی همجینیس گیراهیا در 
ایران را توضیح دهید و  از دید فما راهیویار فیویل گیییری 
یک جامعه انسانی که حقو  تمامی ا راد در آن رعایت فیود 
 ییگییونییه و مفییوییالت جییوامییع امییروزی خصییوصییا دییینییی 

 خاورمیانه جهت رسیدن به این آرمان  یست؟
 

به تمامی ا یراد  lgbt اموزش صحیح و کامل در رابطه با جامعه
کفور که این کار باید از سنین ک  انجا  فود مثال  در میدارس و 
باید دولت ها دولت های سووالر بافند که دین در سییاسیت هیییی 
 دخالتی ندافته بافد و قوانینی در راسیتیای حیمیاییت از جیامیعیه

LGBTQAIP تصویو فود و به طور کامل انجا  گیرد 
 

در سالهای اخیر نامالیمتی های بیفماری نسبت به همجنیس 
گرایان و یا دوجنسگرایان  در دول مختیلی  صیورت گیر یتیه 
که در بسیاری از موارد به مر  آنها انجامیده و میتیاسینیانیه 
با سووت رسانه ای روبه رو فیده انید بیه نیظیر فیمیا ایین 

 تبعیض نفات گر ته از  یست؟   
 

متاسنانه تبعیض جنسی و جنسیتی در تما  موان های دنیا وجیود 
دارد و این غیر قابل انوار است و هنوز در جوامع پیفیر یتیه هی  
توده مرد  نسبت به همجنسگرایان و دو جنسگرایان حیس تینینیر 

 دارند و این دلیل اصلی حمایت نفدن است
 

در نهایت دلیل اصلی از مهاجرت یک همجنس گرا و فراییط 
  پناهندگی آنها در دول اروپایی  گونه است؟

 
دلیل اصلی مهاجرت یک همجنسگرا یا دو جنسیگیرا نیبیود آزادی 
های  ردی است و نیدافیتین حیق زنیدگیی و تیرد فیدن از طیر  
خانواده و جامعه به دلیل نبود اطالعات کا ی در جیامیعیه میرییض 

بسیار سخت است  ون آنیهیا  lgbtqaip ایران فرایط پناهندگان
را در کمپ هایی اسوان میدهند کیه اکیثیر ا یراد دگیرجینیسیگیرا و 
مذهبی و همو وو )ننرت از هیمیجینیسیگیراییان( هسیتینید. و ایین 

بسیییار سیخیت اسیت  LGBTQAIP فرایط برای ا راد جیامیعیه
 ون  ور میوینینید وار کفیور آزادی فیدنید و بیا خیییال آسیوده 
میگویند کیه  یه هسیتینید و بیعید از آن بیا ر یتیار زنینیده دییگیر 
پناهجویان روبرو می فوند و زندگی فیرینی را که انتظار آن را 

 میوفیدند به تلخی تبدیل میفود
 

مصاحبه با یک دوجنسگرای 

 ایرانی
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زنییدگییی در فییرایییطییی امیین و بییدور از 

خفیونییت و نیاامیینیی آرزوی هییر انسییانییی 

اسییت کییه از جیینییگ و جییدال کفییورهییای 

بحران زده  رار کرده اند. برای خیلیی هیا 

این سنر تلخ و آوارگیی از میبیدا فیروع 

با آغاز موج جدید پناهندگی به   فده است.

بسیییاری از  ۵٦۰۲طر  اروپا  در سال 

مردمان کفیورهیای آسیییاییی و آ یرییقیای 

خود را به کفورهای اروپایی رسانده اند. 

و درفرایط جدیدی قرار گیر ینیه انید. امیا 

این آرزو برای خیلی ها به قیمت جانفیان 

است و بسیاری در ایین مسیییر  هتما  فد

پر خطر جان خیود را از دسیت داده انید. 

البته این موج آوارگی در عین حال بیرای 

قا اق یییان و سیوداگیران جیان انسیان و 

باندهای ما یایی سیودهیای کیالنیی در بیر 

اما این سود به قیییمیت جیان   دافته است.

کسانی که سرزمین خود را به اجبیار رهیا 

کرده و در آرزوی موانی امن بودند تیمیا  

فده است. در این میییان بسیییاری هی  بیا 

کییه  وضییعیییییت  یخییروج از کفییورهییای

اقتصادی و سیاسی بدی به سر میی بیرنید 

خود را به اروپا رسانده و فیانسیفیان را 

به فروع یک زندگی جدید امیتیحیان کیرده 

بیییش از صیدهیا  ۵٦۰۲اند. در سیال 

هزار ننر از ساکنان کفورهای آ ریقای 

و آسیایی در حال جینیگ و کفیورهیای 

دیوتاتوری های توانسته اند که خود را 

به آن طر  مرزها برسانینید و فیانیس 

اسییوییان در کییمییپ هییای پیینییاهیینییدگییی 

کفورهای اروپایی پیدا کرده اند. کیمیپ 

هییای کییه زنییدگییی در آنییهییا عییاری از 

مفوالتی مانند نزاع، انتظار، دیپورتی، 

سردرگمی و بیماریهای  روحیی، روانیی، 

جسمی و ا سردگی نیست. ایین مفیویالت 

برای پناهجویانی میانینید  یعیالییین عیرصیه 

های سیاسی و اجتماعیی و جینیبیش هیای 

کارگری که توانسته اند خود را از جیهینی  

کفورهای سرمیاییه داری و زییر سیلیطیه 

حییوییومییتییهییای دیییوییتییاتییوری مییانیینیید ایییران 

خالص کینینید و خیود را  بیه کفیورهیای 

اروپایی برسانند و تقاضای پناهندگی کننید 

دو  ندان است. در ایین میییان مفیویالت 

زیادی برای پناهجویان مسلمانی کیه تیازه 

انید بیه وجیود آمیده اسیت.  به اروپیا آمیده

مانند ادغا  در جامعه  که هنوز نتوانستیه 

انیید خییود را بییا  آن و قییوانییییین آزاد و 

سووالر اروپای همراه کینینید. بیا گیذفیت 

نزدیک به دو سال از ورود مهیاجیران بیه 

اروپا تا به امروز جامعه اروپا نیتیوانسیتیه 

است که با میهیاجیران تیازه وارد ارتیبیاط 

دوستانه ای بر قرار کند، و در بعیضیی از 

کفییورهییا مفییوییالتییی از قییبیییییل بییه آتییش 

کفیییییییدن کیییمیییپ هیییای پییینیییاهییینیییدگیییی و 

های  یییزییویی بیا پینیاهیجیوییان و  درگیری

درست کردن فایعات ضید پینیاهیجیوی بیه 

دست ا یراد و جیرییانیات نیژاد پیرسیت و 

راسیست هر روز در صیدر اخیبیار قیرار 

گییر ییتییه اسییت و اییین امییر بییاعییث بییروز 

خفونت میان جامعه مییزبیان و میییهیمیان 

فییده اسییت. بییر هییمییییین اسییاس بیییییفییتییر 

کفییورهییای اروپییای بییا سییخییت تییر کییردن 

قوانین پناهندگی دست به بازی نیابیرابیری 

در مقابل مهاجران تازه وارد زده انید کیه 

از هر طر  به ضرر مهاجران اسیت. در 

 ند ماه گذفته بیفتر کفورهیای اروپیای 

با تغییر قوانین پناهندگی و امضیا  کیردن 

قرارداد ما بین اتحادیه اروپا و ا غانسیتیان 

بییاعییث دیییپییورت مییهییاجییران ا ییغییانییی  بییه 

کفورفان فده است. با سیخیت تیر فیدن 

قوانین پناهینیدگیی در کفیورهیای اروپیای 

فانس پزیر ته فدن پناهجویان به عنوان 

فهروند اروپای کاهش یا ته است. عالوه 

بر این مفوالت معضالت پناهنده گان بیه 

دلیل تصمیمات سخت گیرانیه اتیحیادییه در 

بستن میرزهیاییش بیر روی میهیاجیران و 

کمک به ترکیه بر کینیتیرل میرزهیاییش در 

جلوگیری از میوج میهیاجیرت بیه اروپیای 

ا رادی که همه زندگیی خیود را از دسیت 

داده اند دو ندان فده است. پناهندگیی در 

هر کفوری حق هر انسانی اسیت کیه بیه 

هر دلیلی جانش در خطر بافد و احیتیییاج 

به کمیک دافیتیه بیافید. میهیاجیرت سینیر 

ای است که انسانها را میجیبیور  ناخواسته

به ترک دیار و دوری از خانواده می کند. 

به امید روزی کیه هیمیه میرد  جیهیان در 

کفورهای آزاد خود به دور از هیر نیوع 

جنگ تنفی و با آرامش زندگی کینینید کیه 

دیگر نه مرزی، نیه دییواری و نیه سینیر 

 ناخواسته ای وجود دافته بافد.

 11/0/1102پردل زارع 

 مهاجرت سفری ناخواسته 

 

 

 پردل زارع                  

 استکهلم  از مردم کوبانی حمایت سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز 

 

به               اعدام                                                                         نه   
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 آرا  دل توانا 

 

در  ند سال اخیییر بیه دلیییل رقیابیت هیای 

درون نظامی جیهیت دسیتیییابیی بیه مینیا یع 

فخصی بارها میرد  اییران واژه اخیتیالس 

را فنیده اند. که بیاعیث مفیویالت عیدییده 

اقتصادی در جیامیعیه فیده اسیت. در ایین 

مورد در ابتدا اخیتیالس را میورد بیررسیی 

قرار می دهی . اختالس به بیردافیت غیییر 

قانونی اموال دولتی و یا غیردولتی کیه بیه 

دست کارمندان و کارکنان دولت یا وابستیه 

 به دولت صورت می گیرد گنته میی فیود.

ای از کالهبرداری میحیسیوو  اختالس گونه

فیییود کیییه بیییییییفیییتیییر بیییه صیییورت  میییی

فده، منظ  و پینیهیان و بیدون  ریزی برنامه

گییرد.  رضایت و آگاهی دیگران صورت می

در  رهینیگ میعییین اخیتیالس در لیغیت بیه 

معناي ربودن، زود ربودن و دزدیدن اسیت 

و مالي را از میحیل غیییرحیرز و بیه طیور 

 مخني ربودن آمده است.

بارها از رسانه ها رق  های نجومی میبینیی 

بر اختالس در اییران و اعیتیای وا  هیای 

کالن به ا راد که معموال بیه اسیامیی آنیهیا 

افاره ای نمی فود پرده بیردافیتیه اسیت. 

 پروسه دریا ت وا  های خرد به قدری 

 

پی یده و سخت فده اسیت 

کییه ا ییراد خییواهییان دریییا ییت آن د ییار 

سردرگیمیی میی فیونید و در بسیییاری از 

موارد  رد به دلیل عد  توانیاییی در تیهیییه 

مدارک خواسته فده از طر  بیانیک قیادر 

بیا تیوجیه بیه   به دریا ت وجه نیمیی بیافید.

فرایط سیخیت بیانیویی کیه بیرای تیامییییین 

بازپرداخت وا  خواسیتیه میی فیود جیالیو 

است که در  نین فرایطیی  ا یرادی قیادر 

به درییا یت وا  هیای کیالن زییر پیوفیش 

توسعه اقتصادی می فیونید. الز  بیه ذکیر 

است که بیخیفیی از درآمید و  نیقیدیینیگیی 

بانک ها  از اعطاء وا  به بخش اقتصادی 

و بنگاه ها تامیین می فود ولیی ایین کیار 

در فرایطی انجیا  پیذییر اسیت کیه بینیگیاه 

توان اقتصادی و برنامیه مفیخیصیی بیرای 

 باز پرداخت آن دافته بافد. 

در سیست  حوومتی ایران کیه بیه وضیور 

 ساد سیاسی فامل وضع قانون از جیانیو 

دولت و یا سؤاستناده از آن جیهیت کسیو 

مال نامفروع به افیویال رفیوه، اخیاذی، 

خویفاوندساالری و اختالس مییبیافید دور 

زدن این قوانین کار دفواری به نظر نیمیی 

رسد و کا یست که با دافتین رابیطیه هیای 

قوی و پرداخت رفوه های کالن بیه ا یراد 

کار به دست به پول ونقدینگی  ف  گییری 

دست یا ت. اگر ه هر از  ندگاهی ارقامی 

نجومی مبنی براختالس دستگاهها و ا یراد 

رسانیه ای میی فیود ولیی در عییین حیال 

بسیییییاری از مییوارد پیینییان مییانییده ویییا بییا 

 سرپوش گذافتن بر روی آنها از طر    

 

 

 

 

 

 

 

ا ییراد ذییینیینییع از رسییانییه ای فییدن آن 

 جلوگیری می فود و متاسنانه باز پس 

گر تن این سرمایه های ملی در هیالیه ای 

از ابها  می مانید عیالوه بیر ایین رقی  هیا 

اموال وثروت اندوزی ا راد رده بیاال نیییز 

که از همین راهها به دست آمیده و بیا در 

اختیار دافتن سرمایه های ملی هیر روزه 

 بر ثروت خود می 

ا زایند تاثیرسوءی  بیراقیتیصیاد و فیراییط 

 ر اهی مرد  گذافته است.

بجز از بین ر تن سرماییه هیای میلیی ایین 

اعمال ذکر فده تیاثیییییرات بسیییار میخیرو 

دیگری بر فرایط اقتصادی و ر اهی مرد  

نیز دارد. هم نان که در ایران میی بییینییی  

نرخ باالی تور  و نرخ بیواری بیه میقیدار 

قابل توجه ای ا زاییش ییا یتیه اسیت و بیه 

جای سرمایه گذاری ثروت در بخیش هیای 

بنیادی جامعه که سود دهی عمومی دافته 

بافد وباعث افتغال زایی و ا زایش سطیح 

ر اه اجتماعی فوند تاثییر سوء دارند وبیا 

متمرکز کیردن ثیروت در دسیت ییک عیده 

خاص باعث ایجاد بحران در جیامیعیه فیده 

با جایگزیین کیردن سیییسیتی  نیظیارتیی   اند.

میینییاسییو و مسییتییقییل و حییذ  خییویفییاونیید 

ساالری در رده های مختیلی  و پیاکسیازی 

هر  کاربه دستیان در سیییسیتی  اقیتیصیادی 

کفور مسلما می توان جیلیوی ایین میوارد 

را گر ته و بسیاری دیگر از تخلنات را که 

در این سال ها مخنی مانده را آفوار کیرد 

و با تزریق این سیرمیاییه در بیخیش هیای 

مختل  و برنامه رییزی دقیییق و افیتیغیال 

زایی حرکت مثبتی برای آینده ی اقتصیادی 

و ر اه اجتماعی و ک  کردن  اصله طبقاتی 

انجا  داد. اگر ه زمان زیادی برای بهبیود 

 اقتصاد بیمار ایران الز  است.  

 اقتصاد بیمار در سایه اختالس   



                    7            7102نشریه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز                   شماره نهم                          فوریه   

 

 
 تماس با واحدهای سازمان بیمرز 

 

 دبیر سراسری سازمان بیمرز 

 سعید آرمان 

 77440049704400تلفن تماس: 

Adress:IOIR,BM BOX 2592, 

London, WCIN 3XX, UK. 

E-mail:saeed_arman2002@yahoo.co.uk 

 

 دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز

 عباس رضایی

  7740000079900تلفن تماس: 

 

 دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز

 محمود محمد زاده                    

 7740000000000تلفن تماس: 

 

 دبیر واحد گوتنبرگ

 ابوبکر شریف زاده

 7740000490707تلفن: 

 

 دبیر واحد شمال سوئد

 محمد عابدیان

 7740000044009تلفن تماس: 

جلسات هفتگی سازمان بیمرز در روزهای 

عصر برگزار می شود . از همه  0دوشنبه ساعت 

پناهندگان و عالقمندان به فعالیت در این عرصه 

 دعوت می شود که در این جلسات شرکت کنید. 

 BABAK.SARAJ@HOTMAIL.COM                   


