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این شماره فصل نامه بیمرز آخرین شماره در ساا
باشد که درواپسین روزهای سا منتشر میگردد.
امسا رامیتوان یک از پر شورترین و پرحادثه ترین سااها اا در
دهه گذشته عنوان کرد ؛ساه پراز حوادث و رویدادها و اعتراضات
مردم در اقسام نقاط دنیا  ،ازشیل و اهجزایر و عراق و هاناناان
وونزوئال گرفته تا فرانسه و انگلستان و اسپانیا .
اهنته ایران هم درسا گذشته شاهد تداوم رویاروی طنقه کارگر و
مردم آزادیخواه و برابری طلب با سیستم فاسد حاکمه بود که اوج
آن را در حرکت ای آبان ماه و واکنش بشدت وحشایااناه ر یام
درکشتارو ترور و ربودن افراد تا صدوراحکام سنگین زندان و قطا
اینترنت به مدت چند روز میتوان شاهد بود.
براست شاید دیگرمردم کشورهای مختلف کاسه صانارشاان از
سیستم های فاسد سرمایه داری حاکم ؛ که خونشان را درشیشاه
کرده اند خسته شده اند .دیگر قار نیست که اکثریت جامعه کاار
کنند و حاصل دسترنجشان در جیب تن کااران
ادامه صفحه بعد

ایران و معضل فرار مغزها
ریبواررهگذر
صحفه 7

جنبش اعتراضی آبان
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مفتخور ریخته شود  .و از پوه که باعاناوان
ماهیات ازگرده اشان کشیده میشود نیروهایا
سرکوبگر استخدام گردد تا سیستم سرماایاه
داری را محافظت کنند .
امروزه بیشتر از هر زمان نمادها و اهمانا اای
نئوهینراهیسم در دنیا به تقابل اشکار با آزادی
و رفاه بشری ایستاده و انگار چنان بار خاود
غره گشته که هماورد میطالاناد و رقایاب
میخواد!درج ان که ترامپ سکاندار بزرگترین
قدرت سیاس و نظااما آن بااشاد و در
بسیاری ازنقاط ج ان دست راست ها هارروز
بیشتر برسیستم های حکومت سوار گاردناد
چه راهحل جزتغیان و تالش برای تاغایایار
بنیان سیستم حاکم میتواند روی بده.

شماره سوم

امروزه شرکت ای بزرگ ماه چنان بر آزادی
و زندگ انسان ا خیمه زده اند و هر روز بارده
وار هست و چیست انسان را بیشتر مصاادره
میکنند ,که دیگر انگار جایا بارای نافا
کشیدن و زنده ماندن نیست  .دراین مایاان
سرنوشت انسان ای که به اجنار تمام دارایشان
را در کوهه ای میگذارند و قادم در راها
میگذارند که هیچ قاعده و تضمین نادارد ,
بسیار تاسف بار است .پناهندگان در ساراسار
ج ان قربانیان سیستم های حاکم فاسد اناد
که هیچ راه جزترک دیارشان ندارند واهنتاه
مقصدی هم جز شکل دیگری از اهاریامان
سرمایه داری پیشرویشان نیست .
باگذشت هر روز برخورد با پدیده پناهنادگا
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از طرف دوهاتا اا
سختگیرانه تر و باه
نوع سیاسا تار
میگردد؛ و در ایان
میان غمگین ترین
تابلاوی ماخالاوق
دست بشار باا تانااهایاتاه ای از غام ,
اندوه ,خساتاگا  ,پاریشاانا  ,تار
ازآینده ...,نقش میننند که ب ترین عنوان را
که میتوان بر این شاهکار بشری ن ااد شارم
است.

نگاهی به وضعیت اقلیت های جنسی
آرمین حمیدی

اقلیتهای جنسی گروهی هستند که هویت

جنسی ،گرایش جنسی ،و رفتار و بیان
جنسیتی آنها متفاوت از اکثریت جامعه
است.معموالاقلیتهایجنسیشاملافراد

لزبین ،گی ،دوجنسگرا ،ترنسجندر
میشود.


ندارند و یا هیچ تخت مخصوصی برای
آنهاوجودندارد.اغلبحتیاجازهورود

بهبیمارستانرانداشتهوبخشجداگانهای

برای مراقبت در بیمارستان ندارند .از
دسترسیاینافرادبهمراقبتهایبهداشتی

باید اطمینان حاصل شود زیرا آنها در
ریسک باالیی برای انواع بیماریهای
روانیو فیزیکی قراردارند .در اینجا ما
با توجه به مفهوم سالمتی ،که توسط
سازمانبهداشتجهانیارائهشدهبرروی
مشکالت سالمتی اقلیتهای جنسی تمرکز
میکنیم -سالمت جسمی ،روحی و

اجتماعی در پیش نویس قانون اساسی
سازمان بهداشت جهانی ( )6491مستند
شدهاست.

دوگانگی زنانه/مردانه در جوامع
دگرجنسگرامحور،باعثویرانیوتخریب
در زندگی اقلیتهای جنسی شده است .به
اینمعناکهایندوگانهیزن/مرد،حقیقت

اینکهاقلیتهایجنسیهمانسانهستندرا

پنهانمیکند.دراینجاقصدداریمتانقص

حقوقبنیادیناینگروهاجتماعیونیازبه
حقوقبرابروحفاظتازحقوقاینافراد،
درست مانند هر شهروند پایبند به قانون
دیگرراتوضیحدهیم.
سالمت جسمی:

فعالیتجنسی غیرایمن است که به عنوان
بخشیازتجارت کارجنسی هم در روابط
همجنسگرایان و هم در روابط

دگرجنسگرایانوجود دارد .آنها همچنین

قربانیان خشونت فیزیکی ،جنسی،
اقتصادی و عاطفی از سوی جامعهی به
اصطالحعادیهستند.متاسفانهارائه

خدمات به بسیاری از افراد ترنسجندر که
تمایل به هورمون درمانی و انجام عمل
تطبیقجنسیتدارند،دراکثربیمارستانها

شود.اغلبجراحیهابدونارزیابی


ردمی
مناسب ،نظر روانپزشک ،هورمون
درمانی و تجربه زندگی واقعی یا حتی
اقداماتاحتیاطیآسپتیک(روشهایضد
عفونی برای انجام عمل جراحی) انجام
میشود .بسیاری از افراد تحت عمل

جراحیویاکارکنانحرفهایانجامدهنده

اقلیتهای جنسی در ریسک باالیی برای

تفاوت در مراقبتهای بهداشتی برای
اقلیتهای جنسی در تمام جوامع وجود گسترس بیماریهای مقاربتی و ایدز /این عملها از استانداردهای “هری

آیوی قرار دارند .علت شیوع باالی بنجامین”برایمراقبتعملتطبیقجنسیت
اچ 
دارد .برای مثال افراد ترنسجندر در هیچ 
اطالعی ندارند .الزم است که روند
آیویاستفادهازسوزنمشترکو
اچ 

بیمارستانیبخشمخصوصبهخودرا
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جراحی تطبیق جنسیت در بیمارستانهای
خصوصیوعمومیدردسترسوباقیمتی
ارزانومناسبارائهشود.
سالمت روحی و روانی:
اقلیتهایجنسیبهدلیلننگوتبعیضدر

ریسک بروز اختاللهای عاطفی قرار
دارند .خطر خودکشی مردان در روابط
همجنسخواهانهدرکشوربشدتباالاست.

افراد ترنسجندر مجبور به ترک خانههای
خودمیشوندویابهدلیلترسطردشدن

توسط والدین ،انتخاب میکنند که خانه را
ترک کنند که باعث افزایش ریسک
بیخانمانی ،فقر و عوارض منفی آن در

این افراد میشود .آنها به صورت
فیزیکی،جنسیوزبانیموردآزارواذیت
قرارمیگیرند .که این عوامل میتواند به

صورت افسردگی ،حمالت وحشت
(پانیک) ،افکار خودکشی و اضطراب
روانی ،اختالل تصویر بدن و اختالالت
خوردن بازنمود پیدا کند .نوجوانان اقلیت
جنسی اغلب بیشتر خانه را برای کشف
هویتخودترکمیکنندوبیشترقربانیو

مجبور به انجام رابطه جنسی میشوند.
آنها اغلب از مواد بسیار اعتیادآوری

برای غلبه بر غم و اندوه خود استفاده
میکنندوشرکایجنسیبیشترینسبتبه

همتایاندگرجنسگرایخوددارند.نوشیدن
زیاد الکل و مصرف مواد مخدر به
صورت یک مشکل قابل توجه سالمت
عمومی در این جمعیت باقی مانده است.
درجات باالی تبعیض ممکن است زمینه
ساز مشاهده شیوع بیماریهای روحی و
روانیدرمیاناقلیتهایجنسیشود.
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میشودویازندگیزوجینباکیفیتپایینی سالمتجمعیتباشد.


ادامهپیدامیکند.ارثقانونیاغلبتوسط برای غلبه بر هوموفوبیا ،نیاز فوری به
شود.آنهااجازه


اعضایخانوادهانکارمی
سرمایهگذاریدرتحقیقاتدراینزمینهو

ورود به موسسات آموزشی را ندارند .از درج موضوعات مربوط به اقلیت جنسی


اینروبی
سوادیدربیناقلیتهایجنسی دربرنامهدرسیپزشکیوجوددارد.این
رایج است .آنها برای مشاغل دولتی در ممکن است به متخصصان بهداشت کمک
کندتاواکنشخودرانسبتبهتفاوتهای

نظر گرفته نمیشوند .حتی اگر هم شغلی
داشته باشند به محض اینکه گرایش بهداشتیبهبوددهندوهمچنینبرنیازهای
جنسی/هویت جنسیتی آنها فاش شود از اینجمعیتحساسشوند.
شوند.آنهااجازهورودبه


کاربرکنارمی
ها،بیمارستانها،سینماودفاتر دولتی


هتل
و بسیاری از فضاهای عمومی را ندارند.
تبعیض و نبود محیط دوستانه در محیط
کار آنها را مجبور به گدایی و کارگری
جنسیمیکندتازندگیخودرابگذرانند.

برای اقلیتهای جنسی دشوار است تا
خانهای اجاره کنند و اغلب محل اقامت

خود را تغییر میدهند بدین ترتیب برای
آنها اثبات محل اقامت دشوار است.

متعاقبابسیاریازآنهاحقوقبازنشستگی

اجتماعی یا معلولیت ،کارت رای و
پاسپورتدریافتنمیکنندو.


مواردمتعددیوجودداردکهآنهامجبور

بودند برای رسیدگی به مدارک پزشکی
خودبهدادگاه مراجعهکنند.آنها همچنین
در سرشماری جمعیت حذف میشوند .از
این رو ،آنها یک جامعه غیرموجود یا
نامرئی هستند که در هیچ یک
ازسیاستهایاجتماعیوبهداشتیگنجانده

نمی شوند.به این ترتیب ،اقلیتهایجنسی
از تفاوتهای مراقبتهای بهداشتی رنج
میبرندکهتنهادرصورتیحلمیشود
کهپزشکانازطریقگفتوگوبامالحظه
و بدون قضاوت ،اطالعات مربوط به
سالمت اجتماعی:
گرایشجنسیوهویتجنسیتیبیمارانرا
انزوای شدید اجتماعی ،تبعیض ،شرم و
ازآنهادریافتکنند.

آزار و اذیت ،عزت نفس و احساس
مسئولیت اجتماعی را کاهش میدهد .اخیرا در یک بررسی سیستماتیک
توصیههایی پایدار در زمینه تنظیمات

اقلیتهای جنسی در دوران نوجوانی خود

مراقبتهایاولیهشناساییشدهاستبرای

این مسئله را متوجه میشوند که آنها
متفاوتازاکثریتهستند.بسیاریازآنها اینکه شامل یک محیط بالینی فراگیر،

به دلیل فشار خانواده و اجتماع در نهایت استانداردهای ارتباطات پزشک و بیمار،
وارد ازدواجهای اجباری دگرجنسگرایانه اسناد حساس مربوط به گرایش جنسی،
میشوند .این ازدواجها بهناسازگاریهای دانش برای آگاهی فرهنگی ،آموزش

زناشویی ختم میشوند و منجر به طالق کارکنان و رسیدگی به مسائل مربوط به

بیمرز سازمانی ماکزیمالیستی
ورادیکال است .خودرامتعلق
به صف سوسیالیسم ,مدافع

حقوق برابرانسانهامیداند,که
دفاع ازپناهندگان ایرانی
راموضوع بالواسطه فعالیت
خود قرارداده است.
همانطورکه ازنامش
برمیآید,سازمان بیمرز دراین
حال برای گسترش دامنه
فعالیتهایش مرزی نمی
شناسدوتالش میکند که آن
رابه همه کشورها ودفاع
ازهمه پناهندگانگسترش
دهد.
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اعتراضات ایران ؛ تقابل جامعه وحاکمیت فاسد
وریا روشنفکر

با گذشت چند هفته از اعتراضات گسترده برعلیه نظام جم وری اسالم با اعالم گران غافلگیرانه بنزین ،بازداشت هاا در شا ارهاای
مختلف ایران ادامه دارد .گزارشهای مختلف از بدرفتاری و آزار بازداشت شدگان رسیده است.
خیزش مردم آبان ماه توسط نیروهای تا دندان مسلح حکومت اسالم  ،به شدت سرکوب شد .ت دیدها و دستگیری ها و کشف روزاناه
جنازه کشته شدگان در ش رهای مختلف کشور ،هم چنان ادامه دارد
سازمان عفو بین اهملل تعداد کشته شدگان را  ۴1۳تن گزارش کرده که در این میان  02نفر 13تا  0۱ساهه را اعالم کرده است .کشتار
آبان ماه  2۱نمونه شاخص سرکوب وحشیانه مردم ست که به سانسور ،سرکوب ،تنعیض ،بیکاری ،فقر ،شکاف عمیق طنقات  ،فساد
دوهت  ،رانت خواری ,آپارتایدجنس

و ایدئوهو ی مذهن

معترض اند .اعتراض های اخیر ،از سطح نارضایت ها بسیار فراتر رفت؛

خود گرفتند و تحت رهنری جوانان اعتراضات ناگ ان به هم گره خوردند ،به سراسر کشور گسترش یافتند ،زبان سیاس صریح به
ها خطر بزرگ آمدن به خیابان برای شعار دادن ،سازمان ده

و پرشور و در عین حا خشمگین  91تا  ۴1ساهه درآمدند .آن

هماهنگ شدن را به جان خریدند .سطح رادیکاهیسم و تعرض متقابل دراین اعتراضات ب سابقه و تحسین برانگیزبود.
اعتراض های شدید آبان ماه و سرکوب وحشیانه مردم که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان ها آمده بودند هماه تازهاای
بور وای را زیر سئوا برد از جمله انتخابات در چارچوب حکومت اسالم  ،اصالحات ،منارزه مساهمت آمیز ،تغیایار قااناون اسااسا ،
درخواست استعفای رهنر ،جم آوری امضاء و غیره را کنار زد و یک گفتمان انقالب دو قطن را در جامعه ایران به وجود آورد کاه در
یک قطب حکومت اسالم آدم کش با طرفدارانش و در سوی دیگر جننش های سیاس  -اجتماع ایران ،هشکر چند میلیون بیکاران،
و همه مردم محروم و ستم دیده و حاشیه نشین!
بنابر اعالم وزارت کشور ،بیش از  21درصد بازداشت شدگان دی ماه  ،2٩به طور متوسط زیر  9۲سا سن داشتند و اغلب تحصیل کرده
بودند.
پ از مصادره انقالب ۲5و آغاز سرکوب ای شدید دهه  ٩1؛زمان که آرزوهای نسل انقالب با سرکوب های ب رحمانه حکومت اسالم ،
بر باد رفت .حکومت فشار را بر سیتم های آموزش و مراکز دانشگاه افزایش دادوتیر خالص را بر پیکر دانش با انقالب فرهنگا فارود
اورد در این حا با توجه به سیاست های غلط جم وری اسالم به ناگاه رشد جمعیت درایران به بیش از دوبرابر افزایش یافت .تا پاایاان
دهه  21میالدی ،جمعیت دانش آموزی  9٩٩درصد افزایش یافت و به  91میلیون نفر رسید ،یعن یک سوم کل جمعیت کشاور .مااه
وئن  910۳تعداد دانشجویان در ایران چ ار و نیم میلیون نفر رسیده بود ،که افزایش  9۲برابری نسنت به زمان انقالب داشت .در اوایل

قرن بیست و یکم ،یک پنجم خانوارها یک دانشجو یا فارغ اهتحصیل دانشگاه بیرون داده بودند.
تحصیالت در عین حا که موجب افزایش انتظارات شد ،اما در تامین زندگ اقتصادی و اجتماع ؛ دست کم سه و یا چ اار مایالایاون
دانش آموخته دانشگاه که در حا حاضر هم بیکار هستند ،به جای نرسید .بنابر یک از گزارش های مجل  ،در مجموع  ۴۲درصاد
جوانان دارای تحصیالت بیکار هستند .جوانان که حکومت اسالم رویاهایشان را بر باد داده است .بر اسا آمارهای رسم  ،بیش از 02
میلیون تن از ش روندان ایران در حاشیه ش رها و در مناطق ناامن و آهوده زندگ م کنند .این جوانان که در پیرامون ش رهای بزرگ
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م کنند که در

زندان بزرگ گرفتار آمده اند .تصور این که از زندگ برزخ نجات پیدا کند برایشان سخت است .آن ها با دیدن اقلیت سرمایه دار و ریخات
و پاش های آن ها و فسادهای سیستماتیک اقتصادی و سیاس و اخالق دوهت  ،سرشار از خشم عمیق هستند .از این رو ،تندیل به بازیگری
کلیدی در سیاست رادیکا شده است.
سئوا اساس این است که چگونه سران و مقامات و ن ادهای یک حکومت جرات م کنند در عرض چند روز با چاناان خشاونات افساار
گسیخته ای به مردم کشور خود حمله کنند و صدها تن از مردم معترض را که برای گرفتن حق خود و برای یاک زنادگا

انساانا

باه

خیابان ها آمده اند را این چنین وحشیانه و ب رحمانه کشتار و زخم و زندان کنند و حت آن ها و خانواده هایشان را با درخواست پاو
شکنجه دهند؟ حا کلیه مناب ماه و ثروت های این مملکت دست سران و مقامات و حکومت است و هر طوری خواستند آن را بین خاود
تقسیم و حیف و میل م کنند اما باز هم دست به جیب خاه مردم فقیر و ت

دست م کنند تا پو خردهای ته جیب آن هاا را نایاز

خاه کنند! چگونه م شود در برابر چنین حکومت ساکت ماند و قربان داد؟!
وقایع که امروز در ایران ،روی داده صرفا مربوط به زمان حاضر نیست ،بلکه در طو چ ل سا به این جا رسیده ،یعن روز به روز حکومات
اسالم سرکوب گر تر و وحش تر شد؛ همه چیز گران تر شد و مخارج باال رفت .تورم ،ساالنه بین  9۲تا  ۴1درصد باال رفت ،حقوق ها تن اا
 01تا  0۲درصد افزایش یافت .هر سا مردم نسنت به سا قنل بین  0۲تا  91درصد فقیرتر شدند و ن ایتا مثل مورد آخر یک باره بنزین را
گران کردند که در پ آن قیمت برخ کاالها نیز افزایش یافت .این در حاه است که جامعه ما با مسئله گسترده فقر ،بیکاری ماواجاه اناد.
مردم کار و زندگ امن ندارند.
طنق گفته کارشناسان و روان شناسان ،ویژگ مشترک  ۱۴درصد از مردان که خودکش م کنند بیکار بودن است.
جمعیت حاشیه نشین ایران ،از مرز  02میلیون نفر گذشته است.
بنا به گزارش سازمان ب زیست ؛ از  ۱میلیون نفر معلو در ایران ،تن ا  0میلیون  ۳11هزار معلو ایران زیر پوشش ب زیست قرار دارند.
براسا گزارش که از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده است ،نرخ تورم در سا  ،0۴2۱به  ۲0,۳درصد رسیده است .با این توضیح که نارخ
تورم در روستا  ۲2,۳درصد و نرخ تورم در ش رها  ۲1درصد است ،م توان به دهیل گستردگ اعتراض ها در ش رهای کوچک تر پ برد.
س م جمعیت بیکار فارغ اهتحصیل دانشگاه نسنت به کل بیکاران ،بیش از  ۳۴درصد بوده است که این خود م تواند یک از دالیال حضاور
حجم باالی جوانان در اعتراض به شرایط کشور باشد.
در واق عملکرد چ ل ساهه حکومت  ،به طور مداوم و سیتماتیک سرکوب و خون ریزی بوده است ،تن ا تفاوت امروز با دیروز در این است که
با مردم جان به هب رسیده و خشمگین رو به رو هستند که امروز با جسارت فوق اهعاده ای برای گرفتن حق خود به خیابان آمده و مناارزه
م کنند .اگر حق و حقوق این مردم به رسمیت شناخته شود و از یک زندگ شایسته انسان برخوردار گردند دیگر هزوم نم بیاناناد باه
خیابان بیاینند ،اعتراض و اعتصاب کنند و خون عزیزان شان بر سنگ فرش های خیابان ها بنینند و سپ

ماتم زده باه خااناه هاایشاان

برگردند .نه مردم عادی و نه نیروهای سیاس آزادی خواه و برابری طلب و عداهت جو ،نه عاشق تظاهرات و اعتصاب و ناه عااشاق ماناارزه
مسلحانه هستند آما آن ها با تمام وجود از حق خود دفاع م کنند و نم گذارند حاکمان قداره بند مردم جامعه شان را به زنحیر اسارت و
بردگ بکشد و به مسلخ مرگ بنرد.
براست چرا در جامعه ما 9۲1 ،هزار زندان وجود دارد در حاه که ظرفیت زندان های حکومت اسالم  ،تن ا نصف این جمعیت زنادانا
دارد .چرا زندانیان در زندان و یا پ

را

از آزادی به طور مشکوک جان م بازند؟ در زندان های حکومت اسالم  ،نه تن ا به زندانیان بایاماار

رسیدگ نم کنند ،بلکه گاه داروی آن ها را نیز م گیرند تا زنداین بیمار جان خود را از دست بدهند.
سپیده قلیان ،ندا ناج  ،اسماعیل بخش  ،و هزاران زندان سیاس با نام و ب نام ،به چه جرم زندان و شکنجه م شوند؟ هنوز بارای مان
مرگ علیرضا داوودی پ از قریب  00سا وفقط ۴ماه بعداز آزادی از زندان قابل هضم نیست.
یا فعاالن زیست محیط چه گناه کنیره ای مرتکب شده اند که در زندان های سپاه ج ل و جنایت و ترور اساالما  ،زیار شادیادتاریان
شکنجه های روح و جسم به سر م

برند بدون این که حت حق مالقات داشته باشند؟ کاوو

سیدامام متخصص محیاط زیسات را

به چه جرم در زندان کشتند؟
بازنشستگان که یک عمر برای جامعه خدمت کرده و اکنون باید در دوره بازنشستگ  ،از امنیت ماه و جان برخوردار باشند اماا آن هاا در
ایران تحت حاکمیت جم وری اسالم  ،مجنورند برای گرفتن حق خود ،هر روز با ده ره و نگران از جمله در مقابال ماجالا
مافیای و دزد و آدم کش تجم کنند و مورد ضرب و شتم قرار گیرند؟
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چ ل سا است که حکومت اسالم  ،خون اکثریت مردم جامعه ما را م مکد و نه تن ا سیر نم شود ،بلکه هرگونه اعتراض حق طلنانه ماردم
به شدیدترین و وحشیانه تری وج

سرکوب م کند و زندانیان سیاس را فردی و جمع و آشکار و ن ان به دست جوخه های مارگ شاان

م سپارند.
زنان جامعه ما ،چ ل سا است به طور سیتماتیک سرکوب م شوند و از هیچ حق و حقوق برخوردار نیستند انواع و اقساام سارکاوب هاا و
شکنجه ها و اعدام در انتظارشان است.
مگر زنان چه تفاوت با مردان دارند که چ ل سا است س م آن ها از بازار کار و عرصه های سیاس  ،اجتماع و فرهنگ بسیار ناچیز اسات و
به طور سیستماتیک سرکوب م گردند؟
چرا کارگران جامعه ما ،برای گرفتن دستمزد بخور و نمیرشان دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و با سرکوب های وحشیانه ماموران سرکوباگار
حکومت مواجه گردند و سر از زندان درآورند؟

حکومت اسالم ایران ،چه توج

به حقوق کودکان دارد جز آن که از آن ها به عنوان ابزار و سیاه هشکر استفاده م کند؟

ن ایتا سران و مقامات حکومت اسالم ایران ،با چه جسارت مردم عداهت جو را «اشرار»» ،آشوب گر»« ،عامل خاارجا »« ،نااچایاز »و،...
م نامند و فرمان کشتار معترضین را صادر م کنند؟
دادگاه های جم وری اسالم احکام جدیدی را برای زندانیان پرونده هفتتپه و بازداشت شدگان او مه اعالم کرد .این احکام در هفتاه جااری
صادر و امروز اعالم شده است .در هفته قنل برای عل نجات و ندا ناج نیز زندان و محکومیت صادر شده بود.
شکنجه گران و پرونده سازان حکومت  ،سپیده قلیان ،محمد خنیفر ،امیر امیرقل  ،اسماعیل بخش  ،امیرحسین محمدی فرد ،ساناز اه یااری و
عسل محمدی را با ات امات واه "عضویت در گروه های ضد نظام" و "فعاهیت تنلیغات و نشر اکاذیب" ،هر کدام به  ۲سا حن

تعزیاری و

قابل اجرا محکوم کردند .همینطور دادگاه تجدیدنظر استان ت ران ،عاطفه رنگریز و مرضیه امیری را با همین ات امات مندرآوردی ،به  ۲ساا
حن

تعزیری و قابل اجرا محکوم کرد .ندا ناج دانشجوی بازداشت در تجم روز ج ان کارگر ،نیز توسط قاض محمد مقیسه به  ۲ساا

شش ماه حن

و

تعزیری محکوم شد .حکم ندا ناج بعد از  90۱روز بازداشت صادر شد .همینطور هفته قنل عل نجات را احضار و با ات امااتا

ب پایه به  ۲سا زندان محکوم کردند.
مردم جامعه ما ؛ کارگران  ,دانشجویان میدانند درمقابل این سیستم فاسد تن ایک راه حل وجود دارد ؛ منارزه تا براندازی و نا
بودی این سیستم با تمام اثراش .
قطعا دیگرتفسیر سیستم فاسد حاکم برایران و تالهای عنث در ج ت اصالح آن راهیچ انسان آزادیخواه و برابری طلن نم پذیردو تانا اا راه

تغییر است.
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ایران و معضل فرار مغزها
ریبواررهگذر

ساالنه بسیاری از مردم محل زندگ خود را به امید یافتن شان های ب تر برای زندگ ترک م کنند .تحرک نیروی انسان م تواند در
باال بردن درآمد ،سالمت و آموزش افراد بسیار مؤثر باشد .اکثر مردم به دننا فرصت های ب تر و به امید تلفیق م ارت های خود با مناب
موجود در مقصد باهدف ب نود زندگ خود و خانواده هایشان اقدام به م اجرت م کنند .ایران نیز در این میان رتنه نخست را دارد که
نخنگان خود را به نف دیگر کشورها از دست م دهد .این خروج نخنگان ،ساهیانه زیان های جنران ناپذیری بر اقتصاد و جامعه ایران وارد
م سازد .جامعه ایران برای رسیدن به پیشرفت ،نیازمند آموزش و تربیت نیروی کار متخصص است که بتوانند استعدادهای داخل کشور
را تقویت کرده و مان از ایجاد خأل فکری و مادی آن شوند .به همین دهیل شناسای دالیل و پیامدهای فرار مغزها ضرورت پیدا م کند.
از آن جا که اغلب فرار مغزها ،پدیده ای ج ان سوم و در ارتناط با کشورهای کمتر توسعه یافته و درحا توسعه است ،عموم مطاهعات نیز
پیرامون این کشورها و بهویژه چارچوب مطاهعات اقتصادی و رهیافتهای مارکسیست و نو مارکسیست صورت گرفتهاند .م توان بهصورت

عمده و از دید تأثیر مسائل علم و آموزش  ،عوامل م اجرت نخنگان را در دو مقوهه ،نظریه بحران منزهت و نظریه اجتماعات پژوهش
تنیین کرد .نظریه بحران منزهت یک رویکرد فرهنگ  -اجتماع به مقوهه م اجرت نخنگان است .تصمیم به م اجرت در این رویکرد
محصو نوع خود در جامعه است که دارای دو جننه است :جننه عین که به نگاه نخنگان به شأن و منزهت اجتماع  ،رفاه و معیشت،
سنک زندگ و میزان برخورداری آن ها از مواهب و مزایای اجتماع مربوط م شود و جننه ذهن و ادراک که به برداشت نخنگان و
جامعه از شأن و منزهت و جایگاه آنان برم گردد و به این مقوهه حاهت نسن م دهد .چنانچه این گروه واقع ًا در رفاه نناشند و منزهت و
جایگاه واقع و درخورشان نداشته باشند ،فرد نخنه تصمیم به م اجرت به مکان دیگر میگیرد که فضای اجتماع در آن ،جایگاه منزهت
باالتری برای فرهیختگان و متخصصان قائل است.
عوامل مختلف موجب فرار مغزها در ایران شده که م توان م مترین آن ها را نام برد که عنارتند از :بحران بیکاری و امکانات پایین
اشتغا  ،تنعیض در استخدام افراد باتجربه و بام ارت ،عدم امنیت اقتصادی ،تورم باال ،درآمد پایین ،مشکالت اقتصادی و شکاف بین افراد
جامعه ،بحران فقر ،نابرابری های اجتماع و شکاف طنقات  ،عدم توجه سیاست گذاران به مناب انسان رده باال و متخصص ،عدم امکانات
تحصیل الزم برای رشد و شکوفای و به کارگیری استعدادهای درخشان ،عدم امکانات تحقیقات و فعاهیت های علم  ،بحران هویت و
ازخودبیگانگ در ابعاد فرهنگ  ،ب ثنات سیاس و اجتماع  ،نارسای های ماه و اداری در زمینه حقوق و تناسب با مدرک ،استفاده
ابزاری از تحصیل کردگان در مسائل سیاس کشور ،کمنود امکانات علم و تخصص در کشور  ،کاهش امنیت اجتماع و افزایش فسادهای
اجتماع و ماه  ،فقدان فرصت زندگ و اقتصادی برای آینده کودکان ،فقدان آزادی اندیشه و بیان و  ...همه و همه مشکالت هستند که
جم وری اسالم برای مردم ایران و بخصوص قشر دانشجو و نخنگان ایجاد کرده است.
م اجرت نیروی انسان متخصص یا فرار مغزها پدیده ای است که از آغاز جم وری اسالم و همراستا با اسالمگرای در ایران اوج گرفت.
اگرچه جلوگیری از فرار مغزها به کشورهای مختلف ناممکن به نظر م رسد ،وه تعدیل آن امکان پذیر است .یک از دالیل اصل که منجر
به م اجرت نیروی انسان متخصص شده ،وضعیت نابسامان اشتغا و ننود امکانات کاف و رفاه برای دانشجویان و نخنگان و همینطور
ننود امنیت سیاس و ازادی بیان در ایران بوده که منجر به م اجرت بنشتر افراد شده است ،نمونه آن اعتراض دانشجویان به اداره نابسامان
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کشور و گران و تورم بود ،که جم وری اسالم پاسخ ان ا را با دستگیری و زندان کردن و کشتن ان ا داد.و ازادی و حق بیان را از ان ا گرفته
است.و همیشه سع در سرکوب ان ا دارد.در ن ایت م توان نتیجه گرفت که فرار مغزها موجب ضررهای جنران ناپذیری در ایران شده و هذا
م توان به این نکته اشاره کرد که موجب افت رشد اقتصادی کشور گردیده است .کشور ایران با صرف هزینه های باال برای تربیت نیروی
انسان متخصص ،درست زمان که باید از این نیروها ب ره برداری کند ،آن ها را از دست م دهند .از دست دادن این سرمایه های ارزشمند،
نتیجه حکومتداری جم وری اسالم در ایران است.

جنبش اعتراضی آبان
محمود رضاخزایی

اعتراضات سراسری روزهای پایان آبان بزرگترین اعتراض وخونین ترین سرکوب تجمعات واعتراضات در طو
تاریخ جم وری اسالم بوده است.در ط یک هفته این هجم از سرکوب وکشتار نه در ایران که در هیچ جای دنیا در عصر حاضر قابل قنو
نیست .در ط اعتراضات آبان بیشتر اتفاقات و حوادث در نوع خود ب نظیر بودند.

بعد از گذشت چند هفته از اعتراضات اخیر ،تعداد اجساد کشف شده روز به روز بیشتر م شود.
شماری از مادران و اعضای خانواده های جان باختگان سیاس ومدن در ایران ( ۲پنج)دی را به عنوان روز ادای احترام به کشته شدگان آبان
ماه اعالم کردند.در این بیانیه با اشاره به کشتار وسرکوب معترضان در آبان ماه ودر پ اعتراضات اخیر مردم به فقر ،تنعیض و ب عداهت ،
آمده است که فردندان ما در ایران برای برخورداری از آزادی وزندگ انسان به خیابان م آیند وتوسط نیروهای حکومت به قتل م رسند.
امضاع کنندگان این بیانیه خواهان اعزام کمیسر عاه حقوق بشر وگزارشگرویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بازدیداز ایران وتشکیل کمیته
حقیقت یاب با حضور ونظارت خانواده های آسیب دیده برای بررس ابعاد فاجعه واعالم دقیق تعداد کشته شدگان  ،مجروحان و بازداشت
شدگان هستند.
سرکوب صورت گرفته در اعتراضات مردم اخیر از سوی حکومت ایران (( ،جنایت علیه بشریت ))است واین مادران خواستار دادگاه شدن
عوامل مستقیم سرکوب ا در دادگاه ای بین اهملل شدند و از مردم ایران خواسته اند به هر طریق که م توانند در این روز جنایات
جم وری اسالم را محکوم کنند .مقام ایه جم وری اسالم از ارائه آمار رسم کشته شدگان وبازداشت شدگان سر باز م زنند.مقامات
ایران با استفاده از خشونت علیه معترضین از جمله استفاده از سالح گرم واسلحه و شلیک به سر معترضین منجر به کشته شدن صدها نفر
شده است واین اقدامات دوهت برابر با تخلف آشکار وغیر قابل توجیه  ،باید متوقف شده وهیچ گاه تکرار نشود.مقامات جم وری اسالم باید
فورا نسنت به تمام نقض های صورت گرفته از جمله کشتن معترضان ،ومرگ ایه گزارش شده وسوء رفتار در بازداشتگاه ا اقدام به
تحقیقات مستقل و ب طرفانه کنند وافراد مسئو باید مورد بازخواست قرار گیرند.

کامال مش ود است که حقوق مندرج در کنوانسیون بین اهملل حقوق مدن و سیاس که ایران هم آن راتصویب کرده و ملزم به رعایت آن
است  ،در موارد متعددی نقض شده است.
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تماس با واحدهای سازمان بیمرز

دبیر سراسری سازمان بیمرز
سعید آرمان
تلفن تماس77447749784487 :

Adress:IOIR,BM BOX 2592,
London, WCIN 3XX, UK.
E-mail:saeed_arman2002@yahoo.co.uk

دبیر واحد سراسری سوئد بیمرز
محمود محمد زاده

مااز تمامی پناهندگان مخالف جمهوری اسالمی دعوت مینامییم که به
سازمان پناهندگان بیمرزبه پیوندند .

تلفن تماس7740730008700 :

دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز
وریا روشنفکر
تلفن تماس7740704944440 :

سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز ؛سازمانی غیییر لویی یی
ومرلمی مدافع حقوق پناهندگانی است .مامع قدیم عیامی
اوارگی ,فرارومهاجرت میلیونی مرلم حکوم ها ولوی هیاییی
هس ند که امکان زندگی امن,مح رمانه ,سایم,مرفیه,لیلی

دبیر واحد گوتنبرگ
ابوبکر شریف زاده
تلفن7740700498777 :

آمیز,برابروآزالراازشهروندانخولسلب نموله اند.
تنهایک جیهیان بیییمیرز کیه هیمیه شیهیرونیدان
رابرابروآزاللرخولجا لهد,می واند برای هیمیییبیه بیه
پناهندگی ,فرار,آوارگی و مهاجرت اجباری پایان لهد.

ادمین سایت سازمان بیمرز
@Pordel_zare
تلفن تماس7740737044039 :

مسئولیت مستقیم مقاالت منتشر شده با نویسنده مقاله
هست و سازمان بیمرز در این مورد مسئولیتی ندارد

