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خــــوانندگان
□ شما چه گفتهاید...
درباره مقاله:

فضاسازی شهری متناسب با سالمند/آبان پرتویی
وقتی حاکم و حکم یکی است!/محمدجواد اکبرین

نرگس بایرامی :واقعیت این است که هنوز برای
ترافیک شهرهای متوسط هم فکری نکرده اند و
اقدامی صورت نگرفته و اصال نسبت به مهمترین
مسائل اجتماعی کوچکترین دغدغه ای ندارند با این
بعضی ها انتظار دارند حاکمیت به مناسب سازی
شهرها برای کودکان و معلوالن و سالمندان بپردازه؟!
اینها همه خیال است خانم پرتویی.
محمدرضا پرهیزگار :سالمندان زمانی در ایران
احترام داشتند و همین احترام تمام فضا را از خانه تا
شهر برایشان مناسب و در خور جلوه میداد اما امروزه
با وخیمتر شدن وضعیت مالی شهروندان ،ایرانی ها
بیشتر پایه های فرهنگی خودشان را از یاد برده اند.
به نظر من مشکل از سیاستهای غلط حکومت است
که باعث میشود فرهنگ نیز از دست برود.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،مرداد ۱۳۹۹
شماره ۱۱۱

3

عثمان محمدزاده :تفاوت ایران و عربستان در نگاه
حاکمان به مملکتشونه ،شاید هر دو دیکتاتور باشند
و قوانین ضدبشری نیز اجرا کنند اما در ایران ما از
حاکمان هیچ نمی بینیم که به آب و خاک و میهن
ارزشی بدن .حاکمان ایران خود را مامور نابودی این
ملت میدانند اما متصور نیستم در عربستان اینگونه
باشد بنابراین این پتانسیل وجود دارد که قوانینشان
به نفع مردم تغییر کند.
محمدعلی فالورجانی :در عربستان که هیچ حتی
در سودان هم بسیاری از قوانین ضدانسانی شریعت
را برداشتند اما در ایران خبری نیست .نمی شود که
تفاوتی نباشد آقای اکبرین؟ هرچند این که اگر
حاکم خود قانونگذار باشد امکان بازگشت هست.

دیــــــــدهبان

□

برگزیده اخبار

یک مرد  6۳ساله در شهرستان شاهرود به دلیل
مشکالت اقتصادی و معیشتی با قصد به آتش کشیدن
محل سکونتش اقدام به خودسوزی کرد .این شهروند
نهایتا با مداخله پلیس از این اقدام خود منصرف شد.
روزبه پیری ،فعال ترک (آذربایجانی) توسط
نیروهای امنیتی در منزل پدری خود در تبریز بازداشت
و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک زندانی در زندان زاهدان در پی سهل انگاری
مسئوالن زندان و تاخیر در اعزام به بیمارستان جان
خود را از دست داد .وی حدود یک ماه قبل در جریان
تعقیب و گریز توسط نیروهای انتظامی هدف اصابت
گلوله قرار گرفته و مرگ وی به دلیل عفونت ناشی
از اصابت گلوله به پایش پس از اعزام دیرهنگام در
بیمارستان صورت گرفته است.
علیرضا فرشی و بهنام شیخی فعاالن ترک
(آذربایجانی) روز سهشنبه  ۳۱تیر توسط نیروهای
امنیتی در محل کار خود در تهران بازداشت شدند.
یک دختر  ۱5ساله در بخش قطور شهرستان خوی
با پرتاب خود از پل هوایی دست به خودکشی زد و
جان خود را از دست داد.
دادگاه تجدیدنظر استان فارس چهار شهروند بهایی
ساکن شیراز به نامهای فرهام ثابت ،فرزان معصومی،
شهناز ثابت و سهیال حقیقت را طی حکمی مجموعا به
 ۸سال حبس محکوم کرد.
دو متهم اقتصادی توسط شعبه اول دادگاه انقالب
قم ،در کنار سایر مجازات ها مجموعا به تحمل ۱۱4
ضربه شالق در مألعام محکوم شدند.
روز یکشنبه  2۹تیر ،یک کارگر در شهرستان
دیواندره واقع در استان کردستان ،به دلیل مشکالت
معیشتی از طریق حلق آویز کردن ،دست به خودکشی
زد و جان خود را از دست داد.
یک شهروند در تهران به دلیل آنچه که «چاپ و
انتشار کتاب های ممنوعه و غیر مجاز» عنوان شده
است توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
روز شنبه  2۸تیرماه ،یک شهروند حین چرای دام
در مرز پیرانشهر بر اثر اصابت خمپاره جان خود را از
دست داد.
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سه شهروند ساکن سقز به نام های آرمان
حسینزاده ،بهمن رحیمی و میالد حسینی توسط دادگاه
انقالب این شهر مجموعا به  ۱6سال و  7ماه حبس
تعزیری محکوم شدند.
فرزانه انصاری فر و نرگس درم گزین دو تن از
بازداشت شدگان اعتراضات بهبهان به زندان اهواز
منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم واقع در استان
خراسان شمالی ،گفت که دو فرد متهم به خرید و
فروش نوزاد در این شهرستان بازداشت و با تشکیل
پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
شعبه  ۳6دادگاه تجدیدنظر استان تهران،
محکومیت آرشام رضایی ،فعال مدنی را عینا تایید
کرد .آقای رضایی پیشتر توسط دادگاه انقالب تهران
به  ۸سال و  6ماه حبس تعزیری محکوم شد.
روز جمعه  27تیر ،چهار شهروند از اهالی
شهرستان مهران بر اثر انفجار یک مین بر جای مانده از
جنگ ایران و عراق دچار حادثه شدند .در این حادثه
سه شهروند جان خود را از دست دادنده و یک شهروند
مصدوم شد.
روز جمعه  27تیر ،یک کولبر پس از  ۸روز
مداوای پزشکی جان باخت .وی به همراه  2کولبر
دیگر روز پنجشنبه  ۱۹تیر در مناطق مرزی استان
آذربایجان غربی هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی
قرار گرفته بودند.
توانا محمدی ،متهم پرونده آمدنیوز روز چهارشنبه
 25تیرماه از طریق تالش برای بریدن رگ گردن خود
در زندان اوین اقدام به خودکشی کرد و به مرکز
درمانی منتقل شد .این اقدام آقای توانا به دلیل شرایط
نامناسب روحی ناشی از ایام بازداشت و در اثر شوک
وارده پس از پخش تلویزیونی صحبتهای وی در
دادگاه صورت گرفته است.
یک زندانی در زندان سپیدار اهواز روز چهارشنبه
 25تیر ،با عالئم مشکوک به ویروس کرونا و در پی
سهل انگاری مسئوالن زندان و عدم رسیدگی پزشکی
جان خود را از دست داد.
روز سهشنبه  24تیرماه ،میالد جنت ،مترجم،
شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران توسط ماموران
اطالعات سپاه در منزل شخصیاش در تهران بازداشت
و به مکان نامعلومی منتقل شد .ماموران حین بازداشت
اقدام به تفتیش منزل کرده و برخی از وسایل شخصی
او را نیز ضبط کرده و با خود بردند.
دستکم ده شهروند مسیحی بازداشت شده مورد در

خصوص اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»
تفهیم اتهام شدند .این شهروندان همزمان با تعدادی
دیگر از شهروندان و نوکیشان مسیحی در یک اقدام
هماهنگ در تاریخ  ۱0و  ۱۱تیرماه در تهران ،کرج و
مالیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
علیرضا علینژاد ،متهم سیاسی محبوس در زندان
اوین و برادر مسیح علینژاد ،روزنامه نگار ایرانی
ساکن آمریکا توسط شعبه  2۸دادگاه انقالب تهران
به  ۸سال حبس تعزیری محکوم شد.
عدم وجود حفاظ استاندارد موجب غرق شدن 2
کودک  ۱2و  ۱۳ساله در یک استخر کشاورزی در
مرودشت شد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان آمل از صدور
حکم  74ضربه شالق در کنار سایر مجازاتها برای
یک متهم در این شهر خبر داد.
زهرا محمدی ،شهروند اهل سنندج ،توسط دادگاه
انقالب این شهر به ده سال حبس محکوم شد .آخرین
جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند ،بهمن ماه سال
گذشته برگزار شده بود.
روز سه شنبه  24تیر ،یک دختر  20ساله
در کوهدشت توسط پدرش با ضربه پتک به کما
فرورفت .مصدوم با اورژانس به بیمارستانی در خرم
آباد اعزام و شرایط وی وخیم گزارش شده است .پدر
این دختر جوان پس از این اقدام ،دست به خودکشی
زد و جان خود را از دست داد.
غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضاییه از
اجرای حکم اعدام رضا عسگری ،زندانی امنیتی و
کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع خبر داد .وی
اتهام رضا عسگری که منجر به صدور حکم اعدام علیه
او شده است را «جاسوسی» عنوان کرده است.
حکم اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبداهلل
دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه
بامداد سهشنبه  24تیرماه در محوطه زندان ارومیه به
اجرا درآمد.
روز دوشنبه  2۳تیرماه نیروهای امنیتی و انتظامی
در سنندج از برگزاری تجمع فعاالن مدنی ممانعت
کرده و پالکاردهای آنها را ضبط کردند .فعاالن مدنی
که قرار بود با روشن کردن شمع و با در دست داشتن
پالکارد به احترام جان باختگان بیماری کرونا تجمعی
برگزار کنند با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس
امنیت مازندران از پلمب  5تاالر ،یک سفره خانه و
یک باشگاه ورزشی در این شهرستان به دلیل آنچه که
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«تخلفات در فضای مجازی» عنوان کرده است خبر
داد.
روز پنجشنبه  ۱۹تیرماه ،یک کودک کار ۱6
ساله در اصفهان بر اثر سقوط از ساختمان نیمه کاره
دچار مصدومیت شد.
 ۱۸تیرماه ،حکم یک زندانی که پیشتر به اتهام
«شرب خمر» به اعدام محکوم شده بود ،در زندان
مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
ادیب ولی ،دانش آموز  ۱5ساله ممتاز بهایی
ساکن کرج به دلیل اعتقاد به آیین بهایی با محرومیت
از ثبت نام در مدرسه و ادامه تحصیل مواجه شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
کرمانشاه از قتل یک کودک پنج ساله به دست
همسر پدرش خبر داد .این زن که یکسال پیش با
پدر این کودک ازدواج کرده بود ،پس از بازداشت
در اعترافاتش حضور این کودک را مانعی برای تداوم
محبت های همسرش عنوان کرد.
روز شنبه  ۱4تیر یک دختر  ۱6ساله در روستای
کوه حیدر شهرستان بشاگرد دچار عقربگزیدگی شد
که به دلیل نبود مراکز درمانی و وسیله نقلیه ،صبح
روز بعد با وضعیت بدحال به بیمارستان میناب منتقل
شد و روز دوشنبه در این بیمارستان جان باخت.
مهدی سلیمی ،نویسنده ،مترجم و پژوهشگر
ساکن تهران عصر امروز سهشنبه  ۱7تیرماه طی یک
تماس تلفنی با خانواده از انتقال خود به بازداشتگاه
وزارت اطالعات موسوم به بند  20۹زندان اوین خبر
داد .آقای سلیمی صبح روز سهشنبه  ۱7تیرماه ،۱۳۹۹
در منزل مادر خود در شهرستان اهر بازداشت شد.
دادستان ایالم از بازداشت اعضای یک گروه
موسیقی محلی خیابانی که نوازنده دهل آن یک دختر
جوان بود ،خبر داد.
سرپرست نیروی انتظامی رامیان از پلمب یک
واحد اقامتی در این شهرستان به دلیل آنچه “انتشار
تصاویر نامتعارف مراسمات در تبلیغات” خوانده است
خبرداد.
قاسم عطایی عظیمی ،فعال سیاسی و مسئول
شاخه استانی سازمان عدالت و آزادی ،به  74ضربه
شالق محکوم شد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران عادل گرجی،
دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران
را به  ۱سال حبس تعزیری ۳ ،ماه فعالیت رایگان در
معاونت آموزش دانشگاه آزاد و  2سال ممنوعیت از
فعالیت و عضویت در احزاب محکوم شد.

شـــــــــــــعر

مردم نگاه کرده و خاموشند
در فکر نان و بستر و آغوشند
خون است توی جام که مینوشند
با تکههایی از جگرم بر سیخ

□ حنجرهی تاریخ
شعری از فاطمه اختصاری

ِ
خاطرات مبهمی از شادی
از
از ِ
بغض در گلو که فرو دادی
از عشق مینویسم و آزادی
با ِ
ناخن کشیده شده از بیخ

از ِ
سقف نمکشیدهی زندانها
ِ
ماشین چرخ کرد ِن انسانها
ِ
فریاد ناتما ِم خیابانها
خون بود توی حنجرهی تاریخ
من شعلهی رسیده به بنزینم
چیزی بهغیر درد نمیبینم
پروانهایست در ِ
دل غمگینم
ِ
صلیب خودش با میخ
چسبیده بر
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اجتماعی
□ مشاغل سخت و زیانآور؛
داستان غمانگیز و سرگیجهآور بازنشستگی کارگران
کیومرث امیری
روزنامه نگار
امیدی که به ناامیدی ختم میشود
مشاغل سخت زیانآور به دهها شغل و حرفهای اطالق میشود
که با توجه به صدمات و لطمات جسمی و روانی که حین کار
برای کارگران ایجاد میکند از دیدگاه قانون و از حیث سنوات
و سوابق خدمتی یک سوم سنوات را در مدت زمان خدمت
افزایش میدهد و بر اساس قانون کار ،کارگرانی که به کارهای
سخت و زیانآور مانند کار در معادن ،کار در بیمارستانهای
روانی ،کار در ندامتگاهها ،حرفهی خبرنگاری و  ...مشغولاند
میتوانند بر اساس قانون مشاغل سخت و زیانآور در صورتی
که دارای  20سال سابقه کار متوالی و یا  25سال کار متناوب
در تصدی مشاغل سخت و زیانآور بر پایهی این قانون باشند
با احتساب  ۳0سال سابقه پرداخت حق بیمه با توجه به سوابق
سنوات ارفاقی ناشی از مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته
شوند و مازاد حق بیمه سنوات ارفاقی در این قانون به عهده
کارفرما بوده و سازمان تامین اجتماعی طبق قانون باید مازاد

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،مرداد ۱۳۹۹
شماره ۱۱۱

7

حق بیمه را از کارفرما اخذ و در صورت خودداری کارفرما
حتی از راه قوهی قهریه این حق خود را وصول کند.
در حالی که این امر جز در موارد بسیار محدود اتفاق نخواهد
افتاد و سازمان تامین اجتماعی تا قبل از وصول آنچه اشاره
شد کارگر را بازنشسته نمیکند و این امر باعث تضییع حق
کارگر و عقب افتادن بازنشستگی او شده ،او را تحت فشار
قرار داده و ناچار میکند تا مبلغ مذکور را که گاه مبالغ کالنی
هم هست به جای کارفرما پرداخت کند ،که در بیشتر موارد
به دلیل عدم توانایی کارگر در پرداخت وجه مورد اشاره ماهها
و سالها و گاه برای همیشه ،این دسته کارگران بازنشسته
نمیشوند و به این ترتیب کارگرانی که روزی مزایای مشاغل
سخت و زیانآور برایشان رویای شیرین و امیدوارکنندهای
بود حین بازنشستگی دچار سرگیجه و ناکامی و در نتیجه
ناامیدی میشوند تا جایی که گاه این مشکل باعث میشود
حقوق کارگران تضییع شده و یا حتی به دلیل عدم توانایی در
پرداخت مبلغ مورد اشاره عمرش کفاف بازنشسته شدن را به
او ندهد.
شرح پروسهی استفاده کارگران از مزایای مشاغل سخت و
زیانآور این سالها به داستان غمانگیز و رنجآوری برای این
دسته از کارگران که در مشاغل سخت و زیانآور به کار
اشتغال داشتهاند شده است که دل انسان را به درد میآورد.
کارگری سالها با چنین رویای شیرینی در مشاغل سخت و
زیانآور مشغول کار بوده و رنج و سختی آن را تحمل نموده

با امید به این که با استفاده این قانون در موقع مقرر و با لحاظ
دادن مواد این قانون با  20سال سابقه پرداخت بیمه که طبق
این قانون بایستی  ۳0سال محاسبه شود بازنشسته شود و برای
بازنشسته شدن با استفاده از مزایای این قانون به اداره کار و
رفاه اجتماعی مراجعه میکند ولی متاسفانه مشکالت از این جا
گریبانش را میگیرد در حالی که هیچ راه برگشتی هم ندارد.
متاسفانه ظرف چهار دههی گذشته به بهانههای واهی مدام شاهد
تغییر قوانین کارگری به سود کارفرمایان و به زیان کارگران
بودهایم که میتوان به حذف قانون اجباری بودن بیمهی
کارگران توسط کارفرماها در سطوحی که قانون جدید اشاره
دارد ،تقلیل و تغییر شرایط فراهم نمودن وسایل ایمنی حین
کار برای کارگران به طوری که روزی نیست شاهد مرگ و یا
زخمی شدن یک یا چند کارگر به دلیل فقدان ایمنی در محل
کار در کشور نباشیم و بسیاری تغییرات دیگر که با تغییر هر
یک از این قوانین باری بر بر مشکالت کارگران اضافه شده
است و پیش از هر چیز حقوق حقه و بدیهی کارگران که در
قانون کار موجود و مطرح بوده است به حراج گذاشته شده و
باعث شده کارگران از بسیاری حقوق قانونی خود باز بمانند.
متاسفانه این تغییر مکرر قوانین کار معضالت بزرگی را برای
کارگران در همه زمینهها ایجاد کرده است و روز به روز هم
قوانین به زیان کارگران تغییر پیدا میکند.
ماجرای بازنشستگی کارگران با استفاده از قوانین و مزایای
کار سخت و زیانآور را از زبان یک تن از این کارگران
بشنویم .او میگوید:
«من  60سال سن و بیش از  ۱۸سال سابقه پرداخت حق بیمه
داشتم که  ۱0سال از این  ۱۸سال را در کار سخت و زیانآور
بیمه پرداخت کرده بودم و بابستی  5سال به سوابقم اضافه
میشد که در آن صورت شرایط بازنشستگی شامل حالم میشد.
پس برای استفاده از  ۱0سال سابقه کار سخت و زیانآور که
به باقی سابقه افزوده شود و بازنشسته بشوم به اداره کار و
رفاه و امور اجتماعی مراجعه کردم .در آنجا پس از اخذ مبلع
 60هزار تومان به من گفته شد  6ماه باید در نوبت بمانم تا
تحقیقات انجام شود و اگر در تحقیفات معلوم شود دارای شغل
سخت و زیانآور بودهام باید کارفرما هم آن را تائید کند.
زمان از شش ماه هم بیشتر شد و بعد از آن به من گفتند شغل
شما در کمیسیون بدوی این اداره به عنوان شغل سخت و
زیانآور شناخته و تایید شده است ،اما باید کارفرما هم آن
را تایید کند که من در شغل مورد تقاضا اشتغال داشتهام.
معلوم نشد وقتی که قرار است کارفرما تایید کند اداره کار
و رفاه چه زحمتی است که به خودش میدهد .از آنجایی که
این مورد برای کارفرمایان بار مالی دارد اکثراً از تایید آن
برای کارگران سرباز میزنند .عالوه بر آن با گذشت زمان،
بسیاری از کارگاهها به ویژه در شرایط بحرانی کشور تعطیل
شده و یا کارفرماها وجود ندارند که کارگر به آنها مراجعه
کند .این مشکل دستکم شصت هفتاد تن از کارگرانی است که
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در مشاغل سخت و زیانآور مشغول کار بودهاند ولی اکنون
کارگاههای آنها تعطیل و وجود خارجی ندارند.
به هر تقدیر کارفرما کار سخت و زیانآور من را تایید کرد
و پس از آن با نامهای که از اداره تعاون رفاه اجتماعی به
دستم دادند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کردم .در سازمان
تامین اجتماعی با بررسی سوابقم معلوم شد از مجموع  ۱0سال
فعالیت در شغل سخت و زیانآور تنها سه سال از آن در اوراق
بیمه تامین اجتماعی ذکر شده و بقیه سالها «کارگر ساده»
به عنوان شغل قید شده است و جزو کار سخت و زیانآور
محسوب نمیشود .لذا سازمان تامین اجتماعی با توجه سوابق
به جای  5سال کمتر از دوسال سابقه کار سخت و زیانآور
را تایید کرد و آن دو سال را هم به دلیل متوالی نبودن کل
سوابق بیمهای ،نصف محاسبه کرده و در مجموع از  ۱0سال
سابقه کار در مشاغل سخت و زیانآور تنها کمتر از یک سال
آن تایبد شد که بابت مازاد آن کارفرما بایستی مبلغ حدود
 2میلیون تومان به تامین اجتماعی پرداخت میکرد و تا این
مبلغ پرداخت نشود خبری از صدور حکم بازنشستگی برای من
نخواهد بود.
سازمان تامین اجتماعی علیرغم آنکه در این جور موارد با
کارفرماهای خردهپا جهت اخذ این مابهالتفتاوت برخورد
میکند ولی در رابطه با کارفرماهای دارای نفوذ عم ًال اقدامی
نمیکند.
تامین اجتماعی بدهی کارفرما را به آنها ابالغ کرد ولی در حالی
که بیش از یک ماه از تاریخ ابالغش گذشت ،اما کارفرما
گوشش بدهکار نبود .از این طرف سازمان تامین اجتماعی آب
پاکی را روی دست من ریخت .به این معنی که برای وصول
مبلغ فوق از کارفرمای من عم ًال کاری از دستشان ساخته
نیست .البته در این گیرودار تامین اجتماعی هم بدش نمیآید
دیرتر کارگر را بازنشسته کند چرا که به نفعش خواهد بود.
زمانی که از تامین اجتماعی ناامید شدم به ناچار و برخالف میل
باطنیام رفتم سراغ کارفرمایم .آنجا به من گفتند بیایید با هم
معامله بکنیم و گفتند تو برو دو میلیون تومان را پرداخت کن
بعدها ما نصف آن را به تو پرداخت خواهیم کرد.
ناچار دومیلیون تومانی را که کارفرما میبایست پرداخت
میکرد خودم پرداخت کردم».
این حکایت تلخ و تحقیرآمیز در اشکال عذابآور و بغرنج
دیگری سرنوشت هزارها کارگری است که سالیان دراز در
مشاغل سخت و زیانآور مشغول کار و فعالیت بوده و امید
داشتند قانون در حق آنها اعمال شود .متاسفانه امروز در ایران
کارگران با مشکالتی به مراتب سخت روبرو هستند.
مشکالتی که کمترین حقی را به آنها نمیدهد و حقوق پیش
پا افتادهی کارگران را زیر پا میگذارد و به دلیل مشکالت
بیکاری وحشتناک در جامعه ،نداشتن متولی و  ...یا دم نمیزنند
و یا به خاطر کوچکترین اعتراضی از کار بیکار شده و از
زندگی ساقط میشوند.

اقلیتهایجنسی

□ عشق و رابطه در زندان؛ «مت بازی» اسم رمز سرکوب
رضوانه محمدی
فعال برابری جنسیتی

وقتی بحث عشق در زندان مطرح میشود احتماال همگی به
رابطه عاشقانهی یک زن و یک مرد که از هم جدا افتاده فکر
میکنند یا رابطهی عاشقانهی مادر و فرزندی و قاعدتا وقتی
بحث از خانواده هم مطرح شود تنها یک خانواده غیرهمجنس
را متصور خواهند شد.
اما حقیقت همواره میتواند چیز دیگری باشد .زنان هم در
زندان میتوانند عاشق یکدیگر شوند ،یا مردانی که در بند دل
به یکدیگر میبندند.
مدتهاست ادبیات مورد استفاده درون زندان به واسطهی
زندانیان سیاسی و عقیدتی به خارج از زندان هم کشیده شده،
هر رابطه همجنسی در میان زنان زندانی «مت بازی» و در
بین مردان با اصطالحاتی چون «چاقال ،بنج و یا بچه» نامیده
میشود.
این نامگذاریها تنها از یک ذهنیت دگرجنسگرامحور نشات
میگیرد که رابطهی جنسی دو مرد باعث خدشه وارد شدن به
«مردانگی» او خواهد شد و یا رابطه زنان با هم نیز چیزی جز
«بازی» نخواهد بود .چرا که ذهن دگرجنسگرامحور برای فهم هر
موضوعی همه چیز را در قالبی که به آن خو گرفته وارد میکند.
پس در چشم او هر رابطهای یک تای «مردانه» و «زنانه» نیاز
دارد و خارج شدن از این حدود مایهی «سرشکستگی» است.
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عشق در زندان محدود به شنیدهها نیست ،ممکن است همین
حاال در زندانی اتفاق بیفتد .آنها میتوانند تا جایی موفق به
پنهان کردن این رابطه شوند اما با عیان شدن آن قضاوتها،
طردها و شکایتها به مسئوالن زندان آغاز میشود .ممکن
است افرادی که خود از نظام قضایی و قوانین مجازات اسالمی
در ایران آسیب دیده و محکوم شدهاند در مقابل یک رابطه
همجنسخواهانه دوباره به همان سیستم شکایت ببرند و یا حتی
زندانبان کس دیگری شوند .خاطیان (زوج همجنس) مجازات
میشوند و وجدان عمومی زندان آسوده از اجرای عدالت و
جلوگیری از ترویج «فساد اخالقی» آرام میگیرد .هموفوبیا آن
چنان پیچیده و خاص نیست ،میتواند با نام نهادن یک رابطهی
عاشقانه با عنوان «متبازی» آغاز شود و یا میتواند به شکل
اظهار تعجب و انزجار از عشق دو مرد دربیاید.
بهروز جاوید تهرانی ،فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق
پیشتر در مصاحبهای از رابطه عاشقانهای که در زندان شاهد
بوده ،گفت« :در موردی نامههای عاشقانه یک زوج عاشق در
بازرسی ماهانه به دست زندانبانها افتاده بود و به همین دلیل
یکی از آنها به بند دیگری منتقل شد .معشوقی که در بند ما
باقی ماند ،برای این که یار خود را برگرداند ،اعتصاب غذا کرد
و به هر در دیگری زد ولی نشد .در انتها نیز در اعتراض به این
فراق ،در دستشویی انگشت کوچک خود را با چاقو قطع کرد
ولی این کار هم باعث نشد به یار خود برسد».
در مواردی این برخوردها میتواند به احضار ،توبیخ ،تنبیه،
پروندهسازی و یا تبعید «خاطیان» از نظم دگرجنسگرامحور و
مردساالر ختم شود.
 ۱5سال قبل در بند یک زندان اوین ،برخی از فعاالن سیاسی
پس از مشاهدهی رابطه میان یک زوج همجنس زندانی سیاسی
در واکنشی سریع اقدام به جمعآوری امضا خطاب به نگهبانی

اندرزگاه جهت انتقال این دو زندانی کردند .با درخواست سایر
زندانیان موافقت شد و «خاطیان» به بند زندانیان با جرایم
عمومی منتقل شدند.
نادیده گرفته شدن عشق همجنس به همین جا ختم نمیشود ،به
این فکر میکنم که اگر شخصا در ایران مانده بودم و قرار بود
 5سال از عمرم را در زندان را بگذرانم ،آیا جرات آشکارسازی
گرایشم را داشتم؟ آیا میتوانستم آشکارا در بند زنان از یار
همجنس خودم (حتی یاری خارج از زندان) صحبت کنم؟ یا
محکوم به آن میشدم که احساساتم را باید برای خودم و خلوتم
نگاه دارم؟
برخورد زندانبان ،قاضی و پاسیار زندان با من مشخص بود،
من در نگاه آنها «منحرف جنسی» بودم که همواره باید از
دوربینها تحت نظر گرفته میشدم ،مبادا که ساحتی در زندان
بر باد رود .اما همبندیهایم با من چه میکردند؟ میدانستم که
شهروندان بهایی زندانی نمیتوانند از نمازخانهی زندان (یک
فضای  2در  ۳متری) برای نیایش و عبادت استفاده کنند،
وضعیت من چه بود؟ نجس بودم؟ باید از من رو میگرفتند و
لمسم نمیکردند مبادا که گرگ خفته درونم بیدار شود؟ اینها
میتوانست تنها تصورات من باشد اگر که نمیدانستم نگاه
عموم به رابطهی میان دو همجنس چگونه است .حتی موضوع
به اسالم و اعتقادات مذهبی نیز باز نمیگردد ،بارها در زندگی
شاهد آن بودهام که افرادی که خود تمامی «گناهان» با تعاریف
اسالمی را انجام میدهند یعنی مواردی چون شرب خرم و
رابطه خارج از ازدواج و  ...را دارند ،اما رابطه با همجنس
خط قرمزشان است ،گناه نیست ،اما انحراف از دستورات
اخالقی است! کدام اخالق؟ اخالقی که از کودکی صدا و
سیما ،خانوادهها و کتب درسی پدرساالر و دگرجنسگرامحور
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برای آنان تعریف کرده است ،آن جایی خط اخالقیات کشیده
میشود که حقوقی از خودشان نقض شود و رابطه با همجنس
هرگز در این خطوط قرمز جایی نداشت.
روابط افراد همجنس در زندان همیشه تحت عنوان رابطه موقت
داخل زندان تحقیر میشود .توجیه این افراد آن است که فضای
تک جنسیتی ،نیازهای جنسی و کمبودها میتواند افراد را به
این سمت سوق دهد ،روابطی موقت که پایداری هم ندارند.
فرضا که درست باشد! آخرین رابطهی شما با یک غیرهمجنس
چقدر به درازا کشیده؟ یک شب؟ شش ماه؟ یک سال؟ شما با
همهی کسانی که با آنان وارد رابطه میشوید ازدواج میکنید؟
فرضا که به دلیل فضای تک جنسیتی افراد بیشتری به این
سمت سوق داده میشوند ،آیا اگر میلی به همجنس هر چقدر
اندک در فرد وجود نداشت چنین امری ممکن بود؟
عموما چنین استداللی از آن جا مطرح میشود که گرایش
جنسی استاندارد دگرجنسگرایی فرض شده است یا زمانی
که میل جنسی یک دوقطبی در نظر گرفته شود .انسانها
یا تماما دگرجنسگرا هستند و یا در مواردی (اندک) کامال
همجنسگرا .غافل از آن که اسپکتروم میل جنسی بسیار
گستردهتر و همچنین متغیرتر است .گرایش جنسی میتواند
در طول زندگی یک فرد ثابت نماند چرا که هر بار تعریف ما
از خودمان دستخوش تغییر میشود .این تغییرات نه نشان از
آن چه «هوسبازی» نامیده میشود است و نه طمع و نه کمبود.
انسانها آزاد هستند که در طول این طیف گسترده حرکت
کنند .اگر گرایش جنسی دیگران برای شما آزاردهنده،
ترسناک و گریه آور است باید تعاریف ذهنی خودتان را
دستخوش تغییری انقالبی کنید .دنیای خارج از زندان ذهن
شما متنوعتر از چیزی است که متصور هستید.

عکس از رویترز

اجتماعی
□ باروری بر باد!
پانیذ قهرمانی
فعالدانشجویی
بدون شک آیندهی یک کشور در دست مردمان آن است،
به شرطی که در جامعه حضور داشته و به جای آن که وبال
جامعه باشند به سطحی از کیفیت در تولید و آفرینندگی هم
رسیده باشند .هر قدر که بگوییم جمعیت دارای خاصیت
مصرفکنندگی و از بین برندهی منابع جهان است اما باز هم
دولتها چشم امید به نیروی کار و توانایی تولید مردمان خود
دارند.
چندسالی است که در ایران صحبت از افتادن در تلهی سقوط
جمعیتی میشود .اکنون بعد از حدود دو دهه که سیاست تنظیم
خانواده ،کنترل بارداری و ترویج فرزند کمتر در رسانههای
مختلف میشد ،اکنون چه اتفاقی افتاده است که سیاستها با
چنین سیر شتابانی در حال تغییر است؟
اگر نگاهی به پژوهشها و سرشماریهای گذشته بیاندازیم،
میبینیم که جمعیت ایران از  ۹میلیون نفر در سال  ۱2۹0به
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 75میلیون نفر در سال  ۹0رسیده است .یعنی در طول یک
قرن ،جمعیت ایران به بیش از هشت برابر افزایش پیدا کرده
است .جلوتر که بیاییم ،از دههی پنجاه تا شصت با افزایش
نرخ موالید روبهرو هستیم .اما از اواخر دههی شصت و به
ویژه حدود سال شصت و هفت به بعد ،نرخ موالید به طور
قابل توجهی کاهش یافت و سیر نزولی پیدا کرد .این کاهش
با اقدام دولت خصوصا با برنامههای تنظیم خانواده و ارائهی
ابزارهای جلوگیری از بارداری ناخواسته به خانوادهها همراه
بود .به طوری که طی سالهای  65تا  70متاثر از تغییرات
اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جامعهی ایران و دنبال کردن
برنامههای تنظیم خانواده در کشور ،میزان خام موالید نسبت به
دوره قبل خود  ۳۱.5درصد کاهش پیدا کرد .با تداوم این روند
این عدد به  ۱۸.۱در هزار در طول دورهی  ۹0تا  ۹5رسید.
باروری پایینتر از سطح جایگزینی
اکنون ایران با باروری پایینتر از سطح جایگزینی مواجه است
که پیشبینی میشود این نسبت در آیندهی نزدیک به منفی
برسد .بنابراین باروری پایین منجر به سالخوردگی جمعیت
خواهد شد .سالخوردگی جمعیت نه تنها در دوران زندگی
خودش ادامه مییابد بلکه از آن جایی که فرزندی را جایگزین

خود نمیکند ،پس از خود نیز در جامعه استمرار پیدا میکند.
در واقع این جمعیت سالخورده در آینده توانایی تولید فرزند
نخواهد داشت .با تداوم این وضعیت پیشبینی میشود که در
آینده با افزایش نرخ مرگ و به هم خوردن موازنهی نرخ موالید
و مرگومیر ،رشد جمعیت منفی خواهد شد و بحران به طور
جدی آغاز خواهد شد.
آنچه که افزایش جمعیت
کهنساالن را به دنبال خود
خواهد داشت ،کاهش نسبت
جمعیت واقع در سنین کار و
فعالیت اقتصادی است .این
مساله سبب میشود فشار کار
و فعالیت اقتصادی بر روی
جمعیت واقع در سنین کار
بیشتر شود و بخش چشمگیری
از منابع کشور به نگهداری و
مراقبت از کهنساالن اختصاص
یابد ،بدون اینکه در ازای آن
چیزی بازتولید شود.
وضعیت جاری ایران
اگر بخواهیم بدون نگاه به آینده و نرخ رشد ،به وضعیت جاری
جمعیت ایران نگاه کنیم میتوانیم بگوییم که از نظر حجمی در
مجموع اوضاع مناسب است و در حد ایدهآل خود قرار دارد.
اما در عمل که نگاه میکنیم این وضعیت چندان هم ایدهآل
نیست .چرا که عمال کشور در مسیر توسعه قرار نگرفته که
هیچ ،بلکه حدود دو دهه است که در بحران جمعیتی حاصل از
موالید دههی شصت دست و پا میزند.
حجم جمعیت ایران حدود هشتاد و دو میلیون نفر است و
اکثریت جامعه در دوران تولید و سن کار قرار دارند .دریچهی
جمعیتی ایران حدود بیست سال است که باز شده و یک فرصت
استثنایی تاریخی را از نظر حجم نیروی انسانی در سنین کار و
فعالیت برای کشور فراهم آورده است اما عمال این فرصتهای
بالقوه به علت سیاستگذاریهای غلط و مسائل اجتماعی و
اقتصادی تبدیل به بحران شده است .در واقع اگرچه ما تاکنون
از وضعیت جمعیتی خوبی بهرهمند بودیم این عامل موجب رشد
اقتصادی و توسعه نشده است .علت این است که در ابتدا باید
نیازهای اولیه و ضروری افراد جامعه برآورده و تامین شود تا
این جمعیت را تبدیل به موتور محرکهی ثروت و قدرت کند.
سیاستهای دولت در جهت تشویق افراد به باروری
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چندی پیش از گوشه و کنار شنیده شد که قرار است طرحی
برای ازدواج اجباری جوانان به مجلس ارائه شود .به این
صورت که ازدواج جوانان تا انتهای  2۸سالگی اختیاری است
و پس از آن اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته
باشد .خبر عجیبی بود که البته به عنوان یک خبر ساختگی از
سوی یک نویسندهی نامعلوم
شناخته شد .با این حال ،بار
دیگر ذهن جامعه را به سمت
مسالهی ازدواج و نرخ باروری
و مداخلهگری دولت در این
امر کشاند.
دولتها در دنیای امروز
تالش دارند که در مسالهی
کنترل جمعیت و یا افزایش
آن ،سیاستها و برنامههایی
را با توجه به اهداف خود به
کار گیرند و افراد جامعه را
برای پیاده کردن آن تشویق و
ترغیب کنند .در کشور ما از
نظر سیاستگذاری و برنامهریزی دربارهی آیندهی جمعیت
ایران همواره بر افزایش نرخ موالید تاکید شده است .اما
همچنان بر سر اینکه چه میزان جمعیتی مطلوب این کشور
است به توافق نرسیدهاند .از سویی دیگر همچنان روشن نیست
دقیقا چه امکانات و بسترهایی برای افزایش جمعیت باید فراهم
شود.
برنامههای تشویقی فرزندآوری حدود نود سال است که در
جهان در حال پیگیری است .میتوان گفت که در فاصله
سالهای میانی جنگ اول و دوم جهانی همراه با از دست رفتن
جمعیت زیادی از مردم جهان ،افزایش جمعیت در دستور
کار دولتها قرار گرفت .اما چنین تشویقهایی چندان مورد
استقبال مردم واقع نشد .زیرا الزمهی فرزندآوری بیش از هر
چیزی پذیرفتن فرهنگ داشتن فرزند بیشتر در نزد مردم است
و بدون فرهنگسازی و ایجاد زمینههای الزم نمیتوان انتظار
تغییر داشت.
دولتها اغلب از دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم مایلند به
این مقوله ورود کنند .تجربه نشان داده است که مداخلهی
مستقیم دولت برای ازدواج ،پاسخگوی افزایش جمعیت
موردنظر نیست و ممکن است تنها به ساخت یک خانواده
بیانجامد نه لزوما افزایش باروری .بنابراین توصیههای
دستوری و بستههای تشویقی به تنهایی تضمینی برای افزایش
موالید نخواهد بود .اما در روش غیرمستقیم الزم است دولت
با توسعهی زیربناهایی چون اشتغال ،موجبات رونق و رفاه و
درنتیجه ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم میسازد .بنابراین

اگر بخواهیم سیاست افزایش جمعیت را دنبال کنیم این مساله
نه با اجبار که با سیاستگذاریهای مناسب اتفاق میافتد .در
غیر این صورت پیامدهای منفی زیادی را برای جامعه به دنبال
خواهد داشت.
از آن جایی که رشد جمعیت در گرو باور خانوار به رشد موالید
و مسائل اقتصادی و چشمانداز آینده است ،اتخاذ سیاستهای
دولت باید در راستای با خواسته و تمایالت افراد جامعه باشد.
در غیر این صورت این سیاستها با مقاومت روبهرو میشوند
و در نهایت احتماال شکست میخورند .این همان چیزی است
که در ایران اتفاق افتاده است.
با اینکه یکی از مهمترین مشخصههای فرهنگی ایرانیان ،نسبت
باالی فراگیری و عمومیت ازدواج است اما امروزه با تغییرات
سبک زندگی و شرایط محیطی ،سن ازدواج زنان و مردان در
مناطق مختلف کشور افزایش یافته است .به خصوص زمانی که
چشمانداز آیندهی مردان به ویژه در ارتباط با اشتغال نامعلوم
باشد ،موقعیت مردان و زنان در ازدواج به خطر میافتد.
این در حالی است که دولتها طرحهای
تشویقی ناکارآمدی را به زوجین
پیشنهاد میکنند که مادامالعمر نیست و
آیندهی فرزندانشان را تامین نمیکند.
در واقع هزینههای فرزندآوری از
جنبههای مختلف آن قدر زیاد است که
کسانی که مایل به فرزندآوری هستند
نیز نمیتوانند در این مسیر با اطمینان
گام بردارند.
بنابراین مادامی که بسترهای ازدواج
و فرزندآوری فراهم نشود و افراد از
بهداشت ارزان ،آموزش مناسب ،رفاه
عمومی ،مسکن و شغل امن برخوردار
نباشند ،هیچکدام این طرحهای تشویقی
و تنبیهی جبران کمبود جمعیت را نخواهد کرد .بر این اساس
دولت تنها در صورتی میتواند افراد را تشویق به باروری کند
که منافع فردی آنها در مقابل مصالح اجتماعی به رسمیت
شناخته شود.
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چرا سیاستهای مداخلهگرانه دولت برای ارتقای باروری
تاثیر ندارد
در اوایل دههی هفتاد همراه با پیگیری سیاست تنظیم خانواده،
سیاست کاهش جمعیت سالها در مراکز بهداشتی درمانی،
رسانهها و سایر مراکز با شعارهایی چون «فرزند کمتر ،زندگی
بهتر» تبلیغ و ترویج میشد .در این راستا مردم به تدریج
آموختند که فرزند کمتر به واقع مایهی زندگی بهتر است .در
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حقیقت جهانبینی جمع کثیری از مردم با توجه به رشد مدرنیته
و شهرنشینی در ایران و همچنین نظارت دولت در دورههای
قبل به این سمت رفته بود که داشتن فرزند زیاد در ایدهالترین
شرایط مالی هم قابل قبول نیست .حال به نظر نمیرسد تغییر
این جهانبینی کار راحتی باشد.
اگرچه همواره دیده میشود که افراد فقیر بیشتر اقدام به
فرزندآوری میکنند ،با این حال مسائل اقتصادی همچنان
اولین و محکمترین دلیل کاهش ازدواج و نرخ موالید در ایران
است .مسائلی که از بحرانهای مختلفی چون بیکاری و افزایش
هزینههای زندگی در زمینهی بهداشت ،آموزش ،مسکن و ...
ریشه میگیرد .هم اکنون در محرومترین نقاط کشور نیز
خانوادهها استانداردهای یک زندگی راحت را میشناسند
و امکانات بهداشتی و آموزشی مناسبی را برای فرزندانشان
خواستارند .حاال وضعیت به شکلی است که خانوادهها تا زمان
ازدواج فرزندان و پس از آن نیز مجبورند برای آنها هزینه
کنند.
در سال  ۱۳۳5که اولین سرشماری در
کشور انجام شد فقط  ۱5درصد جمعیت
کشور سواد خواندن و نوشتن داشتند.
اما امروز بیش از  ۸5درصد جمعیت
کشور باسواد و بخش قابلتوجهی هم
تحصیلکرده هستند .بنابراین با ارائه
برخی مشوقهای ناکافی نمیتوان به
افزایش قابل توجه باروری امیدوار بود.
چون جامعه در سطح خرد یعنی خانواده،
منافع و ضررها را به خوبی تشخیص
میدهد و تصمیمگیریهای مستقلی
فارغ از سیاستهای کالن دارد.
باال رفتن سن ازدواج هم مسالهی
دیگری است .ادامه تحصیل و یافتن یک
شغل مناسب و ثبات یافتن در آن باعث شده است که سن
ازدواج زنان و مردان افزایش پیدا کند که این امر به خودی
خود باروری را با تاخیر روبهرو خواهد کرد .بنابراین مشکل
جوانان نیست که حداقل نیازهای آنها برای داشتن شغل و
مسکن تا دوران میانسالی برطرف نمیشود.
از طرف دیگر تحصیل و اشتغال زنان در فعالیتهای خارج از
منزل در تعارض جدی با فرزندآوری آنها است .این مشکالت
در اواخر دورهی بارداری و پس از زایمان به نحو چشمگیری
خود را نشان میدهد .در این دوران زنان دانشجو و شاغل
نیازمند کمکهای مختلفی از سوی همسر و نهادهایی هستند
که در آنها کار می کنند یا به تحصیل اشتغال دارند.
این در حالی است که متولیان امر به جای بسترسازی برای
بهبود وضعیت زنان ،دائما در حال تحقیر و تبلیغ ناکارامدی

آنان در جامعه هستند و تاکید دارند که کار اصلی زن
بچهآوری است! آنها میخواهند از این طریق زنان را وادار
به فرزندآوری کنند .این سیاست نیز نه تنها تاثیری بر زنان
ندارد ،بلکه رویگردانی و سرخوردگی اجتماعی آنها را بیشتر
میکند که این خود در تعارض با داشتن امید و انگیزهی کافی
برای داشتن فرزند در این جامعه است .بنابراین به جای تبلیغ
این امر ،الزم است دولت نیازمندیهای زنان را در زمینه
نگهداری از کودک خردسال ،ایجاد شرایط انعطافپذیری در
تحصیل و کار و مرخصی زایمان برای زن و مرخصی برای
همسر و تسهیالت الزم دیگر را فراهم آورد.
شاید بتوان تمام این عوامل را تحت جنبههای روانی و عدم
انگیزهی افراد برای داشتن فرزند قرار داد .اکنون که روح
غالب بر جامعه و جوانان یاس و ناامیدی از بهبود اوضاع چه
برای خود ،چه برای اطرافیانشان است ،آنها چگونه میتوانند
اقدام به آوردن کودکی دیگر به این شرایط کنند و نسبت
به آیندهی او بیتفاوت باشند؟ آنها دریافتهاند که انسان و
کرامت انسان در این جامعه در زیر بار کار بسیار و به نتیجه
نرسیدن اهداف و آرزوهایشان در حال زوال است.
اینها فضایی نومیدانه و هراسناک است که افراد را وامیدارد

به فکر راهحلهای بازدارنده بیافتند.
سخن پایانی
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عکسماه

عوامل بسیاری در کاهش نرخ زاد و ولد در ایران موثر است.
عواملی چون تورم ،بیکاری ،بیثباتی ،نگرانیهای اقتصادی و
باالرفتن هزینه زندگی و تربیت فرزندان ،افزایش نگرانیهای
تربیتی ،شهرنشینی ،تحرک اجتماعی زنان ،تحول در ازدواج و
طالق ،تحوالت هویتی ،مصرفگرایی و عوامل سیاسی.
انتظار میرود که دولت بسترسازی مناسبی برای جلب
اطمینان افراد جامعه به آیندهی بهتر و افزایش باروی را فراهم
آورد .همچنین به جای طرحهای تشویقی ناکافی و محدود،
به طرحهای تشویقی مادامالعمر روی بیاورد .طرحهایی که
نیازهای اصلی فرزندان را در آینده به طور تاثیرگذاری برطرف
کند.
پذیرش مهاجرین نیز یکی از راهحلهای موجود است که
در بسیاری از کشورها انجام میشود .این کار در صورتی
امکانپذیر است که ایران در سیاستهای کالن خود تجدیدنظر
کند و تحمل پذیرش تنوع و تغییر در بافت جامعهی خود را
داشته باشد .چرا که تغییر در بافت جمعیتی الزمهی مهاجرپذیری
است و کشور ما ،تنوع اقوام و مذاهب بومی ایران را برنمیتابد
چه رسد به پذیرش دیگران.

برداشتن مجسمه «ما» از پیادهروی پارک الله تهران به بهانهی «بار اعتراضی» آن
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دکتر فروزان فقیری ،دانشجوی افغانستان در ایران ،موفق به ساخت شیشه
هوشمند با قابلیت کنترل نور و همچنین دستگاه سنجش آلودگیهای
محیطی با ثبت و کنترل از راه دور شده است/.صدای افغان(آوا)

اجتماعی

مهاجران افغان ،درگیر سوءتفاهمات و روایتهای مجعول جامعه
محمدعلیزاده
روزنامهنگار

تاریخ مواجهه ایرانیها با مهاجران افغانستانی تاریخ طوالنی
و پرمسالهای است .از انقالب  57تاکنون بخش بزرگی از
مهاجران افغانستانی در ایران به سر میبرند .در طول این سالها
به تدریج قضاوتها ،شناختها و روایتهای مجعولی در مورد
مهاجران افغانستانی در ذهن ایرانیها شکل گرفته است که
با عدم بازبینی و توقف نکردن بر سر درستی آنها ،تبدیل به
روایتهایی رسمی و از پیش پذیرفته شده برای ایرانیها در
مورد افغانستانیها شده است .با تالش فرهنگسازان افغانستانی
شرایط همزیستی مهاجران و ایرانیان بهبود یافته است .اما هنوز
راهی دراز تا رفع بدبینیهای دو طرف نسبت به هم باقی است.
هنر و فرهنگ پنجرههای بسته دو جهان را به روی هم
میگشایند .تجربه کشورهایی که سالهاست میزبان مهاجران
هستند نشان میدهد که با هنر و فرهنگ میتوان مردم یک
کشور و مهاجرانی را که به آن آمدهاند به یکدیگر نزدیک کرد
و بدین ترتیب به روند جذب مهاجران در جامعه یاری رساند.
در این میان اگر از رسانههای ایرانی انتظاری برای تغییر داشته
باشیم عم ًال خودمان را در یک چرخه بیهوده نگه داشتهایم.
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بخش قابل توجهی از رسانههای ایرانی در عین گرفتن ژست
نخبهگرایی در مورد مسالهای به نام «مهاجران افغان» به شدت
دچار عوامگرایی مبتذل و پیشپا افتاده هستند.
مهاجران افغانستانی بیش از آن که گرفتار شرایط نامناسب
زندگی در ایران باشند ،درگیر سوءتفاهمات و روایتهای
مجعول جامعه شدهاند .اما در این میان بودهاند گروههای
گوناگونی چون هنرمندان ،تجار ،ورزشکاران و فرهنگیان
تا به مهاجران برای راه یافتن به درون جامعه میزبان کمک
کنند تا درک و تفاهم و همبستگی متقابل به وجود آید .سخن
هم از تالش جامعه میزبان برای گشودن راه مهاجرانی است
که خواسته یا ناخواسته کشورشان را ترک کردهاند و در
کشوری دیگر زندگی میکنند و همیشه با آغوش باز روبرو
نمیشوند .سخن همچنین از مهاجرانی است که میکوشند با
فعالیتهایشان دست دوستی به سوی مردم کشور میزبان
دراز کنند و فرهنگشان را به آنان بشناسانند ،زیرا بیاطالعی
مهمترین دلیل رشد پیشداوری و ایجاد دیوار میان مهاجران و
مردم کشور میزبان است.
این چند مورد از روایتها ،سواالت ،ابهامات و سوءتفاهمهای
همه این سالهای جامعه ایرانی در مورد مهاجران افغانستانی
است که اکثراً نادرست و مجعول شکل گرفتهاند.
سوءتفاهم اول :افغانستانیها همه کارگر ساختمانی،

سرایدار ،بیتخصص و بیسواد هستند
حاال دیگر واضح شده است که این تصویر چه قدر دور از
واقعیت است و مقصر اصلی هم طبق معمول بخش قابل
توجهی از رسانهها هستند .افغانستانیها به خصوص مهاجران
داخل ایران جامعه خاموش و نادیدهای دارند که به موفقیتهای
علمی و فرهنگی فراوانی رسیدهاند ،اما کسی آنها را نمیبیند.
موفقیت این چند سال دانشجویان و فرهنگیان و هنرمندان
افغانستانی در رسانههای معدودی پیچیده است که فقط برای
نمونه به برخی از آنها اشاره میکنم.
مجتبی نیکزاد دانشجوی افغانستانی دانشگاه باهنر کرمان،
موفق به کسب رتبه نخست کشوری در رشتهی مهندسی
اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۱
شد .نیکزاد رتبه  5آزمون دکتری را هم سال  ۹۳گرفت و
دانشجوی برتر کشور شد.
مصطفی رضایی ،مخترع جوان ،هم یک مهاجر افغانستانی
است که موفق به ساخت سانتریفیوژ چند محوری شده است.
شریف ابراهیمی چندی پیش به عنوان پژوهشگر برگزیده
ایران انتخاب شد .سید علی معلمزاده ،دانشجوی مقطع دکترای
رشته قارچشناسی دانشکده علوم پزشکی تهران ،موفق به
ابداع یک شیوهی جدید با عنوان «تشخیص سریع و حساس
اونیکومایکوزیس در نمونههای بالینی مشکوک با استفاده از
روش مولکولی »PCRشده است .چندی پیش هم خبر نصیبه،
زن جراح مهاجر افغانستانی در ایران پیچید که برای خود
مهاجران چیز عجیبی نبود ،اما ظاهراً برای رسانههای ایرانی
موضوع جدیدی به نظر میرسید.
تا دلتان بخواهد دانشجوی دکترای مهاجر افغانستانی در
دانشگاههای کشور تحصیل میکنند و تا دلتان بخواهد هنرمند
شاعر و نویسنده درجه یک مهاجر افغانستانی از زهرا حسین
زاده و ابوطالب مظفری و شوکتعلی محمدی تا امان میرزایی
و محمد کاظم کاظمی ،پر اغراق نیست اگر بگوییم که بخش
بزرگی از رشد ادبیات معاصر فارسی مدیون حضور مهاجران
افغانستانی است.
اما بخش دیگری از فعالیتهای مهاجران افغانستانی که در
ایران دیده نشده است فعالیتهای هنری آنهاست .چندین و چند
گروه ثابت تئاتر و بازیگری ،چندین گروه موسیقی و فیلمسازی
به صورت مستمر از همین مهاجران افغانستانی در داخل ایران
شکل گرفتهاند و مشغول فعالیت هستند ،از محمد علیزاده
تا فرشته حسینی بازیگر سینمای ایران و برادران محمودی با
کلی جوایز بینالمللی در حوزه سینما .اما ما در سریالها ،تنها
افغانستانیهایی که میبینیم ،کارگران ساختمانی و سرایداران
هستند .واقعا با تصویری که رسانهها از افغانستانیهای مهاجر
در ذهن مردم ساختهاند کدام یک از دوستان ایرانی میتوانست
این خبر را پیشبینی کند؟ برگزاری اولین دوره مسابقات
رباتیک دانشجویان افغانستانی دانشگاههای ایران!
طرح این مساله خیلی زود منجر به سوءتفاهم دیگری خواهد
شد :پس چون افغانستانیهای مهاجر داخل ایران ،مهندس و
دکتر و شاعر و دانشجو هم دارند محترمتر به آنها نگاه کنیم
و رفتارمان را تغییر دهیم .روی دیگر سکه این استدالل این
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است که پس مهاجران افغانستانی کارگر و سرایدار و بیسواد
شایسته احترام نیستند و مستحق همین رفتاری هستند که با
آنها میشود .طبیعی است که این گزاره چه قدر از اخالق و
انسانیت دور است .افغانستانیها به صرف «انسان بودن»شان
و نه هیچ چیز دیگر شایسته این رفتارهای تبعیضآمیز و
تحقیرآمیز نیستند.
سوءتفاهم دوم :چرا افغانستانیها به کشورشان
برنمیگردند؟ مگر جنگ تمام نشده است؟ مگر االن وقت
ساختن وطنشان نیست؟
طبیعی است که وضعیت ایدهآل هم برای مهاجران و هم برای
کشور میزبان ،بازگشت مهاجران به کشورشان است .اما ماجرا
به همین سادگیها هم نیست.
سه نکته .اول اینکه واقعیت این است که جنگ تمام نشده است.
هنوز نزدیک به  ۳0تا  40درصد افغانستان در اختیار طالبان
است و طبیعی است که نمیتوان از مهاجران افغانستانی داخل
ایران به خصوص از اقوام شیعه آنها انتظار داشت که به آغوش
طالبان برگردند .آنها از حکومت ظلم و ستم طالبان فرار کردهاند
و به کشوری آمدهاند که بتوانند زندگی دیندارانه داشته باشند.
عالوه بر آن همچنان ناامنی در فضای عمومی افغانستان موج
میزند و چیزی که یکی از دالیل اصلی مهاجرت افغانستانیها
به ایران بود هنوز برطرف نشده است .هنوز مدرسههای دخترانه
هر روز با حمالت انتحاری یا مسمومیت تهدید میشوند و زنها
حق زندگی آزادانه در خیلی از مناطق این کشور را ندارند.
دوم :ظاهراً هنوز وقت ساختن وطن فرا نرسیده است .این
گزاره از یک تصویر برساخته رسانههای غربی بیرون میآید.
این که آمریکا و نیروهای ائتالف به افغانستان رفتند و آنجا را
آزاد کردند و برگشتند ،اما این اتفاق واقع ًا نیفتاده است .در
افغانستان همچنان بیکاری و فقر در میزان باالیی وجود دارد،
فساد اداری به باالترین رقم دنیا رسیده است و در بخشهایی
از کشور عم ًال هر گونه حضور و کار اقتصادی بینتیجه شده
است .امتحان این مساله هم ساده است .افغانستانیهایی که در
همین یکی دو سال به افغانستان برگشتند ،عمال دوباره مجبور
شدند به ایران برگردند چون برای تامین حداقلیات زندگی هم
دچار مشکل شدند.
سوم :عالوه بر همه اینها باید این نکته را درنظر بگیریم که عم ًال
برای برخی از مهاجران افغانستانی داخل ایران دیگر افغانستانی
به عنوان وطن وجود ندارد .مثال میزنم .والدین خیلی از این
مهاجران در دور اول مهاجرت یعنی در حکومت کمونیستها به
ایران پناه آوردند .مهاجر داستان ما در ایران متولد شد .در ایران
مدرسه رفت ،در ایران ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد ،پدر
و مادرش هم فوت شدند و عمال دیگر بازگشتش به افغانستان
مساوی مهاجرتش به یک کشور خارجی است .در آنجا خانه
و خانوادهای ندارد ،کسی را نمیشناسد و همه ریشههایش
اینجاست .این سرنوشت خیلی از مهاجران افغانستانی داخل
ایران است که عم ًال راهی برای بازگشت آنها وجود ندارد و به
نظر میرسد برخی قوانین اقامت که عموم ًا از جنس مرتجعانه
و برگرفته از یک نگاه خرد و تحلیل سطح پایین است ،خیلی
فوری باید اصالح شود.

سوءتفاهم سوم :ایرانیها هم وقتی به ژاپن رفتند،
همینجوری با آنها برخورد شد ،اصال مهاجرت در همه دنیا
همین است و ایران تازه خیلی هم با آنها خوب برخورد
کرده است به نسبت سایر کشورها.
نکته اول :این گزاره همهی واقعیت نیست .دولت ،به خصوص
دولتهای بعد از جنگ کارنامه مثبتی در این زمینه ندارند .در
کشورهای دیگر مهاجرپذیر اگر چه دولتها شرایط سفت و
سختی برای مهاجران دارند اما در زمینههای قابلتوجهی مثل
فراهم آوردن امکانات تحصیل برای کودکان مهاجر چه قانونی
و چه غیرقانونی به شدت از ایران جلوتر هستند .وجود برخی
اقدامات نابخردانه در سطح مدیریت میانی یا عوامل اجرایی
خرد باعث شده است که نارضایتی به وجود آید.
مردم ایران در طول همه این سالها ،با اندکی باال و پایین
پایینش در سالهای اخیر و باالیش در سالهای جنگ-میزبانان بهتری نسبت به بقیه مردم دنیا در مورد مهاجران
افغانستان بودند ،اما سیاستهای دولتی در مورد مهاجران،
برخوردهای نیروهای خاص و
سیاستگذاریهای نادرست و
سلیقهای و بعض ًا نژادپرستانهی
مسئولین نظام ،تصویر ایران
را در ذهن مهاجران نامساعد
ساخته است.
نکته دوم 40 :سال پیش در این
کشور انقالبی انجام شد که دیگر
ایران در زمینه برقراری عدالت
و اخالق با دیگر کشورهای
دنیا مقایسه نشود و با آرمانی
به نام اسالم و آرمانشهری به نام جمهوری اسالمی ،معیار
مقایسه قرار بگیرد .اگر این دو شاخص را معیار قرار دهیم
دولتهای ایرانی عملکرد شرمسارانهای دارند .این گزاره که
چون ژاپنیها با ایرانیها بد رفتار کردند ما هم با افغانستانیها
بد رفتار میکنیم ،طبیعت ًا از دایره اخالقیات بدیهی هم خارج
است .چه برسد به اینکه با یک جماعت همدین و هممذهب
و همزبان طرف باشی و با توجه به شعار جمهوری اسالمی
خسارت درس نخواندن یک کودک مهاجر افغانستانی چه
قانونی چه غیرقانونی خسارتی بزرگتر برای آینده تشیع و
مسلمانان است!
سوءتفاهم چهارم :مهاجران افغانستانی ،به امنیت ایران لطمه
زدهاند ،جرم و جنایت را در کشور افزون کردهاند ،این
همه آمار تجاوز دارند و ما به خاطر امنیت زن و بچههای
خودمان خواهان اخراج آنها هستیم.
حرف زدن آسان است اما دلیل آوردن سختتر از آن .آمار
رسمی از این جور چیزها معموالً سخت بیرون میآید .طبق
آخرین آماری که سازمان زندانها اعالم کرده است ،کل
زندانیهای زندانهای ایران  22۸هزار نفر هستند .از این 22۸
هزار نفر ظاهراً  5هزار نفر افغانستانی هستند .جمعیت ایران
 75میلیون نفر است و جمعیت مهاجران افغانستانی داخل ایران
حداکثر  ۳میلیون نفر .اگر بپذیریم که همه این  5هزارنفر از
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مهاجران افغانستانی داخل ایران هستند (که نیستند و خیلی از
آنها قاچاقچیان مواد مخدر هستند که لب مرز دستگیر شدهاند و
ساکن ایران نیستند) میزان مجرمان افغانستانی  ۱6صدم درصد
میشود .همین نسبت اگر در مورد ایرانیهای مجرم محاسبه
شود به رقم بزرگتری یعنی  2۹صدم درصد میرسد .این تازه
در شرایطی است که همه عوامل موثر در این مقایسه مثل
احتمال جرم بیشتر در جامعه مهاجر و اقلیت در هر جامعهای را
کنار بگذاریم .رقم به خودی خود واضح است و به خوبی نشان
میدهد که بزرگنمایی و اغراق رسانهها در مورد جرم و جنایت
مهاجران افغانستانی در ایران چقدر فراگیر شده است.
سوءتفاهم پنجم :افغانستانیها یکی از دالیل مهم بیکاری
در ایران هستند .آنها فرصتهای شغلی را از جوانان ما
میگیرند و همین باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شده
است.
به نظر میرسد در این برهه مهمترین دلیل بدبینی ایرانیها
نسبت به مهاجران ،فشار اقتصادی و ناآگاهی مردم از دالیل
واقعی آن و نیز بیاطالعی
از وضعیت مهاجران است.
من معتقدم که هر گاه تورم
و بیکاری در جامعه افزایش
مییابد ،مردم به دنبال مقصر
میگردند و در بسیاری از موارد
آن را به مهاجران نسبت میدهند
که به نظرشان فرصتهای شغلی
را از آنان گرفتهاند ،حتی اگر
منظور از مشاغل ،مشاغل رده
پایین باشد.
استدالل صالحالظاهری به نظر میرسد اما واقعا درست است؟ به
نقل قولی از سردار احمدیمقدم ،فرمانده نیروی انتظامی ایران
استناد میکنیم .احمدیمقدم چندی پیش در مورد مهاجران
افغان حرفهای مهمی زد که بخشهایی از آن را دوباره تکرار
میکنیم« :ما در مرزهای کشور سیم خاردار نصب میکنیم،
مسیر ورود اتباع بیگانه از دریا باز میشود ،راههای دریایی
را کنترل میکنیم این اتباع از راه قانونی وارد شده اما دیگر
از کشور نمیروند؛ تمام این موارد ناشی از وجود مشکل در
افغانستان و نیاز به کارگر در ایران است و همچنین جویندگان
کار در ایران نیز تغییر ذائقه دادهاند و به سمت شغلهای مایل
به کارگری نمیروند ...چند سال قبل وقتی افغانستانیها را از
کشور طرد کردند دیدیم تعداد زیادی از گاوداریها و صنعت
تولید آجر کشور متوقف شد .ایرانیها جویای کار هستند اما
این کارها را انجام نمیدهند و نمیروند بر سر درخت میوه
بچینند .جوانان ایران به دلیل اینکه تحصیل کردهاند یک میز و
تلفن همراه میخواهند تا معاملهها را جوش دهند».
حرفهای احمدیمقدم واضح است و برای همه ایرانیها هم
پذیرفته شده ،اگر رسانهها بگذارند .از طرف دیگر واقع ًا باید
بررسی شود که حضور مهاجران افغانستانی به اقتصاد در حال
سازندگی ایران بعد از جنگ چه قدر کمک کرده است و اگر آنها
نبودند این سرعت عظیم در سازندگی واقعا کند نمیشد؟ وقتی

تولید داخلی یکی از بنیانهای جدی اقتصاد مقاومتی برشمرده
شده است به نظر میرسد این افغانستانیهای مهاجر هستند که
دوشادوش کارگران ایرانی چرخ تولید را میگردانند .عالوه
بر آن به نظر میرسد باید به این تبصره قانونی هم توجه شود
که پروانه کار افغانستانیها فقط برای مشاغل ۱۸گانه تعریف
شده در بخشهای کشاورزی ،ساختمان و کورهپزخانهها صادر
خواهد شد .مشاغلی که به گفته وزیر راه قبلی حدود  2میلیون
فرصت شغلی دارد که بخشی از آن همیشه خالی است و جویای
کاری برای آن پیدا نمیشود.
سوءتفاهم ششم :افغانستانیها مالیات نمیدهند ،اما از
امکانات عمومی استفاده می کنند .هزینهای نمیدهند و حق
ایرانیها را مصرف میکنند.
این گزاره واقعیت ندارد ،حداقل در
شرایط کنونی و بعد از هدفمندی
یارانهها دیگر اساس ًا واقعیت ندارد.
افغانستانیها برای ماندن در ایران
هزینه پرداخت میکنند و در عین
حال خدمات اجتماعی چندانی
دریافت نمیکنند .افغانستانیها
باید برای تمدید پاسپورت ،کارت
اقامت و کارت کارگری خود در
موقعیتهای چند ماهه به مراکز
مربوط مراجعه کنند و هزینههایی را
پرداخت کند .کودکان افغانستانی
برای تحصیل در مدارس ایرانی
هزینه پرداخت میکنند .یک
دانشجوی افغانستانی حتی اگر نفر
اول کنکور هم شود برای تحصیل
در دانشگاه باید هزینههای آن را
به صورت دالری پرداخت کند .در
عین حال آنها بیمه خدمات درمانی
و تامین اجتماعی نمیشوند و اگر
با شرایط خاصی بتوانند بیمه شوند
باید هزینه بیمههای خصوصی را
پرداخت کنند .به این ترتیب عم ًال
از یارانههای درمانی و دارویی نیز
بهرهای نمیبرند .آنها از خدمات اجتماعی زیادی محرومند.
مهاجران افغانستانی قانونی هم در ایران نمیتوانند حساب
بانکی باز کنند ،نمیتوانند خرید و فروشی انجام دهند،
نمیتوانند گواهینامه بگیرند و رانندگی کنند و نمی توانند
سیمکارت بخرند و در کل از کمترین حقوق انسانی محروم
هستند .این در حالی است که از سال  ۱۳۹0جمهوری اسالمی
ایران با سوءاستفاده از همین محدودیتها و فقر فزاینده میان
مهاجران ،به بهانههای واهی و وعدههای پوشالی هزاران مهاجر
افغانستانی را با نام لشگر فاطمیون زیر نظر سپاه پاسداران
برای جنگهای نیابتی نظام به عراق و سوریه و یمن فرستادهاند
و حاصل آن هزاران کشته و جانباز ،زنان و کودکان و دختران
بیسرپرستی شده است که چند سال است به حال خود رها
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شدهاند .نتیجه بیسرپرست شدن اینچنین زنان و کودکان ،خود
زمینهی هزاران سوءاستفاده را برای مسئولین نظام فراهم کرده
است که قصهای دراز دارد...
عالوه بر اینکه دولت ایران به ازای هر مهاجری که ثبت قانونی
میشود روزانه مبلغی از سازمان ملل و سازمانهای بین المللی
و NGOهای مختلف از برخی کشورها دریافت میکند که
برای محاسبه عقالنی این گزاره ،آن هم باید یکی از فاکتورها
مورد بررسی قرار گیرد.
توضیحات این گزارهها ،همه و همه در شرایطی است که
بخواهیم عقل معاش و محاسبهگرمان را وسط بیندازیم و با
عینک آن به ماجرای حضور افغانستانیها در داخل ایران نگاه
کنیم .اما واقعیت این است که شهروندان جمهوری اسالمی
ایران اگر به هر یک از گزارههای
گفته شده معتقد باشند و از آنها
لزوم اخراج مهاجران افغانستانی را
در نظر بگیرند ،باید در دینداری
و پایبند بودنشان به حقوق انسانی
و شهروندی و شهروند جمهوری
اسالمی بودنشان شک کنیم ،تا
چه رسد به این که مسئولیتی هم
در این نظام و دولت این نظام با آن
شعارهای پوپولیستی داشته باشند.
بسیاری از جامعهشناسان معتقدند
که برای برداشتن دیوار بدبینی
نسبت به مهاجران باید آموزش
فرهنگی در مدارس را تقویت کرد
و مدارس مهاجران و ایرانیان نباید
جدا از هم باشد چون این امر باعث
تقویت پیشداوریهای مهاجران و
ایرانیان نسبت به هم میشود.
دولت افغانستان به ویژه در بخش
سفارت و کنسولی آن گونه که
بایسته و شایسته است از حقوق
مهاجران نمیتواند دفاع کند .یک
بخش آن به دلیل گستردگی مهاجران
و مشکالتشان است و بخش اعظم
آن این است که هیچ سیاستی جز همین کارهای روزمره و
وقت گذرانی اداری برای آنها تعریف نشده است و بیشتر در
گیرودار چرب کردن سبیلهایشان بودهاند .به این دلیل وقتی
حقوق مهاجران نقض میشود و دولت افغانستان وظیفه دارد که
از طریق کنسولگری و یا سفارت آنها را پیگیری کند ،این امر
بیپاسخ میماند .اگر میخواهیم واقع ًا نگاه ،نگاه انسانی بشود
باید در سطح کالن هم برایش فکر بشود.
این خواست مهاجران افغانستانی همخوان با خواستههای
ایرانیانی است که با احترام به شئون انسانی بدون در نظر
گرفتن نژاد و قومیت و ملیت و زبان و مذهب ،از جمهوری
اسالمی میخواهند که حقوق انسانی و شهروندی همه کسانی را
که در ایران زندگی میکنند رعایت کنند.

عکس از اطالعات روز

حقوقی

نگاهی کوتاه به حقوق پناهندگان افغانستانی در ایران
محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر

اعالمیهی جهانی حقوق بشر در بند  ۱ماده  ۱4پناهندگی را
به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته و مقرر داشته:
«در برابر شکنجه ،تعقیب و آزار ،هر شخصی حق درخواست
پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر
را دارد» .کنوانسیون بینالمللی وضعیت پناهندگان ۱۹5۱
و الحاقیه  ۱۹67آن ،ماده  ۱2اعالمیه اسالمی حقوق بشر
( ،)۱۹۹0ماده  ۱۸منشور اروپایی حقوق و آزادیهای اساسی
( ،)2000نیز «حق پناهندگی» و لزوم تضمین آن در راستای
قواعد مقرر در کنوانسیون ژنو  ۱۹5۱و پروتکل  ۱۹67را
مورد تأیید قرار داده است.
پناهندگان باید از همه حقوق و آزادیهای اساسی که در
اسناد حقوق بشری شناسایی شده است ،برخوردار باشند.
اما با توجه به وضعیت خاصی که پناهندگان در آن به سر
میبرند ،بهرهمندی از برخی حقوق اهمیت ویژهای مییابد.
برخی از مهمترین حقوق پناهندگان برابر کنوانسیون مربوط
به وضعیت پناهندگان ( )۱۹5۱عبارتند از :دولتهای متعاهد،
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بدون هرگونه تبعیضی از جمله نژادی ،مذهبی و غیره ،مقررات
کنوانسیون را درباره پناهنده اجرا کنند ،آزادی پناهنده در
امور دینی و احوال شخصیه باید مشابه اتباع آن کشور محترم
شمرده شود .رعایت رفتار مساعد در خصوص تحصیل اموال
از سوی پناهنده ،حمایتی برابر با اتباع خود از مالکیت معنوی
و صنعتی پناهنده ،حق عضویت پناهنده در جمعیتهای
غیرسیاسی ،غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفهای ،شناسایی حق
مراجعه پناهندگان به دادگاهها و بهرهمندی آنان از معاضدت
قضایی ،اعمال مطلوبترین رفتار با پناهندگان درباره حق
اشتغال ،دریافت دستمزد ،اشتغال به مشاغل و حرفههای آزاد
علمی ،از سیستم جیرهبندی (ماده  ،)20مسکن (ماده ،)2۱
آموزشهای عمومی (ماده  ،)22امور خیریه (ماده  )2۳و...
متناسب با وضعیت اتباع دولتهای متعاهد بهرهمند شوند.
همچنین ،پناهندگان از مزایای قوانین کار و بیمه اجتماعی
(ماده  ،)24مساعدتهای اداری (ماده  ،)25آزادیهای رفت
و آمد (ماده  ،)26اوراق هویتی (ماده  ،)27اسناد مسافرتی
(ماده  ،)2۸انتقال دارایی (ماده  ،)۳0منع اخراج یا بازگرداندن
(ماده  ،)۳۳کسب تابعیت (ماده  )۳4و ...نیز مطابق مقررات
کنوانسیون بهرهمند خواهند شد.
ایران با حق شرط بر مواد ( ۱7مشاغل انتفاعی)( 2۳ ،امور

خیریه دولتی)( 24 ،قوانین کار و بیمه اجتماعی) و ( 25آزادی
رفت و آمد) در تاریخ  2۸جوالی  ،۱۹67به هر دو کنوانسیون
 ۱۹5۱و پروتکل  ۱۹67پیوسته است .پیوستن ایران به این
اسناد بینالمللی با حق شرط یکی از دالیلی است که پناهندگان
در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
برابر اعالم آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد ،شمار
پناهندگان در ایران در سال  20۱6بالغ بر  ۹7۹٬4۱0بوده
که ایران را به چهارمین کشور دارای جمعیت پناهنده تبدیل
میکند .از این تعداد  ۹5۱٬۱42نفر افغانستانی و ۲۸٬۲۶۸
نفر عراقی هستند .شمار پناهندگان افغانستانی بدون مدرک
شناسایی در ایران حدود دو میلیون نفر تخمین زده میشود.
مطابق قوانین کنونی ،پناهندگان افغانستانی نمیتوانند حق
شهروندی ایرانی را به دست بیاورند و فرزندان متولد شده
آنها نیز به هیچ وجه ایرانی محسوب نمیشوند .این مساله
برای زنان ایرانی که با یک افغانستانی ازدواج کردهاند ،یک
تبعیض مضاعف و معضل اجتماعی بزرگ است .زیرا فرزندان
آنان نیز نمیتوانند تابعیت ایرانی
به دست بیاورند .البته به استناد
بند  4و  5ماده  ۹76قانون مدنی
بسیاری از افغانستانیها (نسل
دوم و سوم) میتوانند ،تابعیت
ایرانی را کسب کنند .اما تاکنون
اندک شماری توانستهاند از این
ماده قانونی استفاده کنند ،چرا که
سیاست حکومت مانع از اجرای
این قانون میشود.
پناهجویان افغانستانی به دلیل
زبان مشترک به سرعت وارد
بازار کار میشوند .اما این
پناهجویان در ایران معموال برای مشاغل سخت با درآمد
کم و بدون پرداخت حق بیمه استخدام میشوند .وضعیت
تبعیضآمیز کارگران افغانستانی در ایران در طی سالهای
اخیر با دشواریهای بیشتری نیز همراه بوده است.
برخی موارد دیگر نقض حقوق پناهندگان در ایران:
 -۱پناهندگان در ایران حق گرفتن گواهینامه رانندگی و
رانندگی ندارند.
 -2پناهندگان میتوانند حساب بانکی افتتاح کنند ،اما برای
برداشت پول باید شخصا به بانک مراجعه کنند.
 -۳آنها حق استفاده از خدمات الکترونیکی ،عابربانک و
دستگاههای خودپرداز را ندارند.
 -4پناهندگان حق فعالیت سیاسی و عضویت در سندیکا را
ندارند.
 -5بسیاری از افغانستانیهای که اقامت قانونی ندارند ،با
موانعی برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس روبرو هستند.
 -6برابر ماده  ۱05۹قانون مدنی زنان ایرانی برای ازدواج با

عکس از سایت جماران
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مردان غیرایرانی باید از دولت اجازه بگیرند .این زنان معموال
حتی برای گرفتن شناسنامه فرزندانشان دچار معضل میشوند.
دولت ایران این ازدواجها را غیرقانونی میداند.
برابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ،ایران هزاران
افغانستانی را شتابزده از کشور اخراج میکند ،بدون اینکه
به ایشان فرصت دهد ،حق خود برای حضور در ایران را اثبات
کنند یا درخواست پناهجویی بدهند .موضوعی که مستلز ِم طی
فرآیند قضایی است .این سازمان ،موارد خشونت از جمله رفتار
نامناسب با پناهندگان افغانستانی در ایران ،ضرب و جرح،
حبس در شرایط غیربهداشتی و غیرانسانی ،اجبار به پرداخت
پول برای انتقال و اسکان در اردوگاههای مرزی ،کار اجباری،
و جداسازی اجباری اعضای خانوادهها از یکدیگر را مستند
ساخته است .این سازمان بهویژه آزار و اذیت کودکان مهاجر
بدون سرپرست که تعداد قابل توجهی از کارگران مهاجر و
اخراجشوندگان افغانستانی را تشکیل میدهند ،را توسط
نیروهای امنیتی ،نگرانکننده میداند .همچنین ،در ایران
مراحل پیچیده و دشواری برای
پناهجویان افغانستانی وجود
دارد .از جمله؛ ثبتنامهای مکرر
نزد سازمانهای دولتی ،بدون
عرضه هیچ خدماتی به افراد
کمسوادی که قادر به درک این
مراحل پیچیده اداری نیستند
و وجود هزینههای هنگفتی که
پناهندگان توان پرداخت آن را
ندارند.
با این حال برخی بر این
باورند که در سال های اخیر،
دولت ایران توانسته به تدریج
سیاستهایی راهبردی در راستای تامین حقوق پناهندگان
از جمله اتباع افغانستانی و عراقی ساکن در ایران اتخاذ کند
و دسترسی به خدمات اولیه آموزشی ،بهداشتی و معیشتی به
پناهندگان را با کمترین کمک مالی از جامعه بینالمللی فراهم
کند.
بدون شک تغییر وضعیت پناهندگان افغانستانی در ایران،
نخست مستلز ِم بهبود شرایط اقتصادی در ایران است ،چه
ِ
صرف تغییر قانون بدون در نظر گرفتن شرایط و
اینکه
امکانات اقتصادی ،برای ارتقاء حقوق پناهندگان کافی نیست
و کشور پناهندهپذیر ،نخست باید از منابع و امکانات الزم
برخوردار باشد که بتواند ،حقوق پناهندگان را تامین کند.
در شرایط کنونی خود شهروندان ایرانی از بسیاری از حقوق
شهروندی محرومند و به طور کلی ایران از شرایط خوبی برای
پذیرش پناهنده برخوردار نیست .درست است که این دلیل
بر نقض حقوق پناهندگان نمیشود ،ولی نمیتوان نسبت به
واقعیات بیتوجه بود.

گفتگو
میگوید که الزم است در این گفتگوها هر دو طرف «تعهد
سیاسی و صداقت جدی» داشته باشند.
مدافع دیرپای حقوق بشر و رئیس سابق کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان همچنین در پاسخ به پرسشی که از
الزام یا لطف بودن پذیرش مهاجران توسط کشورها میپرسد،
میگوید که «الزام به نظر من دیدگاه درستی است» و ادامه
میدهد که «این مهاجرپذیری یک کار انسانی و کاری برای
احترام به کرامت انسان است .کرامت انسان هر جایی زیر
سوال برود و از آن تخطی بشود ،کار درست نیست این مسئله
عمال از دید من مرز ندارد».
او در پایان هم با ذکر لزوم رعایت بشر تاکید میکند که
«ارزشها و قوانین حقوق بشری قوانین و ارزشهایی هستند
که مرز نمیشناسند و اساس زندگی انسان با حفظ کرامت
انسانی را مطرح میکنند».
مشروح گفتگوی خط صلح با دکتر سیما سمر ،وزیر دولت در
امور حقوق بشر افغانستان را در زیر میخوانید:

دکتر سیما سمر؛
ارزشها و قوانین حقوق بشری مرز نمیشناسند
گفتگو از علی کالئی
تاکیدش بر حقوق بشر و لزوم اجرای آن است و میگوید
که اگر کرامت انسانی مهاجران مراعات نشود ،عمال تخطی
از حقوق بشر اتفاق میافتد .او دکتر سیما سمر ،نماینده ویژه
رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان
است.
مسئله مهاجران افغانستانی و آنچه بر آنها میگذرد موضوع
ویژه این شماره ماهنامه خط صلح است .از این رو بر آن شدیم
که بتوانیم با دکتر سیما سمر ،وزیر امور حقوق بشر افغانستان
که حدفاصل سالهای  200۱تا  2002نخستین وزیر امور
زنان این کشور بوده ،گفتگویی را ترتیب دهیم .گفتگویی که
ابتدا از تعداد مهاجران افغانستانی در ایران پرسیده شد ،اما
ایشان گفتند که آمار مشخص و دقیقی وجود ندارد و تاکید
کردند که «من فکر میکنم هیچ کس تعداد دقیق را نمیداند».
دکتر سمر همچنین ضمن ذکر این مسئله که فقر و امنیت،
دو عامل اصلی مهاجرت افغانستانیها به خارج از این کشور
است ،گفت که «در کشورهایی که جنگ باشد ،بیشترین
بودجه در مسائل نظامی مصرف میشود .خدمات اجتماعی به
عنوان مسئله اساسی در نظر گرفته نمیشود و فقر مردم بیشتر
میشود».
این وزیر زن افغانستانی که دغدغهی اساسی خود را حقوق بشر
عنوان میکند در خصوص پیوندهای فرهنگی میان دو کشور
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آیا آمار دقیقی نزد نهادهای حکومتی یا مستقل
افغانستانی در خصوص تعداد شهروندان افغانستانی مهاجر
به ایران وجود دارد؟
تا جایی که من خبر دارم ،متاسفانه ما تعداد واقعی مهاجران
افغانستانی در ایران را نمیدانیم .من مستقیما مسئولیتی در
این حوزه نداشتم و ندارم .وزارت مهاجران افغانستان در این
خصوص مسئولیت دارد .اما من فکر میکنم هیچ کس تعداد
دقیق را نمیداند.
یعنی هیچ عدد مشخصی وجود ندارد؟

خیر .چندی قبل که معین وزارت خارجه ایران در کابل بود،
گفت که در حدود چهار میلیون افغانستانی در ایران مهاجر
هستند .ولی تعداد واقعی مهاجران در ایران مشخص نیست
چون ممکن است یک تعداد آنها هیچ راجستر نباشند.
جنگهای داخلی و در ادامه حملهی آمریکا به افغانستان
از دالیل اساسی شروع موج مهاجرت مردم افغانستان
به ایران است ،به جز این دالیل چه دالیل دیگری مردم
افغانستان را به سمت ایران میکشاند؟
یکی از مشکالت عمدهای که مهاجران مجبور هستند چه در
ایران چه در پاکستان یا در کشورهای دیگر باقی بمانند ،مسئله
عدم و محدودیت امنیت در افغانستان است .همه میدانیم
که متاسفانه جنگ همچنان در افغانستان ادامه دارد .مشکل
دیگر هم مشکل فقر و بیکاری در افغانستان است .شما میدانید
که در کشورهایی که جنگ باشد ،بیشترین بودجه در مسائل
نظامی مصرف میشود .خدمات اجتماعی به عنوان مسئله
اساسی در نظر گرفته نمیشود و فقر مردم بیشتر میشود .چون
خدمات اجتماعی به شکل درست آن ارایه نمیشود بنابراین
تعداد اطفال در فامیلها زیاد شده که خود باعث ازدیاد فقر
میشود .البته تعداد زیاد مهاجران که از سابق در ایران موجود
به دلیل عدم ثبات در کشور در آن جا باقی مانده است اما من
به هیچ صورت موجودیت مهاجران جدید را نیز رد نمیکنم.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،مرداد ۱۳۹۹
شماره ۱۱۱

دو دیدگاه وجود دارد .یک دیدگاه ایران را ملزم به
پذیرش مهاجران میداند .و دیدگاه دیگر میگوید که
ایران لطف میکند که مهاجران را میپذیرد .به نظر شما
کدام دیدگاه ناظر به قوانین بینالمللی و کنوانسیونها و
معاهدات حقوق بشری دیدگاه درستی است؟
الزام به نظر من دیدگاه درستی است .چون من خودم برای
سالهای طوالنی در پاکستان مهاجر بودم .این مهاجرپذیری
یک کار انسانی و کاری برای احترام به کرامت انسان است.
کرامت انسان هر جایی زیر سوال برود و از آن تخطی بشود،
کار درست نیست .این مسئله عمال از دید من مرز ندارد.
حتی اگر آن را لطف یک کشور در نظر بگیریم ،این لطف
جزء کارهای انسانی و بشردوستانه است .درست است که
مرزها محترم است ،اما همهی ما انسان هستیم .هر انسانی که
دچار مشکل باشد ،انسان دیگر میبایستی به او کمک کند.
این دیدگاه من است .من از طرف قوانین بینالمللی سخن
نمیگویم .مهاجران افغانستانی در زمانهایی که شرایط ایران
بسیار سخت بوده مثال زمان جنگ ایران و عراق در ایران
حضور داشتند و کار اقتصادی با مزد کم را انجام میدادند .این
مسئله هم مطرح است و مهم است .تصور من این است.

با این نگاه از نظر شما ،فقر مسئله محوری است؟
فقر و امنیت .بچههای جوانی که در ایران زندگی میکنند،
بیشتر کارگر هستند .متاسفانه در ایران ،پاکستان و در
کشورهای عربی ما تعداد زیادی کارگر افغانستانی داریم.
پرسش اینجاست که وضعیت کاری سخت و
طاقتفرسای شهروندان افغانستانی در ایران و وضعیت
نامناسب سکونت و اقامت آنها چقدر در افغانستان
پیگیری و اطالع رسانی میشود؟
نمیدانم که تعداد افراد درگیر این مشکل و مسئله چقدر است.
توقع میشود که کارگران چه به صورت قانونی و چه به صورت
دیگر در ایران و افغانستان و پاکستان و هر جای دیگر ،زندگی
با کرامتی داشته باشند و با آنها به عنوان انسان با کرامت
برخورد بشود .کرامت انسانی آنها مراعات بشود .به خاطر
این که اگر کرامت انسانی آنها مراعات نشود ،در هر جایی
که باشد ،عمال تخطی از حقوق بشر است.
نهادهای حقوق بشری در افغانستان یا ایران و نهادهای
دیگر وابسته به سازمان ملل تا چه حد نسبت به وضعیت
مهاجران در ایران حساسیت دارند؟ و آیا فعالیتهای
بینالمللی در زمینهی پیگیری وضعیت مهاجران در
اردوگاههای سکونت اجباری مانند سفیدسنگ انجام شده
است؟

من از سال  ۱۹۹0که به ایران رفتم ،دیگر ایران را ندیدهام .تا
واقعیتهای عینی و وضعیت جامعه را نبینم نمیتوانم قضاوت
کنم .ولی واقعیت این است که متاسفانه خبرهای بسیار
تکاندهنده و بدی میرسد .البته خبرهای خوب هم هست .اما
خبرهایی هم هست و مثالش وقایعی است که اخیرا رخ داده
است (واقعه هریرود) .اما من نمیتوانم قضاوت بکنم .نهادهای
حقوق بشری البته در افغانستان با آزادیهای که ما داریم،
فعالیتهایشان آزادتر است .ولی دقیق وضعیت داخل ایران را
نمیدانم .چون ایران از زمانی که من رئیس کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان بودم ،برای مدتی نهادی به نام حقوق بشر
اسالمی ایران داشت که زیر مجموعهی وزارت خارجه ایران
بود .وقتی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد ،عمال همان دفتر و
این نهاد هم بسته و تعطیل شد .بنابراین من زیاد تماس ندارم.
با وجود که تالش کردیم که با نهادهای حقوق بشری در ایران
به تماس باشیم اما متاسفانه موفق نشدیم.

ایران و افغانستان پیوندهای زبانی ،فرهنگی ،تاریخی
بسیاری با همدیگر دارد .اما حضور شهروندان افغانستانی
در ایران بحثهایی را میان میهمان و میزبان ایجاد کرده
است .فکر میکنید ریشه این بحثها و مسائل کجاست؟
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مرزهایی که کشیده شده در اطراف ما ،سلسله مسائلی را هم
ایجاد میکند .میخواهم بگویم که در شرایطی که ایران قرار
دارد ،از آنها تشکر بکنم که مهاجران ما را جا داده .همه ما
میدانیم که فشار بر ایران فوقالعاده زیاد است .در شرایطی
که ما در افغانستان قرار داریم اگر قرار باشد که کشورهای
همسایه ما مهاجران افغانستانی را به کشور ما بازگردانند،
نمیدانم که ما چقدر میتوانیم از این مهاجرانی که به کشور بر
میگردند استقبال بکنیم .میلیونها مهاجر افغانستانی در ایران

و پاکستان هستند .باید از مردم ایران و پاکستان تشکر بکنیم
که به مردم افغانستان جا و پناه دادند .در پهلوی این که در کار
اقتصادی کشورهای همسایهمان مفید هستند.

در خصوص مسئلهی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل
از مادر ایران و پدر افغانستانی نظرتان چیست؟ اطالعی از
این مسئله و مشکالت آن دارید؟

چطور میتوان از این پیوند فرهنگی به پتانسیلی برای
ارتباطات بیشتر میان این دو کشور استفاده کرد؟

یکی دو مسئله ما داشتیم که شکایت کرده بودند .مادرانی که
ایرانی بودند و پدرانی که افغانستانی بودند .آنها برای این
مسئله تابعیت مشکالتی را داشتند .ولی بیش از دو سه مورد
در تمام این سالها بیشتر نداشتیم .نمیدانم که قوانین ایران در
این رابطه چیست .در کشورهای اروپایی و آمریکایی زمانی
که یکی از والدین شهروند آن کشور باشد ،فرزندانشان به
صورت اتوماتیک شهروندی آن کشور را میگیرد.

فراموش نکنیم که بین ایران و افغانستان به دلیل روابط
فرهنگی ،زبانی و مذهبی پیوندهای بسیاری وجود دارد.
مشخص هم هست که استانهای مرزی دو کشور چقدر
تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند .مثال هرات نمیشود که تحت
تاثیر مشهد نباشد ،اما مشهد تحت تاثیر هرات نباشد .اینها
بر همدیگر تاثیر گذارند .باید ایران و افغانستان بنشینند و
صادقانه صحبت کنند که مشکل اساسی در کجاست .خود مردم
و حکومتهای ایران و افغانستان تصمیم بگیرند که مشکالت
موجود را چگونه حل بکنند .باید تعهد سیاسی و صداقت جدی
در این حوزه وجود داشته باشد .و این کار ناممکن هم نیست
در صورت با صداقت به مسلع به عنوان یک مسئله انسانی و
حقوق بشری دیده شود.

براساس اطالعاتی که شما دارید ،تا چه حد سطح زندگی
شهروندان افغانستانی در ایران با آنچه که زندگی با رفاه و
حفظ کرامت انسانی شناخته میشود مطابقت دارد؟
خانوادههایی که پدر و مادر آن کار خوبی داشته باشند ،از
رفاه خوبی هم برخوردار هستند .مثال پزشکانی که در ایران
بودند .پزشکان افغانستانی که در زمان جنگ ایران و عراق در
ایران بودند ،درآمد خوبی داشتند .اما کسانی که در کورههای
آجرپزی یا در سنگبریها کار میکنند یا کسانی که در
مرغداری و اینها کار میکنند و اسناد هویتی قانونی و مشروع
هم ندارند ،طبیعی است که درآمد خوبی نداشته باشد .البته
ممکن است که صاحب کارهای خوبی هم داشته باشند و یا
نداشته باشند .همه جا انسانهای فرصت طلب وجود دارد که از
مجبوریت انسانها سوءاستفاده را بکنند.

شما نخستین وزیر امور زنان در افغانستان بودید .یک
مسئله اساسی در خصوص حقوق شهروندان افغانستانی در
ایران ،بحث زنان افغانستانی در ایران است .آیا شما اطالعی
از وضعیت آنها دارید؟ به خصوص حال که در شرایط
کرونا هم هستیم .ارزیابی و نگاه خود را بفرمایید.
من آمار و اطالعات مشخصی ندارم .در وزارت زنان هم تنها
به مدت شش ماه در سال  2002بودم .از آن زمان هم سالها
گذشته است .در شرایط فعلی هم نمیتوانم خیلی قضاوت بکنم
چون همه چیز در دسترس نیست و اطالعات من کافی نیست.

در پایان اگر نکتهای را الزم میدانید بفرمایید.

شما یک فعال حقوق بشر بینالمللی هستید .مهاجران در
ایران چه حقوق اجتماعی ای باید داشته باشند که با نرمهای
بینالمللی تطابق داشته باشد؟
در هرکشوری متفاوت است .در ایران به گفته معین وزارت
خارجه ایران ،حتی در شرایط کرونا خدماتی که برای ایرانیان
به قیمت نازلی ارائه میشود ،مهاجران افغانستانی هم میتوانند
از همانها استفاده کنند .ولی زمانی که کرونا در ایران از قم
شیوع پیدا کرد ،تعداد زیادی از مهاجران افغانستان که اکثریت
مطلقشان بچههای جوانی است که برای کار به ایران رفته
بودند ترسیدند و شروع به بازگشت به افغانستان کردند و
ادعای تعدادی از آنها این بود که خدمات پزشکی برای ما
در ایران به خوبی ارائه نمیشود .این ادعای آنهاست و من
نمیخواهم در وضعیتی قرار بگیرم که قضاوت بکنم .خدمات
اجتماعی مثل حق کار با کرامت برای مهاجران از هر کشوری
که باشند باید باشد .در ایران مهاجران عراقی هم هستند .اگر
اساس برخورد احترام به کرامت انسانی باشد مشکلی ایجاد
نخواهد شد.
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با تشکر از شما ،من بازهم تاکید میکنم که ارزشهای حقوق
بشری ،ارزشهای اصلی و اساسی است .ما مسلمان هستیم.
در هیچ جای قرآن و دین مبین اسالم نیامده است که شما
نمیتوانید قوانین دیگری وضع بکنید .ارزشها و قوانین حقوق
بشری قوانین و ارزشهایی هستند که مرز نمیشناسند و اساس
زندگی انسان با حفظ کرامت انسانی را مطرح میکنند .و
این ارزشها هیچ منافاتی با هیچ دین و مذهبی از دیدگاه من
ندارد .ما اگر از زاویه این ارزشها نگاه بکنیم ،در رابطه با
مناسبات مهاجران میان ایران و افغانستان ،همه مشکالت ما
حل میشود .حق هر دو ملت این است که در رفاه باشند .یادم
هست که زمانی که کوچک بودم در زمان محمد داوود خان،
مردم افغانستان برای کار به ایران میرفتند .چرا این مناسبات
را انسانیتر ،مشروعتر و قانونیتر نسازیم؟
من طرفدار این هستم که اعالمیهی جهانی حقوق بشر و
کنوانسیونهای الحاقی آن در خصوص مهاجران افغانستانی در
ایران اجرا شود .البته این باید با قوانین هر کشوری تطبیق داده
شود .اگر قوانین کشورها بر اساس این ارزشهای انسانی و
کرامت انسانی باشد ،مشکلی نخواهد بود.
با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

عکس از سایت رادیو جهانی فرانسه

اجتماعی

افغانستانیها در ایران با چه مسائلی روبرو میشوند؟
مختاروفایی
روزنامهنگار

سال  ۱۹۹5میالدی ،در حالی که افغانستان در آتش جنگ
داخلی و شورش طالبان میسوخت ،خانوادهی عمویم افغانستان
را به قصد ایران ترک کرد .من نیز دوازده سال بعد و در حالی
که چهارده سال سن داشتم ،در پی اتفاقاتی که برایم افتاد،
به تنهایی راهی ایران شدم .پس از دو هفته طی کردن راه،
زمانی که به اصفهان رسیدم ،خانواده عمویم را دیدم که کام ًال
متحول شده بود .اوضاع اقتصادیشان نسبت ًا روبراه مینمود
و فرزندانش نیز بیشتر شده بودند .وقتی به خانهی عمویم در
حاشیهی شهر فالورجان رسیدم ،اندکی پس از رفع خستگی،
عمویم به پسرش سکندر گفت که مرا به سلمانی ببرد .موهایم
بلند بود و بیریخت.
سلمان در حالیکه موهایم را قیچی میزد ،پرسید« :بچه
کجایی؟» .قبل از اینکه من چیزی بگویم ،سکندر گفت« :بچه
مشهد ».من تعجب کردم که چرا سکندر دروغ گفت .سلمان
پرسید« :کجای مشهد؟» سکندر نام یک محله را گفت و سلمان
دیگر سوالی نپرسید.
وقتی به سمت خانه بر میگشتیم ،از سکندر پرسیدم که چرا
دروغ گفتی؟ سکندر با لبخندی گفت« :ایرانیها همیشه ما
را مسخره میکنند ،اگر بگوییم بچه افغانستان ،هزار سوال
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توهینآمیز دیگر را ردیف میکنند».
گفتم« :خوب تو گفتی من بچه مشهد هستم ،میدانند که دروغ
گفتی».
گفت« :نه نمیدانند ،چون لهجه و چهرهی مشهدیها تا حدی به
افغانستانیها شباهت دارد».
گفتم« :دروغگو دشمن خداست».
گفت« :شنیدی که گفتهاند دروغ مصلحتآمیز بِه از راست
فتنهانگیز است؟».
دوازده سال از آن روز میگذرد و حاال که با دوستان و
خانوادههای مهاجر افغانستانی در ایران صحبت میکنم ،هنوز
تغییری در نگاه جامعه و حکومت ایران نسبت به مهاجران
افغانستان اتفاق نیافتاده است.
من نزدیک به یکسال در ایران زندگی کردم و در این مدت
تنها چیزی که ُمدام ذهن مرا آشفته و روحم را ویران میکرد،
نگاههای تحقیرآمیز و نادیده گرفته شدن کرامت انسانیام
توسط «ارباب»های ایرانی بود .من در اثر اجباری که پیش آمد،
روزها در مزارع و بلندمنزلهای اصفهان کارگری میکردم و به
ندرت اتفاق میافتاد که مرا به اسم خودم و یا اسمی به غیر از
«افغانی» که واحد پول افغانستان است صدا بزنند.
«در مدرسه به ما میگفتند که افغانیها کثیف و بچه دزد اند»
شگوفه علینژاد  ۳۹سال دارد و در گیالن که یکی از
استانهای ممنوعه برای افغانستانیها است بزرگ شده است.
او تا یکسال قبل نیز فکر میکرد که افغانستانیها موجودات
کثیف ،عقبمانده و بچه دزد هستند .او میگوید که این طرز

فکر را در مورد افغانستانیها از کودکیاش با خود داشته است.
شگوفه زمانی که کودک بود ،کارگران افغانستانی را میدید
که همه روزه در اگوهای فاضالب شهر مشغول تخلیه آب
فاضالب بودند .این کارگران از لحاظ ظاهری لباسهای ژنده
و کثیفی بر تن داشتند و معموالً با چهرههای خسته و چشمان
حیران به کودکان ایرانی نگاه میکردند.
از شگوفه پرسیدم که چه چیزی باعث شد تا ذهنیت منفی
نسبت به افغانستانیها در ذهنش شکل بگیرد؟ شگوفه گفت:
«در مدرسه و محیط خانه به همه ما دانشآموزان میگفتند که
در راه مدرسه به خانه مواظب افغانیها باشید که بچه دزد اند.
از نزدیک شدن به آنان خودداری کنید چون کثیف هستند و
ممکن است وبا یا طاعون بگیرید».
شگوفه میگوید که عوامل مختلفی از جمله شغلهای رایجی
که افغانستانیها درگیر آنها بودند ،ظاهر ژولیده آنان و نگاه
عموم جامعه به آنها به عنوان بچهدزدها و آدمهای کثیف که
والدین همیشه در این مورد به بچهها میگفتند ،باعث شد تا
ترسهایی در ذهن او نسبت به افغانستانیها جا بگیرد.
شگوفه در رشته روانشناسی تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل
کرده است و از چندین سال بدین سو در تهران زندگی میکند.
او معترف است که تا یکسال قبل نیز در مورد افغانستانیها،
همان نگاهی را داشته که در کودکی به خورد او داده شده بود.
یکسال قبل ،زمانی که شگوفه در اینستاگرام آهنگ یکی
از آوازخوانهای جوان افغانستانی را شنید و در پی آن با
شماری از افغانستانیها در اینستاگرام آشنا شد ،متوجه شد
که هموطنان آن موجودات ترسناک که از کودکیاش تا حاال
از آنان هراس داشت ،لباسهای آراسته بر تن دارند و در رفاه
زندگی میکنند .شگوفه میگوید که با دیدن افغانستانیها در
شبکههای اجتماعی و آنچه من از کودکی در مورد شان در ذهنم
داشتم دچار شکاف ذهنی و دوگانگی شدم .شگوفه حاال معتقد
است که تنها لباس و مسایل ظاهری است که تعیین میکند
به آدمها چگونه نگاه کنی ،چون یک ایرانی که دارای چنین
دیدگاهی است ،اگر به حاشیههای فقیرنشین تهران برود و با
یک تهرانی اصیل که فقیر و کارتن خواب است مواجه شود،
همان نگاه و برخوردی را با او خواهد داشت که با یک کارگر
ژندهپوش افغانستانی دارد.
نقش رسانههای ایرانی در سیاهنمایی علیه مهاجران
با این حال در میان بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی
در ایران که بیشتر در حال دامداری ،کشاورزی ،کارهای
ساختمانی و بقیه شغلهای شاقه هستند ،شمار زیادی از
نویسندهها ،فعاالن فرهنگی و شاعران نیز حضور دارند.
در همایشی که ساالنه به نام «دیدار شعرا با رهبر انقالب»
برگزار میشود ،هرساله یک یا دو شاعر از میان شاعران
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افغانستانی مقیم ایران نیز حضور دارند و معموالً مورد تشویق
رهبر جمهوری اسالمی قرار میگیرند.
سرور احمدی نویسنده و شاعر افغانستانی است که ساکن
ایران است و در دانشگاه شهید بهشتی در رشته ادبیات فارسی
تحصیل کرده است .احمدی میگوید که نگاه غالب در جامعه
ایرانی نسبت به مهاجران افغانستانی این است که اینها یک
جماعت بیسواد ،قاچاقچی ،آدم ُکش ،بچهدزد ،کثیف و همیشه
آواره هستند ،و رسانههای ایران در ایجاد چنین نگاه زشت و
تحقیرآمیز نقش برجستهای ایفا کردهاند .احمدی میافزاید که
رسانههای ایران برخی از جرم و جنایتهایی را که عامالن آن
مهاجران افغانستانی هستند با آب و تاب خاص و واژههای
هدفمند پوشش میدهند و ذهن مخاطب نیز این اتفاقات را
به عموم جامعه مهاجر تعمیم میدهد .این سیاهنمایی و بدبینی
ضمن اینکه طی سالهای اخیر و با وجود گسترش شبکههای
اجتماعی کاهش نیافته ،بلکه در اثر تنشهای دیپلماتیک میان
کابل و تهران و برخورد سیاسی جمهوری اسالمی با مهاجران
افزایش نیز یافته است.
احمدی که یک نویسنده و شاعر است و در برنامههای متعدد
ادبی و فرهنگی در ایران شرکت کرده ،میگوید که کارگر
افغانستانی فقط دغدغهی یافتن کار روزانه و نان شبانهاش
را دارد ،اما نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی اگر بخواهد
در ایران زندگی کند ،باید ُحسن نیت خود را نسبت به رژیم
ایران و دستگاه والیت فقیه نیز ثابت کند ،در غیر آن با موانع
زیادی از جمله اخراج اجباری مواجه خواهد شد .این در حالی
است که هیچ بستری به صورت رسمی برای کارهای فرهنگی
مهاجران افغانستانی در ایرن وجود ندارد .محمد کاظم کاظمی
از شاعران مشهور افغانستان که بیشتر از سه دهه است در ایران
زندگی میکند هنوز نمیتواند به نام خودش یک سیمکارت
بخرد و مطمئن نیست که تا یکسال دیگر در ایران میتواند
زندگی کند یا خیر.
احمدی از سرنوشت قنبرعلی تابش شاعر مشهور افغانستان یاد
میکند که در ترم سوم مقطع دکترا ،از دانشگاه عالمه اخراج
«حسن
شد و مسئوالن دانشگاه برایش گوشزد کرده بودند که ُ
نیت شما نسبت به جمهوری اسالمی ثابت نشده و باید برگردید
به کشورتان» .قنبرعلی تابش پس از سه دهه زندگی در ایران،
در حالی که با پول شخصیاش تحصیل میکرد ،در سال 20۱۳
از ایران اخراج شد.
با این حال به نظر میرسد که هیچ دریچهی امیدی برای بهبود
اوضاع مهاجران افغانستانی در ایران و تغییر نگاه جامعه میزبان
به این جماعت وجود ندارد .به باور احمدی ،تا زمانی که رژیم
حاکم در ایران ،به مهاجران افغانستانی نگاه ابزاری و پروژهای
داشته باشد ،نگاه تحقیرآمیز جامعه ایرانی به آنان تغییر نخواهد
کرد.

عکس از سایت دیدبان حقوق بشر

اجتماعی

مهاجرت با اعمال شاقه :سیاستهای متغیر و سرنوشت نامعلوم
آبان پرتویی
فعالدانشجویی

در حالی که بخش مهمی از سیاستهای وضع شده در ارتباط
با مهاجران و پناهندگان سراسر جهان ،در ارتباط با میزان
بهرهمندی و دسترسی این گروه به خدمات و حقوق شهروندی
است ،اما همچنان چالشهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
این چالشها در رابطه با برخی از کشورها و مناطق وضعیت
بغرنجتری به خود گرفته است و در برخی از آنها مهاجران
و پناهندگان از حقوق انسانی به مراتب پایینتری نسبت به
بقیه نقاط برخوردار هستند .این وضعیت به عوامل مختلفی
بستگی دارد که اغلب با سیاستهای خرد وکالن کشور متبوع
در ارتباط است.
بانک جهانی در سال  20۱۸کشور ایران را به عنوان دومین
کشور مهاجرپذیر در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی
کرد .اکثر مهاجران به ایران را اتباع کشورهای خارجی به ویژه
افغانستان ،پاکستان و عراق تشکیل میدهند که در پی جنگ و
مشکالت معیشتی پا به این کشور گذاشتهاند .در این میان اتباع
افغانستان بیشترین تعداد مهاجر را در ایران دارند که هدف
بسیاری از این افراد از مهاجرت ،اشتغال و تامین معیشت
خانواده است.
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طبق برآوردها ،حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی در ایران
زندگی میکنند .از این تعداد یک میلیون نفر به صورت قانونی
در ایران در حال زندگی هستند .بقیهی آنها که بهصورت
غیرقانونی در ایران زندگی میکنند نیز شاغلاند و به علت
نداشتن کارت و حساب بانکی ،هر ماه حقوق خود را به شکل
نقدی دریافت میکنند و روزگار میگذرانند.
آنچه که از روی دادهها و اطالعات موجود در ارتباط با این
گروه از مهاجران وجود دارد این است که حضور آنها در ایران
از بدو انقالب اسالمی ایران تا االن با سیاستها و تغییرات
مختلفی همراه بوده است که بعد از چهل سال همچنان زندگی
آنها را تحت شعاع قرار میدهد.
در بسیاری از خانوادههای مهاجر افغانستانی میتوان سه نسل
از این مهاجران را مشاهده کرد که اغلب نسل سوم آنها
در ایران متولد شده و رشد یافتهاند و در بسیاری از موارد
با فرهنگ ایرانی بیش از فرهنگ پدری خود درآمیختهاند.
با وجود این درآمیختگی و سکونت طوالنی مدت در ایران،
آنها همچنان با محدودیتهای یک مهاجر تازهوارد روبرو
هستند .این محدودیتها گسترهی وسیعی از حقوق شهروندی
را دربرمیگیرد .از محدودیت در شغل ،تحصیل ،انتخاب محل
اقامت ،سفر و ازدواج گرفته تا محدودیت در بیمه ،حساب
بانکی ،امکانات ارتباطی ،مالکیت مسکن و خودرو ،محدودیت
در رانندگی و بسیاری از محدودیتهای ریز و درشت دیگر.

چالشهای تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه
از میان دانشآموزان اتباع غیرایرانی ،حدود  ۹۹درصد از این
جمعیت را کودکان افغانستانی تشکیل میدهند که تعدادشان
حدود چهارصد هزار نفر است .طی سالهای متمادی کودکان
مهاجر و افغانستانی از حق تحصیل برخوردار نبودند تا این که
در سالهای اخیر سیاستهای مربوط به مهاجران تغییر کرد.
مث ًال ممنوعیت ثبتنام کودکان اتباعی که حضور غیرقانونی در
ایران دارند و از اوراق هویتی و اقامتی معتبر برخوردار نیستند
از طریق صدور «کارت ویژه حمایت تحصیلی» تا حدودی
مرتفع شده است .اما فرایند صدور آن مانند صدور سایر مدارک
هویتی به پروسهای وقتگیر و کسلکننده بدل شده است .در
واقع پروسهی امور اداری برای مهاجران اغلب بسیار طوالنی
و دشوار است و باعث میشود بسیاری از آنها از پیگیری
حقوق خود کوتاه بیایند و از فرستادن فرزندانشان به مدرسه
انصراف دهند .مشکل این جاست که این کارتهای ویژه
حمایت تحصیلی نیز همچون سایر مدارک اقامتی ،یک تاریخ
انقضای مشخصی دارند و الزم است که دوباره تمدید شوند.
از سویی دیگر ،این کارتها تنها در محدودهی همان منطقهی
محل صدور ،از اعتبار برخوردارند و مهاجران افغانستانی تنها
در همان محدوده میتوانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.
مشکالتی که دانشآموزان مهاجر به خصوص مهاجران
افغانستانی در ایران دارند نیز متعدد است .بخشی از آن
مربوط به نگاه کلی جامعه به این قشر از مهاجران است که
باعث میشود برخی از مدیران مدرسهها علیرغم وجود قانون
مشخص دال بر داشتن حق تحصیل دانشآموز ،از پذیرفتن او
در مدرسه به بهانههای مختلفی چون نارضایتی والدین دیگر
دانشآموزان یا زیاد بودن سن دانشآموز برای تحصیل در
مقطع مورد نظر ،از پذیرش آنها سر باز میزنند .حتی در
مواردی دیده شده است که اهالی محل پادرمیانی کردهاند تا
مدیر را متقاعد کنند که دانشآموز را در مدرسه بپذیرد.
مشکل دیگری که دانشآموزان ایرانی نیز با آن روبرو هستند
رایگان نبودن مدارس است .برخالف این ادعا که مدارس
رایگان هستند ،بسیاری از آنها اقدام به جمعآوری پول از
سوی دانشآموزان به بهانهی هزینهی ثبتنام ،پرداخت شهریه
و هزینههای کمک به مدرسه میکنند .این مساله از این جهت
در رابطه با مهاجران اهمیت دارد که اغلب خانوادههای کارگر
و فقیر هستند و توانایی تامین مخارج مدرسهی فرزندان خود
را ندارند .بسیاری از فرزندان مهاجر در مصاحبههای مختلف
اذعان کردهاند که ناچار هستند همراه تحصیل ،کار کنند تا
بتوانند درس بخوانند.
مسالهی دیگر محدودیت انتخاب رشته برای دانشآموزان و
دانشجویان است .بر این اساس ثبتنام دانشآموزان اتباع
خارجی در هنرستآنهای فنی و حرفهای و کارودانش با رعایت
سهمیه پنج تا بیست درصدی و تنها در رشتههای خاص مجاز
دانسته شده است .گفته میشود که این محدودیتها با هدف

حفظ موقعیت شغلی برای ایرانیان انجام میشود که بسیاری از
مهاجران را برای دنبال کردن رشتهی موردنظر خود با ناکامی
روبرو میکند.
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محدودیت در برخورداری از خدمات الکترونیکی بانکی
در زمینهی امور بانکی و مالی مهاجران ،ما با تغییر مداوم
سیاستها در طول زمان رو برو بودهایم به طوری که ثابت
نبودن قوانین و سلیقهای برخورد کردن متولیان امر تبدیل به
مشکل مهمی در زندگی مهاجران شده است .این مساله در حال
حاضر حاصل سیاست نامناسب بانک مرکزی است که نه تنها
شامل مهاجران غیرقانونی میشود بلکه حتی به مهاجران قانونی
هم امکان استفاده از خدمات بانکی الکترونیک را نمیدهد و گاه
و بیگاه بدون دلیل مشخصی کارت عابر بانک آنها را قطع
میکند .این قطع کردن گاه و بیگاه کارتها در بزنگاههای
دشواری چون زمان بیماری ،زمان خرید و سفر افراد را غافلگیر
میکند و اص ًال معلوم نیست آنها در این بزنگاههای دشوار
چطور باید تصمیم بگیرند و چه بکنند.
با این که مهاجران افغانستانی در ایران مشارکت اقتصادی
باالیی دارند اما محدودیتهای آنها در زمینهی امور بانکی
کار را برایشان سخت کرده است .این در حالی است که آنها
ناچارند به معیشت خانوادههای خود کمک کنند و کمکهای
مالی خود را به نحوی برایشان ارسال کنند اما به خدمات
بانکی رایج که خود یکی از واضحترین الزامات زندگی شهری
است که هر شهروندی در جهان میبایست از آن برخوردار
باشد دسترسی ندارند.
این در حالی است که قوانین موجود در کشورها ،به آنها
اجازهی افتتاح حساب بانکی را میدهد اما خدمات الکترونیکی
چون داشتن کارت بانکی ،رمز دوم برای کارهای اینترنتی (به
علت نداشتن شماره ملی) و داشتن دستگاه  posرا به آنها
نمیدهد.
از آن جایی که فضای آنالین برای انجام امور روزمره روز
به روز در حال گسترش و ترویج است و انجام اموری مانند
پرداخت قبوض ،عملیات ساده بانکی و حتی کوچکترین
خریدهای روزمره افراد با استفاده از اپلیکیشنها و نرمافزارها
صورت میگیرد روال زندگی این افراد دچار اختالل شدیدی
شده است.
عالوه بر این ،مشکالت نداشتن حساب بانکی یا کارت بانکی
الکترونیک ،خود باعث پیامدهای منفی دیگری برای مهاجران
شده است .همان طور که گفته شد بسیاری از این مهاجران
کارگر هستند و ناچارند دستمزد خود را به صورت پول نقد
دریافت کنند .با توجه به افزایش ناامنی اجتماعی خصوص ًا در
حاشیهی شهرهای بزرگ که مهاجران اغلب در آنجا سکونت
دارند ،زورگیران با فرض احتمال همراه داشتن پول نقد
توسط مهاجران ،آنها را به عنوان طعمه زیرنظر میگیرند .در
مواردی نیز مهاجران برای حفظ امنیت خود ترجیح میدهند که

دستمزدشان چند ماه نزد صاحبکار باقی بماند تا سر فرصت
مبلغ مورد نظر را برای خانوادههای خود به صورت یکجا
ارسال کنند .اما گاهی پیش آمده که کارفرما در امانت خیانت
کرده و دست این کارگران نیز به جایی بند نبوده است.
مسالهی دیگر این است که در بیشتر موارد افراد مجبورند به
دوستان ایرانی خود بدون هیچ ضمانتی اعتماد کنند و از شماره
حساب یا کارت بانکی آنها استفاده نمایند که چندان برای
آنها امن به نظر نمیرسد .عالوه بر این ،برخی از شهروندان
ایرانی از این فرصت استفاده کرده و اقدام به کرایهی کارت
بانک خود به مهاجران میکنند و در ازای آن درصدی از گردش
حساب آنها را به عنوان اجرت برمیدارند.
محدودیت در مالکیت و صدور گواهینامه رانندگی
مشکالت ناشی از نداشتن حق مالکیت خود نیز داستان هزار
و یک شب است .این مساله تنها شامل مهاجران غیرقانونی
نمیشود بلکه مهاجران قانونی نیز دچارش هستند .در واقع فقط
مهاجرانی که پاسپورت دارند آن هم در شرایط خیلی خاص
و در مواردی محدود میتوانند ملک یا اموالی را به نام خود
کنند .به عنوان مثال فردی که سی سال در ایران زندگی کرده
است همچنان به عنوان شهروند ایرانی شناخته نمیشود و حق
داشتن منزلی از خود و یا جواز کسب برای شغلش را ندارد.
این در حالی است که برای بسیاری از مهاجران حتی تهیه یک
سیمکارت تلفن همراه نیز ممنوع است.
بنابراین تنها راهی که برای این گروه افراد باقی مانده دور زدن
قانون و کمک گرفتن از دوستان یا کارچاقکنهای ایرانی
است .در حقیقت بسیاری از سیمکارتها و کارتهای بانکی
و سندهای خانه و امثال اینها که در دست این مهاجران است
متعلق به شخص خودشان نیست و به نام یک شهروند ایرانی
است .در بسیاری از موارد افراد به جای داشتن یک سند رسمی
برای ملکی که میخرند از سندغیررسمی (قولنامهای) استفاده
میکنند که در نهایت همچنان مالکیت آنها را قطعی نمیکند.
در مورد داشتن وسایل نقلیه نیز مشکالت به همین صورت
است .تعداد قابل توجهی از این مهاجران افرادی هستند که
با وسایل نقلیهای چون نیسان و وانت کار میکنند و امرار
معاششان به این وسایل بستگی دارد .اما عم ًال امکان داشتن
گواهینامهی رانندگی و یا سند خودرو را ندارند .این موضوع
باعث شده است که بسیاری از آنها باز هم به دوستان ایرانی
خود روی بیاورند .کاری که در بسیاری از موارد مهاجران
را گرفتار کرده است .مث ًال به خاطر یک خالفی ،ماشین به
پارکینگ رفته و به علت عدم حضور صاحب سند ،دست مهاجر
به جایی بند نبوده است.
ازدواجهای غیرقانونی و افزایش کودکان بیهویت
از زمان افزایش ورود مهاجران افغانستان به ایران ،خصوصا
در دوران حملهی ارتش سرخ به افغانستان و حکومت طالبان
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تا همین حاال ،عدهی زیادی از زنان ایرانی با مردان افغانستانی
ازدواج کردهاند و حاصل این ازدواج اغلب چند فرزند بدون
شناسنامه و هویت مشخص بوده است .دولت ایران هم این
ازدواجها را به دلیل این که مهاجر غیرقانونی به حساب میآمد
و این ازدواجها فاقد اخذ پروانهی مخصوص بود به رسمیت
نمیشناخت .از آن جایی که تابعیت در ایران تنها از طریق
ِ
فرزند بدون تابعیت در
شوهر قابل احراز است ،تعداد بسیاری
این کشور متولد شدند.
سیاستهای دولت ایران در قبال اعطای تابعیت به مهاجران
قانونی نیز در طول سالها بسیار تغییر کرده است .از بدو روی
کار آمدن جمهوری اسالمی و سیاست درهای باز ،دوران جنگ
و دادن شناسنامه به فرزندان زنان ایرانی تا پس از آن و تغییر
سیاست درهای باز به بسته و عدم اعطای شناسنامه به کودکان
آنها.
طبق آن چه که مقامات وزارت کشور تخمین زده بودند حدود
پانزده هزار زن ایرانی با مردان افغانستانی ازدواج کردهاند ،که
بعد از سرشماری معلوم شد که دستکم بیست و شش هزار زن
ایرانی دارای شوهران افغانستانی هستند .در حالی که به نظر
میرسد که آمار واقعی بسیار بیشتر از آن چه که گفته میشود
باشد .این تعداد آن قدر اهمیت دارد که دولت بیش از پیش
فکری به حال این اتفاق بکند.
مساله این است که اخذ پروانهی ازدواج منوط به قانونی بودن
مهاجران بوده است و از آن جایی که مهاجران اغلب قانونی
نبودهاند ،دولت نیز خواهان این بوده است که اتباع این کشورها
را به هیچ وجه خودی به حساب نیاورد .این مساله خود را در
قالب قانون دولت ایران نشان داده است که تابعیت شوهر را بر
همسر ایرانی تحمیل میکند و با این نگرش ،زنان ایرانی را نه
تنها از حق شهروندی خود در کشور خودشان محروم کرده است
بلکه فرزندان آنها را نیز ایرانی نمیداند .بر این اساس ورود
غیرمجاز اتباع دیگر کشورها به ایران و ازدواجهای غیرقانونی
آنها با زنان ایرانی هم باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده و
از طرف دیگر ،به علت عدم ارتباط آنان با کشور اولیه ،امکان
اخذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای فرزندان ناشی از این
ازدواجها جز در موارد معدود و به خصوصی فراهم نمیشود.
نتیجه این سیاست ،نداشتن شناسنامه برای این کودکان است
که امکان تحصیل در مدارس ایران و حق کار و باقی حقوق
شهروندی را از آنها سلب میکند.
بنابراین باز هم مهاجران برای تداوم حیات مجبور شدند به
افرادی متوسل شوند که برای فرزندان و شوهران زنان ایرانی
شناسنامهی ایرانی جعل و تهیه کنند.
پیامد این وضع و نادیده گرفتن مسائل مهاجران و همچنین
محروم نمودن آنها از حقوق اولیه شهروندی و وجود فرزندان
بدون شناسنامه است که در این کشور متولد شدهاند ،رشد
کردهاند و قرار است سالهای متمادی در این مملکت با هویت
دوپارهی و مبهم خود زندگی کنند.

گفتگو
صالحنیکبخت؛
افغانستانیها کمتر از ایرانیها مرتکب جرم میشوند

گفتگو از سیامک مالمحمدی
در این شمارهی خط صلح ،در خصوص وضعیت مهاجران
حاضر در ایران خصوصا اتباع افغانستانی و الزامات حقوقی
ایران در قبال آنها با صالح نیکبخت حقوقدان ،وکیل
مدافع و فعال حقوق بشر گفتگو کردیم .وی ضمن تاکید
بر لزوم در پیش گرفتن شیوهی انسانی معتقد است که هم
به لحاظ حقوقی و هم با توجه به وضعیت کشور ،ایران
ملزم به پذیرش سیل مهاجران نیست .متن این گفتگو در
ادامه میآید:
در نظام حقوقی جمهوری اسالمی اتباع بیگانه به چه
کسانی اطالق میشود؟

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،مرداد ۱۳۹۹
شماره ۱۱۱

30

اتباع بیگانه به کسانی گفته میشود که دارای تابعیتی غیر
ایرانی باشند و چنانچه افرادی که به دالیل مختف به تابعیت
ایران پذیرفته شوند ،مصوب قانون مدنی ایران در بعضی
از مشاغل پذیرفته نمیشوند از جمله نمیتوانند قاضی
دادگستری باشند یا در سمت دیپلماتیک در آن کشور
(ایران) قرار بگیرند و در صورتی که به تابعیت ایران
پذیرفته شوند از سایر حقوق برخوردارند طبق مواردی
که طبق قانون از آن مستثنی شدهاند .در حال حاضر تمام
کسانی که در ایران هستند و هنوز تابعیت ایران را ندارند،
خواه افغانستانی ،خواه عراقی ،خواه لبنانی و یا یمنی و دارای
هر ملیت و یا مذهبی که باشند ،بیگانه تلقی میشوند البته
در میان این بیگانگان هم تبعیضاتی قائل میشوند .برای
مثال کسانی که دارای برخی نزدیکیهای فکری ،دینی و
مذهبی به اکثریت مردم ایران داشته باشند ،امتیازاتی برای
آنان قائل میشوند.
دولت ایران به لحاظ بینالمللی ملزم به پذیرش
پناهندگان است یا این تصمیمی است انسان دوستانه؟

به نظر میرسد که افکار عمومی ایران خصوصا در فضای
مجازی و یا کسانی که از مخالفان سیاسی جمهوری
اسالمی هستند ،در برخورد با مسائل حقوقی و قضایی از
نوع ماورای قانون برخورد میکنند .قوانین تمام کشورهای
دنیا در خصوص پذیرش آوارگان و یا افراد دیگری از
کشورهای مختلف از نوع رفتار انسان دوستانه است نه
اینکه اجباری داشته باشند به اینکه این مهاجران و آوارگان
را حتما باید به تابعیت خودشان بپذیرند .البته این موضوع
وجود دارد که غالبا این گونه برخوردهای ماورای قانون
و مقررات بینالمللی ،عمال حقوقی را برای افراد ایجاد
میکنند که تصور میکنند آنها دارای این حقوق هستند
در حالی که این طور نیست .در زمانی که افغانستان و یا
عراق درگیر جنگ بودند ،بعضی از مردم آن کشورها به
عنوان آواره به کشور ما میآمدند و این آوارگان از لحاظ
مقررات بینالمللی و همچنین از لحاظ خواستهایی که خود
مردم کشور داشتند ،قابل احترام و کمک بوده اند .چنانچه
میدانیم در آواره شدن مردم عراق و سالهای اوایل دهه
 ۹0و همچنین پیش از آن که میان ایران و عراق جنگ
بود ،عده زیادی در جنوب ایران پناهنده شده بودند و اینها
مورد استقبال قرار گرفتند .همچنین در مورد افغانستانیها
در جریان جنگ و اشغال کشور افغانستان به وسیله اتحاد
جماهیر شوروی .ولی بعد از آن اگر چنانچه افغانستانیها یا
عراقیها و یا هر ملیت دیگری وارد خاک ایران شوند به نظر
من دولت ایران نباید از سفره کشور ما برای آنها استفاده
کند و به بعضی از آنان کمکها و مساعدتهای بیشتر و
برخی دیگر را براند .برای همهی اینها باید یک موضع
وجود داشته باشد و آن موضع آن است که چنانچه این افراد
را به عنوان مهاجر و یا پناهنده که البته عنوان پناهنده شدن
در این شرایط امکانپذیر نیست برای ایران ،میپذیرد باید
با آنها به صورت یکسان برخورد کند و افرادی که دارای
عقاید خاصی هستند با افراد دیگر تابع همان کشورها نباید
بین آنان تبعیض قائل شوند هرچند برای ایران در نهایت
هیچ الزامی به پذیرش مهاجران کشورهای همسایه نیست،
همانطور که در مورد همین مهاجرانی که در حال حاضر از
کشورهای شمال آفریقا یا خاورمیانه یا افعانستان و شرق
آسیا به اروپا ،آمریکا و یا به جاهای دیگر مهاجرت میکنند
آن کشورها هیچ الزامی که آنها را به عنوان پناهنده یا مهاجر
بپذیرند ،ندارند .در مورد افرادی که از لحاظ سیاسی تحت
تعقیب این کشورها هستند در این گونه شرایط و برای این
افراد باید کشورهای دیگر در چهارچوب مقررات بینالمللی
صلیب سرخ و در قالب پذیرش آوارگان و پناهندگان باید
به آنها کمک شود اما نه به این صورت که سیلوار مهاجران
به سمت کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران یا سایر
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کشورهایی که در غرب هستند و اروپا و آمریکا مهاجرت
بکنند و الزامی برای پذیرش داشته باشند چرا که خواه ناخواه
این مهاجران برای اقتصاد آن کشورها مسئله ساز خواهند
بود و ضرورتا نمیتوانند کمکهایی در حد این که دائم
آنها را نگهداری بکنند و یا کمک مالی به آنها بکنند .و
از طرف دیگر هم چون در این گونه کشورها برنامهریزی
وجود دارد و اقتصاد کشورها تابع شرایط بحران هستند،
نمیتوانند در آن واحد برای جمعیت چند ده هزار و چند صد
هزار نفری کار فراهم بکنند و به این ترتیب سیل مهاجرتها
به این شکل که وجود دارد برای اقتصاد کشور مهاجرپذیر
اشکال ایجاد میکند .این است که ما باید در تحلیلهایمان
به مسائل قانونی و همچنین به آن چیزی که عرف بینالمللی
است توجه کنیم وگرنه این که ما بگوییم ایرانیان االن در
شرایط کرونایی قرار گرفتند و عدهای دیگر از این سو
استفاده کردند و باید به اینها حتما به عنوان پناهنده و یا
مهاجر باید تابعیت داده شود ،حتی اقامت اجازهی دائم یا
اقامت موقت چند ماه و چند سال داده شود ،این امری غیر
واقعی و در توان هیچ کشوری نیست زیرا باید آن کشورها
پذیرش مهاجران را همراه بکنند با فراهم کردن یک سری
حقوق و امکانات برای آنان و اگر این را فراهم بکنند عمال
خودشان دچار مشکالت اقتصادی میشوند .این است که این
گونه برداشتها و اقداماتی که حتی به نام مسائل حقوق بشر
و انسان دوستانه مطرح میشود موضوعی است که واقعیات
را با خواستها و احساسات انسانی در هم میآمیزد و این
گونه موضوعات حتی اگر مانند کشور آلمان هم آن تعداد
مهاجر را بپذیرد عمال در نهایت ایجاد مشکل میکند و آن
کشور را مجبور میکند از تصمیم خود یا سیاستهایش
عقبنشینی کند .مسئله مهاجرت گسترده باید در این ابعاد
نیز مورد بررسی و امکانسنجی قرار گیرد.
علت سختگیریهای قانونیای که زندگی روزمره
و معیشت مهاجران را نیز به شدت تحت تاثیر قرار
میدهد ،چیست؟
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در مورد مهاجرین افغانستانی و همچنین مهاجرین عراقی،
به ویژه اگر از جنوب عراق آمده باشند ،دولت ایران یک
سیاست درهای باز در خصوص بعضی از آنها که به نوعی
میخواهند آنها را در چهارچوب جامعه ایران به عنوان
یک کشور میزبان هضم بکند و قبول بکند .ولی در مورد
دیگرانی که این وضعیت را نمیپذیرند یا شناختی از آنها
وجود ندارد و تصور میشود که اگر آنها بیایند ممکن است
در نهایت عالئق نزدیک به طالبان یا احزاب غیر مقبول
جمهوری اسالمی داشته باشند ،عمال سیاست سخت گیرانهای

را در پیش میگیرد ولی این کار در حقیقت ایجاد این اشکال
را میکند طوری که از یک طرف به نوعی آمدنشان به ایران
را تحمل کرده ،و از طرف دیگر آن امکانات اندکی که باید
برای ماندن آنها در ایران باشد ،فراهم نمیشود .مسئله در حد
همین موضوعاتی است که شما گفتید .فرض کنید برای این
مهاجران حساب بانکی باز نمیکند .کارت بانکی نمیدهد.
یا این که در برخورد با آنها به صورت تبعیض آمیز رفتار
میشود .اینها همه اتفاق میافتد .اما در اصل واقعیت این
است که غالب این مهاجران که به ایران میآیند ،حق ورود
به ایران را ندارند .از معابر و مرزها به صورت غیرقانونی
وارد کشور میشوند .و وقتی وارد میشوند من متاسفم این را
بگویم ،در ایران چه از جانب حکومت و چه از جانب مردم،
با آنها رفتار انسانیای نمیشود .غالبا در کار کردن ،در
رفتار کردن ،با این مهاجران به صورت برده رفتار میشود.
و مقامات حکومتی هم همین نوع برخوردها را دارند .من
در مورد این برخوردی که در روزهای اول سال جاری با
مهاجران افغانستانی در مرز ایران و افغانستان شده بود،
صراحتا اعالم نظر کردم .این گونه رفتارهای خشونتآمیز و
آنها را ُهل دادن ،و اینکه حالت ارعاب و وحشت را برای
آنها فراهم بکنند اینها موضوعی نیست که از نظر انسانی
قابل قبول باشد.
اما از طرف دیگر بین ایران و بعضی از این کشورها مرزی
وجود ندارد .آن هم نه از جانب ایران به تنهایی یا از جانب
آن کشورها به تنهایی ،بلکه از جانب هر دو کشور مرزی
وجود ندارد .اینها در موقعی که وارد خاک ایران میشوند،
مسامحه میکنند و به نوعی میپذیرند ،ولی وقتی که وارد
میشوند ،در بیرون کردن و یا بازگرداندن آنها ،شیوههای
رفتار انسانی را رعایت نمیکنند .و از طرف دیگر هم کشور
ایران این را مطرح میکند که مجبور نیست به همه افرادی
که وارد خاک ایران میشوند حتما امکاناتی از قبیل داشتن
حساب بانکی ،یا کارت بانکی یا اینکه اساسا وارد مدرسه
شدن بچههای اینها را بپذیرد .با این حال من این موضوع
را مطرح میکنم .اشکال اساسی این است که موضوع را
به جای این که علمی برخورد بکنند ،احساسی برخورد
میکنند .یعنی ما اگر معتقد باشیم دو سه میلیون نفر مهاجر
داریم .البته این تعداد نیستند .تعدادی از افغانستانیها را به
خارج از ایران فرستادهاند .ما بگوییم که در ایران به همه
مهاجران اجازه اقامت داده بشود ،بهشان اجازه کار داده
بشود ،به فرزندانشان اجازه تحصیل در ایران داده بشود و
غیره و ذالک ،این نوعی برخورد احساسی است .برخورد
علمی نیست .هیچ کشوری این کار را نمیکند .شما اگر به
عنوان مهاجر ایرانی به کشورهای غربی و غیرغربی بروید
که به هر حال حقوق بشر را تا حدودی رعایت میکنند،
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آنجا هم تا زمانی که شما تابعیت یا اقامت آن کشورها را
نداشته باشید ،به شما اجازه کار نمیدهند .در یک اردوگاهی
شما را نگهداری میکند .زن و بچه هم اگر همراه شما باشد،
اجازه تحصیل و کار به خانواده شما را نمیدهند .تا زمانی
که وضعیت روشن بشود و تثبیت بشود .امیدوارم دوستان
این را حمل بر این نکنند که من از کسی دفاع میکنم.
من از کسی دفاع نمیکنم .من از قانون و حقوق انسانی
دفاع میکنم .وقتی که افراد به خارج از ایران میروند ،همه
تکالیف و تعهدات را برای حکومت ایران قائل میشوند.
حکومت ایران با تمام رفتار غیرانسانی و غیرقانونی که با
افراد و اشخاص هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور
دارد ،مسئول این کارها نیست .مسئول فراهم کردن کار یا
اجازه کار برای تمام مهاجرین نیست .چون همین االن و در
حال حاضر بیش از چهل درصد مردم ایران بیکار هستند .به
جرات میتوانم بگویم بیش از چهل درصد نیروی کار ایران،
بیکارند .نه تنها در شرایط کرونایی ،بلکه در شرایط عادی
هم این وضعیت حداقل به بیست درصد میرسد .بیکاری
پنهانی که در ایران وجود دارد ،دستفروشی کردن ،داللی
کردن و از این طرق برای مردم درآمد ایجاد کردن کار
نیست .خب معلوم است که اگر کار واقعی وجود داشت
که بر مبنای آن فرد کارگر آیندهای داشته باشد سرنوشت
مشخصی در ایران داشته باشد ،قطعا وضعیت طور دیگری
میبود .این کارها که مثال زدم اساسا کار نیستند چون نه
بیمه دارد و نه محافظت و حمایتی از آنها و خانوادهشان
میشود .حال ما در شرایط بیاییم و بگوییم دولت ایران
باید تمام مهاجران افغانستانی ،مهاجران عراقی و مهاجران
جاهای دیگر را بپذیرد ،این در واقع قوز باال قوز کردن
وضعیت است .ما باید اگر حرفی میزنیم ،در چهارچوب
مقررات و ضوابط قانونی و حداقل آن عرفی که از نظر
بینالمللی پذیرفته شده است ،باشد .جمهوری اسالمی ایران
در حال حاضر در داخل سرکوب میکند و از لحاظ کار بین
خود مردم ایران تبعیض قائل میشود .ده درصد مردم ایران
حداقل اهل تسنن هستند .این اهل تسنن از ده درصد حقوقی
که باید داشته باشند هم برخوردار نیستند .تبعیض وجود
دارد .در ایران برای ایرانیانی که دگراندیش هستند ،افکار
سوسیالیستی دارند یا افکار مخالف دارند هم تبعیض قائل
میشوند .در خود همین حوزه علمیه قم که بین طالب و علما
با کسانی که با حاکمیت حتی صرفا مخالفت ذهنی دارند هم
تبعیض اعمال میشود .خب حاال ما در این شرایط بگوییم
که چرا برای چند میلیون دیگر هم ایجاد شغل نمیشود؟
البته ما محکوم میکنیم آن اقداماتی که ضد حقوق انسانی
است .اما این الزامات را چون جنبه قانونی ندارد نمیتوانیم
به موضوع ربط بدهیم .چون در قانون ایران و در قانون همه

کشورها ،آن کشور ملزم است برای تمامی افراد تابع آن
کشور زندگی شرافتمندانه فراهم بکند .ملزم نیست که برای
سایر مهاجرانی که میآیند کار فراهم بکند ،به آنها امکانات
کار بدهد یا اصال تابعیت بدهد.

آیا با توجه به درصد جمعیتی جامعه مهاجر در ایران
بیشتر از شهروندان ایرانی مرتکب اعمال مجرمانه
میشوند؟

یعنی به نظر شما باید با دیدگاهی واقعگرایانه با در
نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور میزبان در مورد
وضعیت پناهجوها و مهاجران حاضر در آن کشور اظهار
نظر کرد؟
کشور انگلیس که یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپا
است ،آیا اقدامات الزم برای پناهجوها و مهاجران را انجام
میدهد ،مثال در نسبت به کشور ایتالیا که فقیرتر از انگلیس
است ،آیا کشور انگلیس امکانات بهتری در اختیار پناهجوها
قرار میدهد؟ آیا اگر من بروم آنجا و بگویم در ایران یک
فعال مدنی بوم به من اجازه ورود میدهند؟ نه مسلما .منتها
ما در این مواقع همه چیز کشورهای دیگر را خوب میدانیم
و همه چیز کشورهای خاورمیانه مثل ایران و عراق و  ...را
بد .این گونه رفتارها مانند افرادی است که حقوق یا اقتصاد
خواندهاند ولی نه در این مسئله کارشناساند و نه در مسائل
دیگر ،و در مورد همه مسائل کشور اطهار نظر میکنند ،ما
عمال در این مخمصه قرار گرفتیم .ببینید همه حق دارند با
حکومت ایران مخالف باشند ،من هم با بسیاری از کارهایی
که در این کشور انجام میشود مخالف هستم ،ولی این دلیل
نمیشود که مدعی بشوم وقتی سه میلیون مهاجر افغانستانی
در ایران هستند باید برای همه آنها کار فراهم شود ،یا این
که برای همهی این افراد کارت بانکی صادر شود .باید گفت
که با توجه به شرایط کشور چنین امکانی وجود ندارد.
با این حال باید بر این نکته هم تاکید بکنم که از نظر من
نسبتهای ناروایی که به مهاجران افغانستانی داده میشود
کامال غلط است ،اما باید یادمان باشد که بسیاری از
افغانستانیها در ایران مرتکب جرم و جنایت میشوند ،هم در
رابطه با خودشان و هم در رابطه با شهروندان کشور میزبان.
ممکن است سرقت بکنند یا دست به اعمال خشونتآمیز
بزنند ،یا طی درگیریهایی با خودشان مرتکب قتل میشوند.
من پروندههای زیادی به عنوان وکیل تسخیری مهاجران
افغانستانی در دست دارم ،این یعنی اینکه این مهاجران
در ایران مرتکب جرم میشوند و حکومت ناچار است با
آنها مقابله بکند .برای این کار حکومت باید دادگاه تشکیل
بدهد ،برای او وکیل بگیرد و کلی مقدمات دیگر را فراهم
بکند .وقتی کسی را به حبس میفرستند باید هزینه خوراک
و جای خواب و حداقلهای بهداشتی را برای او فراهم بکنند
و این مشکلساز است.

باید تاکید کنم که میزان جرمهای ارتکابی توسط
افغانستانیها در ایران نسبت به جمعیتشان کمتر از میزان
جرمهایی است که توسط شهروندان ایرانی انجام میگیرد.
اما ایرانیها این مساله را یک کالغ چهل کالغ میکنند و اگر
یک افغانستانی به خاطر سرقت یا تجاوز و قتل بازداشت
شود ،این مساله را در بوق و کرنا میکنند.
به عنوان مثال ،در میان ایرانیها مردم کردستان از همه
کمتر مرتکب جرم میشود ،این را بر اساس آمارهای خود
حکومت عرض میکنم .اما وقتی که یک ُکرد مرتکب جرم
میشود دستگاه پروپاگاندای حکومتی مدام او را به عنوان
یک ُکرد یا عرب خطاب قرار میدهد ،اما هیچ وقت کسی
را به عنوان یک مجرم فارس یا ایرانی ،بدنام نمیکنند .این
یک کالغ چهل کالغ کردنها در جامعه ایرانی وجود دارد.
و در پایان باید متذکر شوم که ایجاد فضای گفتگو و بحث
به شرطی قابل قبول است که افراد کارشناس و متخصص
در آن اظهار نظر کنند .نباید وارد حیطههایی شویم که در
صالحیت ما نیست .چون در غیر این صورت حتی خود
حکومت هم از نارساییها در استدالل و بیان استفاده میکند.
مثال در مورد حضور مهاجران افغانستانی در ایران ،حکومت
میتواند ادعا کند که من دخل و خرجم با هم نمیخواند و
امکان رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستانی را ندارم.
سرنوشت الیحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل
از مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردهاند
برای مهاجران مسئلهای مهم و حیاتیست .آیا این الیحه
اجرایی خواهد شد؟

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،مرداد ۱۳۹۹
شماره ۱۱۱

33

این قانون به تصویب هم رسیده و موظف به اجرای آن
هستند و شامل فرزندان همه زنان ایرانی که با مردان خارجی
ازدواج کردهاند میشود .بر اساس این قانون باید برای همه
آنها شناسنامه صادر شده و از امکاناتی که به یک ایرانی
اختصاص داده میشود بهرهمند شوند .اما متاسفانه اجرای این
قانون در گیرودار قوانین اداری ایران و سنگاندازی عدهای
مخالف به تعویق افتاده و از نظر من عدم اجرای آن محکوم
است.
با تشکر از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

زنان
زنان افغانستانی در ایران؛
در منگنه قوانین زنستیز ایران و کابوس طالبان
الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

جهان در قرن بیست و یکم به طور فزایندهای شاهد آن است
که انسانها خواسته و یا با تحمیل شرایط ناخواسته وطنشان
را ترک میکنند .بر اساس پروژهی تحقیقی که بنیاد جمعیت
و توسعه برلین در سال  20۱۹منتشر کرد حدود ده درصد
از جمعیت جهان تمایل دارند تا وطنشان را ترک کرده و
در جای دیگری مستقر شوند .تعمیق شکاف فقر و ثروت در
کشورهای جهان و همچنین تعمیق شکاف بین آن چه اصطالح ًا
کشورهای شمال و جنوب گفته میشوند ،ناامنی محیط زیست،
جنگها ،عدم امنیت اجتماعی و سیاسی و دالیل دیگر سبب
شده که امروز  70.۸میلیون نفر در جهان خانه و کاشانهی خود
را اختیاری و یا بر اثر فشارهای وارده از جانب دولتها ،ترک
کنند .از این تعداد در پایان سال  20۱۸سی میلیون پناهجو
بودند که نیمی از آنان را افراد زیر  ۱۸سال یعنی کودکان
تشکیل میدهند .از این رو اگر جمعیت زنان پناهجو را به
کودکان بیفزاییم  70الی  75درصد پناهجویان جهان را زنان و
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کودکان تشکیل میدهند.
 ۸0درصد پناهجویان در کشورهای مجاور خود زندگی
میکنند .ایران پس از پاکستان بیشترین تعداد افغانستانیها را
داشته و بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق پناهندگان
یک و نیم تا دو میلیون افغانستانی در ایران بهسر میبرند اما
وزیر خارجه افغانستان در خرداد  ۹7این تعداد را دو میلیون و
 400هزار نفر برآورد کرده که بیش از یک میلیون آنها «فاقد
هر گونه مدرک قانونی و هویت فردی» هستند .به عبارتی بیش
از یک میلیون نفر در دو سال گذشته از حق زندگی محروم
بودهاند .اکثر افغانستانیهای ساکن ایران از قوم هزاره که یکی
از اقلیتهای قومی افغانستان است ،هستند .هزارهها  20درصد
جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و قدرت سیاسی چندانی
هم ندارند .هزارهها شیعه هستند و ترک وطن به قصد ایران
برای آنان به دالیل مذهبی امیدی به همراه داشت .نخستین موج
افغانستانیهای مهاجر و پنانده در ایران بعد از حضور نظامی
شوروی در افغانستان صورت گرفت .از این رو افغانستانیهای
مهاجر و پناهجو در ایران متجاوز از چهار دهه است که در ایران
ساکن بوده و بسیاری از افغانستانیها در ایران به دنیا آمده و
بزرگ شدهاند.
رفتار دولت ایران با افغانستانیهای مقیم ایران در خالل چهار
دهه گذشته مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است.
زنان و مردان افغانستانی عمدت ًا در بخش غیر رسمی اقتصاد

ایران حضور دارند ،با دستمزدهای پایین ،کارهای نیمهوقت
و موقتی ،در کنار تحقیر ،توهین و ماللآورترین برخوردها
بهویژه با آنان که فاقد مدارک قانونی هستند.
مهاجران در واقع بخش فرودست و یا «زیرطبقه» جامعهی ایران
را تشکیل میدهند .زنان افغانستانی در کنار مردان ،نه تنها
حقوقشان به دلیل پناهجویی نقض میشود با تکیه بر تئوری
تقاطعی یا میانبرشی به دلیل زن بودن نیز الیههای مضاعفی
از ستم و استثمار را به لحاظ جنسی و جنسیتی تجربه میکنند.
بر اساس کنوانسیون حقوق پناهجویان در سال  ۱۹5۱از حقوق
زیر برخوردارند:
 -۱حق اخراجنشدن به استثنای شرایط خاص ماده ۳۱
 -2حق مجازاتنشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشورهای
امضاکننده کنوانسیون ژنو (ماده )۳۱
 -۳حق کار (ماده  ۱7تا )۱۹
 -4حق سرپناه (ماده )2۱
 -5حق تحصیل (ماده )22
 -6استفاده از امکانات و کمهای عمومی (ماده )2۳
 -7حق آزادی دین (ماده )4
 -۸حق دسترسی به محکمه (ماده )۱6
 -۹حق جابجایی آزادانه در قلمرو کشور میزبان (ماده )26
 -۱0حق داشتن مدارک هویت و اسناد سفر (ماده  27و )2۸
زنان و مردان افغانستانی در ایران در
موارد فوق به کرات حقوقشان نقض
شده است .بسیاری از کودکانی که
در ایران متولد شدهاند و مادرانشان
ایرانی و پدران افغانستانی داشتهاند
و از دریافت شناسنامه و هویت،
برخورداری از تحصیل ،استفاده از
امکانات و کمکهای عمومی محروم
بودهاند که ماده  27و  2۸کنوانسیون
حقوق پناهجویان را نقض میکند.
مساله تابعیت فرزندان ایرانی که
همسری خارجی داشتهاند ،سرانجام پس از انتظاری  ۱5ساله با
تصویب شورای نگهبان و اعطای تابعیت از طریق مادر ممکن
شد .البته در پرتو صدور گواهی امنیتی سپاه پاسداران .تا قبل
از تصویب اعطای حق تابعیت به کودکانی که پدر افغانستانی
داشتهاند ،این کودکان تنها پس از رسیدن به سن  ۱۸سال
میتوانستند تقاضای تابعیت از ایران بکنند .این امر بر  ۸5سال
( ۱۳۱۳تا  )۱۳۹۸که کودکان تنها از طریق پدر میتوانند
تابعیت ایران را داشته باشند نقطه پایان نهاد.
شایان توجه است که در سال  ۱۳۹6وزارت رفاه طی فراخوانی
از زنان ایرانی که ازدواجهای فراملی یا اتباع خارجی داشتهاند
درخواست کرد خود را معرفی کنند .براساس آمار کسبشده
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توسط این فراخوان  60درصد از همسران زنان ایرانی،
افغانستانی ۱2 ،درصد عراقی و  2۸درصد از ملیتهای
گوناگون بودند.
زنان و دختران افغانستانی ساکن ایران از حق دستیابی به
امکانات پزشکی محدود یا محروماند و این امر باعث شده تا
تعداد زایمانها در منزل که میتواند خطرات زیادی برای مادر
و فرزند داشته باشد صورت گیرد .خانوادههای افغانستانی به
علت هزینهی سه میلیون تومانی زایمان در بیمارستان قادر به
پرداخت آن نبوده و از این رو نمیتوانند از خدمات بیمارستانی
بهرهمند شوند .زنان و دختران افغانستانی که آسیبپذیرترین
بخش جامعهی مهاجر و پناهجوی افغانستانی در ایراناند در
برنامههای وزارت بهداشت جایی ندارند و به مطالبات و
خواستههای آنان توجه الزم صورت نمیگیرد .همین زنان
افغانستانی که بخش فرودست جامعهی مهاجر و پناهجو در
کشور افغانستان هستند به علت عدم برخورداری و دسترسی
کافی به آموزش و روشهای پیشگیری از بارداری و همچنین
برخی ویژگیهای فرهنگی یا از حاملگی جلوگیری نکرده یا
جدیت الزم را به خرج نمیدهند .و از این رو رشد جمعیت
در بین افغانستانیهای ساکن در ایران باالتر از میانگین رشد
جمعیت ایران است .جنبهی دیگری از چالشهای عدیدهی
دختران و زنان افغانستانی ساکن ایران عدم امنیت اجتماعی
است ،در تحقیقی که چهار سال پیش
در سال  ۱۳۹5در ایران انجام گرفت
تقریب ًا  5۱درصد از زنان مورد
پژوهش گفتهاند که احساس امنیت
اجتماعی ندارند و بارها به علت
افغانستانی بودن از جانب شهروندان
ایرانی در کوچه و خیابان از طرف
صاحب کار ،صاحب خانه و همسایه
مورد تحقیر ،توهین ،اذیت و آزار
کالمی قرار گرفتهاند .روشن است
که زنان و دختران افغانستانی بهویژه
آنان که شرایط قانونی ندارند مورد تبعیضهای گستردهی
ساختاری بیشتر از سایر پناهجویان و مهاجرین افغانستانی قرار
میگیرند .این امر در برگیرندهی الیهی دیگری از نقض حقوق
انسانی زنان و دختران افغانستانی به دالئل جنسی-جنسیتی
در حوزهی خصوص و عمومی است که موفقیت آنها را بسیار
آسیبپذیر میکند.
در سالهای اخیر به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا که بار
اقتصادی آن بر دوش مردم ایران قرار دارد ،دولت ایران
سیاست بازگرداندن افغانستانیهای مقیم ایران را به طور
جدی دنبال میکند .اوایل دسامبر  20۱۸سازمان بینالمللی
مهاجرت گزارش داد که بین ماههای ژانویه و دسابر 72۱

هزار افغانستانی مقیم ایران به افغانستان بازگشتهاند .این امر
داوطلبانه یا به صورت اخراج صورت گرفته است .و این تعداد
 40درصد بیشتر از سال  20۱7بوده است .همچنین تخمین
زده میشود که در سال  570 ،20۱۹هزار نفر به افغانستان
بازگشتهاند.
موج خروج افغانستانیهای مقیم ایران که چهار دهه در ایران
ساکن بودند ،بسیاری از آنان بهویژه زنان و دخترانی که در
ایران متولد و بزرگ شدهاند را دچار بحران و چالشهای
متعدد کرده است .گزارشهای پیرامون خشونت علیه زنان که
همانند ایران در افغانستان نیز به طرز چشمگیری در حال رشد
است ،به ویژه عدم آمادگی جامعهی افغانستان برای حضور
افغانستانیهای بازگرداندهشده و تامین نیازهای آنان ،حقوق
و موقعیت زنان در افغانستان در شرایطی
که آمریکا در حال مذاکره با طالبان و
هر لحظه آماده است تا حقوق زنان را
که امروزه طالبان بار دیگر برای تاخت
زدن روی میز مذاکره با آمریکا نهاده و
عدم اعتماد به پایدار بودن آنچه نهادهای
مدنی و قوانین حتی به صورت کمرنگ
برای زنان به ارمغان آوردهاند همه و همه
زنان و دختران افغانستانی را از بازگشت
به افغانستان نگران میکند.
فشارهای سیاسی و اقتصادی و شرایط
سخت معیشتی در ایران به عنوان نتیجه
فقدان مدیریت و خواست سیاسی
صاحبان قدرت در ایران برای پاسخگویی
به مطالبات مردم ،فساد مالی و عدم
برنامهریزی موثر اقتصادی و تحریمهای
اقتصادی از جانب آمریکا ،مهاجران و
پناهجویان افغانستانی ساکن در ایران را
بیش از گذشته متحمل فشارهای روانی ،اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی کرده است.
سیاست خروج افغانستانیهای مقیم ایران سبب شده که بخش
قابل توجهی به غرب و به سوی ترکیه روی آورند .این امر
به ویژه خواست زنان و دخترانی است که اساس ًا از بازگشت
به افغانستان روی برمیتابانند و نگاهشان به سوی ترکیه و
امید راهیابی به کشورهای اروپاییست .این امر سبب شده که
 54درصد یعنی قریب به  2۱هزار نفر از کل اخراجشدگان
پناهجو در ترکیه طی نه ماه در سال  20۱۸افغانستانی بودهاند.
الزم به ذکر است که در سال  6۸ ،20۱۸هزار نفر پناهجوی
افغانستانی که اغلب از ایران عبور کردهاند در ترکیه مسکن
گزیدهاند .ترکیه نیز دیوار بلند سیمانی در مرزهای جنوبی و
جنوب شرقی با سوریه ایجاد کرده و همزمان با آن دیواری به

سونیتا علیزاده ،خواننده رپ افغانستانی
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طول  ۱44کیلومتر در مرز مشترک ایران ساخته است .زیرا
عالوه بر افغانستانیها ،پناهجویان ایرانی به ترکیه نیز خیل
عظیمی را در برمیگیرند.
دو واقعهی دلخراش اخیر هریرود و خودرویی که در یزد با
ساکنان افغانستانی آن مورد تیراندازی پلیس قرار گرفت
که سبب قتل سه نفر و مجروحشدن چهار نفر دیگر در کنار
سایر وقایع تکاندهند چون تجاوز و قتل ستایش قریشی و
دیگر موارد و برخوردها نسبت به افغانستانیهای ساکن ایران
حکایت از تنش باالگرفتهای است که بیش از هر زمان به نقض
حقوق مهاجرین و پناهجویان افغانستانی که علیرغم آنچه
در زمینهی چالشهای اقتصادی و اجتماعی آنان در ایران به
طور اختضار اشاره شد همچنان به سوی ایران روان هستند.
از مصاحبهی کوتاهی با سونیتا علیزاده،
دختر پرآوزه و با استعداد افغانستانی
که سالها در ایران زندگی کرده و خود
را بدون شناسنامه نیز قلمداد میکند و
میگوید که الفبا و نوشتن نامش را به
فارسی برای اولین بار در مسجدی در
مشهد آموخته ،وی اظهار داشت جنگ
و فقر سبب شد تا خانوادهاش راهی
ایران شوند ،ایران سختیهای خودش را
داشت اما اجازه داد زنده بمانیم .او خود
را کودک کار خوششانسی میداند چون
با زنان ایرانی چون رخساره قائممقامی
برخورد کرده که به او باور داشتهاند .او در
ایران بوده و  ۱5سال داشت که به تالش
مادرش برای بردن به افغانستان و ازدواج
و پیشکش شدن نه گفت زیرا میدانست
پول اندکی که خانواده از طریق پیشکش
کردن کسب میکردند با آن عروسی
برای پسر خود میگیرند و آنجا آن را هزینه میکنند .سونیتا
امروزه با موزیک خود صدای همکالسیهایش در ایران است
که به گفته وی با صورتهای کبود میآمدند سر کالس ،چون
نمیخواستند کودکهمسری باشند که آرزوهایشان برای
تحصیل و توانمندی پرپر میشود .زنان و دختران افغانستانی
در ایران از سویی با تعصبات و نقض حقوق انسانی و قوانین
زنستیز که زنان ایرانی را نیز مورد ستم قرار میدهد مواجهاند
و از سوی دیگر در بازگشت به افغانستان با کابوس و روایات
دوران طالبان روبرو هستند و نیز به امنیت نسبی و قوانین
حضور زنان در عرصه عمومی و مجلس قانونگذاری افغانستان
به گونهی پایدار باور ندارند.
زنان ایران و افغانستان فلک را سقف میشکافند و طرحی نو
درمیاندازند.

گفتگو
خشونت امری غیرانسانی است؛
در گفتگو با حسین بیوک فعال اجتماعی افغانستانی

در ابتدا بفرمایید که مهاجران افغانستانی از چه روشهای
قانونی و غیرقانونی برای رساندن خود به ایران میرسانند؟
و چرا اکثرا روش غیر قانونی یا نامنظم را انتخاب میکنند؟
مهاجر مجاز و غیر مجاز چه کسانی هستند؟

گفتگو از ماری محمدی
حسین بیوک خبرنگار و فعال اجتماعی ،از اهالی افغانستان
و ساکن کابل است .برگزاری جشنوارههای کتاب و رونمایی
از مجموعه شعر «بیا تفنگ را فراموش کنیم» به قلم محمود
جعفری ،ترجمهی رمانهای افغانستانی به زبان عربی و
همکاری با محمدحسین محمدی ،نویسنده و داستاننویس
مطرح افغانستانی در گردآوردی دو مجموعه داستان از جمله
فعالیتهای فرهنگی وی بوده است .از او یادداشتهایی در
مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز به چشم میخورد .وی
در تظاهراتهای مختلفی همچون تظاهرات فرخنده ،تبسم
و جنبش روشنایی در افغانستان به عنوان خبرنگار و فعال
اجتماعی حضوری موثر داشته است.
حسین بیوک در مورد معضالت قاچاق انسان و مهاجرت نیز
آموزش دیده است .از تالشهای ارزشمند او در حوزهی مربوط
به حقوق مهاجران میتوان به گزارشها و گفتگوهای تفصیلی
او با مهاجران افغانستانی اشاره کرد .خط صلح با آقای حسین
بیوک دربارهی معضالت متعددی که مهاجران افغانستانی با
آن دست و پنجه و نرم میکنند ،گفتگویی ترتیب داده است.
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شماری در ایران هستند که دولت ایران به آنها اقامت موقت
میدهد و اقامت آنها هر چند وقت یک بار تمدید میشود.
شماری دیگر از طرف سازمان ملل در توافق با دولت ایران به
آنها کارت داده میشود .این کارتها نیز اخیرا سال به سال
تمدید میشوند و هر بار از مهاجران افغانستانی پول گرفته
میشود .بعضی دیگر در افغانستان که قصد رفتن به ایران را
دارند ،به سفارت ایران درخواست ویزا میدهند .از سالهای
گذشته تا به امروز این ویزا با دشواری بسیار به دست میآید.
مهاجرانی بودهاند که در زمستانهای سرد شبها را مقابل
سفارت ایران در صفهای طوالنی صبح کردهاند تا بتوانند
ویزا به دست بیاورند .نکته جالب اینجاست که سفارت ایران
ویزا را دو طرفه صادر میکند .حتی تیکتی که مهاجر (کارگر)
میخرد را باید دو طرفه بخرد که نیاز به پول هنگفتی است .این
کار غیرانسانی است .کسانی که قصد اخذ ویزا دارند مجبوراند
از شرکتهای هوایی ایران ،خصوصا شرکت هوایی آسمان،
تیکت هواپیما تهیه کنند .اگر از یک شرکت داخلی تیکت
بخرند ممکن است به آنها ویزا ندهند .برای یک بار رفت و
برگشت (تیکت دو طرفه و اخذ ویزا) سی و یک هزار افغانی
[واحد پول افغانستان] یا بیشتر از این الزم است و این مبلغ

هنگفتی است برای یک کارگر یا کسی که میخواهد در ایران
کار کند .مدت ویزای آنها سه ماهه است و بعد از سه ماه
چون مقداری پول (مبلغ سیصد یورو بوده و این مبلغ مدبوط به
قبل از شیوع ویروس کرونا است و مبلغ بعدی هنوز مشخص
نیست!) در سفارت به عنوان ضمانت بازگشت میگذارند،
باید برگردند .با این حال بسیاری از آنها برنمیگردند و در
ایران میمانند چون آنها کارگر هستند ،میخواهند کار کنند
و زندگی خود را بچرخانند .برخی دیگر اما راه غیر قانونی را
انتخاب میکنند و زندگی خود را به خطر میاندازند .به خاطر
اینکه کسانی که به ایران میروند پول آنچنانی ندارند .آنها به
خاطر کار و زندگی و یک لقمه نانی ایران را انتخاب میکنند.
مهاجر مجاز در نزد دولت ایران میتواند مهاجرانی باشند که
ویزا میگیرند یا کارت سازمان ملل و یا اقامت دارند .مهاجران
غیر مجاز کسانی هستند که مدت ویزای سه ماهه آنها تمام
شده است یا کارتشان تمدید نشده است و یا اقامتشان
مشکل دارد.
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دالیل عمده مهاجرت افغانستانیها به ایران چیست؟
کمی از خطرات مسیرهای غیر قانونی یا نامنظم بگویید.
علت اینکه افغانستانیها مهاجرت به ایران را در پیش میگیرند
مسئله فقر و بیکاری در کنار مسئله ناامنی است.
مسیرها بسیار پرخطر هستند و مهاجرانی که راه ایران را در
پیش میگیرند در بسیاری از موارد متوجه خطرها هستند .آنها
به شکل بسیار وحشتناکی هم انتقال پیدا میکنند .موترهایی
[ماشین] که برای جا به جایی استفاده میشوند بسیار تنگ
هستند .در موترهایی [ماشین] که حداقل ظرفیت شش نفر را
دارد ،سیزده نفر را قرار میدهند .این خیلی وحشتناک است.
آنها در جریان راه آسیبهای جدی نیز میبینند تا به مقصد
(ایران) برسند .در مسیر راه با چند قاچاقبر دست به دست
میشوند و در هر مسیر به قاچاقبر دیگر فروخته میشوند و
وقتی به مقصد آخر یعنی ایران میرسند قاچاقبر آنها را
گروگان میگیرد و از خانوادهها یا اقارب یا اقوام پول بیشتری
نسبت به آنچه توافق کردهاند ،مطالبه میکنند.
از آخرین موارد که جنجالی هم بین دولت ایران و افغانستان باال
گرفت ،هیئتهایی بین دو کشور رفت و آمد کرد که آخرین
آن عباس عراقچی بود ،مسئله برخورد پلیس مرزی ایران با
افغانستانیهایی بود که میخواستند به ایران بروند .پلیس ایران
کارگران افغانستانی را که میخواستند به ایران بروند را در
دریای هریرود غرق کرد .نمونه دیگری که در ایران نشر شد
آتش زدن موتر [ماشین] کارگران بود .من با خانوادههای آنها
در افغانستان که صحبت کردم آنها دلیل مهاجرت را فقط فقر
عنوان کرده بودند و کسی که در این رویداد کشته شده بود
یک کودک بود که چهارده پانزده سال سن داشت و از شمال
افغانستان بود.
افغانستانیهای بسیاری را میبینیم که سالهاست در
ایران زندگی میکنند .چند درصد از مهاجران به قصد
زندگی دائمی به ایران میآیند و چند درصد به ایران به
چشم محل سکونت موقتی نگاه میکنند؟
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به عنوان یک خبرنگار و فعال اجتماعی هنوز تحقیق مشخصی
که نشان بدهد چند درصد از افغانستانیها ایران را به قصد
زندگی دائمی انتخاب میکنند و چند درصد به عنوان اسکان
موقت ،ندیدهام .اما این را میتوانم به شما بگویم که شما
شرایط ایران را میبینید که شهروندان افغانستان نمیتوانند به
دلیل قوانینی که در ایران درمورد مهاجران وجود دارد ،به طور
دائمی در ایران زندگی کنند .ما شهروندانی را داریم که بیشتر
از پنجاه سال در ایران زندگی کردهاند اما هنوز یک زندگی
محقر دارند و هنوز هم زندگیشان به آن کارتی که دولت
ایران میدهد بستگی دارد .هنوز هم یک زندگی پرترس دارند
که مبادا آنها را بازداشت و دوباره به افغانستان رد مرز کنند.
اتفاقی که بارها و بارها برای افغانستانیها افتاده است .زندگی
موقتی هم که افغانستانیها در ایران دارند زندگی چندان قابل
قبولی نیست؛ بیشتر میتوان اسم زنده بودن روی آن گذاشت تا
زندگی .آنها هیچ گونه حق خرید ندارند .مثال خانه نمیتوانند
بخرند .حتی چیزهای خیلی ساده را نمیتوانند به نام خود بخرند.
موج مهاجرتهایی که از افغانستان و مهاجرانی که در خود
ایران هم بودند و ایران را ترک کردند و به اروپا رفتند را به
خاطر داریم .به خاطر چه این کار را کردند؟ به دلیل اینکه هیچ
افغانستانی در ایران امید و آیندهای برای خود نمیبیند چون
آنها میبینند پیشینیانشان هیچ پیشرفتی نکردهاند .کارگرانی
بودهاند که هنوز هم کارگر هستند و زندگی رقت باری دارند.
خیلیهایشان به دلیل فقر گسترده و یا قوانین سخت گیرانه از
تحصیل باز ماندند .اینها عواملی هستند که سبب میشوند
افغانستانیها برای زندگی دائمی در ایران تالش نکنند و اگر
هم تالش کنند قوانینی که در آن جا حاکم است ،اجازه اقامت
دائم به آنها نمیدهند .نمونه آخرش نسخهشناس خیلی معروف
افغانستان را در نظر بگیرید .پنجاه سال در ایران بود اما در
آخر فرزندش خودسوزی کرد و پس از آن ایران حاضر شد به
او اقامت دائمی بدهد .این سرنوشت مشترک خیلی از مهاجران
افغانستانی در ایران است.
البته ممکن است درصدی هم باشند که زندگی خوبی دارند
که آنها هم طبقه پولدار و سرمایهدار هستند و اقلیت بسیار
کوچکی محسوب میشوند .اما بحث ما در اینجا با اکثریت
مهاجرانی است که از طبقه پایین جامعه هستند .بخش پولدار
و سرمایهدار ممکن است با پول و سرمایه خود یک سری
مصونیتهایی داشته باشند؛ هر چند آنها هم که پول و َپیسه
[واژه افغانستانی] دارند اگر چه ممکن است زندگی مرفهی
داشته باشند اما همچنان نمیتوانند به طور دائمی در ایران
زندگی کنند و احتماال کارتهای موقتی یا اقامت موقتی داشته
باشند .مسئله مشترکی که در بین مهاجران افغانستانی چه در
ایران و چه در افغانستان بیشتر مد نظر است ،بحث اقامت
دائمی در ایران است .شما میدانید که در سالهای پسین به
اکثر مهاجران افغانستانی کارت میدهند؛ کارتهایی که باید
تمدید شوند و در هر بار تمدید از مهاجران پول میگیرند و
سال به سال این پولها بیشتر میشوند .به همین خاطر است
که زندگی برای مهاجران افغانستانی در ایران رقت بارتر و
دشوارتر میشود .زندگی در ایران برای کسانی که کارگرهای
عادی و روزمزد هستند ،واقعا دشوار است .آنها حتی به

افغانستان هم که برگردانده میشوند زندگی بخور و نمیری
دارند.
بنابراین میتوانم بگویم زندگی هیچ یک از افغانستانیها در
ایران دائمی نیست و همه موقت است .اینها در مرز ماندن و
رفتن گیر کردهاند و زندگی معلقی دارند .نمیدانند چه مدت
اینجا میمانند و چه زمانی پلیس ایران آنها را بازداشت میکند
و دوباره به افغانستان برمیگرداند .این اتفاقی است که بارها
و بارها افتاده است .در قضیه اخیر ،مسئله کرونا را در نظر
بگیرید که مهاجران بسیاری به افغانستان برگشتند .من میبینم
کسانی که حتی در خود ایران بودند وقتی به افغانستان آمدند
با کارهایی هم که یاد گرفته بودند اینجا هم روزگار مناسبی
ندارند .خیلیهایشان زندگی خود را دیگر باختهاند و برای آغاز
یک زندگی جدید خیلی دیر شده است.

مصاحبه کردهام .آنها که به آنجا رفتند و جنگیدند ،شماری از
آنها کشته شدند .سرنوشت خانوادههایشان در ایران که بماند.
شماری هم زخمی شدند و آنها که سالم برگشتند سرنوشت
نامعلومی دارند .شمار اندکی از آنها به افغانستان برگشتند .آنها
فقط به خاطر دریافت پول و پیسه جنگیدند.
سرنوشت انسان بیوطن یا بهتر است بگویم دائما در جنگ،
همین است.
به قوانین ناعادالنهای همچون عدم حق مالکیت که
جمهوری اسالمی علیه مهاجران اعمال کرده است اشاره
کردید .کمی بیشتر توضیح دهید .آیا در کنار این تبعیضات
خدماتی هم وجود دارد که به مهاجران ارائه شود؟

کار یکی از نیازها و حقوق اساسی تمام انسانها است
و با توجه به این که پیشنیازی برای رفع سایر نیازها
است ،الزمهی بقا محسوب میشود .شرایط و شیوه استخدام
مهاجران افغانستانی در ایران چگونه است؟
استخدام مهاجران افغانستانی استخدامی بین کارگر افغانستانی
و کارفرما و صاحب کا ِر ایرانی است .این کار توافقی است
بین این دو و هیچ نهاد حقوقی و قانونی به عنوان نهاد سوم
وجود ندارد .از آن جا که هیچ گونه سند حقوقی یا قانونی
و تاییدیهای بین کارگر و کارفرما وجود ندارد مهاجران نیز
وضعیت جالبی ندارند .اگر آنها دچار نقص اعضای بدن شوند
یا از روی خَ وازهها [داربستها] سقوط کنند هیچ گونه پاسخ
گویی و رسیدگی وجود ندارد .هیچ گاه بیمه نمیشوند .بعضی
از کارگرهای افغانستانی را که در ایران بودهاند سراغ دارم که
وقتی در کورههای خشت پزی کار میکردهاند از ناحیه کمر
دچار آسیب شدهاند چون کارشان سنگین بوده است .ولی چون
بازخواستی وجود نداشته آنها کار خود را به کار سادهتر تغییر
دادهاند .آنها ناگزیر شدند کار سبکتری پیدا کنند.از طرف
دیگر ،بیشتر کارگران افغانستانی که در کارگاههای خیاطی
یا در کورههای خشت پزی کار میکنند در بسیاری از موارد
به طور پنهانی کار میکنند .به خاطر اینکه یا کارت ندارند یا
ویزای سه ماههای که دولت ایران داده است مهلتش تمام شده
است ،یا به طور غیرقانونی و نامنظم به ایران آمدهاند .این پنهان
کاری نیز دست کارفرما را باز میگذارد و بهانه به دستش
میدهد که هر حقوق ناچیزی را برای آنها تعیین کند.
یکی دیگر از آسیبهای جدی دیگری که کارگرهای
افغانستانی در این پسینها با آن مواجه شدهاند کاهش ارزش
پول ایران است .پولی که در ایران به دست میآورند و برای
خانواده خود به افغانستان میفرستند ،در افغانستان بسیار کم و
ناچیز است و مانند سالهای پیش نیست .کسانی که در ایران
کار کردهاند و با آنها مصاحبه کردهام ،میگویند در ایران چند
میلیون کار کردهاند اما معادل آن در افغانستان پول بسیار
کمی است مثال بیست هزار ،ده هزار یا پنج هزار افغانی.
همچنین ،جنجالی که در جنگ سوریه باال گرفت مسئله تشکیل
لشکر فاطمیون بود .شماری از کسانی که از اینجا رفتند کارگر
بودند و به خاطر مزد رفتند و جنگیدند .من با بعضی از آنها
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بحث خدمات که اشاره کردید ،بحث بزرگی است .دولت
ایران اگر خدماتی عرضه میکرد بخش اعظمی از مهاجران
افغانستانی از وضعیت ناراضی نبودند .کسانی را میشناسم که
سی سال ،پنجاه سال و حتی بیشتر عمر خود را در ایران سپری
کردهاند اما هنوز یک زندگی محقر و بخور و نمیری دارند.
زندگی فقط آمد و شد شب و روز است .کارهای شاقه نیز
انجام میدهند؛ کارهایی که در بسیاری از موارد آنها را دچار
نقص اعضای بدن میکند .پیشتر متذکر شدم که اعضای بدن
کارگران ناقص میشود اما مرجعی نیست که رسیدگی کند .در
بسیاری از موارد هراس و ترسی وجود دارد که مبادا آنها را
به کشورشان بازگردانند چون شرایط افغانستان شرایط جنگی
است .نگرانی از بازداشت و دیپورت شدن به افغانستان حتی
مانع شکایت آنها میشود.
همچنین ،طبق قوانین جدید سازمان ملل متحد مهاجرت
حق هر انسان است و هر انسانی میتواند از یک سرزمینی
به سرزمین دیگری مهاجرت کند .اما ایران با قوانین سفت و
سختی که دارد هنوز این موضوع را برنمیتابد .مهاجرانی را
سراغ دارم که برای خود َحویلِی [به معنی حیاط است اما در
این جا منظور خانه است] یا جایداد [در افغانستان به زمین و
خانه شخصی میگویند] خریدهاند اما با نام یک ایرانی .به دلیل
این که در قانون ایران مهاجر حق خرید زمین ،موتر [ماشین] یا
اموال دیگر را ندارد .این بسیار ناعادالنه است .در کشورهای
اروپایی و بسیاری از کشورهای همسایه مهاجران دارای حق
و حقوق هستند در حالی که در ایران این گونه نیست .از نگاه
من به عنوان یک فعال اجتماعی این نوعی تبعیض است .وقتی
میگوییم مهاجرت حق هر انسان است برای ممکن شدن این
حق ،در هر جا که باشد ،باید از حقوقی که دیگران از آن
برخوردارند ،بهرهمند شود .قانون ایران متاسفانه هنوز این حق
را برای مهاجران افغانستانی تعریف نکرده است.
نکته شایان ذکر آن است که مهاجران برای ایران باعث
درآمدزایی هستند .دولت ایران با نام این که ما مهاجران
افغانستانی را در کشور خود اسکان دادهایم و میزبانی میکنیم
از سازمانهایی که در حوزه مهاجرت کار میکنند ،ساالنه
پولهای زیادی دریافت میکند ولی در وضعیت و شرایط
زندگی مهاجران افغانستانی تغییری ایجاد نمیکند .هنوز هم
قوانین سختتر و سفتتر میشوند .وقتی ایران پولی را از
سازمانها به خاطر میزبانی از مهاجران افغانستانی میگیرد،

باید برای فراهم کردن شرایط بهتر برای آنها نیز تالش کند.
این که انسان نمیتواند در یک سرزمین به نام خود ملک و یا
موتر [ماشین] بخرد ،این به معنی هویت زدایی از او است .سلب
کردن هویت انسانها یک عمل غیر انسانی است .بحث هویت
مسئلهای بسیار جدی است .مهاجر باید هویت داشته باشد .وقتی
به انسانها حق مهاجرت داده میشود باید هویتشان هم حفظ
شود .چرا آنها باید هویت خود را انکار کنند؟ چرا با ترس
زندگی کنند؟ و یا به طور پنهانی کار کنند؟ هیچ گاه نباید
هویت از انسانها سلب شود.
جایگاه و موقعیت اجتماعی مهاجران افغانستانی را در
جامعه میزبان چطور ارزیابی میکنید؟
وقتی زندگی در یک کشور دائما با ترس باشد ،دشوار است
که در آنجا موقعیت اجتماعی برای یک انسان تعریف کنیم.
کارگران مهاجر افغانستانی که در ایران هستند ،آنها که کارت،
اقامت موقتی و یا ویزای سه ماهه دارند ممکن است وضعیتشان
خوب باشد ولی در کل بخش اعظم کارگرانی جایگاه اجتماعی
مناسبی ندارند و همواره در ترس و بیم زندگی میکنند .به دلیل
اینکه همان طور که پیشتر اشاره کردم ممکن است هر لحظه آنها
را بازداشت و دوباره به افغانستان بفرستند.
همینطور ،ممکن است بخشی از مردم ایران ،باز هم تاکید میکنم
یک بخشی از جامعه میزبان نگاه خوبی نسبت به مهاجران
افغانستانی نداشته باشد .بخشی از کارگران ایرانی فکر میکنند
مهاجران افغانستانی شغل آنها را از آنها گرفتهاند .به همین
خاطر نگاه خوبی نسبت به افغانستانیها ندارند .در بسیاری
از موارد این مسائل سبب شده که کار به خشونت بکشد و یا
افغانستانیها را مورد لَت و کوب [ضرب و شتم] قرار بدهند .باز
هم تاکید میکنم همه این رفتار را ندارند.
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در مورد این که بعضی در ایران تصور میکنند حضور
کارگران مهاجر افغانستانی فرصتهای شغلی را برای
کارگران ایرانی به حداقل رسانده ،اگر بخواهید این شبهه را
در ذهن آنها رفع کنید ،چه پاسخی میدهید؟
ایران هم کشوری است که کارگر دارد و کارگرهایشان
حق دارند که کار کنند .شهروندان ایرانی بسیاری هستند
که انسانهای بسیار محترم ،عزیز ،بامرام و شریفی هستند و
افغانستانیها از آنها خاطرههای خوشی هم دارند .هر کارگری
دل نگران شغل خود است .باید به آنها حق بدهیم .حتی در
افغانستان هم وقتی کارگران از جاهای دیگر میآیند ،کارگران
نگران میشوند .اما اگر مهاجرت را حقی برای انسان بدانیم،
کار هم حق خواهد بود .هر انسانی هر جایی برود حق دارد کار،
امرار معاش و زندگی کند .مهاجران افغانستانی که در ایران کار
میکنند بیشترشان کارهای شاقه و توان فرسا میکنند .خیلی
از ایرانیها رغبت به آن کارها ندارند .چون میدانند سرانجام
این کارها در دراز مدت و یا ایام ِ
پس پیری یا در میان سالی
عارضههای جسمی و آسیبهای بسیاری همچون آسیب در
قسمت کمر و ستون فقرات است.
در اروپا و کشورهای دیگر حتی از راههای قانونی مهاجر

برای کار میپذیرند و آنها در کنار شهروندان کار میکنند.
البته مسئله مورد بحث یک معضل عمومی است و برای این
که بخواهیم این شبهه را در ذهن آنها رفع کنیم واقعا پاسخ
مشخصی ندارم .میدانم که دل نگرانی برای هر کارگری برای
از دست دادن شغلش وجود دارد .این نگرانی همه جا وجود دارد
نه فقط ایران و افغانستان .ممکن است در امریکا و کشورهای
دیگر نیز وجود داشته باشد.
برای رفع این شبهه باید دولتها (دولت افغانستان و دولت
ایران) پاسخ بدهند تا روابط مسالمت آمیز ،انسانی و دوستانه
شوند .من به عنوان یک فعال اجتماعی نمیتوانم چیزی بگویم.
قوانین صریح و روشن در حوزه مهاجرت وجود دارد و هر سال
این قوانین به روز و آپدیت میشوند و دولتها باید بیشتر به
این قوانین توجه کنند.
این را هم اضافه کنم که ما با یک زبان صحبت میکنیم (بخش
اعظمی از مردم افغانستان به زبان فارسی صحبت میکنند) .از
درون یک بستر فرهنگی میآییم .با یک زبان فکر میکنیم .ما
پتانسیلهای خیلی خوبی برای روابط بهتر داریم؛ دو ملت یا
مردما ِن دو سو که فقط یک مرز باعث شده که از یکدیگر دور
باشند .وقتی ما زبان یکدیگر را میفهمیم و به زبان یکدیگر فکر
میکنیم هیچ نیازی به این جنجالها و تنشها وجود ندارد .ما
دو همسایه هستیم .اگر بخواهیم به موضوع همسایهداری وفادار
باشیم ،مشکالت زیادی نخواهیم داشت .اخیرا کمپین «اعدام
نکنید» در افغانستان نیز ترند شده است و مردم افغانستان نیز
استقبال کردند .این همدلی بین ما مردمان ایران و افغانستان
وجود دارد .شرکت کردن بخش اعظمی از ایرانیها در کمپین
«به طالبان باج ندهید» در توییتر نشان دهنده یک پتانسیل است.
این پتانسیل و همدلی را باید ارج نهیم .این موضوعی بسیار
نیک است .این که تا این حد ما همدالنه با یکدیگر و با یک زبان
فکر میکنیم برای من به عنوان یک فعال اجتماعی و خبرنگار
بسیار نوید بخش ،خوش حال کننده ،میمون و مبارک است.
من فکر میکنم مسئوالن امر در ایران برای پوشاندن
بیکفایتی خود در برابر رشد تصاعدی و افسار گسیخته
نرخ بیکاری تعمدا به روشهای خود این شبهه را در ذهن
بخشی از جامعه به وجود آورده که وجود کارگران مهاجر
افغانستانی مقصر شرایط نا به سامان اقتصادی است .البته
این میتواند یکی از دالیل مفروض باشد.
دقیقا این گونه مسائل وجود دارند .دولتها این کارها را به
خاطر الپوشانی ضعفهای خودشان انجام میدهند .در حالی که
اگر کار جدی صورت بگیرد و قوانین روشن تعریف شوند این
جنجالها به وجود نمیآیند .من با نظر شما موافق هستم که
دولت ایران چون میزان بیکاری زیاد شده است ممکن است
کارگران افغانستانی را بهانه قرار بدهد .در این صورت ،این کار
بسیار وقیحانه است زیرا عقده به وجود میآورد ،این عقده منتج
به خشونت میشود و خشونت امری غیر انسانی است.
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با توجه به این که مهاجرانی بسیاری هستند که به
همراه فرزندان و خانواده سالها در ایران زندگی میکنند،
این سوال به وجود میآید که برای ثبت نام در مدارس و

دانشگاهها با چه مشکالت و تبعیضاتی مواجه میشوند؟ از
لحاظ حقوقی ،مالی و غیره.

بار بیاورند تا این قوانین به مهاجران کمک کنند و تسهیالت
برایشان فراهم کنند.
در پایان اگر نکتهای است بفرمایید.

پاسخهای من بر اساس مصاحبههایی هستند که با مهاجرانی
که از ایران به افغانستان برگشتهاند ،انجام
دادهام .بخش اعظمی از مهاجران افغانستانی
در ایران ممکن است تا کالسهای هفت یا
هشت درس بخوانند اما به دلیل هزینههای
مالی ترک تحصیل میکنند و شروع به کار
میکنند .از اقوام ما در ایران کسانی هستند
که بچههایشان دیگر درس نخواندند و در
حال حاضر کارگر و یا خیاط هستند و یا در
کورهها کار میکنند .کسانی که به مکاتب
میروند باید در یک محیط مشخص اقدام کنند چون اگر به
یک محیط مشخص نروند یک سال از درس عقب میمانند.
اما آن چه که مهم است فراهم شدن شرایط برای تحصیل
است .وقتی یک کارگر و یا مهاجر تمام دغدغه زندگیاش
نان باشد ،و بخش دیگری از زندگیاش را ترس تشکیل بدهد
بسیار دشوار است که تحصیل کند .البته ایران به شماری از
افغانستانیها بورسیه تحصیلی میدهد .بعضی از آنها به
افغانستان برگشتهاند و آدمهای مفیدی هم هستند .اعتراف
میکنم ما دست کم در افغانستان در همین کابل شاهد هستیم
بهترین نویسندهها و کسانی که اهل اندیشه هستند در ایران
درس خواندهاند .اما شمار زیادی هستند که یا به خاطر مسائل
حقوقی و یا مسئله تبعیض تحصیل نکردهاند و نباید آنها را
نادیده بگیریم .البته من بخشی از این مشکالت را در مسائل
اقتصادی میدانم .اقتصاد در هر کشوری تعیین کننده است.
کسانی از افغانستان با بورسیه به ایران میروند و تحصیل
میکنند و عدهای دیگر با هزینه شخصی به ایران میروند و
تحصیل میکنند .اما از نزدیکان خود کسی را نمیشناسم که در
ایران به دانشگاه رسیده باشد.
اصل  ۲۳اعالمیه جهانی حقوق بشر متشکل از  ۴بند
و اصل  ۲۶متشکل از  ۳بند به ترتیب به حق کار توام با
حیثیت و کرامت انسانی «برای هر کس» و حق بهرهمندی
از آموزش و پرورش تاکید میوزرند .ضمن پیش فرض
اصل  ۱همین اعالمیه که همه افراد بشر را از لحاظ حیثیت
و حقوق برابر میداند ،مسلما مهاجران نیز از این امر مستثنی
نیستند .فکر میکنید برای پشتیبانی و اجرای این اصول چه
تمهیدات و اقداماتی میتواند موثر باشد؟
در جهان امروز ما شاید بهترین قوانین را در کشورها داشته
باشیم اما آن چه چالش برانگیز است عدم تطبیق قوانین
است .هر قدر هم یک قانون خوب باشد اما اگر تطبیق نشود
دیگر خوب بودنش به هیچ دردی نمیخورد .اعالمیه جهانی
حقوق بشر و قوانین سازمان ملل در قسمت مهاجران به خوبی
وضع شدهاند اما اجرایی بودن اینها مسئله است .برای این
که اجرایی شوند باید کشورها و سازمانها در هماهنگی با
یکدیگر کار کنند و قوانین ،شیوهها و دستورالعملهایی را به
وجود بیاورند که در قسمتهای اجرایی شدن آنها سهولت به
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میخواهم اشاره کنم به شماری از مهاجران
افغانستانی که خاطرات بسیار بدی از زندانها
به خصوص زندان مخوف سفیدسنگ ایران
دارند .در زندانها مورد بیحرمتی ،توهین و
تحقیر قرار گرفتهاند .گزارشهای زیادی در
مورد زندان سفیدسنگ و برخورد با مهاجران
افغانستانی در این راستا وجود دارد که آنها
را نباید نادیده بگیریم .طبق گزارشهایی
که وجود دارد ،مهاجران افغانستانی که در سفیدسنگ زندانی
میشوند با جنایتهایی از جمله کار شاقه ،کار اجباری ،لَت و
کوب [ضرب و شتم] مواجه میشوند و حتی تعدادی از آنها در
زندان کشته میشوند .بسیاری مدتهای مدید در زندان هستند
و پس از رهایی از زندان دوباره به افغانستان فرستاده شدند و
این تروما را سالها همراه خود داشتهاند و همیشه در وحشت
زندگی کردهاند .وقتی خاطرات زندان مخوف سفیدسنگ به
یادشان میآید حال بسیار بدی به آنها دست میدهد .تروما
مسئلهای بسیار جدی است .به قدری وحشت دارند که بسیاری
از آنها پس از رها شدن از زندان وقتی حاضر به مصاحبه
میشوند بدون افشای هویت خود این کار را انجام میدهند.
دلیلش آن است که بعضی از آنها کارگر هستند و میخواهند
دوباره برای کار به ایران بروند و نمیتوانند درمورد جنایات
آن جا صحبت کنند.
اما در پایان باید بگویم انسان افغانستانی انسانی است که چهل
سال است جنگ را تجربه میکند .شاید بتوان گفت آوارهترین،
بیسرزمینترین و غمگینترین شهروند جهان ،افغانستانیها
هستند.
با شخصی مصاحبه کردهام که سالها در ایران زندگی و کار
کرده بود و بعد به اروپا رفته بود اما از آن جا به افغانستان
دیپورت شد .بسیار روان پریش شده بود .یک زندگی بر باد
رفتهای در کف داشت .جوانهایی بودند که عمرشان را دادند
و جز مشتی از ناامیدی و حسرت چیزی عایدشان نشد .هنوز
نمیدانم سرنوشتشان چه میشود .هنوز آنها را به خاطر دارم.
شدیدا برایم غمانگیز است .همیشه به حال و روز آنها فکر
میکنم.
به هر جهت ،باید تالش شود که قوانین به گونهای ساخته شوند
که عقدهها به وجود نیایند .چرا که عقدهها منجر به خشونت
میشوند و خشونت امری غیرانسانی است .من بعضی از
افغانستانیها را میشناسم که خاطرات خوبی از ایران ندارند.
به دلیل این که یا از طریق دولت و یا از طریق بخشی از
مردم ،تاکید میکنم بخشی از مردم ،آزار دیدهاند .ما باید
تالش کنیم این وضعیت به وجود نیاید .ما در کنار یکدیگر
باید مسالمت آمیز زندگی کنیم .با مسالمت زیستن و انسانی
زیستن عالیترین نوع زیستن است.
با تشکر از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

 7فرزند خورشید ،بانوی ایرانی که در نوجوانی با مردی افغانستانی ازدواج
کرده بود ،شناسنامه ندارند و از داشتن هویت رسمی محرومند/ایرنا

حقوقی

چرایی عدم اجرای الیحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
مزدوج با مردان خارجی
آمنه آبیار
حقوقدان و محقق
چکیدهی موضوع مقاله:
این مقاله مختصراً در مورد مشکل عدم اعطای تابعیت به فرزندان
حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است که با نقد و
بررسی حقوقی علل و ریشههای سیاسی ،فرهنگی و تاریخی
مسئله در طول تاریخ معاصر با روش استقرای ناقص ،قیاس و
تحلیل آماری صورت گرفته است.
۱ـ مقدمه:
ورود به بحث و موضوع صدور شناسنامه و تابعیت به فرزندان
مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردهاند بدون بررسی
علل و ریشههای فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی ،تاریخی و حقوقی آن
بحث و موضوعی ابتر و ناتمام است .لذا بر آنیم که ضمن بررسی
علل ،اسباب و ریشههای آن ،موضوع را در حد یک مقالهی
تحقیقی گذرا بر روشهای معمول علمی مثل استقرای ناقص و
احیانا قیاس و نیز تحلیل و آنالیز آماری دادهها مورد بررسی قرار
دهیم.
ناقص بودن استقرا به دلیل مطلق و کامل نبودن فراوانی افراد
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موضوع کلی تحقیق است چرا که به دالیلی از جامعهی ۹6
درصدی مهاجران افغانستانی (نسبت به کل مهاجران حاضر در
ایران) آمارهای مختلف و متضادی گزارش شده است .متضاد
بودن آمارها نیز خود به دلیل برخورد ناصحیح کشور میزبان با
مهاجران است که باعث عدم ارائه و همکاری آنان ـ به علت جو
پلیسی و ستیزهجویانهی موجود ـ از اطالعات صحیح به عنوان
واکنش به عمل بد کشور میزبان میشود .اما علل اصلی و
محدثهی این آمار مختلف و متفاوت ،سیاست داخلی و خارجی
کشور میزبان است که در محل خود به آن پرداخته خواهد شد.
لذا از این حیث ناگزیر از استفاده از روش تحقیق استقرای ناقص
هستیم.
۲ـ پیش درآمد:
از آن جایی که کنکاش موضوع ما را ناچار به تعریف مفردات و
واژگان استعمال شده در مقاله میکند لذا در ابتدا مفاهیم
«تابعیت»« ،بیگانه»« ،تبعه»« ،اتباع» و «تابعیت اصلی و اکتسابی
و مضاعف» اجماالً تعریف میشود.
«تابعیت» را ارتباط سیاسی و معنوی شخص با دولت (کشور)
که با هم تعامل دارند تعریف کردهاند و «بیگانه» کسیست که
ممکن است خود تبعه یک دولت دیگر باشد اما نسبت به دولت
میزبان از آن ارتباط سیاسی و معنوی برخوردار نباشد .و «تبعه»
واحد شمارش اتباع است و مفرد و «اتباع» جمع تبعه است و
شامل کسانی است که از این ارتباط سیاسی برخوردار باشند.
نظر به این که حقوق بینالملل اساس تابعیت را الف ـ خون و

ب ـ خاک و وطن میداند کسانی که تابعیت خود را از این دو
قاعده خون و یا خاک کسب میکنند دارای «تابعیت اصلی» و
کسانی که خارج از این دو قاعده مثال از طریق ازدواج و تغییر
تابعیت دارای تابعیت میشوند تابعیت آنان به «تابعیت
اکتسابی» و دارندگان تابعیت دو یا چند کشور را «تابعیت
مضاعف» تعریف میکنند.
اساس ًا این تعریف از تابعیت از نظر فلسفی ـ فلسفه حقوق و
اخالق  -یک تعریف دقیق نمیتواند باشد چرا که لفظ تابعیت
یک وضع لفظی جدید است که در تاریخ معاصر با پدیدار شدن
مرزها معنا پیدا کرد و از نظر فلسفه و علم جامعهشناسی هر چند
که خود میتواند منتج از یک «ثابت اجتماعی» باشد اما خود به
هیچ وجه یک «ثابت اجتماعی» نیست .علیرغم این که جزء
مفاهیم حقوقی عصر جدید تمدن بشری به شمار میرود .به هر
حال در تعریف مفردات و لغات «مبتلی به» مقاله جهت جلوگیری
از اطاله و داراز گویی به همین قدر بسنده میشود وگرنه موضوع
رشتهای دراز دارد.
۳ـ اصل مشکل عدم اعطای تابعیت (شناسنامه) به فرزندان
حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی:
۳ـ ۱ـ ایران در هیچ برههای از برهههای زمانی علیرغم این که
قانون ًا با توجه به بند  4ماده  ۹76ق.م که ُسکن و تولد در خاک
ایران را از موجبات اعطای حق تابعیت میداند زیر بار این حق
برای خارجیان (بیگانگان) عموم ًا و خصوصا مهاجران افغانستانی
نرفته است .و شدیداً و قاطعانه با موضوع تابعیت مانعتراشی،
مقابله و مقاومت کرده است ،حتی قوانینی که بعداً با توجه به
فشارهای بینالمللی وضع و تصویب شدهاند نیز تمام ًا خالی از
این اشکاالت و موانع نبوده است و امر اعطای تابعیت به مهاجران
افغانستانی را با مشکل همراه کرده و یا غیرممکن میسازد که
این قسم از موضوع در عنوان مربوط به خود ،بحث و اشاره
خواهد شد.
۳ـ2ـ اعطای تابعیت را با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب
 ۹۱مواد  4۹و  5۱فقط با اخذ مجوز دولت (مصوبه هیئت
وزیران) منوط کرده است که سیر مراحل قانونی آن عرفا ً از
محاالت است و اگر بعد از ازدواج شرعی غیر ثبت شده به دولت
مراجعه کنند که مواجه با اتهام ازدواج بدون اذن دولت میشوند
و به  5سال زندان محکوم خواهند شد و اگر قبل از ازدواج
مراجعه کنند با توجه به موانع اداری نانوشته ،دست یافتن به اذن
هفت خوان رستم را باید طی کرد.
۳ـ۳ـ بر خالف حقوق بینالملل در خصوص حقوق زن و کودک
و حمایت از آنان (میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) و این
که کودک از بدو تولد باید دارای ملیت و تابعیت شود (اصل ۳
اعالمیه حقوق کودک مصوب  )۱۹5۹و ثبت تولد کودک
بالفاصله بعد از تولد و برخورداری از حقوقی مانند داشتن نام و
تابعیت (بند  ۱ماده  7کنوانسیون حقوق کودک) داشتن حق
آزادی انتخاب مدرسه برای کودکان به وسیله والدین و یا
سرپرست قانونی آنان (بند  ۳ماده  ۱۳میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ) ،شدیداً در مقابل این حقوق
شناخته شده جهانی با برخوردهای تند ،توهینآمیز ،وضع و
تصویب قوانین مشکلدار و فرمایشی میایستد و برای این که از
بعضی حقوق آمرانه شانه خالی کند در خیلی از کنوانسیونها و
قراردادهای بینالمللی حقوق بشری مثل کنوانسیون رفع تبعیض
علیه زنان ( )۱۹7۹و  ...عضو نمیشود.
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۳ـ4ـ از این رهگذر است که در سال  ۱۳۸5قانون تعیین
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد
خارجی در یک ماده واحده با دو تبصره به صورت مجمل غیر
مبین تصویب شد .و نزدیک به  6ماه هم اجرا شد اما بالفاصله
جلوی اجرای آن را گرفتند.
الف ـ این قانون هم با درج عبارت «اعالم رد تابعیت غیر
ایرانی» یعنی عدم قبول تابعیت مضاعف و شروط امنیتی دیگر
باز محدودیتی برای اجرای قانون به نفع مهاجر را باعث میشود
(نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت.)...
ب ـ ذکر مرور زمان یک سال برای فرزندان تا حداکثر یک
سال بعد  ۱۸سال تنگنا و تضایق قانونی تلقی میشود (تبصره ۱
ماده واحده).
۳ـ 5ـ سپس بعد توقف  ۱۳سال و ادامه همان تبعیضهای
نژادی علیرغم وجود مشترکات بسیار زبانی و فرهنگی توهین،
ضرب و شتم در بازداشتهای «نظر بگیری» که بر اساس
احتماالت ظاهری اشخاص هر از گاهی در سطوح شهر به وسیله
نیروی انتظامی صورت میگیرد .تحمیل معیشتهای سخت
جهت فراری دادن مهاجران به عنوان سیاست مقابله با «سیاست
آب» کشور افغانستان به نام «آب در مقابل مهاجران» اعالمی
رسمی دولت افغانستان ،اشتغال آنان به کارهای سخت و
طاقتفرسا در کارگاهها ،اجبار آنان به کارهای پست ،قتل و
برخورد فیزیکی با مهاجران در مرزهای عبور دو کشور در
راستای همان «سیاست هیدروپولیتیکی» اعالمی افغانستان؛
مانند حادثه کشتار رودخانه هریرود ،تیراندازی و کشتار ۱۳
افغانستانی مهاجر در یزد و کشتن تعدادی از کارگران
افغانستانی در کامیون یخچالدار به وسیله سرما در شیراز دنبال
میکرد و تمامی این اعمال هم در اردوگاهها و هم در بیرون
آنها جهت اعمال سیستماتیک اذیت و آزار و از بین بردن
کرامت انسانی آنان صورت میگیرد .نهایت ًا زیر فشارهای
بینالمللی و منافع و مصالح تبلیغاتی برای خود که شامل
درصدی از مهاجران عراقی و لبنانی همگرا با نظام نیز میشود
«قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی» به تاریخ  2مهر ماه ۱۳۹۸
تصویب کردند .قانونی که برای مجریان آن قابل تفسیر و تاویل
بر له و علیه است بر له مهاجران لبنان و عراق به عنوان خودی و
بر علیه مهاجران افغان که عموم ًا منهای بعضی از هزارهها که
خارج از دایره «خودی بودن» عمل میکنند است
.
۴ـ نقد قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت:
این قانون نیز به شرح ذیل مشکالت و موانع خودرا جهت
تابعیتدار شدن فرزندان افغانستانی را در بر دارد:
الف ـ به صورت کلی با رویکرد اصالح قانون قبلی! نقش اساسی
و برجسته به نیروهای امنیتی داده شده است.
ب ـ تعیین مرور زمان برای اعتراض بر رد و عدم قبول
درخواست تابعیت که به وسیله استانداری مقام رسیدگی رد شده
است و تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر به وسیله
همان مبدا ردکننده درخواست که وجاهت قانونی ندارد چرا که
رسیدگیهای این چنینی که خوف و امکان تضییع حق و تظلم
است بایستی در چند مرحله انجام گیرد و در «ما نحن فیه» این
گونه عمل نشده و قانونگذاری نشده است( .ماده  7ایین نامه
اجرایی قانون اصالح قانون تعیین)
ت ـ هم قانون و هم آییننامه اجرایی آن برخالف عرف و حقوق

بینالمللی که قائل است داشتن و دارندگی تابعیت برای افراد
به نفع جامعه بینالمللی است (کنوانسیون الهه  )۱۹۳0نسبت
به پدران خارجی مزدوج با زنان ایرانی مسکوت مانده است.
ث  -مشکل اصلی بیشتر کودکان متولد از ازدواج زنان ایرانی
با مردان خارجی عدم ثبت رسمی آن به دلیل عدم وجود قانون
و عدم مقبولیت آن از طرف مبادی اداری دولت است و
هیچگونه ثبت رسمی به دلیل برخورد شدید مجریان با این
مورد چه سهواً و یا عم ًال نشده است .و با توجه به این که ماده
واحده اصالحیه قانون اخیر در مورد ازدواجهایی که پس از
انتشار آن واقع میشود .فقط ازدواج ثبت شده را مالک تایید
فرزندان متولد از این ازدواجها میداند .این یعنی دور باطل،
کاسه همان کاسه و آش همان آش است .چرا که اکثر
ازدواجهای شرعی ثبت نشده و رسمی برای فرار از مجازاتهای
تکدیری صورت گرفته است.
ج -در ماده  6آییننامه اصالح قانون مذبور آمده است که با
طالق و فسخ نکاح و یا هر طریقی که موجب جدایی و مفارقت
زوجین شود اقامت مرد خارجی لغو میشود .از آن جایی که
مرگ زن ایرانی نیز از اسباب جدایی است فرزند «مادر مرده»
ایرانی با پدری که اجازه اقامت او در ایران لغو شده است تنها
و بدون ولی و متولی جهت پیگیری قانونی ملیت وی میماند
چون که فقط در دو صورت امکان درخواست اعطای تابعیت
در صورت زنده بودنشان موجود است؛
ـ مادر ایرانی صاحب فرزند کمتر از  ۱۸سال
ـ فرزند باالی  ۱۸سال باشد
که در صورت مرگ مادر بایستی با تحمل مشکالت عرضی و
تبعی بیسرپرستی بایستی تا سن  ۱۸سالگی اگر سالم و زنده
بماند صبر کند تا به موجب همین قانون بتواند متقاضی تابعیت
شود!
ح -در قانون هیچ پیشبینی دیگر با فرضهای محتمل دیگر
برای فرزند نشده است و اگر فرض ایرانی بودن پدر اما بدون
داشتن رسمی تابعیت ایرانی (تبصره  ۱ماده واحده) مثل خیلی
از بلوچها و افغانستانیها در ایران که به دالیلی اسم آنان در
ثبت احوال رسما ثبت نیست را فرض کنیم؛ خواهیم دید که
قانون مذبور به صورت جامع و مانع «قانونانگاری و گذاری»
نشده است.
خ -با گذشت بیش از  ۹ماه هنوز کسی موفق به اخذ تابعیت
تاکنون نشده است!
5ـ علل و ریشههای برخوردهای ستیزجویانه و
سیستماتیک ایران و عدم اعطای تابعیت خصوصا به
افغانستانیها چیست؟
5ـ  -۱علل فرهنگی و مذهبی:
الف ـ حقیقت ًا ایران تا قبل از مذهب تشیع صفویه خط و
خطوط و مرز فرهنگی با کشورهای همجوار اهل جماعت و
سنی خود نداشت به نحوی که قبل از صفویه تمامی اصفهان
سنی حنفی مذهب بودند (تاریخ اصفهان) بعد از صفویه خیلی
از واحدهای سیاسی همسایه یا مستقل مثل ترکها در غرب
ایران و پشتونها در شرق و غیره اختالف و رقابتهای مذهبی
که سبب جنگها و شورشها باشد نبود .اما بعد از صفویه بنای
مخالف با ایرانیان شیعی از طرف مسلمانان منطقه تحت عناوین
مذهبی و ملی مثل شورشهای افغانها قبل از جنگ شاه
محمود افغان هتوکی شروع شد که نهایت ًا به جنگ شاه محمود
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و شکست و انقراض دولت صفوی انجامید .این اختالف مذهبی
همیشه شعلهور و یا آتش زیر خاکستر فی ما بین شیعی و سنی
و افغانستان و ایران بوده است تا زمان قاجاریه که جنگهای
پی در پی هرات و نا امنیهای مرزی آن قدر دامن زده شد که
با یاداشت تفاهم و دوستی  ۱۳00منجر شد.
ب ـ اما نهایت ًا «مغلطه جدا شدن هرات در زمان قاجاریه»
عنوان شد که نهایت ًا به شبهه «جدا شدن افغانستان» از نظر ادب
سیاسی در زمانهای متاخر پهلوی و جمهوری اسالمی دامن زده
شد غافل از این که نه هرات افغانستان است و نه افغانستان با
تاریخ شوکانی و هپیتالی و مرو و بلخ ،هرات است و امثال این
شبهه از درگیری مرزی در مناطق خاکستری که معموال در
بحرانهای سیاسی دست به دست میشود زیاد است .و هرات
یکی ازین مناطق است که در حین جنگهای دست به دست
شدن به افغانستان برمیگردد .و این شبهه از همین زمان شروع
شد و الغیر .زمانی که کال در طول تاریخ فقط چند صباحی به
مدت کوتاهی در دست صفویان بود و در کشمکشهای فی ما
بین هرات جا عوض میکرده است.
ت ـ موضوعی که شبهه فوق را تقویت میکند لفظ جدید
«افغانستان» است که بعد از جنگ جهانی اول بدان نامیده شد
و قبل از آن این نام در هیچ جا از آن یادی نبوده ،هرچند ممکن
است ریشههای تاریخی و باستانی نیز برای آن یافت کرد
همانطور که ابوریحان بیرونی در کتاب «التفهیم» خود و ابن
بطوطه در سفرنامه خود از آن به نام «افغان» بدون ذکر معنای
آن که آیا بر قوم و یا صفتی داللت میکند یادی کردهاند اما با
ترکیب و جعل جدید شبهه جدید بودن کشور و نهایت ًا مترتب
کرد تالی تلوهای فاسد بر آن را تداعی میکند که دور از
واقعیت تاریخی است.
همیشه تنور ملیگرایی بر ضد مهاجران افغانستانی سنی (با
چشم پوشی از هزارهها) به این شبهه هرات و «جدا شدن
افغانستان از ایران» و «افغاستان جزئی از ایران» بوده است به
دروغ گرم نگه داشته شده است و همین اصطکاکها تا زمان
حکومتهای پهلوی ادامه داشت و تفاهمات زیادی به دلیل این
جو مشوش فی ما بین مبنی بر عدم تعرض به همدیگر امضا شد.
عدم تعرض فی ما بین ناظر بر این بوده که در هنگام جنگ
یکی از دو کشور با کشور ثالث اقال بیطرف بمانند و این دال
بر حداقل اعتمادی بود که نسبت بهم داشتند.
و در همین جو فرهنگی و مذهبی مسائل حقوق بینالملل فی ما
بین تفسیر میشد و سایه افکنده بود مثل مسئله حقابه سالیانه
هریرود که نهایتا به استفاده ایران به نسبتی از آب هریرود منجر
شد .در زمان جمهوری اسالمی ایران این مشکل با زنده شدن
اختالفات مذهبی و شیعهگری دو چندان شد به نحوی که ایجاد
و ساخت سد آبی دوستی در خراسان ایران باعث موضعگیری
افغانستان شد و سازندگان سد را به تجربه خشکسالی هامون
از طریق هیرمند تهدید کرده است.
5ـ -2علل سیاسی:
الف ـ ایران شیعه  ۱2امامی مخالف شدید اهل سنت با تکیه بر
همین سیاست و سازماندهی جمعیتها و اقلیتهای مذهبی
شیعه در کشورهای همجوار عموما و افغانستان خصوصا دنبال
هژمونی درست کردن برای خود در افغانستان است احزاب
شیعه قبلی مثل ائتالف هشت گانه و فعلی شیعه مثل حزب
وحدت اسالمی و پشتیبانی مالی و سیاسی از آنها گویای
مطلب است و از آن جایی که ایران شیعه برای مقاوم و

واکسینه کردن خود در مقابل فرهنگ سنی مهاجم و مهاجر به
وسیله افغانستانیها و عدم تاثیرپذیری ایرانیان از افغانستانیهای
فارس زبان در تعاملهای روزمره فرهنگی و سنی و ناصبی
نشدنشان پیشاپیش عنصر افغانستانی را «نامرغوب ،نجس و
ملحد» قلمداد میکند و با رذیلترین مفردات کوچه و بازار آنان
را به ایرانیان معرفی و میشناساند.
در بررسی بعضی از تابوهای انسان ابتدایی به دلیل تابوی ترس
از تقلید رفتار فرد خاص ،نامرغوب ،خاطی و گناهکار و برای
منع ناپاکی به دیگران نباید با فرد ناپاک تماس برقرار میشد از
قبل او را ناپاک و پلید قلمداد میکردند و معتقد بودند اگر با
چنین شخصی برخورد نشود رفتارش بر دیگران اثر میگذارد و
دیگران را به «تابو شکنی» تشویق میکند در جوامع امروزی
مثل ایران نسبت به مهاجران این تصویر روانشناسانه فروید قابل
تامل ،تصور و تفسیر است معرفی مهاجران به عنوان «ناصبیهای
نجس» همان مصداق «فرد خاص مطرود» و فرهنگ سنی به مثابه
همان «ناپاکی ممنوع» و عدم قبول خرافات نیز همان
«تابوشکنی» نظریه روانشناسانه زیگموند فروید است در
تبارشناسی این گونه عملکردها میگوید« :علت منع و بایکوت
بیدلیل نیست وقتی حکم و
تابوی ممنوعیت کاری یا
چیزی داده میشود یعنی میل
به انجام آن وجود دارد هر چه
شدت ممنوعیت بیشتر باشد
تمایل به انجام آن و تابوشکنی
بیشتر است» .در وضعیت
ایران شیعه و مهاجران سنی
این موضوع اگر مصداق کامل
نباشد از مصادیق بارز است.
در یک پروسه طوالنی تعامل
فرهنگی معموال بعضی
فرهنگهای غالب تاثیر خود را
آرام آرام و یا به صورت تحول
و جهشی فرهنگ مغلوب
میگذارد و سیاستمداران
ایرانی از این مسئله همیشه
خوف داشتند شیعه عام و عوام
خود را با باورهای خرافی و
مقدسمابانه مبنی بر این که
حکمرانان خود کمر بسته امامان هستند و یا نماینده صاحب
زمان و باب و درگاه اماماناند و موهبتی از جانب خدا هستند
تخدیر کردهاند و برای تقویت و زنده نگاه داشتن این باورهای
خرافی بهتر است دور آنان یک حصار فکری نسبت به
فرهنگهای دیگر ایجاد کنند تا باورهای خرافی عقیدتی و
سیاسی از بین نرود و تابوشکنی نکنند و این سیاست زمانی
بیشتر آشکار میشود و نمود پیدا میکند که میبینید جمهوری
اسالمی در تمام ظلمهایی که به حقوق انسانی میانماریها (که
خیلی از آنها متاثر از بازرگانان گذشته ایرانی به زبان فارسی
آشنایی دارند و بعضی مفردات فارسی را میدانند) نه فقط
موضعگیری دینی نکردهاند هیچ موضعگیری انسانی نیز نداشتند
چرا که سنی هستند علیرغم این که قبال جزء بنگال بودند و به
فرهنگ فارسی آشنا هستند و اخیراً با توجه به مورد سئوال قرار
گرفتن موضع آنان از جانب محافل داخلی و خارجی
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موضعگیریهای تبلیغاتی و درجه چندم از بعضی از
شخصیتهای غیر رسمی آنان شده است .در مورد افغانستانیهای
مهاجر هممرز خود حدیث مفصل خوان از این مجمل.
ب ـ از دالیل سیاسی دیگر این تعرضها و اصطکاکها و
ستیزهجوئیها که به نوبه خود ضمن این که خود معلول علل
فرهنگی دیگر است سیاست «آب در مقابل برخورد خوب با
مهاجران» است که اشرف غنی اعالم کرد ایران همیشه زیر اهرم
فشار حقابه هریرود بوده است االن میخواهد همین حربه و تهدید
را به فرصت به نفع خود تبدیل کند لذا برعکس با برخورد تند و
خصمانه با مهاجران در صدد خنثی نمودن سیاست هیدروپولیتیکی
اعالمی است و ضد آن سیاست آن را به نفع خود با «اهرم فشار
ساختن مهاجران به آب هریرود» دست یابد.
لذا حادثهی اخیر کشتار مهاجران افغانستانی که از مرز زمینی و
دور از هریرود وارد ایران شدند و آوردن آنها نزدیک رودخانه
و غرق کردنشان به قصد کشت در راستای جنگ آب فی ما بین
معنی و رمزگشایی میشود .در سیاست هر چیز را در جای خود
باید نهاد و دید و گرنه معنی آن حتی متضاد جلوه خواهد کرد.
ت ـ باتوجه به وضعیت بغرنج مهاجران افغانستانی از وضعیت
آنها برای مصرفهای سیاسی
داخلی و خارجی استفاده شده و
میشود از دالیل سیاسی دیگر
برخوردهای ستیزهجویانه و
تحقیرآمیز نسبت به مهاجران
نیز سوءاستفاده از وضعیت
هجرت و پناهندگی آنان است
به طوری که بعضی وقتها
برای تهییج افکار عمومی بر
علیه مهاجرهایی با فرهنگ سنی
چالش برانگیز آمار آنان را
بیشتر از تعداد واقعی اعالم
میکنند (بیش از سه میلیون نفر
معاونت
اعالم
حسب
امورخارجه وقت) که عنوان
شود بر معیشت داخلی مردم
ایران تأثیر گذاشته و این جامعه
افغان نیز سالیانه نزدیک به
چهار میلیارد یورو از کشور
خارج میکنند .که این توجیه و
مغالطههای آماری برای مصرف داخلی ایران است .اما برای
مصرف بینالمللی جهت اخذ اعتبارات پناهندگی برای مهاجران
افغانستانی نیز به عنوان اهرم فشار تجربه شده از جانب بعضی از
کشورهای میزبان پناهندگان و تلکه کردن اروپاییان نیز است.
از مصارف خارجی و بینالمللی این آمارهای دروغین فقط به
اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و عراقچی معاون وزارت
خارجه بسنده میکنیم که پیشتر گفتند« :در صورت بروز جنگ
علیه ایران ما نمیتوانیم جلوی موج عظیم پناهجویان و نیز مواد
مخدر به اروپا را بگیریم و در صورت وقوع جنگ اروپا و غرب
با این موج مواجهه خواهند شد»(رئیس جمهور ج.ا.ا) و یا اعالم
صریح معاونت وزرات خارجه وقت ایران (عراقچی) که گفت:
«اگر فروش نفت به صفر برسد ج.ا.ا مجبور است سیاست
ویژهای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد و از افغانها بخواهد
به کشور خود یا به کشورهای دیگر (اروپا) برگردند و بروند».

و این تهدیدی بود برای مصارف بینالمللی هنگام تحریمهای
غرب علیه ایران.
ث ـ البته در عداد دالیل سیاسی دالیل ژئوپولیتیکی و منطقهای
قابل امعان و ذکر است که به دلیل اختصار مقاله فقط به ذکر
فهرستوار اکتفا شده است.
5ـ۳ـ علل و ریشههای تاریخی:
همان ریشههای مذهبی سیاسی است که لباس تاریخ پوشیدهاند
و در هر تاریخ و زمانی سند آن کنشهای سیاسی مذهبی است
که از زمان صفویه شروع و الی یومنا هذا امتداد داشته و دائم ًا
به دلیل جو عدم اعتماد معاهدات عدم تعرض نسبت به همدیگر
امضا میکردند اما امتداد این اختالفات به امتداد تاریخ فرهنگ
دو کشور است زمانی که ساسانیان بودند حکومت کوشانی ـ
وهیپتالی بر خطه شرق خود تا هند حکمرانی داشت .در تاریخ
بعد از اسالم حمکرانان ماورانهر غیر از ایران بوده است و حتی
حکومت غزنویان نیز در غزنه افغانستان فعلی بوده است در
تاریخ جنگ جهانی اول هم افغانستان بعد ضعف و فروپاشی
عثمانی به دست انگلیس افتاد به دلیلی انگلیس برای ایجاد
امنیت در هرات به صورت موقت و امانتی هرات را به قاجاریه
ناصرالدین شاه پیشنهاد داد و قاجاریه ظاهرا به دالیل تاریخی
این زحمت را قبول نکردند .در زمان پهلوی نیز همان وضعیت
به نام ُحسن همجواری ماند و در دوره ج.ا.ا کاه کهنه اختالفات
مذهبی ،فرهنگی و تاریخی دود داده شد.
5ـ -4ریشههای حقوقی :قوانین مدونه فی ما بین از جمله در
مورد منافع همدیگر مثل حقابه و نیز معاهدات عدم تعرض
گذشته در سایه اختالفات فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی تهیه و
تنظیم شده است .اما با توجه به مرور زمان و تغییر حالت و
وضعیتهای سیاسی دو کشور نسبت به همدیگر ضمن تعدیل
نحوه برخورد خود که شکل دیپلماسی را ممکن است در بر
داشته باشد اما بر اصل ستیزهجوئیهای ملی و قدیمی تکیه دارد
و حفظ کرده است .صدور قوانین و مقررات اخیر از تاریخ
معاصر است که قانونهایی با تنگناها و تضایقات قانونی در
راستای همان سیاستهای نانوشته خود تصویب و وضع میکند
مثل قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل زا ازدواج زن
ایرانی با مرد خارجی و اصالحیه آن؛ با مواد  4۹و  5۱قانون
حفظ حمایت خانواده که مزدوج اجنبی با زن ایرانی را به 5
سال محکوم به حبس تکدیری میکند .و قوانین تکدیری دیگر
در این راستا یعنی ریشههای حقوقی تبعیض سیستماتیک بر
علیه مهاجران بسیار است که از حوصله این مقاله مختصر خارج
است.
۶ـ پس درآمد
آمار واقعی مهاجران افغانستانی
آمار واقعی از مهاجران به دالیل:
الف :عدم گزارش صحیح مبادی قانونی و بازی با آمارهای
آنان جهت اهداف سیاسی
ب :عدم ابراز آمار بعضی از مهاجران به دلیل ترس از مجازات
تکدیری
ت :کتمان آمار خود به وسیله بعضی از مهاجران به دالیل
فرهنگی
ث :از قلم افتادن آمار بعضی از آنها به دلیل نوع و روش
آمارگیری مرکز آمار
ح :تکرار بعضی از آمار مهاجران در ستونهای فرمهای
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آمارگیری مرکز آمار تحت عناوین مختلف یا مشابه
ج :تعدد دستگاههای موازی در آمارگیری با متغیرهای متفاوت
(بیش از  4دستگاه گزارشگر آمار هستند) در دست نیست.
منابع خارجی آمار:
حسب گزارش منتشر شده سازمان ملل متحد :آمار
افغانستانیهای مهاجر در ایران را دو میلیون و  ۹۹0هزار و
 676نفر اعالم کرده است که به دلیل وضعیت بد سیاسی و
اقتصادی نظام ج.ا.ا نزدیک به  77۳هزار از آنان از ایران به
افغانستان بازگشتند.
از آن جایی که آمار دقیقی به دالیل فوقالذکر موجود نیست با
مبنا گرفتن آمار سرشماری سال  ۱۳۸5آمار اتباع مهاجران
افغانستانی نسبت به سایر مهاجران حاضر در ایران  ۹6درصد
کل مهاجران را شامل خواهد شد.
این در حالی است که با توجه به گذشت  ۹ماه از الزم االجرا
شدن و انتشار قانون اصالح قانون تعیین تکلیف فرزندان
حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ،آمار موجود اعالمی
از مهاجران که تاکنون توانستهاند شناسنامه و تابعیت بگیرند
تاکنون صفر مانده است.
منابع:
 لغتنامه دهخدا  -دهخداقانون مدنی ایران -امامی-مواد مربوط به موضوعنصیری-محمد-حقوق بینالمللی خصوصی – تهران-انتشارات اگاه-ج۹-۱۳۸۱
کتاب دوم جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳-از مواد .۹76-۹۹۱قانون حمایت خانواده مصوب سال  ۹۱-مواد-4۹و5۱مثیاق بینالمللی حقوقی مدنی و سیاسیاعالمیه حقوق کودک مصوب ۱۹5۹کنوانسیون حقوق کودکمیثاق بینالمللی حقوق اقتصادی -اجتماعی -فرهنگیکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان()۱۹7۹قانون تعیین تکلیف تابعیت فررزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی مصوب ۱۳۸5 /6/2
قانون اصالح قانون ٍتابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردخارجی مصوب  ۱۳7۹و ائین نامۀ اجرائی ان
معاهده سعداباد _(عدم تعرض)شریعتی-علی-شیعه صفوی و شیعه علوییوانز-مارتین-افغانستان مردم و سیاسیت –ت-سیما موالئیمهد یزاده کابلی-افغانستان پیش از تاریخ-مشهد-انتشارات توند-چاپاول ۱۳۸2
میرغالم محمد غبار ـ افغانستان در مسیر تاریخ اربورن-کالوس میشائیل  -نظام ایالت در دورۀ صفویه-ت -کیکاووسجهانداری تهران-انتشارات علمی -فرهنگی
مینورسکی والدیمر-سازمان اداری حکومت صفوی -ت-مسعود رجبنیا-تهران-امیرکبیر
استاد هوالکوئی -جزوه تاریخ جغرافیای سیاسی -زیراکس دانشکدهالهیات-دانشگاه تهران
حبیبی-عبدالحی-تاریخ افغانستان بعد از اسالم –دنیای کتاب-۱۳67-دنیای کتاب تهران
ـ فروید .زیگموند  -توتم پرستی ـ ت ـ محمد نوایی ونجفی ـ نشر جامی
یاقوت حموی-تاریخالیعقوبی-تاریخ البلدان-المنطق المظفر-رضا

نمایشگاه نقاشیهای سه خواهر جوان اهل والیت دایکندی
افغانستان ساکن گرمدره تهران در فرهنگسرای ملل/شرق

فرهنگی

ادبیات و هنر مهاجران افغانستانی در ایران
محسننکومنشفرد
نویسنده

عملکرد جمهوری اسالمی در چهل سال گذشته نشان داده که
در تبدیل فرصتها به مشکل و مانع بسیار خبره است .تا
جایی که بسیاری از مردم و حتی برخی از تحلیلگران سیاسی
و اقتصادی امروز بر این باورند که اگر ایران ذخائر نفتی و
گازی در اختیار نداشت قطعا ما مردم خوشبختتری از امروز
بودیم .کافی است چشم بر واقعیت ببندیم و لحظهای تامل
کنیم و فارغ از حب و بغض نسبت به جمهوری اسالمی تصور
کنیم که به جای اختصاص درصد باالیی از بودجهی ساالنهی
کشور برای «حفظ نظام» همین بخش صرف سرمایهگذاری در
جهت رفاه و آسایش عمومی میشد .در این صورت نیاز نبود
تا بخش بزرگی از مردم به عنوان چشم و گوش نظام مراقب
اکثریت مردم باشند .این تبدیل فرصت به مشکل را میتوان در
بسیاری از زمینهها در جمهوری اسالمی شاهد بود .مث ًال در جهان
امروز اغلب کشورها کثرت اقوام ،فرهنگها ،مذاهب و عقاید
در جامعه را یک امتیاز و فرصت میدانند در حالی که این
حکومت در طول دوران حاکمیتش تمام تالش خود را در جهت
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یکسانسازی فرهنگی ،زبانی و مذهبی به کار برده است .تالشی
که مسلم ًا در جهان امروز محکوم به شکست است و میبینیم
که سیاستهای حاکمیت هم در این راستا به بیاعتمادی ،فرار
از پایبندی به ایدئولوژی و در نهایت فروپاشی اخالقی در
جامعه منجر شده است.
یکی از موارد مشخص تبدیل فرصت به معضل برخورد
حکومت جمهوری اسالمی با مهاجران و پناهجویان ،به ویژه
مهاجران افغانستانی بوده است .در سال  ۱۳66طبق گزارش
یک روزنامهی سوئدی ،ایران با دو میلیون و هشتصد هزار
پناهجو بیشترین تعداد پناهجو در جهان را دارا بود .با توجه به
این که در سال  66ایران هنوز درگیر جنگ با عراق بود باید
پذیرفت که در آن سالها ایران در این زمینه سخاوتمندی قابل
توجهی از خود نشان داده بود ،حتی با احتساب این گمان که
یکی از اهداف جمهوری اسالمی از پناهندهپذیری برنامهریزی
برای تحقق شعار صدور انقالب از سوی رهبر آن بوده باشد.
بیتردید حضور این تعداد پناهجو و مهاجر مشکالت زیادی را
برای کشور میزبان به دنبال داشته و ادغام و جذب آنها در
جامعه امر دشواری بوده است.
اما وجه دیگر حضور پناهجویان نیاز جامعهی ایران به نیروی
کار در آن دوران بود ،به ویژه که با پایان جنگ در سال 67
ایران باید ویرانه-های ناشی از جنگ را بازسازی میکرد .چه
در دوران جنگ هشت ساله با عراق و چه پس از آن ،مهاجران

افغانستانی سهم عمدهای در بازار کار ایران و عمدت ًا کارهای
بدنی داشتهاند .در سالهای بعد هم که حکومت جمهوری
اسالمی ترجیح داد به جای سرمایهگذاری و حمایت از تولید
داخلی بر حراج سرمایههای ملی برای استمرار حاکمیت خود
متمرکز شود و کارخانههای بسیاری را با بیتدبیری و یا در
جهت سودآوری فوری به تعطیلی کشاند ،باقیماندهی کارهای
تولیدی در بخش کشاورزی ،دامپروری و ساختمانسازی
به دوش مهاجران افغانستانی افتاد .اما جمهوری اسالمی و
کارفرمایان کوچک و بزرگ حاضر نشدهاند نقش مهاجران
در گردش چرخ اقتصاد ایران را بپذیرند .در مقابل با انواع
محدودیتها و سنگاندازیها ،با تبعیضهای ظالمانه و تحقیر
مهاجران در محیط کار ،اغلب کام مهاجران را تلخ کردهاند.
یکی از مهمترین معضالت مهاجران و پناهجویان افغانستانی
در ایران موانع موجود در مسیر تحصیالت این مهاجران ،به
ویژه در بیست سال اخیر بوده است .جمهوری اسالمی نه تنها
رغبتی به با سواد شدن مهاجران نشان نداده بلکه مستمرا در
مسیر نیروهای داوطلب هم که برای با سواد کردن مهاجران
سرمایهگذاری و تالش کردهاند سنگاندازی کرده است.
بسیاری از کودکان افغانستانی تبار به بهانهی این که اقامت
والدینشان در ایران غیرقانونی بوده از تحصیل ،حتا در مقاطع
ابتدایی محروم بودهاند .تحصیالت افغانستانیهایی هم که در
ایران اقامت داشتهاند همواره با محدودیت و اما و اگر روبرو
بوده است .بسیاری برای ادامهی تحصیل در مقطع دانشگاه و
حتی دبیرستان گرفتار موانع اداری شدهاند .این واقعیت که
بارها مسئوالن حکومتی ،و حتا کسانی در میان نیروهای طرفدار
حکومت که اصرار دارند خود را دوست و حامی مهاجران نشان
دهند ،بر دولت و ملت افغانستان بابت همان حق تحصیل با
محدودیت فراوان نیز منت گذاشتهاند بیانگر نگاه تنگ-نظرانه
و مغایر با حقوق مهاجران در میان همهی عناصر و جناحهای
حاکمیت است.
اما سلب حق تحصیل از تمامی اتباع خارجی در دنیای امروز
به آسانی میسر نیست .همان طور که مقاومت و سنگاندازی
الیههایی از حکومت در اوایل انقالب ،که در باطن با تحصیل
دختران ایرانی مخالف بودند و تالش میکردند با بهانههای
مختلف تحصیالت دختران را در حد توان محدود کنند،
کام ًال به ضد خود تبدیل شد .با وجود محدودیتها در مسیر
تحصیالت افغانستانیها در ایران نیز بخشی از این مهاجران
موفق شدهاند عالوه بر تحصیالت ابتدایی در مقاطع متوسطه
و دانشگاه تحصیل کنند .یکی از راههای ورود به تحصیالت
ابتدایی که جمهوری اسالمی برای مهاجران و پناهجویان باز
گذاشته ورود به حوزههای علمیه بوده که به هر حال برای
جمعی از مهاجران افغانستانی راهی برای با سواد شدن باز کرده
است .اما بسیاری از افغانستانیهایی که تحصیالت حوزوی
آغاز کردهاند با یافتن کوچکترین امکان برای تحصیل در
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مدارس مدرن و بعد در دانشگاه از ادامهی تحصیل در حوزهها
منصرف شدهاند .بخشی از همین افراد به دانشگاهها و مدارس
عالی در ایران راه پیدا کردهاند و برخی از همین افراد در شکل
دادن هستهی اصلی کانونهای ادبی و هنری افغانستانیهای
مهاجر در ایران سهیم بودهاند.
در طی این چهل سال انجمنهای فرهنگی و ادبی کوچک و
بزرگ در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچکی که درصد قابل
مالحظهای از جمعیتشان را مهاجران افغانستانی تشکیل
میدهند ،پا گرفتهاند .شهرهایی مانند تهران ،مشهد ،اصفهان،
قم ،ورامین و شهرری از جملهی این شهرها هستند .با توجه
به غفلت و بیتفاوتی جامعهی ادبی و فرهنگی ایران نسبت
به مشکالت مهاجران قابل درک است که تماس-های اولیه با
انجمنهای ادبی و فرهنگی ایرانی برای افغانستانیهای عالقمند
به فرهنگ و ادبیات آسان نبوده ،اما پس از ارائهی آثار نخستین
ادبی یا فرهنگی از سوی مهاجران بخشی از آنان از حمایت
معدودی از افراد و انجمنهای ایرانی هم برخوردار شدهاند.
حوزهی هنری که از نهادهای زیرمجموعهی سازمان تبلیغات
اسالمی است ،بیشترین حمایت را از شاعران و نویسندگان
مهاجر انجام داده است .اگرچه این حمایت از نظر مالی چندان
قابل توجه نبوده اما بیش از بیست سال است که جلسههای
مهاجران در محل حوزهی هنری برگزار میشود .نوشتههای
برخی از نویسندگان و شعرای افغانستانی نیز توسط این نهاد
چاپ شده است.
در یک جامعهی بسته ،با انبوه موانع و مشکالتی که شعرا،
نویسندگان و سایر هنرمندان ایرانی با آن دست به گریبان
بودهاند توان و حوصلهی کافی برای گسترده کردن حوزهی
فعالیتهای فرهنگی و همکاری و همراهی با شاعران و
نویسندگان افغانستانی باقی نمیماند .این تازه در صورتی
است که انگیزهی همراهی با هنرمندان و فرهنگیان غیرایرانی
در فرهنگیان ایرانی وجود داشته باشد .طبیعی است که در
جامعهی استبدادزده اهالی هنر و ادبیات هم از آفت تنگنظری
در امان نباشند .انحصارطلبی و خود بزرگبینی نزد بسیاری از
فرهنگیان صاحب نام ایرانی را میتوان نسبت به نویسندگان
ایرانی که شامل حلقهی خودیها نیستند هم دید .پس عجیب
نیست که نخوت ادبی و فرهنگی در برابر نویسندگان و شعرای
افغانستانی بروز بیشتری داشته باشد.
با این وجود در دنیای نویسندگان ،شعرا و هنرمندان ایرانی
معدود افرادی بودهاند که معیارشان برای قضاوت در کار هنری
قومیت و ملیت هنرمند نبوده است .پس از حضور دراز مدت
افغانستانیها در ایران باالخره برخی از نویسندگان و هنرمندان
افغانستانی به حلقههایی از نویسندگان و شعرای ایرانی نزدیک
شده و با آنها معاشرت و تبادل نظر داشتهاند .از بسیاری از
دوستانم که سالهایی را در ایران زندگی کرده-اند شنیدهام که
خودشان ارتباطاتی با محافل ادبی و فرهنگی ایران داشتهاند و

برخی از آنان خاطرات خوبی از این همکاریها دارند .با وجود
موانعی که حکومت جمهوری اسالمی همواره در مسیر تحصیل و
رشد اندیشهی افغانستانیها به وجود آورده و میآورد بسیاری از
افراد فرهنگی و اهل قلم افغانستان کارفرهنگیشان را در ایران
آغاز کرده و یا ادامه دادهاند .دریافت جوایز ادبی از سوی برخی
نویسندگان و شعرای افغانستانی در ایران بیانگر این واقعیت
است که در بیست سال اخیر ارتباط نویسندگان افغانستانی در
ایران با محافل ادبی بیشتر شده است.
استاد نجیب مایل هروی متولد  ۱۳2۹در هرات است و از
سال  ۱۳50در مشهد و تهران زندگی کرده است .مایل هروی
در دانشگاه فردوسی مشهد در رشتهی زبان و ادبیات فارسی
تحصیل کرده است و تحقیقات زیادی در زمینهی عرفان اسالمی
و نسخههای خطی دارد .او در سال  ۱۳۸6برندهی جایزهی ادبی-
تاریخی بنیاد دکتر محمود افشار یزدی از مرکز دائرهالمعارف
بزرگ اسالمی شده است .متاسفانه با وجود خدمات ارزشمند
ادبی ،استاد مایل هروی امروز در شرایط بسیار سخت اقتصادی
در ایران زندگی میکند .دردآور است که شخصی با این سابقهی
طوالنی تحقیق در ادبیات حاال در دوران کهولت از امکانات
درمانی الزم برخوردار نیست .وضعیت معیشتی مایل هروی
گواه دیگری بر بی-توجهی جمهوری اسالمی به فرهنگ و
سرمایههای فرهنگی است.
آصف سلطانزاده نویسندهای است که خیلی زود وارد محافل
ادبی ایرانی شد .او ابتدا در جلسات داستان خوانی رضا براهنی
شرکت میکرد .با حضور در محافل ادبی هوشنگ گلشیری
به داستان نویسی عالقمند شد .او در دو دوره برندهی جایزهی
ادبی گلشیری شده است .اولین جایزهی ادبی گلشیری را
سلطانزاده در سال  ۱۳7۹برای مجموعه داستان «در گریز
گم میشویم» به خود اختصاص داد .او همچنین در سال ۸5
برای رمان «عسگرگریز» برنده جایزهی گلشیری شد .متاسفانه
جمهوری اسالمی قلم سلطانزاده را مانند بسیاری قلمهای دیگر
تاب نیاورد و او ناچار از ایران به دانمارک مهاجرت کرد .البته
خروج از ایران نه بر انگیزهی نوشتن سلطانزاده اثر گذاشت و
نه دلبستگی او به افغانستان و ایران و سیر تحوالت فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی در دو کشور را کمرنگ کرد .شخص ًا نمیدانم
آیا رمانی متاثر از جنبش سبز در ایران از سوی نویسندگان
ایرانی نوشته شده یا نه .اما به هر حال بر این باورم که رمان «سفر
خروج» اثر سلطانزاده یک اثر ادبی عمیق ،جذاب و تاثیرگذار
است .مایهی اصلی این رمان مثل بیشتر آثار سلطانزاده روایت
انسان جنگزدهی مهاجر و تلخیهای زندگی در هجرت است.
اما نویسنده با زبردستی خاص خود قهرمان داستانش ،موسی را
از افغانستان به خانهای نیمه متروک در تهران و درست حوالی
خیابانهای آزادی و انقالب ،یعنی یکی از کانونهای اصلی
جنبش سبز ،میکشاند تا همزمان روایتی از روزهای پرتالطم
تابستان ۱۳۸۸در ایران را هم برای خواننده داشته باشد.
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نویسندهی دیگری که کار نوشتن را در ایران آغازکرده
محمدحسین محمدی است .داستان «کوکوگل» محمدی در
سال  ۱۳74در مسابقات دانشآموزی مقام نخست را کسب
کرد اما به گفتهی داوران از آنجا که نگارش داستان به «دری»
بود به مقام دوم رسید! مجموعه داستان «انجیرهای سرخ مزار»
در سال  ۱۳۸۳از سوی بنیاد گلشیری جایزه اول را کسب
کرد .نوشتههای دیگری از محمدحسین محمدی جوایزی از
جشنوارههای مختلف ادبی در ایران را به خود اختصاص دادهاند.
اقامت طوالنی و تحصیل در ایران بر کار ادبی محمدی هم تاثیر
گذاشته است .حوادث رمان اخیر محمدی با عنوان «پایان روز»
در تهران شکل میگیرد.
احمد مدقق و علی پیام هم از جمله نویسندگانی هستند که
آثارشان در ایران جایزه ادبی گرفته است .در میان نویسندگان
دیگر افغانستانی که کارنوشتن را در ایران آغاز کردهاند میتوان
از حمزه واعظی ،حمیرا قادری ،جواد خاوری و تقی واحدی
نام برد .تعداد زیادی از شعرای امروز افغانستان هم نخستین
اشعارشان را در ایران منتشر کردند .محمدکاظم کاظمی از
شاعران مطرح افغانستان است که از سال  ۱۳6۳در ایران
زندگی و تحصیل کرده است .کاظمی شاعری است که در ایران
مورد توجه ویژهی جمهوری اسالمی قرار گرفته است .اما حتی او
هم زهر تلخ تبعیض در کشور میزبان را چشیده است .شعر زیبا
و معروف «پیاده آمده بودم ،پیاده خواهم رفت» بیان گلهآمیزی
است از رنجهای مهاجرت در کشور همزبان و همسایه .ابوطالب
مظفری شاعر دیگر افغانستانی است که سالهای زیادی را در
ایران زندگی کرده است.
بسیاری از شعرا ،نویسندگان و ژورنالیستهای افغانستانی به
دلیل محدودیتهای حکومت و مشکالت مهاجرت در سالهای
اخیر ایران را ترک کرده و بسیاری از آنان پس از چند سال
اقامت در افغانستان رهسپار کشورهای اروپایی ،آمریکای
شمالی و استرالیا شدهاند .از جملهی این شاعران میتوان از
محبوبه ابراهیمی ،سیدرضا محمدی(روزبهان) ،محمدشریف
سعیدی ،سیدضیا قاسمی ،الیاس علوی ،محمدبشیر رحیمی،
نادر احمدی نام برد .همچنین عارف جعفری شاعر ،آهنگساز
و خواننده و محسن حسینی فیلمساز از جمله هنرمندانی هستند
که فعالیت هنریشان را در ایران آغاز کردند .عارف جعفری
هنوز در ایران زندگی میکند .سید رضا محمدی شاعری است
که جوایز متعددی را در ایران و افغانستان دریافت کرده است.
از میان شعرای افغانستانی ضیا قاسمی با مطبوعات ایران هم
همکاریهایی داشته است.
از آنجا که سانسور در جمهوری اسالمی امری نهادینه و قاعدهی
حاکم بر ادبیات شده است بخشی از ادبیات مربوط به وضعیت
مهاجران افغانستانی در جمهوری اسالمی هرگز در ایران
اجازهی انتشار نمیگیرد .رمان «افغانی» نوشتهی نویسندهی
افغانستانی عارف فرمان در سال  ۱۳۹0در افغانستان و سوئد

چاپ و منتشر شد .موضوع این رمان همان طور که از عنوان
کنایهآمیز آن پیداست وضعیت مهاجر افغانستانی و تجربههای
تلخ و تحقیرآمیز او در ایران است .دومین رمان من «از هرات
تا تهران» هم با موضوع مشابه رمان «افغانی» در زمستان ۹0
و تابستان  ۹۱در سوئد و کابل به چاپ رسید .هر دو رمان در
کابل توسط انتشارات تاک زیر چاپ رفتند .اگرچه مناسبترین
جا برای چاپ و نشر این رمانها ایران بود اما متاسفانه ورود هر
دو کتاب از کابل به نمایشگاه بینالمللی تهران هم ممنوع اعالم
شد .البته همان طور که انتظار میرفت ممنوعیت دو رمان در
ایران موجب نشد تا از توجه عمومی به آنها کاسته شود بلکه
عارف فرمان و من در سفری به افغانستان در زمستان  ۹۱در
جلسات بسیاری در شهرهای کابل ،مزارشریف و هرات در مورد
رمانهایمان صحبت کردیم .اکثر رسانههای فارسی زبان در
خارج از ایران و افغانستان هم گزارشهایی در مورد رمانهای
«افغانی» و «از هرات تا تهران» داشتند.
شاید بتوان سیزده فروردین  ۱۳۹۱را نقطهی عطفی در چرخش
نگاه جامعهی مدنی ایران به حقوق مهاجر افغانستانی دانست.
در روزهای پیش از سیزده فروردین مسئوالن ستاد سفرهای
نوروزی در اصفهان ورود شهروندان افغانستانی به «پارک
کوهستانی ُصفه» در روز سیزده به در را ممنوع اعالم کردند.
این خبر در رسانههای فارسی زبان در خارج از کشور انعکاس
وسیعی یافت .پیش از آن اخبار مربوط به تحقیر و تبعیض
مهاجران افغانستانی یا در رسانهها بازتابی نداشت و یا جامعهی
مدنی با بیاعتنایی از کنار آن میگذشت .خوشبختانه پس از این
تاریخ بخش بزرگی از ایرانیان و به ویژه رسانههای ایرانی در
خارج از کشور اخبار مربوط به مهاجران افغانستانی در ایران
را دنبال و پخش میکنند .حمایت و توجه جامعهی مدنی ایران
از مهاجران طبعا تنفس جامعهی ادبی-فرهنگی مهاجر را هم
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آسانتر خواهد کرد.
در سالهای اخیر چندین فیلم کوتاه و بلند در افغانستان و ایران
با موضوع مهاجران افغانستانی ساخته شدهاند .این فیلمها بعض ًا
در سایر کشورهای جهان هم مورد توجه قرار گرفتهاند .در این
زمینه میتوان از برادران محمودی ،نوید و جمشید نام برد .فیلم
«شش متر مکعب عشق» با نویسندگی و کارگردانی جمشید
محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی در هفدهمین جشن
سینمای ایران برندهی تندیس افتخار بهترین فیلم و چند جایزهی
دیگر شد.
خانم ژیال بنی یعقوب روزنامه نگار شجاع و مردمی ایرانی در
کتابی با عنوان «افسوس برای نرگسهای افغانستان» گزارشی از
شش سفر خود از سال  ۸0تا  ۸6به افغانستان را در سال ۱۳۹7
منتشر کرد .در این کتاب خواننده ضمن آشنایی با افغانستان و
برخی چهرههای ادبی و سیاسی این کشور نمونههایی از انبوه
ستمها به مهاجران و پناهجویان افغانستانی در ایران را از نظر
میگذراند.
ارائهی آثار ادبی و هنری نویسندگان ،شعرا و هنرمندان
افغانستانی در ایران راه را برای آفرینش کارهای جدید باز
کرده است .بیتردید حکومت جمهوری اسالمی باز هم در مسیر
ارائهی کارهای فرهنگی موانعی ایجاد خواهد کرد .با این وجود
جلوگیری از ادامهی کار فرهنگی افغانستانیها در ایران میسر
نیست .وجود شبکههای متعدد اطالع رسانی راههای متعددی
را برای ارائهی کار فرهنگی به مخاطبان پیش پای هنرمندان
گذاشته است .با توجه به تحوالت سالهای اخیر در ذهنیت
ایرانیان نسبت به حقوق مهاجران و پناهجویان آگاهی نسبت به
حقوق نویسندگان ،شعرا و هنرمندان مهاجر هم باال رفته است .با
این حساب میتوان امید داشت که آفرینش آثار ادبی و هنری
در آینده برای مهاجران آسانتر از گذشته باشد.

اجتماعی
در باب مهاجرت؛ نتوان ُمرد به سختی که من این جا زادم!
مرتضیهامونیان
فعال حقوق بشر
داستان به قدمت تاریخ انسان است .آدمها همیشه یک جا
نماندهاند .عشق و عالقه به زادگاهشان داشتهاند و اما به قول شیخ
اجل سعدی شیرازی« ،سعدیا حب وطن گر چه حدیثیست
صحیح  /نتوان مرد به سختی که من این جا زادم» .نمیتوان به
مرگ تن داد .زندگی در هر حال گوهری است با ارزش که باید
آن را جست .حتی اگر آن جا خانه خود انسان نباشد.
فالت ایران هم به عنوان یکی از مهدهای تمدن بشری از این
قاعده مستثنی نبوده است .آن چه منقول است و به عنوان یک
فرضیه جدی مطرح است ،مهاجرت آریاییها به فالت ایران در
هزارهای پیش از میالد مسیح است .بنا بر این فرضیه ،آریاییها
از سه هزاره پیش از میالد ،آرام آرام به سوی فالت ایران آمده و
این مهاجرات به مدت دو هزاره تناوب داشته است .تا این که
سرانجام در هزارهای پیش از میالد« ،این قوم در سه گروه متمایز
مادی ،پارسی و پارتی انسجام و وحدت یافتند و چون مثلثی
غرب و جنوب و شرق ایران را فرا گرفتند .سپس اولین شکل از
حکومت آریایی به نام مادها در گوشهی غربی این مثلث تشکیل
یافت و فصلی نو در تاریخ ایران به طور اخص و در تاریخ جهان
به طور اعم گشوده شد».
اما پس از سکونت آریایی از پس هزارهها ،ایران محل مهاجرت
دیگرانی هم بوده است .دستهای از این مهاجران ،عربها بودهاند.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،مرداد ۱۳۹۹
شماره ۱۱۱

51

عربها از عهد ساسانی مهاجران ایران شدند .مهاجرتشان بیشتر
از راه خشکی و از سمت عراق به سوی ایران بوده است .بنا به
قول کسروی در شهریاران گمنام ،از زمان اشکانیان ،قبایل
عرب به عراق آمده و در آن ساکن شدند .تنوخیان و لخمیان از
قبایل عربی بودند که در آن دوران به عراق مهاجرت کردند .در
زمان ساسانیان و بنا به گزارش کسروی اما یقین است که
عربها در گرمسیرهای ایران ،از خوزستان تا بحرین و پارس و
کرمان نشیمن داشتند.
در همین دوران هم شاهان ساسانی از ممانعت کنندگان این
مهاجرت بودند و تالش داشتند تا چنین اتفاقی صورت نگیرد.
مهاجران برای زمین و محل زندگی بهتر به این سو میآمدند و
شاهان با مدعای زیانکاری مهاجران و همچنین دغدغههای
سرحدی تالش میکردند تا با چنین مسئلهای مقابله کنند)2( .
پس اوال مهاجرت عربها به ایران پیش از حمله عرب به ایران
بوده و ثانیا ظاهرا دغدغههای حکمرانان در مقابله با مهاجرت،
قدمتی به تاریخ حکومتهای انسانی بر این کره خاکی دارد .باید
متذکر شوم که مسئله این نوشتار ،نگاهی کوتاه به مهاجرتها به
ایران است .و گرنه مسئله مهاجرت در همهی نقاط این کره
خاکی روی داده است .از وایکینگهایی که به دنبال زمین برای
کشت و زندگی به بریتانیا و بعد قلب اروپا آمدند و تا اروپاییان
و انگلوساکسونهایی که برای زندگی به قارهی تازه کشف شده
آمریکا رفتند .آدمیزاد بر این کره خاکی همیشه در حال کوچیدن
بوده است .برای زندگی بهتر و نجات خود از تنگناهای حیات بر
این کره خاکی.
داستان این مهاجرتها در طول این تاریخ حدود یک و نیم
هزاره پس از هجوم عرب به ایران خود موضوع یک کتاب است
و تالش ما اینجا تنها نگاهی کوتاه به آن است .پس از طلوع
تاریخ در میگذریم و به عصر حاضر نزدیکتر میشویم .عصری

که دیگر نه دوران پادشاهیهای بی حد و مرز که دوران بشر در
عصر دولت-ملت هاست .از جنگ دوم جهانی دیر زمانی گذشته
و ایران در آستانهی یک انقالب تاریخ ساز است .اگرچه میتوان
باز هم از آن دوران پیشین و مهاجرتهایش گفت .غزان به
روایت کسروی در کتابی که ذکر شد به خراسان آمده و با
سلجوقیان و غزنویان درگیر میشوند .تیرههایی از این مهاجمان
غز به ایران ،به آذربایجان میروند و با فرمانروایان آذربایجان
درگیر میشوند« .آخرین این فرمانروایان« ،ابودلف» است که
شهرتی در تاریخ دارد و همانگونه که کسروی اشاره میکند ،نه
تنها ممدوح قطران است بلکه اسدی طوسی منظومه
«گرشاسبنامه» را در  45۸قمری به نام او کرده است»)۳( .
وقتی در ایران سخن از مهاجران به این کشور میرود ،اولین
جمعیتی که به اذهان نزدیک میشود ،افغانستانیهای مقیم ایران
هستند .عمده این مهاجرتها در زمانهی ما ،پس از آنچه که
انقالب یا کودتا (هر طرف روایت خودش را دارد) در اردیبهشت
 ۱۳57رخ داد ،آغاز شد .حزب دموکراتیک خلق افغانستان
واقعه را سامان داد و پای شورویها به افغانستان باز شد و تا
سالها جنگ میان مجاهدین افغانستانی و ارتش سرخ و
متحدینش در داخل افغانستان ادامه داشت .جنگ مولد دو امر
اساسی است .فقر و نا امنی .و این دو ،دو عامل اساسی برای
مهاجرت انسانها به سوی جایی که بتوان در آن زندگی کرد.
پس افغانستانیهای جنگ زده که با این دو مصیبت دست و
پنجه نرم میکردند ،عمدتا روانهی ایران و پاکستان شدند و این
سیل جدید مهاجرت در ایران در آستانه انقالب شکل گرفت .اما
این آغاز مهاجرتهای افغانستانیها به ایران نبود.
سالها قبل افغانستانیها مهاجر ایران و هند و عراق و آسیای
میانه شده بودند« .از جمله مهاجرانی که در عهد شاه محمود پسر
تیمور شاه سدوزایی که افغانستان را برای همیشه ترک گفته و
ساکن قلمرو ایران شدند ،از طوایف اویماق هرات و بادغیس
بودند .البته قبل از دوره عبدالرحمن مردم طعم تلخ مهاجرت و
آوارگی و جابجاییها را چشیده بودند .ولی به گواهی تاریخ در
هیچ دوره به اندازه عصر عبدالرحمن مردم به خصوص هزارهها،
دچار مصیبت قتل عام ،اسارت ،مهاجرت و آوارگی نشده و
اتفاق شومی شبیه آن در تاریخ کشور رخ نداده است»)4( .
این مهاجرت هم ادامه پیدا کرد .از دورهی صفویه با مهاجرت
مردم توس و روستاهای اطراف و مجاور شدن زائران به کنار
حرم امام هشتم شیعیان ،مشهدی که تا پیش از آن تنها سادات
رضوی را به خود دیده بود ،پر جمعیتتر شد .این ترکیب
جمعیتی با ورود اقوام غیر ایرانی به مشهد اما صورتی جدید به
خود گرفت .کلنل چارلز ادوارد ییت ،که در جوالی ۱۸۹۳
میالدی کفیل کنسول بریتانیا در مشهد و از سپتامبر  ۱۸۹6تا
فوریه  ۱۸۹7سرکنسول مشهد شد ( ،)5در روزمرهنویسیهایش،
جمعیت نژادی مشهد را ترکیبی و ناخالص توصیف کرده است.
اولین شماره روزنامه خراسان هم گزارش اصلیاش را به تنوع
جمعیتی مشهد اختصاص داده ،مینویسد« :ارض اقدس نقطه
اجماع نفوس متنوعه مسلمان داخل و خارج است؛ بهطوریکه
متجاوز از دو ثلث سکنه این شهر از مسلمانان قفقاز ،ترکستان،
افغانستان و نقاط مختلف ایران تشکیل یافته است».
اولین ایل افغانستانی مهاجر به مشهد ،ایل تیموری است .از
شمال هرات به مشهد آمده و ماندگار شدند .مرد نامدارشان
امیرتیمور کاللی بوده که در سنه  ۱2۹5شمسی به ریاست ایل
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تیموری انتخاب شد 4 .سال حاکم قوچان شد و در زمان قیام
کلنل پسیان به عنوان یکی از سران با نفوذ ،سرپرستی واحدی
نظامی را پذیرفت .او در دوره ششم مجلس شورای ملی به عنوان
جوانترین نماینده به مجلس راه یافت و سپس در ادوار مختلف
از شهر های مشهد ،کاشمر ،تون ،طبس ،فردوس و گلشن
منتخب مردم در مجلس بود.
قوم بعدی هزارهها بودند .آنها هم با توجه به شرایط سیاسی و
وضعیت وقت مملکت و تعادل قوای موجود ساکن مشهد شدند
و پس از انقالب مشروطه هم نمایندگانی در مجلس شورای ملی
داشتند.
خاندانهای افغانستانی بسیاری ساکن مشهد شدند .از پر
جمعیتترینشان یعنی هراتیها که با نام هروی شناخته میشدند
تا قندهاریها ،کابلیها و بقیه)6( .
و تا رسیدیم به دوران جدید مهاجرت ها در چهار دهه اخیر و در
واقع با آغازی از سال  ۱۳52و در پی کودتای محمد داوود علیه
ظاهر شاه و بعد سال  .۱۳57و بعد جلوتر میآییم .دوران سیاه
طالبان در افغانستان و بعد حمله و اشغال افغانستان توسط
آمریکاییها که باز موج جدیدی از مهاجرت را سامان میدهد.
انگار در این چهار دهه ،تاریخ افغانستان با رنج گره خورده و
مردمانی که برای زنده ماندن ،بغض در گلو و اشک در چشم،
مجبور به مهاجرت میشوند تا از دست ارتشهای خارجی و
طالبان بنیادگرا خالصی پیدا کنند .هنوز هم افغانستان درگیر دو
آخر مهاجمان به این کشور است .سایه آمریکاییها هنوز سنگین
است .طالبان هنوز بخشی از خاک این ملک رنج کشیده را در
اختیار دارد.
هیچکس تعداد دقیق مهاجران افغانستانی در ایران امروز را
نمیداند .مقامات رسمی ایران عدد بیش از سه میلیون را اعالم
میکنند .عراقچی معاون وزیر خارجه ایران حتی با اعالم این
عدد تهدید میکند که اگر فشارها در ایران زیاد شود ،مهاجرین
را اخراج خواهیم کرد! او گفت که تبعاتش هم به گردن
آمریکاست که فشار را بر نظام ایران افزایش داده است )7( .این
درحالی است که بنا بر احصائیه سال  ۱۳۹6وزارت امور
مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسالمی افغانستان در
ایران « ۸۳۹۹۱2نفر داری کارت آمایش  ۳0 ،هزار نفر داراری
سند طویلالمدت 450 ،هزار نفر دارای پاسپورت کوتاه مدت
و ۸۸7۳06نفر فاقد مدرک» هستند )۸( .مجموع اعداد اعالم
شده در این احصائیه ،با عدد اعالم شده مقامات ایرانی تفاوت
چشمگیری دارد.
اصلیترین جمعیت مهاجران در ایران را افغانستانی ها تشکیل
میدهند .اما هستند از ملل دیگری که مهاجر شده و به ایران
آمدهاند .عراقیها ،پاکستانیها ،از ترکیه و سایر کشورها هم
هستند بسیارانی که در ایران به عنوان مهاجر زندگی میکنند .بنا
به اعالم مرکز آمار ایران ،دستکم تا سال  ۳4 ،۱۳۹6هزار و
پانصد عراقی ۱4 ،هزار و سیصد پاکستانی 7۱۳ ،شهروند ترکیه
و  20هزار و  ۸50نفر از کشورهای دیگر در ایران سکونت
دارند)۹( .
اما صحبت از عراقی ها شد .دومین جمعیت مهاجر به ایران.
پیشتر از مهاجرت عربها به عراق و بعد مهاجرتهایشان از راه
عراق به ایران ،ایران پیش از اسالم ،سخن گفته شد .اما وقتی
بدانیم که دومین جمعیت مهاجرین در ایران عراقیها هستند،
الزم است بپردازیم به اینکه این جمعیت در چه سیری به ایران

آمدهاند و چه دورههایی را از سر گذراندهاند.
صفویان در ایران به دست افغانها سرنگون شدند .همین رویداد
موجب شد که تعداد بسیاری از شیعیان ایرانی ،به خصوص
عالمان شیعی در اوایل قرن دوازدهم هجری شمسی به شهرهای
کربال و نجف بروند .به تدریج در آنجا زندگی کنند .زبان فارسی
در بغداد و بصره گسترش یابد و ایرانیان در کنار عراقیها به
زندگی در این سرزمین بپردازند .کاری که در روندی توسط
دولت عثمانی تسهیل هم شد و بر اساس قرارداد  ۱25۳شمسی،
حقوق کنسولی شهروندان ایرانی در عراق به رسمیت شناخته
شد.
ِ
عراق پس از فروپاشی عثمانی اما داستانی دیگر داشت .قانون
ملیت عراقی گام اول بود که ایرانیهای ساکن عراق یا باید
قبول ملیت عراقی میکردند و یا تکلیفشان را مشخص و محل
زندگیشان را هم تعیین میکردند .در سال  ۱۳05در عراق
پساعثمانی استخدام افراد خارجی منع شد و بعد از  ۱۳۱۳حتی
این اتباع از اشتغال به بازرگانی و تجارت هم منع شدند.
مناقشهی ایران و عراق بر سر اروند رود در سال  ۱۳4۸و بعد
فوت آیتاهلل حکیم در سال  ۱۳50موجب شد که دولت عراق با
شدت به اخراج ایرانیان ساکن عراق بپردازد )۱0( .اینها که
معاود از عراق و راندهشدگان از عراق بودند ،از این تاریخ
مجبور به آمدن به ایران شدند .باید توجه کرد که بسیاری از
ایشان پس از سالها در واقع عراقی شده بودند و در جامعه
میزبان ادغام شده بودند و حال باید دوباره آنجا را ترک
میکردند .با آغاز جنگ هشت ساله هم این روند تشدید شد و
ادامه یافت.
صدام حسین در این مقطع «به سرعت مصوبهای به نام  666را
در سال  ۱۹۸0به تصویب و امضای اعضای شورای فرماندهی
عراق از جمله طارق عزیز و طاها یاسین رمضان» رساند و شروع
به اخراج ایرانیان مقیم عراق «که اکثر آنها ایالمیها و کردهای
فیلی مقیم عراق بودند» و پیشتر شناسایی شده بودند و «در یک
اقدام تاریخی و البته نکوهش بار و به شکل رقت باری از کشور
عراق اخراج و رهسپار مرزهای ایران مینماید».
یکی از شاهدین میگوید که «نیمههای شب ما را گروه گروه به
سمت مرزهای ایران روانه کرده و در بیابانی در نزدیکیهای
خانقین و مرز خسروی رها کردند»)۱۱( .
در این موج «فعاالن عراقی سیاسی عراقی االصل (احزاب شیعه)
که به علت مخالفت با سیاستهای حزب حاکم تحت تعقیب،
فشار و شکنجه بودند نیز به دلیل گرایشهای سیاسی ،مذهبی که
به دولت ایران داشتند رهسپار ایران شدند»)۱2( .
موج دوم این مهاجرین هم پس از وقایع انتفاضه شعبانیه سال
 ۱۹۹۱شکل گرفت .احزاب شیعه در جنوب عراق با رژیم بعث
عراق درگیر شدند و «پس از شکست جریانات شیعه جریان
تعداد زیادی از مردم شهرهای عمدتا مرزی عراق -ایران به دلیل
اوضاع نابسامان سیاسی وارد خاک ایران شدند .آمار منتشره
تعداد کلی این افراد را  500هزار نفر اعالم میکند» )۱2( .البته
آمار این پناهجویان دستکم تا سال  2002کاهش یافته است .اما
هنوز این دسته از پناهجویان با تمام مشکالتی که در ایران دارند
هستند و زندگی میکنند.
از فقر و ناامنی به عنوان دو عامل مهاجرت سخن گفتیم.
پاکستانیهایی که به ایران مهاجرت میکنند ،به همین دو دلیل
است که روانه ایران میشوند .آژانس اطالعات فدرال پاکستان

در سال  20۱6از بازداشت  2۹هزار پاکستانی که قصد عبور
غیرقانونی به ایران برای رفتن به اروپا داشتند خبر داده است.
آمارهایی که از سال  20۱4رو به افزایش است )۱۳( .در
پاکستان هم بنیادگرایان مذهبی و فقر بیداد میکنند و مردمان را
به این فکر وا میدارند که برای زندگی کردن ،دست به هجرت
بزنند .به ایران بیایند و بیشناسنامه هم باشد که واویالست .خادم
حسین که چهل سال پیش پدرانش به ایران آمده و ماندگار شدند
تعریف میکند که «آن روزها در احمدآباد نزدیک کراچی،
شیعهها را آزار میدادند ،بمب دستی میانداختند و خانههای ما
را آتش میزدند .پدران ما مجبور شدند به روستاهای دیگر فرار
کنند اما بعد از چند وقت دیگر زمینی نداشتند که کار کنند و
خرج خانه را بدهند .بعد از چند وقت برای زیارت به ایران،
عراق و سوریه رفتند و در راه برگشت وقتی دیدند در ایران امام
خمینی روی کار آمده و کشور اسالمی و حکومت شیعه شده،
اینجا ماندیم اما حاال جرأت نداریم تا شاه عبدالعظیم برویم
زیارت برگردیم از ترس اینکه مبادا دستگیرمان کنند»)۱4( .
شرایط برای همه مهاجرانی که شناسنامه ندارند و غیرقانونی
محسوب میشوند در ایران فاجعه بار است .خادم حسین نه اولی
است و نه آخری .افغانستانی و عراقی و پاکستانی و … هم فرقی
نمیکند .آدمهایی که هستند ،اما انگار از دید حکومت و قانون و
مردم وجود ندارد .بودگانی که انگار نیستند .انکار وجود آدمی
گاهی از مرگ هم بدتر است.
از طلوع تاریخ تا امروز ،مهاجرت بوده است و ایران هم به عنوان
یکی از مهدهای تاریخی تمدن ،جایی در مسیر راه ابریشم و
کشوری در قلب خاورمیانه از قاعده مستثنی نبوده .کافی است
به دور و بر ایران نگاه کنیم .در چنین وضعیتی ،مهاجرت
انسانها برای زندگی بهتر طبیعیترین انتخاب آنهاست .مهاجرت
هم در این فالت و این کره خاکی تمامی ندارد .تا آدمی هست و
جنگ و فقر و مصیبت هست ،مهاجرت برای زندگی و زنده
ماندن هم هست.
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پانوشتها:
 -۱مهاجرت اقوام آریایی به فالت ایران و تشکیل حکومت در این فالت –
علی نیکویی – ویرگول
 -2شهریاران گمنام – احمد کسروی – بخش دوم – مقدمه – صفحات ۱50
تا ۱55
 -۳نگاهی به کتاب «شهریاران گمنام»به مناسبت  20اسفند سالمرگ احمد
کسروی  -خاندانهای حکومتی که در گوشه گوشه ایران فرمانروایی کردند
– آناهید خزیر – خبرگزاری کتاب ایران ،ایبنا –  20اسفند ۱۳۹7
 -4مهاجرت افغانها؛عوامل ،فرصتها و آسیبها – محمد عرفانی – افغانستان
ما –  ۱0دی ۱۳۹7
 -5ییت ،چارلز ادوارد – ویکی نور
 -6مروری بر تاریخ مهاجرت افغانستانیها به مشهد ازقاجار تاکنون/
وطنداران دور از وطن – شهرآرانیوز –  4اردیبهشت ۱۳۹۹
 -7عراقچی :فشارها زیاد شود؛ مهاجرین را اخراج میکنیم+ویدیو – شفقنا –
 ۱۹اردیبهشت ۱۳۹۸
 -۸احصائیه سال  ۱۳۹6افغان های مهاجر  ،پناهجو ،دارای سند پناهنده گی
اقامت  ،تابعیت  ،عودت کننده  ،بی جاشده و مدغم شده – وبسایت وزارت امور
مهاجرین و عودت کنندگان جمهوری اسالمی افغانستان
 -۹مهاجران در ایران؛ تعداد اتباع کدام کشورها بیشتر است؟  -بی بی سی
فارسی –  2۹خرداد ۱۳۹6
 -۱0معاودین – ویکی شیعه
 -۱۱ظلمی که صدام در حق ایرانی ها کرد/ماجرای معاودین از عراق چیست
– خبرآن الین –  ۱5مهر ۱۳۹4
 -۱2نگاهی به وضعیت پناهندگان عراقی در ایران – حامی ،انجمن حمایت از
زنان و کودکان پناهنده –  2۹شهریور ۱۳۹۱
 -۱۳افزایش مهاجرت غیرقانونی از پاکستان به ایران – شفقنا افغانستان – 27
اردیبهشت ۱۳۹6
 -۱4چند تصویر دردناک از زندگی مهاجران پاکستانی در تهران – اقتصاد آن
الین –  20آبان ۱۳۹۸

گفتگو
حبیبالرحمانپدرام؛
جنگ و ناامنی علت مهاجرت افغانستانیها به ایران است

گفتگو از سیمین روزگرد
جنگ و فقر را از دالیل عمدهی مهاجرت مردم افغانستان به
طرف ایران میداند .او نمایندهی پارلمان افغانستان است،
روزنامهنگاری را در هرات خوانده و مدیرمسئول یک
تلویزیون خصوصی نیز بوده است.
ناظر به وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران و موضوع
پرونده این شماره ،ماهنامه خط صلح تصمیم گرفت تا با
حبیبالرحمان پدرام ،نمایندهی هرات در پارلمان افغانستان
گفتگویی داشته باشد .به گفتهی این نماینده مجلس ،به دلیل
عدم انجام تحقیقات در خصوص آمار مهاجران افغانستانی
به ایران ،هنوز آمار مشخصی در این خصوص وجود ندارد.
او با تاکید بر معضل جنگ و ذکر این مسئله که «جنگ
به سان آتش همه چیز را میسوزاند و خاکستر میکند»
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و «همه چیز را از بین میبرد» گفت که «مردم افغانستان
مردمان بسیار میهنپرستی هستند .تاریخ بر این گواه است.
ولی به خاطر حفظ جان ،به خاطر پیدا کردن کار و به خاطر
سیرکردن شکم زن و فرزندانشان مجبور میشوند تن به
مهاجرت بدهند».
به گفته پدرام آنها برای امنیت و از سر فقر حاضرند که
«خفتبارترین شرایط را در ایران بپذیرند .حقیرانهترین
کارها را بپذیرند تا این که شکم فرزندانشان را سیر بکنند».
به گفتهی این نماینده جوان مجلس افغانستان« ،وضعیت
مهاجران افغانستانی متاسفانه همچنین غیراسالمی و
غیرانسانی است .در بدترین شرایط بهسر میبرند .و تحقیر و
توهین همچنان بر مهاجران افغانستانی مقیم ایران روا داشته
میشود».
مشروح گفتگو با حبیبالرحمان پدرام ،نمایندهی هرات در
مجلس افغانستان با ماهنامه خط صلح را در ذیل میخوانید:

بر اساس آماری که نزد کمیتهی تحقیقات مجلس
افغانستان موجود است ،تاکنون چه تعداد از شهروندان
افعانستانی به ایران مهاجرت کرده و این مهاجرت از چه
سالهایی شروع شده است؟
هنوز آمار مشخصی در نزد مجلس نمایندگان از تعداد
شهروندان افغانستانی که به داخل ایران مهاجرت کردهاند
وجود ندارد .چون هنوز تحقیقات در این خصوص صورت
نگرفته است .مهاجرت افغانستانیها به ایران از انقالب
کمونیستی سال  57شروع شد و تا اکنون متاسفانه به سبب
جنگهای داخلی که چندین دهه ادامه داشته و تا هنوز هم از
مردم افغانستان قربانی میگیرد ،همچنان ادامه دارد.

ایران بپذیرند .حقیرانهترین کارها را بپذیرند تا این که شکم
فرزندانشان را سیر بکنند ،یا حداقل جانشان در امنیت باشد.
شرایط وضعیت کاری شهروندان افغانستانی در ایران
و وضعیت نامناسب سکونت و اقامت آنها چقدر در
افغانستان پیگیری و اطالع رسانی میشود؟
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جنگهای داخلی و در ادامه حمله آمریکا به افغانستان
از دالیل اساسی شروع موج مهاجرت مردم افغانستان به
ایران است ،به جز این دالیل چه دالیل دیگری مردم
افغانستان را به سمت ایران میکشاند؟
خداوند هیچ سرزمینی را وارد جنگ
نکند .به ویژه جنگ های داخلی.
جنگ به سان آتش همه چیز را
میسوزاند و خاکستر میکند .همه
چیز را از بین میبرد .متاسفانه
مردم رنجدیدهی افغانستان زخمی
با توجه به این که چندین دهه
مصروف جنگهای بیرونی و داخلی
بودند ،همه چیز را از دست دادهاند.
جدای از جنگ ،حمله شوروی به
افغانستان ،سپس جنگهای داخلی،
سپس حمله آمریکا ،معضل دیگر ،مسئله فقر است .فقری که
ناشی از جنگ است و ناامنی بسیار گسترده و عمیقی که باز
هم ناشی از جنگ در این سرزمین به وجود آمده .اینها از
دالیل عمده مهاجرت مردم افغانستان به طرف ایران هستند.

آیا افکار عمومی ،جامعه مدنی
و بهویژه رسانهها میتوانند مستقل
از روابط دو دولت در این زمینه
اطالعرسانی و آگاهیبخشی کنند؟
هرچند حکومت افغانستان با توجه به وابستگیهای بسیار
شدیدی که به حکومت ایران دارد ،نتوانسته آن طور که باید
و شاید از جایگاه یک حکومت مستقل و مقتدر به مسئله
مهاجرانش بپردازد .ولی افکار عمومی ،رسانههای آزاد،
شبکههای اجتماعی به این مسئله پرداختهاند و امروز مسئله
مهاجران به ویژه در داخل ایران در فضای روشنگرانهتری
قرار دارد .هرچند وضعیت مهاجران افغانستانی متاسفانه
همچنین غیراسالمی و غیرانسانی است .در بدترین شرایط
بهسر میبرند .و تحقیر و توهین همچنان بر مهاجران
افغانستانی مقیم ایران روا داشته میشود.

برخی مدعی هستند که مردم افغانستان نسبت به
شرایط کشور خودشان بیتفاوت هستند و از همین رو
تن به مهاجرت میدهند ،شما این ادعا را چطور ارزیابی
میکنید؟
مردم افغانستان مردمان بسیار میهنپرستی هستند .تاریخ بر
این گواه است .ولی به خاطر حفظ جان ،به خاطر پیدا کردن
کار و به خاطر سیرکردن شکم زن و فرزندانشان مجبور
میشوند تن به مهاجرت بدهند و خفتبارترین شرایط را در

با توجه به این که حکومتها در افغانستان اغلب مستقل
نبوده و وابسته به قدرتهای منطقه و جهانی بودند ،و با در
نظر داشتن این که چندین دهه جنگ داخلی در افغانستان
کش پیدا کرده ،مسئله مهاجران و پناهجویان افغانستانی
به اولویت حکومتها تبدیل نشده و آن طور که باید و
شاید به این معضل بسیار بغرنج و پیچیده پرداخته نشده
است .اما در حکومت پس از طالبان که در افغانستان شکل
گرفته ،با توجه به رشد چشمگیر رسانهها ،چه دیداری ،چه
گفتاری و چه نوشتاری ،و چه در بخش رسانههای مجازی،
سوشیالمدیا مثل فیسبوک و توئیتر و تلگرام و غیره،
افکار عمومی و رسانههای آزاد ،به
این مسئله بسیار پرداختهاند .آن طور
که وجوه بسیار تاریک این مسئله
روشن شده و امروز افکار عمومی،
بسیار متوجه مسئله مهاجران به ویژه
مهاجران افغانستانی در داخل ایران
است.
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با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

باعث میشود که دولت و در مقام باالتر قانونگذار به منظور
جلوگیری از این پیامدهای منفی ،با توجه به مصالح سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی کشورو منافع اتباع خودی محدودیتهایی
را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال کنند .مقاله حاضر با توجه
به منابع حقوقی ایران ،به شناسایی و بررسی میزان برخورداری
اشخاص حقیقی بیگانه از حقوق با توجه بررسی این حقوق در
کنوانسیونهای بینالمللی میپردازد و این سواالت را مطرح
میکند :چه عواملی در ایجاد محدودیتها نسبت به حقوق
بیگانگان موثر است؟ همچنین اعمال محدودیتها نسبت به
حقوق بیگانگان در مقیاس با استانداردهای بینالمللی بیشتر
در چه زمینههایی است و در این راستا به مباحثی چون مفهوم
بیگانه و ارتباط آن با تابعیت ،انواع بیگانگان ،اصول و مبانی
حقوق بیگانگان و حقوق عمومی سیاسی و خصوصی آنان در
نظام حقوق ایران بررسی میشود.

اجتماعی

حقوق اتباع بیگانه در نظام حقوقی ایران
در مقایسه با استانداردهای بینالمللی
مهران مصدقنیا
کارشناسی ارشد حقوق بینالملل

مقدمه
مردم هر کشوری با توجه به تابعیت از دو دسته افراد تشکیل
میشود ،اول دستهای که معموال اکثریت قاطعی را تشکیل
میدهند ،تبعه همان مملکت هستند و وضع حقوقی آنها
مشخص و معلوم است .دسته دوم کسانی هستند که عنوان
بیگانه را دارند یعنی تابعیت کشور محل توقف را ندارند
اعم از اینکه اساسا تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند یا
دارای تابعیتی غیر مملکت محل توقف باشند از نظر قوانین
ایران ،بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد ،شخص
بدون تابعیت هم بیگانه محسوب میشود .ورود بیگانگان به
یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را
به لحاظ سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی به لحاظ
جغرافیایی و ریختشناسی جمعیت به دنبال دارد خصوصا
چنانچه قبول آنها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه
صورت پذیرد ،اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر
عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود .همین امر
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کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی برخی حقوق را به عنوان
حقوق اولیه و مورد نیاز اتباع خارجی ،اعم از مهاجران و
پناهندگان مورد توجه قرار دادهاند .برخی از این حقوق عبارتند
از :حق رعایت احوال شخصیه ،آزادی ورود ،اقامت و خروج،
تملک اموال منقول و غیر منقول ،مراجعه به دادگاه و حق
اشتغال با مزد .پیش از پرداختن به وضعیت این حقوق در
ایران باید نکتهای را یادآور شویم و آن این است که هرآنچه
را در باب حقوق اتباع خارجی در قوانین کشور ما مورد تأیید
قرار گرفتهاست ،تنها زمانی برقرار خواهد شد که یا فرد مهاجر

از طریق مجاری قانونی و با عنایت به قوانین موضوعه کشور،
وارد ایران شده باشد و یا شرایط و وضعیت او تابع تعریف
قانونی از پناهندگی و آوارگی باشد.
 -۱رعایت احوال شخصیه
احوال شخصیه هر فرد مشتمل بر عناوینی مانند :اهلیت ،نکاح،
طالق ،نسب ،ارث و وصیت است .موارد  6و  7قانون مدنی
ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را تابع قانون
ایران و به همین ترتیب احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران را
نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آنها دانسته است .به نظر
قانونگذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع
شدهاند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که
ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.
 ۱-۱اهلیت
اهلیت از جمله احوال شخصیه است که طبق ماده  ۹62قانون
مدنی اهلیت هر کسی به قانون دولت متبوع وی محول شده
است .ولی در دو مورد استثنائا برای تشخیص اهلیت بیگانگان
قانون ملی آنان اعمال نمیشود .یکی در مورد معامالت بدین
توضیح که اگر یک تبعه بیگانه در ایران ،عمل حقوقی انجام
دهد و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت
نداشته و یا اهلیت ناقص داشته باشد در صورتی که قطع نظر از
تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران او را برای انجام آن
عمل دارای اهلیت دانست ،از این حیث برای آن عمل حقوقی
دارای اهلیت خواهد بود .دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت
است .هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت
مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص
داد .علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم
حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولتهاست و
لذا اهلیت الزم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی
تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت
آن مطرح است.
 2-۱نکاح  ،فسخ نکاح و طالق اتباع بیگانه
از دیگر امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه ،نکاح است.
وفق ماده  ۱05۹قانون مدنی ایران مرد بیگانه غیر مسلمان
مطلق ًا حق ازدواج با زن مسلمان ایرانی را ندارد و در صورتی که
مسلمان باشد ازدواج زن ایرانی با وی وفق ماده  ۱060قانون
مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است .بدیهی است
بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان ایرانی هستند باید وفق
ماده  ۹70قانون مدنی ،طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران
تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ثبت برسانند.
در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه
باشند ،ماموران سیاسی یا کنسولی آن دولت در صورتی که
طبق قانون دولت خود چنین اجازهای را داشته باشد میتواند به
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اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند و در این گونه موارد عقد نکاح
بر اساس قانون کشور متبوع زوجین منعقد میشود و قانون
ایران نقشی ندارد .روابط شخصی و مالی زوجین در صورتی که
تبعه یک کشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آنهاست
و در صورت تفاوت تابعیت به حکم ماده  ۹6۳قانون مدنی
تابع قوانین دولت متبوع شوهر است .فسخ نکاح نیز از قواعدی
که گفته شد تبعیت میکند .طالق نیز از حیث اسلوب تعارض
قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است.
ماده  7قانون مدنی که احوال شخصیه و از جمله طالق را تابع
قانون متبوع تبعه بیگانه دانسته است از حیث قصد و رضا و
اهلیت و علل و موجبات موجهه وقوع طالق است اما شرایط
شکلی طالق تابع ماده  ۹6۹قانون مدنی است که باید بررسی
شود آیا زوجین تبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طالق مطرح
کردهاند ،در کشور متبوع خودشان حق طالق برای آنها به
رسمیت شناخته شده است یا خیر .در این صورت اگر اجرای
قانون مذکور مخالف با نظم عمومی و اخالق حسنه در ایران
نباشد ،دادگاه ایران به دعوی طالق آنها رسیدگی و حکم صادر
خواهد کرد .اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران
درخواست طالق کرده باشند ،دادگاه میتواند بر اساس قانون
ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر
نماید .در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر
شرایط طالق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور
متبوع شوهر است.
 ۳-۱قرابت و نسب
هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختالف حاصل
شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه است با توجه به
قاعده پیش بینی شده در ماده  6و  7قانون مدنی که مبتنی بر
تابعیت است ،قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب
حاکم است هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ،در مورد روابط
بین والدین و فرزندان ،اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب
باشد قانون دولت متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط
به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادر حاکم است (ماده
 ۹64قانون مدنی) و در مواردی که اختالف در عوارض ناشی
از نسب مانند والیت ،قیمومت و  ...مطرح است قانون کشور
متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود (ماده ۹65
قانون مدنی) .اما در مورد اختالف در خود نسب نیز چون تنه
مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل
تردید واقع شده ،یعنی نسب طفل ،در میان است باید قانون
کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست .در مورد مسئله
انتساب طفل باید به این نکته اشاره کنیم که چون مطابق ماده
 ۱۱67قانون مدنی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود»
بنابراین اگر الحاق طفل متولد از زنا در ایران تقاضا شود قبول
آن در دادگاههای ایران برخالف نظم عمومی تلقی خواهد شد

اگر چه در قانون متبوع شخص مجاز باشد.
 4-۱حقوق ارثیه اتباع بیگانه
وصیت و ارث اصوال تابع قانون کشور متبوع موصی و مورث
است .حقوق ارثیه بیگانه وفق ماده  ۹67ق.م شامل قوانین اصلیه
راجع به ارث ،تشخیص و تعیین وراث و مقدار سهم االرث آنها،
ترکه منقول و غیر منقول و بخشی از ترکه که مورد وصیت
تملیکی واقع شده است ،اما تصرفات مالکانه ورثه واتباع
بیگانه و حقوق عینی آنها نسبت به اموال غیر منقول باز مانده
از متوفی تابع قانون محل کشور وقوع اموال و ماترک است.
مثال اگر ماترک متوفی مشتمل بر امالک و اموال غیر منقول
باشد و وراث برابر قوانین مربوطه استمالک اتباع بیگانه اجازه
الزم را اخذ نکنند یا شرایط تملک نداشته باشند؛ حقوق آنها
منحصراً نسبت به بهای اموال مذکور محفوظ است .در خصوص
ترکه متوفای بیگانه بالوارث قانون مدنی ساکت است .اما در
این خصوص حقوقدانان دو رابطه حقوقی را فرض کردهاند.
 ۱رابطه حاکمیت بین دولت محل وقوع ما ترک و متوفیو  2-رابطه وراثت بین متوفی و دولت متبوع وی؛ ماده ۳5۱
قانون امور حسبی به تبعیت از قاعده دوم یعنی قاعده وراثت،
مامورین کشور دولت متبوع متوفی را قائم مقام و صاحب ترکه
متوفای تبعه بیگانه میداند .لذا ماترک متوفای بیگانه فاقد وارث
به نمایندگان دولت متبوع وی تسلیم میشود و اگر این ما ترک
مشتمل بر اموال غیر منقول باشد به فروش میرسد و بهای آن
به نمایندگان دولت متبوع وی تحویل میشود و دولت ایران
اقدامات حفاظتی و تامینی را برای حفظ و تصفیه ترکه متوفی
انجام خواهد داد .ماده  ۹67قانون مدنی از وصیت تملیکی نیزدر
زمره حقوق ارثیه اتباع بیگانه یاد کرده است لذا اقدام مربوط به
وصیت اعم از اهلیت عام موصی و موصی له ،نفوذ یا عدم نفوذ
وصیت از حیث مقدار مال یا محرومیت یک یا چند وارث از
ترکه و میزان مال قابل تملیک ،تابع قانون دولت متبوع متوفی
است اما اصل کلی تبعیت احوال شخصیه اتباع بیگانه از قانون
دولت متبوع خود استثنائاتی نیز دارد .نظم عمومی  ،قوانین
داخلی و احاله که در این موارد از اصل کلی فوق عدول شده
است.
 -۲آزادی ورود ،اقامت و خروج
انستیتو حقوق بینالمللی در سال  ،۱۹2۹موضوع «آزادی خروج
از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی ،به دولتها
توصیه کردهاست .این حق در کنوانسیونهای بعدی سازمانهای
بینالمللی ،نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد نیز مورد تأکید
قرار گرفتهاست .ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده
«کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن» ،بر اساس ماده
 26این کنوانسیون ،حق رفت و آمد را برای اتباع خارجی به
رسمیت شناختهاست .با این وجود نباید فراموش کرد که رفت و

آمد و اقامت در هر کشوری ،منجمله ایران ،تابع قوانین مرتبط
با نظم عمومی است .اتباع خارجی ملزم به رعایت تشریفات
تعیین شده از سوی ایران برای ورود و اقامت هستند و تنها
مأموران کنسولی و نمایندگان سیاسی بیگانه و افراد خانواده
آن ها به شرط عمل متقابل ،از این تشریفات معاف خواهند بود.
ماده  ۱قانون «ورود و اقامت اتباع بیگانه» اذعان میدارد که« :هر
یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید
اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند» .بدیهی است که
عدم رعایت این قانون ،یعنی ورود و اقامت غیرقانونی ،باعث
اعمال قوانین تنبیهی و اخراج اتباع خارجی از کشور خواهد شد.
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 -۳تملک اموال
مالکیت یکی از حقوق طبیعی و اولیه انسانی است .در مباحث
حقوقی ،اموال را به دو بخش منقول و غیرمنقول تقسیم میکنند،
به نظر میرسد اتباع بیگانه در ایران برای تملک اموال منقول
خود مشکلی نداشته باشند و بر اساس ماده پنج قانون مدنی
میتوانند از حقوق مربوط به مالکیت اموال منقول به طور
کامل بهرهمند شوند؛ با این حال باید توجه داشت که خروج
این اموال در کشور تابع قوانین مربوط به مالیات ،عوارض،
میراث فرهنگی ،امنیت ملی و  ...است .آنچه در مورد محدودیت
تملک اموال وجود دارد ،مربوط به اموال غیرمنقول (انواع زمین
و بنای مسکونی و تجاری) است .در بسیاری از کشورهای
دنیا ،نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،محدودیتهای کمی
برای تملک اراضی وجود دارد؛ اما حق تملک اراضی و ابنیه
از سوی بیگانگان ،در ایران شدیداً محدود شدهاست ،ریشه
این محدودیت حفظ استقالل و تمامیت ارضی سرزمینی است
که برای سالها طعم تلخ دخالت استعمارگران و تجزیه شدن
کشور را چشیدهاست .در ایران بر اساس «قانون راجع به اموال
غیرمنقول اتباع خارجی» کلیه اتباع خارجی در کشور از تملک
اراضی زراعی محروم شدهاند و ظاهراً تملک زمین از سوی آن ها
محدود به منازل مسکونی است که این تملک هم نیازمند اجازه
رسمی دولت ایران خواهد بود ،با این وجود به نظر میرسد این
حق نیز عمال تحصیلشدنی نیست .آییننامه قانون یادشده ،در
سال  ۱۳2۸تدوین و نهایت ًا در سال  ۱۳44اجرایی شد .با این
حال پس از پیروزی انقالب اسالمی و با در نظر گرفتن شرایط
خاص کشور و وجود ابهامات فراوان در آییننامه اجرایی این
قانون ،وزارت امور خارجه در سال  ،۱۳74آییننامه جدیدی را
به تصویب هیئت وزیران رساند.
با این وجود ابطال این آییننامه از سوی هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری و ایجاد خالء قانونی ،کار تملک اموال غیرمنقول
توسط اتباع خارجی را با مشکالت عمدهای روبه رو کردهاست.
 -۴حق دادخواهی

ماده  ۱6کنوانسیون «وضع پناهندگان» ،حق مراجعه به دادگاه
و طرح شکایت در محاکم قضایی را به عنوان یک حق برای
اتباع خارجی به رسمیت شناخته است .با این وجود دولتها
در برخورد با این حق از سیاست واحدی پیروی نمیکنند .در
ایران موضوع حق مراجعه به دادگاه برای اتباع خارجی به استناد
ماده  5قانون مدنی به رسمیت شناخته شدهاست .با این وجود
زمانی که در یک پرونده موضوع اخذ تأمین مطرح می شود،
نظیر دعاوی حقوقی ادعای مالکیت ،محدودیتهایی برای اتباع
خارجی درنظر گرفته شدهاست ،مواد  ۱44تا  ۱4۸قانون «آیین
دادرسی مدنی» این محدودیتها را مشخص کردهاست.
 -5استمالک بیگانگان
 ۱-5استمالک اتباع بیگانه که در ایران اقامت دائم دارند:
بیگانگانی که با رعایت کلیه موازین قانونی در ایران برای مدت
طوالنی اقامت گزیده و احتماال به بعضی حرف و مشاغل می
پردازند ،ممکن است احتیاج به خرید منزل برای سکونت یا مال
غیر منقول دیگری جهت انجام کسب و کار خود داشته باشند.
اما مطابق قوانین ایران بیگانگان در این مورد با محدودیتهایی
روبرو هستند .پیشگیری از نفوذ اتباع بیگانه در قلمرو کشور و
کنترل توسعه فعالیتهای اقتصادی آنان از حیث خرید اموال
غیرمنقول و تجربه تلخ کاپیتوالسیون ،منشا وضع قوانینی در
این خصوص شده است که قانون راجع به اموال غیرمنقول
اتباع خارجه مصوب خرداد ،۱۳۱0آیین نامه استمالک اتباع
خارجه مصوب  ،۱۳27تصویب نامه راجع به استمالک اتباع
بیگانه مصوب مهر  ۱۳42و آیین نامه اجرایی این مصوبه ازجمله
مقررات مربوط به این موضوع هستند .همچنین اتباع خارجه به
موجب عهدنامههای مصوب بین دولتها میتوانند دارای حق
استمالک شوند .مثال مطابق عهدنامه منعقده بین ایران و آلمان
که در سال  ۱۳07مورد توافق قرار گرفت اتباع آلمان میتوانند
اموال غیرمنقول را فقط برای سکونت ،شغل یا صنعت تملک
نمایند و در این خصوص عهدنامه های مشابهی بین دولت ایران
با دول لهستان ،بلژیک ،سوئد ،مصر ،چک و اسلواکی و فرانسه
منعقد شده است.
و اما در خصوص اتباع دولتی که با ایرانیان عهدنامهای ندارند
و قصد تملک امالک غیر مزروعی را دارند مشروط بر اینکه:
 -۱فاقد پیشینه کیفری بوده و  -2تملک آنها مغایر و منافی
با نظم عمومی و قانون و عهدنامه های دولت ایران نباشد و
 -۳اقامت دایمی در ایران داشته باشند و 4-قصد سرمایه گذاری
در اموال غیر منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفا سکونت
یا کسب باشد ،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع
ایرانی میتوانند امالک غیر مزروعی را با رعایت شرایط ذکر
شده تملک نمایند .در قوانین راجع به استمالک اتباع بیگانه ،به
بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور
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از مالکیت باید برای محل سکونت ،صنعت و یا محل کسب
باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن
است اموال غیرمنقولی در ایران تملک کند تقاضا کننده خارجی
تعهد میدهد که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به
خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استمالک را
حداکثر تا  6ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران
یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استمالک تحصیل نمودهاند،
انتقال دهد و اال اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک
را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه
ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت (.نصیری،۱۳۸۳ ،
ص)2۸2
البته تملک امالک مزروعی و توابع آن نظیر قنوات ،چشمه
سارها  ،باغات  ،مراتع و امثال آن برای اتباع بیگانه بطورکلی
ممنوع است ،همچنین هر ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی
را تحصیل کرده است حق تملک اموال غیرمتقول را که موجب
سلطه اقتصادی خارجی شود ندارد( .تبصره  2ماده  ۹۸7ق.م)
 2-5استمالک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند
همانطور که گفته شد ،اجازه استمالک محدود اموال غیر
منقول فقط به خارجیانی که در ایران مقیم باشند ،داده خواهد
شد .در سال  ،۱۳42به منظور پیشرفت جهانگردی به موجب
یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملک اموال
غیرمنقول (اماکن مسکونی و تجاری) به اشخاصی که به منظور
سیاحت و زیارت به ایران مسافرتهای منظم در سنوات متوالی
و متعدد دارند برای محل سکونت با انجام تشریفاتی با تصویب
هیات دولت ممکن است مشروط به اینکه ثمن معامالت مذکور
را از محل ارزی که به وسیله یکی از بانکهای مجاز به کشور
انتقال یافته باشد استیفاء کند (.نصیری ،۱۳۸۳ ،ص)2۸۳
مثال به موجب مصوبهای که در سال  ۱۳۸4تحت عنوان قانون
حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون
حرم امام رضا و حضرت معصومه تصویب شده و شامل کلیه
حرمها و امامزادگان کشور میشود؛ وزارت مسکن و شهرسازی
اجازه خرید و استمالک حداکثر  4درصد از اراضی واقع در
محدوده مصوب طرحهای مذکور را برای اجرای طرحهای
مسکونی و اقامتی با رعایت قوانین و مقررات و کاربریهای
مصوب به اتباع خارجه مسلمان داده است.
 ۳-5استمالک محل سفارتخانه وکنسولگریها و موسسات
وابسته به سفارت
تقاضای استمالک برای این گونه اماکن از مجرای سیاسی
امکانپذیر است و شرایط آن رفتار متقابل و موافقت هیات
وزیران است ،برای مثال در مورخه  2۹/5/۱۳۸0هیات وزیران
اجازه تملک ششدانگ یک باب ملک به پالک ثبتی۳/۱۸۹۳
به مساحت  25۸متر مربع در خیابان نوفل لوشاتو -پالک  ۸۹به
سفارت فرانسه داده شده است.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال یازدهم ،مرداد ۱۳۹۹
شماره ۱۱۱

60

