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 مرد د را
 

 گي درغروب غربت زند
  بخش اول

 

   
 

آه در ژنو منتشر شده است، اعالم آرد آه ميزان اى  در گزارش تازه ) UNFPA (صندوق جمعيت سازمان ملل  
در اين گزارش گفته شده است آه جابجايى مهاجران بيشتر به  . مهاجرت در جهان به باالترين سطح خود رسيده است

  ٢٠٠۵ تا  ١٩٩٠ ميليون مهاجرى آه بين سالهاى  ٣۶ميليون نفر از   ٣٣ گيرد و بسوى آشورهاى غنى صورت مي
در اين گزارش سازمان ملل آمده است آه اياالت متحده  . اند  ك آرده به يك آشور صنعتى رفتهآشور خود را تر

ميالدى  ٢٠٠۵  مريكا درسال ا . مريكا نخستين آشورى است آه بيشترين آمار مهاجران را در خود جاى داده استا
اين گزارش نشان  . رار دارددرصد از همه مهاجران را جذب آرده و روسيه با شش درصد دررده دوم ق ٢٠  حدود
اند از سطح آموزشى بااليى  هد آه بخش اعظمى از اين مهاجران آه به آشورهاى صنعتى مهاجرت آردهميد

بايست از پول آافى بهره  براساس اين گزارش مهاجران براى رسيدن به آشور مورد نظر خود مي . برخوردار بودند
براساس اين گزارش، تنها در  .آنند گذارى مي رزمين مادرى خود سرمايهمند باشند و اغلب آنان پس از مهاجرت در س

 .ميليارد دالر به آشور مادرى خود ارسال آرده اند  ٢٣٢ميالدى، مهاجران حدود   ٢٠٠۵  سال 
 ت يعنی رفتنـــغرب  غربت يعنی حسرت
 .ستنـــبه سفر دل ب  هـگم شدن چون ساي

 
 نگــلتروبی دـــــدر غ  يعنی بدرود ت ـــــغرب
 .گفتن از شيشه و سنگ  ستهــی خــــلوعــدر ط

 
 وچ کردن و رفتنـــــک  نی تقديرـــــت يعـــغرب

  ن هميشه تپيد تــغرب  يعني سفربي بازگشت
  

 سايه ای سرگردان  نـرفتن و غربت م
 .ر باران ی دــــآتش  د مثل شمعی در با

 
 ادورهاي دورـــــت  غربت يعنی رفتن

 .تداد بي نورـــا امت   هربي نشانــــتاش
 

 مه مقد
 يم سفر بود اينجا و رويا ودمــخ   بود  سحر يک شيان  ر آ دلم د

 .ربود؟ يدانم چراچشمم به دــــنم  دور زگشتند از ره  اـــــهمگي ب
 

بدا و ميزبان خود کشورهاي م مهاجرين، نقشي کليدي در بنا نهادن و حفظ ارتباط هاي ارزنده اقتصادي و انساني بين
خارج از کشور محل تولد خود زندگي مي کنند، بيش از دو  طي سال هاي اخير، تعداد افرادي که در. ايفا مي نمايند

 از جنبه.  نفر مهاجر مي باشد٣٥در سرتاسر جهان، يکي از هر . ميليون نفر رسيده است ١٧٥برابر شده و به ميزان 
پيشرفته، مهاجرين به طور  يدر شرايط اقتصاد. مايند توسعه و کاهش فقر کمک مي ناقتصادي مهاجرين به ترويج

ميزان جهاني جريان بازگشت اين سرمايه . فرستند مي منظم برا ي خانواده هاي خود در کشورهاي در حال توسعه پول
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ميليارد دالر آمريکاي تخمين زده مي شود و چنانچه راه هاي انتقال سرمايه  ١٠٠ ها از طريق مجاري رسمي، بالغ بر
سرمايه ها به  بازگشت. نيز در نظر گرفته شوند اين ميزان احتماال دو تا سه برابر افزايش خواهد يافت ر رسميغي

ميليون ها انسان فقير و افزايش  کشور و سرمايه گذاري هاي مهاجرين موجب باال رفتن استانداردهاي زندگي
مهاجرين همچنين با به همراه آوردن . گرددتحصيل مي  دسترسي آنان به غذا، پناهگاه، مراقبت هاي بهداشتي و

خارج از کشور ازطريق مهاجرت در مسير برگشت به صورت مجازي يا  مهارت هاي مورد نياز کسب شده در
 در کشورهاي ميزبان، مهاجرين به پرنمودن. در توسعه کشورهاي مبدا خود سهيم مي باشند حقيقي، موقتي يا دائمي،

آفريني و تنوع و به دنبا ل  کار آنان موجب خالقيت،.  ها ي مورد نياز کمک مي نمايندخالء هاي نيروي کار و مهارت
پذير و چند فرهنگي گرديده که ثمر بخش و قابل رقابت در  آن افزايش امکانات براي ايجاد گروه هاي کاري انعطاف

  .باشند مي بازارهاي جهاني
  

ميليارد دالر براي آشورهاي در حال توسعه  ١٠٠اليانه حدود صندوق بين المللي پول اعالم آرد آه آارگران مهاجر س
 آشور در حال توسعه در سال ٩٠جريان انتقال سرمايه از آارگران مهاجر به  بنابراين گزارش،. درآمد ايجاد مي آنند

  ميالدي اين ميزان به مرز٢٠٠٤در سال .  درصد افزايش داشته است٢٥، ٢٠٠٢نسبت به سال  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣
. بي سابقه بوده است  سال گذشته٣٠رغم رآود اقتصادي اين ميزان تبادالت در  الميليارد دالر رسيد و علي ١٠٠

ميالدي به طور متوسط در هر سال  ٢٠٠٣  تا١٩٩٠براساس گزارش صندوق بين المللي پول، هند طي سال هاي 
 اول ديفآرده است و از اين نظر در رآارگران مهاجر درآمد آسب  بيش از هفت ميليارد دالر از محل وجوه ارسالي

ميليارد دالر  ٥ و ٧/٦توسعه قرار گرفته و آشورهاي مكزيك و فيليپين نيز به ترتيب با دريافت  بين آشورهاي در حال
آشورهاي آمريكا، عربستان سعودي،  براساس اين گزارش،. هاي دوم و سوم قرار گرفتندديفدر هر سال در ر

وجوه آارگران مهاجر در جهان هستند و آمريكا از اين نظر در  نج آشور بزرگ منبع ارسالسوئيس، آلمان و فرانسه پ
  . اول قرار دارددسفر
 

 فرار مغزها

  
  

جاي آه آن را  ,آميسر عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همزمان با روز جهانى پناهنده آه امسال با عنوان
به رغم برداشت بعضى ملل عمدتًا صنعتى، آه ادعا مى آنند حضور پناهندگان ,: نام گرفته، اعالم آرد, وطن مى ناميم

.  ميليون پناهنده به سرزمين اغلب ويران خود بازگشته اند۵٠ر دوششان گذاشته است اآثريت بار سنگينى را ب
رودلوبرز با بيان اين آه ما به دفعات شاهد بروز شديد احساس پناهندگان در نقاط مختلف از آوزوو گرفته تا آامبوج، 

 ميليون پناهنده آمك آرد تا پس از ١/١ا به در آغاز هزاره جارى، آميساري: موزامبيك و تيمور شرقى بوده ايم، افزود
 ميليون نفر آه در چند سال ۵/٣امروز، ما به بيش از . بازگشت به سرزمين خود، زندگى شان را دوباره آغاز آنند

وى دو راه حل ادغام محلى در آشورهاي آه پناهندگان بدوًا به آن  .گذشته به وطنشان بازگشته اند يارى مى رسانيم
 .ده اند و اسكان مجدد در آشور هاى ثالث را براى پناهندگانى نام برد آه هرگز نمى توانند به وطن بازگردندپناهنده ش

 با   افراد بسياري  ميان در اين    آشور حكمفرماست  آن  خاص  و اقتصادي ، سياسي  جغرافيايي  شرايط در هر آشوري
   موجود در آشور و در آنار آن  امكانات  براساس  آه ا هرآدامام. يابند مي   پرورش  شرايط  اين  خود تحت نيازهاي
  آشورهاي  .شوند  مي زندگي  بهتر  شرايط  آوردن  دست اند خواستار به  رسيده  از موفقيتۀ مرحل  خود به تالش استعداد و
   را به ۀ بهين سود سرشار و پيشرفت آشور   فعال  نيروهاي  بهتر به امكانات  هئ ارا  آه  موضوع  اين  با درك ان جه پيشرفته
  ريزي   برنامه تر با عدم نيافته  توسعه   آشورهاي آنند و بالعكس  آنها مي  رضايت  در جلب  سعي  خواهد داشت دنبال

  به. شوند  قشر مي  اين عالقگي  و بي  سرخوردگي  باعث شان ۀ جامع  متفكر  مغزهاي  به دادن  بها  در خصوص صحيح
اگر . خورد  مي  چشم به  يافته  توسعه  بيشتر از جوامع  غيرپيشرفته  در جامعه  نخبگان  مهاجرت  مقوله آه   است علت  همين

   داراي  را آه  آند و افرادي  خود سعي  جامعه نياز مردم   آردن  مرتفع  خود براي  و درآمد خاص هر آشور بنابر منابع
 . نمايد  را عايد آشور خود  مساله  از اين  سودمندي وري  تواند بهره  آند مي هستند حمايت   بيشتري  فكري قابليت
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آنند   نمي  دريغ  آوششي  آنها از هيچ  تامين براي اند و   قايل  خود ارزش  نخبگان  تنها به  امروز نه  پيشرفته  جوامع چرا آه
در    بهتر بخصوص  امكانات هئ و با ارا  مختلف با طرق ديگر  ع و متفكر جوام افراد نخبه   و جذب  آشف  دنبال  به بلكه

  . نيز هستند  نيافته  توسعه آشورهاي
   داراي  خاصۀ در حوز شود آه  مي  گفته  فردي  به نخبه: گويد  مي شناس  جامعه  يکي از استادان   رابطه در همين
 آشور ديگري   سوي از آشور خود به   نخبگان  آه اميآند، هنگ  مي  برجسته  ديگران  به  او را نسبت  باشد آه هاي ويژگي

. آنند  مبدا مي  جامعه  را متوجه  بسياري هاي  زيان اما در مقابل  بهتر هستند  شرايط آنند خواستار آسب  مي مهاجرت
   و خروج است  نيازمند  است  ماهر و با تجربه  انساني  نيروي  همان  آه  رشد و پيشرفت  منبع به  زيرا هر آشوري

 را ندارند   الزم  شايستگي  آه  آساني شد و در مقابل  خواهد  در جامعه  اختالل  با استعداد هستند باعث  افرادي  آه نخبگان
  .آنند  را آند مي توسعه نشينند و روند بر مسند امور مي

   
  از آشورها وارد نخواهد شد اما  يك  هيچ به   گيرد زياني  انجام  متوازن ۀمبادل   صورت  آشورها به  در ميان اگر مهاجرت

   آسيب  يك  خود به  مساله  اين آه   ضرر آنهاست  و به ها يكطرفه  مهاجرت  توسعه  در حال  در اآثر آشورهاي متاسفانه
شود را نيز   مي  صرف  سالها تحصيل  افراد در طول  اينگونه  در قبال  آه هم  هاي  هزينه البته.   است  شده يل تبد اجتماعي

 آنها   آردن  خنثي  و براي شناخت  را  دافعه  از آشور بايد عوامل  نخبگان  از خروج جلوگيري  براي .  گرفت ناديده نبايد
 و   اداري  نظام اصالح ،  آزادي ، ترويج  طبقاتي  فاصله  آاهش  در جامعه  نخبگان  جذب  عوامل مهمترين  . آرد تالش

 .   است مناسب   و تحصيلي  شغلي هاي  فرصت  و امكان  عدالت  و تامين آموزشي
 نيز   و علمي  اقتصادي  و توسعه خواهد يافت  ها نيز آاهش  اجرا شود تعداد مهاجرت  جامعه  در يك  شرايط اگر اين
 .شود  مي  جامعه  خود آن نصيب

  
زيانبار و تاسف آور، و متاسفانه در آشور و داراي اثرات  .ا يك معضل بسيار نگران آننده استمعضله فرار مغزه

  .حال افزايش است هاي جهان سوم آمار مهاجرت نخبگان روز به روز در
هاي صنعتي پيشرفته و آشورهاي آمتر توسعه  فرار مغزها فرآيندي است آه بر محمل يك رابطه نامتعادل بين آشور

 و نخبه از آشورها آمتر توسعه يافته به آشورهاي انساني پرورده و طي آن نيروي .يافته جهان سوم شكل مي گيرد
 و نتيجه نهايي اين فرايند به سود خالص آشورهاي صنعتي و زيان .يافته تر منتقل مي شود صنعتي ثروتمند توسعه

  .خالص آشورهاي جهان سوم است
  

روابط تاريخي آمريكا و فرار مغزها ريشه در  .دآار بردن اصطالح فرار مغزها را براي نخستين بار انگليسي ها به
با هدف آسب درآمد بيشتر  انجينرها و داکتران انگليسي براي مهاجرت به آمريكا، و بيانگر انگيزش .انگلستان داشت

بيشتر زبان هاي  آوري مي آنم آه مفهوم اين واژه در ياد .به محيط آار مناسبتر در آوچ گاه بوده است و دستيابي
 ،ين اصطالححالي آه معادل فارسي ا در .خود آشيدن و جذب مغزهاي پرورده استاروپايي گوياي معناي به سوي 

 .نويسندگان مصري با عبارت دزدي مغزها از آن نام مي برند و برخي از .مفهوم فرار آردن و دفع را با خود دارد
 تحليل گران .است به جاي ديگر واقعيت واحدي ي انساني ورزيده و پرورده از جاينيرو بنابراين با اين آه آوچ

و صاحبنظران ساآن  .آنند ساآن مناطق توسعه يافته و قدرتمند ،اين حرآت را جذب به درون مرزهاي خود تلقي مي
پيشينه بحث در  .نوعي دفع از اقامتگاه خود مي دانند آن را ، به جهان سوم و آمتر توسعه يافتهدر آشورهاي موسوم

 مي رسد آه نخست به طور موردي نوشته هاي ١٩٦٠المللي به دهه مراجع بين  مورد فرار مغزها درمنابع و
  ...علمي انتشاريافت  درنشريات

  
مرآز پژوهشهاي ارويائيان و آميسيون مشورتي   به وسيله١٩٦٧نخستين گردهمايي بين المللي در اين باره در سال 

در اين آنفرانس آه .    برگزار شداجتماعي بين المللي در لوزان سوئيس اياالت متحده درباره امور آموزشي و
 فرار‹‹ فرار مغزها زير عنوان  به موضوع  ، آشور از سراسر جهان شرآت داشتندنظران ده دانشمندان و صاحب

. آنفرانس در هشت ماده بود آه شامل ديدگاههاي .و به صدور اعالميه اي انجاميد به بحث آشيده شد›› ماده خاآستري
گرفت و به صورت يك موضوع عمده مورد بررسي قرار  د توجه بيشتر سازمان ملل قراراز آن پس فرار مغزها مور

و پژوهش سازمان ملل متحد ترتيب داده شد  سرپرستي يونسكو و موسسه آموزش  آنفرانسي به١٩٦٨در سال  .گرفت
از فرار مغزها  در اين آنفرانس درباره راه هاي جلوگيري  .نمايندگان عضو سازمان ملل در آن شرآت داشتند آه

  .بحث شد
   

ساير مسائل است آه انسان ها و افراد را فراموش آنيم  ، توجه به مسائل مادى در مقايسه بايكى از عوامل فرار مغزها
ابزارآالت تخنيکي وپول در اختيار داشت خوشبخت است، در حالى آه به عكس،  و تصور مى آنيم هرآس ماشين و

 اندر جاپ ش عوامل انسانى در آن مهم تر، برجسته تر و بيشتر باشد، مثًال نقش انسانباشد بايد نق هرچه پيشرفته تر
خارج نكردن ارز از  درصد است ولى نقش انسان در آشور ما آمرنگ است به طورى آه بيشترين دغدغه  ٨٠ 

مين تغيير به نظر مى رسد ه  در حالى آه آشور هاي جهان سوم هيچ توجهى به فرار مغزها ندارند .آشور است



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
4

با يك . توسعه، عامل مهمى در آاهش پديده فرار مغزها است نگرش نسبت به افراد انسانى و توسعه انسانى در فرايند
 ، ازناگوار آن غيرقابل تصور مى نمايدمربوط به پديده فرار مغزها، پيامدهاى بسيار  نگاه اجمالى به آمار و ارقام

به شمار مى   و شرايط زندگي عامل مهم در جذب نخبگان آشورهايكسو پذيرش مغزها ازسوي آشورهاى صنعتى
قرار دارند آه همه سرمايه،  روند و منبع مهمى براى جذب نخبگان، از سوى ديگر آشورهاى مبدأ و جهان سوم

   .، توان و هستى خود را تقديم بيگانگان مى آننداستعداد
 
 

  روز جهانى آوارگان
 

 
  

دارد، يعنی کسانی که در اثر جنگ داخلی و ) IDPs( ميليون نفر جابه جا شده درونی ٣کشورهای اروپايی به تنهايی 
در جهان . شودپاکسازی ها از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و حتی به عنوان پناهنده هم به رسميت شناخته نمی 

آوری  گزارش ياد. اين آمار را در گزارش که سازمان ملل منتشر کرده است می بينيم.  وجود داردIDPs  ميليون٢٥
به علت آن که اين . کرده است که اين ها مردم فراموش شده جهانند که در شرايط بسيار فاجعه باری زندگی می کنند

گزارش مزبور بر بی خانمان شده . انسيون سازمان ملل هم نمی شودها پناهنده محسوب نمی شوند، حتی شامل کنو
در  : اين هم چند آمار ديگر از اين گزارش.  متمرکز استOSCEهای کشورهای عضو پيمان امنيت و همکاری اروپا 

 . رد از بخش های جنوب شرقی مقام اول را دارد عمدتا ُک- ترکيه با يک ميليون جا به جا شده OSCE کشورهای
رغم شرايط  ال جابه جا شده عمدتا چچن دارد که گزارش افشا می کند آن ها را علي٣٦٠٠٠٠فدراسيون روسيه 

جا به جا شده به علت منازعات داخلی   آذربايجان بيش از نيم ميليون . خطرناک تحت فشار قرار داده اند که برگردند
 هزار جا به جا شده دارد که عمدتا در حاشيه ٣٢٣ ابوسنی هرزه گوين. دارد که نمی توانند به خانه خود برگردند

 .جامعه زندگی می کنند
شوند تا به انسانهايى بيانديشند آه مجبور به  روزى آه در آن همه مردم جهان فراخوانده مى” روز جهانى آوارگان“

يبانى از آسانى آه است و روز پشت” روز جهانى مبارزه با شكنجه“بيست و ششم ژوئن، . اند فرار از ميهن خود شده
گان تجربه هاى سختى را پشت سر دارند آه تاثير خود را بر روان آنها  بسيارى از آوارگان و پناهند. اند شكنجه ديده
سالها بود آه در بسيارى  . عرضه آمك روان درمانى به آنان يكى از هدفهاى سازمانهاى حقوق بشر است. نهاده است

در چند آشور افريقايى روز آوارگان را در بيستم ژوئن برگزار . ود داشتآشورها روزى به نام آوارگان وج
براى اعالم همبستگى با افريقا آه پذيراى بيشترين تعداد آوارگان بوده و به طور سنتى و با بزرگوارى . آردند مى

را روز آوارگان  روز بيستم ژوئن ٢٠٠٠روزى را به نام آنان خوانده بود، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 
هدف از برگزارى مراسم گوناگون در اين روز، از آنسرت موسيقى راك و آالسيك گرفته تا آنفرانس و جلسه . ناميد

 . سخنرانى، از خاطر نبردن آوارگان و پناهندگان، پشتيبانى از آنان و ارج نهادن بر شهامتشان است
اى به  شود آه خدمت برجسته ه شخصيت يا گروهى اهدا مىاى به نام نانسن نيز ب در روز جهانى آوارگان جايزه 

 است Fridtjof Nansenنام جايزه نانسن برگرفته از نام دانشمند نروژى فريديف نانسن . آوارگان و پناهندگان آرده باشد
 امسال اين جايزه به.  به عنوان نخستين آميسر عالى پناهندگان سازمان ملل متحد منصوب گشت١٩٢١آه در سال 

اين سازمان از زمان تاسيس .  آه مرآز آن در شهر مسكو است، تعلق گرفتMemorialسازمان حقوق بشر مموريال 
آوارگان و پناهندگان بخشى از  .  به هزاران آواره در داخل فدراسيون روسيه آمك آرده است١٩٨٨خود در سال 
 هنجارهاى جامعه اى آه از آن برخاسته اند، اند آه به خاطر جنگ يا تعقيب سياسى يا ناهمخوانى با جمعيت جهان

در بسيارى مواقع پناهجو بى هيچ پول و . اند تا در جايى ديگر مامنى بيابند مجبور به گريختن از وطن خود شده
هر آواره . وسايلى است، تنهاست با لباسى آه بر تن دارد، آنده شده از خانواده، دوستان، جامعه، فرهنگ و زبان خود

 چون احساس بيگانگى در ميهن خود، زندگى هاي آشد، تجربه تلخ را بر دوش مىهاى  اى بارى از تجربه هو پناهند
 . مخفيانه پر هراس در وضعيت خفقان و ديكتاتورى، زندان، شكنجه و جنگ
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اوج شكنجه را در زمان . آنند  آشور جهان انسانها را شكنجه مى١٣٠در قرن بيست و يكم هم هنوز در بيش از  
توانند نسبت به  قساوتهايى آه گروهى از انسانها مى. بينيم نگ، در مناطق بحرانى و در آشورهاى ديكتاتورى مىج

حتى آودآان و نوجوانان قربانى شكنجه و بدرفتارى . شناسد گروهى ديگر روا دارند هيچ گونه مرزى را نمى
. اند اند، شكنجه شده  ريانى آه در اروپا پناه جستهدهند آه بيست تا بيست و پنج درصد فرا پژوهشها نشان مى. شوند مى

رود آه اگر بر تعداد شكنجه شدگان شمار آسانى را بيافزاييم آه با تجربه  آمارى دقيق در دست نداريم، اما گمان مى
نوان شويم آه به ع شوند، با رقم بزرگى از انسانهايى مواجه مى فشار پيگرد و فرار به آشورهاى اروپايى پناهنده مى

در آلمان مراآز  . درمانى دارند  پناهنده در آشور ميزبان در آنار آمكهاى حقوقى و اجتماعى نياز به آمك روان
 . و درمان به آن مراجعه آنند توانند براى دريافت آمك دوا اى وجود دارد آه شكنجه شدگان مى درمانى ويژه

 درمانى و اجتماعى به پناهندگان سياسى در آلن به عنوان  آه در مرآز آمكClaudia Hartmannخانم آالوديا هارتمن 
آنم ما همواره با  فكر مى “: ى آه به خاطر آن به وى مراجعه مى شود مى گويدتروانشناس آار مى آند در باره مشكال

ر اثر پناهندگانى آه به ما مراجعه مى آنند و ب. هاى بيمارى آالسيك صدمه روحى سر و آار داريم به اصطالح نشانه
، فرار آسيب روحى ديده اند، مجموعه اى از ناراحتيها دارند آه اغلب با هم هاى زندگى مخفيانه، زندان، شكنجهفشار

خود را نشان مى دهند، از يك سو به شكل هجوم خاطرات از اتفاقهاى وحشتناك به ذهن، ديدن آابوس، سربرآوردن 
دارى و پرهيز   از سوى ديگر مشكل خود را به صورت خود.و احساسى ناشناخته آه در اصل يك خاطره است درد 

 . نشان مى دهد، يعنى بسيارى به شدت از فكر آردن به و حرف زدن راجع به تجربه دردناك خود پرهيز مى آنند
ى اين البته راه. آنها از بسيارى مكانها، چيزها و آارها دورى مى آنند فقط براى اينكه به ياد تجربه تلخ خود نيافتند

است براى حفاظت فرد در برابر هجوم خاطرات، اما از طرف ديگر بدين ترتيب فرد در زندگى و رشد شخصيتش 
 در زمينه آمك به در آلمان آمبودهاي” .د انجام دهدمحدود مى شود و بسيارى آارها را به خاطر ترس نمى توان

 تاز جمله آنكه در همه اياال. شده اند وجود داردپناهجويانى آه بر اثر تجربه هاى تلخ خود دچار آسيب ديدگى روانى 
 . آلمان مرآز درمانى براى آوارگان و پناهندگان موجود نيست

يههمچنين آارمندان اداره رسيدگى به د  هاى پناهجويان و دادگاههاى آلمان از اهميت توجه به وضعيت روحى وس
پيش مى آيد آه درخواست پناهندگى پناهجويى را آه به براى همين . پناهجويان و تجربه فرار و شكنجه آنان بى خبرند

 Wolfgang ولفگانگ گرنتس و . خاطر وضعيت روحى خود قادر به شرح آنچه بر وى رفته نشده است، نپذيرند
Grenzى آه وجود دارد لاشكا“: ، آارشناس امور پناهندگان شاخه آلمان سازمان عفو بين الملل در اين باره مى گويد

اين است آه اغلب وقتى پناهجويى مى گويد شكنجه شده است، به گفته اش اهميتى نمى دهند و حرفش را باور نمى 
در بسيارى مواقع زنها خجالت مى . هنوز هم مواردى وجود دارد آه در آن مردها از زنها بازجويى مى آنند. آنند

مواردى هم پيش . ها هم متوجه نمى شوند آه آنها احتماال شكنجه شده اندبازجو. آشند از آنچه تجربه آرده اند بگويند
. آمده آه پناهجو گفته آه شكنجه شده، اما اصال به گفته وى توجهى نكرده اند و پرسيده اند ديگر چه دارى آه بگويى

داشته، مثل اخراج پناهجو بعد به اين نتيجه رسيده اند آه گفته هاى پناهجو خيلى آلى بوده و اين پيامدهاى وحشتناآى 
ما درخواست آرده ايم آه آارمندان اداره رسيدگى به امور پناهندگان و دادگاهها آموزش ببينند و حساسيت . از آشور

. در سه سال اخير سازمان عفو بين الملل در آلمان خواستار دگرگونى در اين زمينه شده است ” .بيشترى داشته باشند
 .برخى چيزها بهتر شده است“: س نتيجه آن بوده است آهولفگانگ گرنت به گفته و

د،  اداره امور پناهندگان براى آارمندان خود آالس درس گذاشته تا براى گفتگو با آسانى آه مى گويند شكنجه شده ان
 شكنجه  ديده مى شود، اما هنوز هم مواردى وجود دارد آه در آن اصال به اينكه پناهجوبهبودهاي. آمادگى داشته باشند

هنوز راه درازى باقيست تا آنچه نويسنده و شاعر فرانسوى ويكتور هوگو با خوش بينى  ” .شده است توجه نمى آنند
شكنجه به زباله دان تاريخ پيوسته، همانجا آه انكيزيسيون هم ”هوگو نوشته بود آه .  نوشت، تحقق يابد١٨۵١در سال 

 اما يقينا گامهايى آه در راه حساس آردن افكار “.پيوندد به آنها ميهست و همانجايى آه مجازات اعدام هم به زودى 
  .عمومى به سرنوشت آوارگان و پناهندگان برداشته مى شود، سرانجام راه به آن هدف خواهد برد

 

  حقوق پناهندگان دراسناد بين المللى
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ن نفر از  ميليو١٩١ حدود ٢٠٠٥دهد در سال  گزارشى از سوى آوفى عنان، سکرترجترال سازمان ملل نشان مي
عنان در گزارش ساالنه خود به مجمع عمومى سازمان .  سرزمين مادرى خود به آشورهاى ديگر مهاجرت آردند

طبق اين گزارش اآثر مهاجران به آشورهاى .  ميليون نفر بود١٥٥ آمار مهاجران ١٩٩٠ملل اعالم آرد در سال 
 ميليون نفر نيز از يك آشور در حال ٧٥همچنين  . ندثروتمند رفته اند آه يك پنجم آنها به آمريكا مهاجرت آرده ا

بر اساس گزارش آوفى عنان در برخى آشورها از جمله  . توسعه به آشور درحال توسعه ديگرى مهاجرت آرده اند
فيليپين، صربستان و مونته نگرو مبالغ نقدى آه مهاجران آن از خارج ارسال مى آنند، بخش قابل مالحظه اى از 

مهاجرت بين المللى چنانچه با سياست هاى صحيح  :عنان در گزارش خود افزود . ردم را تشكيل مى دهددرآمد ملى م
وى در عين حال هشدار داد  . همراه شود، مى تواند براى توسعه هر دو آشور مهاجر فرست و مهاجر پذير مفيد باشد

گزارش عنان، خطر فرار مغزها مورد عالوه بر اين در  . اين مزايا مشروط به رعايت حقوق خود مهاجران است
 درصد از افراد تحصيل آرده آشورهاى گويان، هائيتى و جامائيكا هم اآنون در ٦٠حدود . توجه قرار گرفته است

عنان در اين گزارش پيشنهاد داده آه مجمعى دائمى درباره مهاجرت تشكيل  . خارج از اين آشورها زندگى مى آنند
 به ترتيب ٢٠٠٥در اين گزارش آمده در سال  . ه مقايسه سياست هاى مختلف خود بپردازندشود تا دولت ها بتوانند ب

 درصد ٣ و آمريكاى التين و اقيانوسيه هرآدام با ٩، آفريقا با ٢٨، آسيا با ٢٣ درصد، آمريكاى شمالى با ٣٤اروپا با 
 .ميزبان مهاجران جهان بوده اند

رغم پيشرفت الآنونى، على  لملل، حقوق پناهندگان است آه در عصريكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين ا
و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه  هاى صنعتى، رعايت اخالق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف،

ه اى از داست، به طورى آه گاهى موجب فرار و آوچ دسته جمعى ع نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده
 از اين رو، حقوق پناهندگان در آنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين. ديگر مى شود د يك آشور به آشورافرا

اين  .رسيده است الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب
وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى حقوق و   با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان،گارشن

 پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى آند، آشنايى پناهندگان با حقوق و از آن جا آه مسأله .قرار مى دهد
 . امرى ضرورى به نظر مى رسد وظايف خود،

 شود و هم آن ها را با وظيفه آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع
مشكل   .سازد تا مبادا با انجام برخى آارها، موجبات نارضايتى آشور ميزبان را فراهم آورند قانونى خود آشنا مى

هر جامعه طبق باورها و فرهنگ  پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره،
 . ديشيده شده استخود، راه حّلى براى آن ان

  
 تعريف پناهنده در منابع بين المللي

آسى است آه به عّلت ترس موّجه  پناهنده«:  ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد١٩٥١آنوانسيون 
سى عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سيا از اين آه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا ملّيت يا

به سر مى برد و نمى تواند، و يا ) آشور اصلى خود(از آشور محل سكونت عادى  تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج
تابعيت است، و پس  ترس مذآور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن آشور قرار دهد، يا در صورتى آه فاقد به عّلت

برد، نمى تواند يا به علت ترس مذآور نمى  به سر مىاز چنين حوادثى در خارج از آشور محّل سكونت دايمى خود 
  ».خواهد به آن آشور بازگردد

   :مزبور طبق تعريف
آه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان،  پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در آشور پذيرنده) الف

   .مى شود مال و آزادى خود، به آشور ديگرى پناهنده
تشخيص و احراز آن، با آشور پذيرنده  است آه» ترس موّجه از تعقيب و آزار« اساسى در عّلت پناهندگى عنصر) ب

  .درخواست پناهندگى، يا اين داليل را مى پذيرد و يا رد مى آند است و آن آشور با بررسى همه جانبه در مورد داليل
  

  ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين المللي
براى افراد، يك حق است آه  پناهندگى و پناهنده پذيرى، اين سؤال مطرح مى شود آه آيا پناهندگىدر خصوص مسأله 

از   مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى آيد؟ در شرايط خاص بايد از آن استفاده آنند و نسبت به دولت
خاص آه در معرض خطر و ترس قرار مى بين المللى مى توان گفت آه افراد در شرايط  بررسى مجموع منابع معتبر

ملل باشند،  حق دارند به آشورهاى ديگرى پناهنده شوند و آشورهاى مورد تقاضاى فرد، آه عضو سازمان گيرند،
   .مكلف به پذيرش آن ها هستند

 پناهندگانى آه به صورت غيرقانونى در آشور پناهنده به سر مى برند،  ژنو در خصوص١٩٥١ آنوانسيون ٣١ماده 
   :مقرر مى دارد



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
7

و آزادى شان در )مى آرده( ، پناهندگانى را آه مستقيمًا از سرزمينى آه در آن جا زندگى٢دولت هاى متعاهد .١ 
اند يا در آن جا به سر مى برند، به خاطر اين آه بر  معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آن ها وارد شده

آن ها ]د يا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند آرد،مشروط به اين آهشده ان خالف قانون وارد سرزمين آن ها
 .دهند به مراجع مربوط معرفى آرده، داليل قانع آننده اى براى ورود يا حضور غيرقانونى ارائه فورًا[
و ... اهند شدآنچه الزم باشد، قايل نخو دول متعاهد نسبت به رفتوآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايى غير از .٢  

اين قبيل پناهندگان در آشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه  محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود آه وضع
  .را تحصيل نكرده اند ورود به آشور ديگرى

  
   :آمده است  نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان٣٣در ماده 

امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب،  هنده اى را به سرزمين هايى آههيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پنا
دارا بودن عقايد سياسى، زندگى و يا آزادى او در معرض تهديد  ملّيت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا

  .آرد يا باز نخواهند گردانيد واقع شود تبعيد نخواهند
آنوانسيون آه به آزادى هاى فردى و حقوق اوليه انسان، از جمله  مه اينبا تأّمل در مجموع اين مواد و همچنين مقد

 پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن اين آه روح حاآم بر اين آنوانسيون قايل حق حيات، تصريح دارد
عهده است آه بر  شدن حق پناهندگى براى افرادى است آه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى

  .دولت هاى متعاهد نسبت به پذيرش اين افراد گذاشته شده است
  : بيان مى دارد١٤اعالميه جهانى حقوق بشر در ماده 

  .ديگر پناه اختيار آند هرآس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو آند و در آشورهاى
حق پناه خواهى، تكليف آشور مورد درخواست قبول  زمهال. در اين اعالميه به حق پناهندگى تصريح شده است

  .اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود زيرا در غير اين صورت،; پناهندگى است
هر انسانى بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب «: نيز تصريح دارد آه) مصر(اسالمى   اعالميه حقوق بشر١٢ماده 
آشور ديگرى  ل يا خارج آشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند بهبراى اقامت در داخ مكان

با اين . اين آه پناهگاهى برايش فراهم شود و بر آن آشور پناه دهنده واجب است آه با او مدارا آند، تا. پناهنده شود
   .طبق نظر شرع نباشد شرط آه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم

در حقوق بين الملل و حقوق اسالمى، استقرار عدالت و   مواد اعالميه ها، هدف حمايت از پناهندگانعالوه بر مفاد
از اين رو، تمام دولت ها و جوامع . آن را در فطرت هر انسانى نهاده است مبارزه با ستمگرى است آه خداوند

پاسخ مثبت   نداى فطرت انسان هاست،ويژه آشورها و مّلت هاى اسالمى، بايد به اين اصل ارزشمند آه انسانى، به
آن و از جمله در مورد پناهندگان و  داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد

وضعيت مّلت ها و جوامع از   از اين رو، هميشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند .آوارگان بكوشند
عدالت و دفاع از ستمديدگان و آوارگان تالش بيش  ر يكسان نبوده و بعضى در تالش براى تحققاين حيث، با يكديگ

    .ترى از ديگران داشته اند
  حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

   اعالميه جهانى حقوق بشر) الف
رنده حقوقى است براى همه انسان ها، پناهندگان تدوين نگرديده، لكن در بردا اگرچه اين اعالميه، به انگيزه حمايت از

اعالميه جهانى  مجمع عمومى، اين... «: در مقدمه آن، آمده است. تعلق آن ها به آشور يا مذهبى خاص صرف نظر از
جميع افراد و همه ارآان اجتماع اين  حقوق بشر را آرمان مشترآى براى تمام مردم و آليه ملل اعالم مى آند تا

آنند آه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى ها توسعه  دنظر داشته باشند و مجاهدتاعالميه را دايمًا م
ميان خود ملل عضو و  تدابيرى تدريجى، ملى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن ها، چه در يابد و با

  .رددگ چه در بين مردم آشورهايى آه در قلمرو آن ها مى باشند، تأمين
   :شود عبارتند از اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعالميه آه شامل پناهندگان نيز مى

  
   )٢ماده (برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها  .١
  )٣ماده (زندگى و امنيت شخصى  حق .٢
  ) ٥ ماده ( منع هرگونه شكنجه ورفتار خالفت شؤون بشرى .٣
  )٧ماده (برابرى همه افراد بشر در برابر قانون  .۴
   )١٣ماده (مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت  حق عبور و .۵
  )٢٣ماده (داشتن حق آار و حرفه  .۶
   )٢٦ماده (حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن  .٧

 
منبع حقوق   ژنو را مى توان اصلى ترين١٩٥١آنوانسيون .  م١٩٧٦ژنو و پروتوآل .  م١٩٥١آنوانسيون  - ب
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تصويب مجمع عمومى سازمان ملل   در ژنو به١٩٥١ ژوئيه ٢٨ مقررات بين المللى دانست آه در پناهندگان در
   :اهّم تعهدات اين آنوانسيون عبارت است از. رسيده است

    مذهب يا سرزمين  دول متعاهد مقررات اين آنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا «: عدم تبعيض. ١ 
   )٣ماده (» .اجرا خواهند نموداصلى، درباره پناهندگان 

تعليمات دينى، مذهبى  دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن: دين . ٢
  )٤ماده . (دارند، اتخاذ خواهند نمود به آودآان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى آه نسبت به اتباع خود

به آار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى آه به طور  د حق اشتغالدر مور«: اشتغال با دستمزد. ٣
 سكونت آرده اند مطلوب ترين رفتارى را آه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه منظم در سرزمين او

اشتغال به زمينه   نيز در مورد فراهم آوردن١٩ و ١٨ماده ) ٧ماده (» .معمول مى دارد به عمل خواهد آورد
  .آند آارهاى صنعتى، تجارى، آشاورزى و هر نوع فعالّيت آزاد علمى توصيه مى

محصوالت آمياب در ميان عموم  در صورتى آه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع«: جيره بندى .۴
  )٢٠ماده (» .اتباع آشور رفتار خواهد شد مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند

متعاهد به پناهندگانى آه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق  هر يك از دول«: آزادى رفت و آمد .۵
مشروط . آنند آه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد خواهند داد

   )٢٦ماده(».شود رباره خارجيان اجرامىبه رعايت مقرراتى آه معموًالدراين گونه مواردد
به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند  در مورد تحصيالت ابتدايى دول متعاهد نسبت. «: تعليمات دينى .۶ 

 .آرد
مخصوصًا در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلى ديپلم ها  در مورد تحصيالت غيرابتدايى و

پناهندگان،  ى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى آمك هزينه بهها و دانشنامه
رفتارى آه نسبت به بيگانگان به طور  رفتارى معمول خواهند داشت آه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از

 ژانويه ٣١ه وضع پناهندگان، مصّوبه همچنين پروتكل مربوط ب (22 ) ماده » .آلى به عمل مى آيد، نامساعدتر نباشد
   .توسعه دهنده مواد آنوانسيون است  م مكّمل و١٩٦٧

  ميثاق هاى بين المللى. ج
اجرايى و ضمانت اجرا بود، آميسيون حقوق بشر بالفاصله پس از  از آنجا آه اعالميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير

 هايى آه براى دولت هاى امضاآننده از جهت حقوق مّلى و بينشد در اين زمينه، ميثاق  تنظيم و انتشار آن مصّمم
» ميثاق حقوق مدنى«عناوين   دو ميثاق با١٩٦٦ دسامبر ١٦از اين رو، در . المللى الزام آور باشد به تصويب رساند

عالوه بر مفاد دو ميثاق مزبور، . عمومى رسيد به تصويب مجمع» ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى«و 
   .آمده است، الزم االجرا دانسته شد تمام اصول و ضوابطى آه در اعالميه جهانى
دّقت و وضوح بيش ترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز  اين دو ميثاق، مفاد اعالميه حقوق بشر را با

 حقوقى  تكليف وقاعدهرعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك. به عمل آورده اند تغييرات آلى در آن
  .است، درصورتى آه اعالميه جهانى آن رايك تكليف اخالقىومعنوى تلقى مى آند

  

   حقوق آوارگان جنگى
بسيارى آه به دليل اغتشاشات داخلى يا تجاوز آشور خارجى و  مواّد آنوانسيون و ساير اسناد بين المللى شامل افراد

ممكن  سؤالى آه. تى به آشورهاى همسايه خود پناهنده مى شوند نمى گرددجانى، مالى و حيثي نيز به دليل عدم تأمين
پناهندگان و ستمديدگان را  است مطرح شود اين است آه پس چه آسانى يا نهادهايى مسؤوليت آمك رسانى به اين

بت به آمك ملل و خيريه جهانى احساس مسؤوليت بيش ترى نس اوًال نهادهاى سازمان: در اين مورد بايد گفت  دارند؟
نيز جهت گيرى افكار جهانى، آمك رسانى به تمام آسانى است آه به هر دليلى از  رساندن به پناهندگان دارند و

و همچنين باورها  ثانيًا، بررسى اعالميه حقوق بشر اسالمى مصر. اصلى خودشان رانده يا فرارى شده باشند سرزمين
خواهان همكارى و پناه جويى باشد، هر   سازد آه هر مظلومى آهو ارزش هاى اسالمى دينى، اين نكته را روشن مى
همان گونه آه پيش تر اشاره شد، در   .پناه دهى و همكارى با اوست فرد مسلمانى، به ويژه دولت اسالمى، موظف به

در  هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت«: اسالمى آمده است آه  حقوق بشر١٢ماده 
ديگرى پناهنده شود و بر آن  داخل يا خارج از آشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به آشور

 » ...پناهگاهى برايش فراهم شود آشور پناه دهنده واجب است آه با او مدارا آند تا اين آه
هر «چرا آه واژه ; هندگى عام و فراگير استنسبت به علت پنا مفاد اين ماّده هم نسبت به دين و مذهب پناهندگان و هم

 اشاره به اين مطلب» تحت ظلم قرار گرفتن«غير مسلمان را در برمى گيرد و نيز عبارت  هم مسلمان و هم» انسانى
در اسالم نيز، از همان آغاز، پناه دادن به   . دارد آه ظلم مى تواند از ناحيه هر آس يا هر گروه و به هر شكلى باشد

بالطبع به صورت يك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا آه بى توجهى به  ن به عنوان يك وظيفه الهى و دينى ومظلوما
 : مى فرمايند )وآله صلى اهللا عليه(پيامبر اآرم. پناهندگان نشانه ضعف ايمان افراد مسلمان تلقى شده است مظلومان و
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در اين روايت، پناهندگان و آوارگان از بارزترين مصاديق » .ِبُمسلم ليَسَمن َسِمَع َرُجًال ُينادى يا للمسلمين َفَلم يجبُه ف«
امكانات خويش را  بالطبع بر مسلمانان و به ويژه بر دولت اسالمى است آه به آن ها پناه داده و همه مظلومان هستند و

د اعالميه اسالمى، آن هم آه براى جهانى آردن مفا بر آشورهاى اسالمى است .براى رفع ظلم از آنان، به آار بندند
خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدريج جايگاه حقوقى خود را در نظام  در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى

براى دولت اسالمى به شمار  در اسالم، مسؤوليت پناه دادن به مظلومان تنها يك وظيفه اخالقى . باز آند بين المللى
هرچند به حقوق پناهندگان  . تكاليف آنان به شمار مى آيد مومى مسلمانان و از اين فراتر، ازنيامده، بلكه از حقوق ع
تاآنون  منابع اسالمى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متأسفانه از جهت عملى در اسناد بين المللى و

براساس منافع ملى و قانون داخلى  آشورهابيش تر . پذيرش پناهنده، به صورت يك عرف بين المللى جا نيافتاده است
آشورهاى اروپايى مقررات سختى براى پذيرش پناهنده دارند آه  براى مثال،; خود با پناهندگان برخورد مى آنند

  .براى هرآس ميّسرنيست برخوردارى ازآن شرايط
  

  اصل بازنگرداندن پناهندگان
اوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به آشورى است فر يكى از مهم ترين حقوق پناهندگان آه مورد تأآيد 

سازمان  اين اصل همواره مورد حمايت جّدى. آن آشور رانده و يا ناگزير به ترك آن شده اند آه به داليل گوناگون از
ز دول هيچ يك ا«: ژنو مى گويد ١٩٥١ آنوانسيون ٣٣بند اول ماده . ملل و ساير نهادهاى مربوط قرار گرفته است

زندگى يا آزادى او در ... امكان دارد به علل مربوط به نژاد و متعاهد به هيچ نحو پناهنده اى را به سرزمين هايى آه
  ».تبعيد نخواهد آرد يا باز نخواهد گردانيد معرض تهديد واقع شود

هيچ دولت عضو  «:رفتارهاى موهن و غيرانسانى، چنين دستور مى دهد آه آنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه و
 به آشور ديگرى آه شواهد جّدى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن آنوانسيون، شخص را

منطقه اى و آشورى نيز اين  در قطعنامه ها و اعالميه هاى مختلف بين المللى،» .وجود دارد، بازگشت نخواهد داد
    .اصل مورد تأآيد قرارگرفته است

اما پناهنده اى :  آمده است١٩٥١آنوانسيون  ٣٣المللى مورد تأآيد، استثنايى هم دارد آه در بند دوم ماده اين اصل بين 
امنيت آشور پذيرنده خطرناك بوده و يا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از  آه طبق داليل آافى و موّجه، وجودش براى

پناهندگان به آشورشان  ى آه شرايط مساعد براى بازگشتبنابراين، تا زمان  .برخوردار نخواهد بود امتياز اين ماّده
  .هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خالف اعالميه وقطعنامه

   
  ادامه دارد

 


