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مقدمه
[]۱
کشور ایران در قلب خاورمیانه در چند دهه اخیر همواره مقصد پناهندگان و مهاجران
بسیاری بوده است .در سال  ۱۳۲۰بیش از  ۱۲۰هزار پناهنده لهستانی در شهرهای ایران
پذیرفتهشده بودند .آنها بعد از حمله آلمان ،از طریق روسیه به خاک ایران پناهنده
شدند .در آن زمــان جمعیت کشور ای ــران  ۱ ۲میلیون نفر بــود و بــاوجــود مشکالت و
قحطیهای فراوان ،رفتار ایرانیان با پناهندگان لهستانی ستودنی بود .بعد از پایان جنگ
جهانی ،اکثر این پناهندگان به کشور خودشان بازگشتند ،اما تعدادی هم ایران را برای
زندگی تا آخر عمر برگزیدند.
اما مواجهه اصلی ایرانیان با پدیده مهاجرت و پناهندگی بعد از انقالب اسالمی ایران
رخ داد؛ وقتیکه شوروی به افغانستان حمله کرد و بسیاری از مردم افغانستان مجبور به
ترک خانه و زندگی خود شدند .سیاست درهای باز و پذیرش برادران مسلمان از سوی
حاکمیت باعث شد که پناهندگان افغانستانی در تمام شهرهای ایران سکونت پیدا
کنند .با شروع جنگ ایران و عراق ،صدام حسین تعداد زیادی از شیعیان عراق را رد مرز
کرد و این شیعیان به ایران پناهنده شدند؛ شیعیانی که تعدادیشان با پایان جنگ به
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عراق برگشتند ،تعدادیشان به اروپا مهاجرت کردند و تعدادیشان توانستند شناسنامه
و تابعیت ایرانی بگیرند؛ اتفاقی که برای پناهندگان افغانستانی نیفتاد .در اوایل دهه
 ۷۰ایران با حدود  5,000,000نفر پناهنده رسمی افغانستانی و عراقی رتبه اول جهان در
پذیرش پناهنده را به خود اختصاص داده بــود .طبق آخرین آمارهای رسمی امــروزه
تعداد مهاجران حاضر در ایران حدود  1,600,000نفر است که  95درصدشان افغانستانی
ً
محسوب میشوند .از این تعداد حدودا  900,000نفر پناهنده و مابقی مهاجران دارای
پاسپورت محسوب میشوند.

[]۲
علیرغم حضور بیش از  30سالهی بسیاری از مهاجران و تولد فــرزنــدان و نوادگان
آنان در خاک ایران هنوز هم ادغام مهاجران در ایران بهصورت کامل صورت نگرفته
است .بسیاری از کسانی که در ایران بهعنوان مهاجر شناخته میشوند ،در ایران به
دنیا آمدهاند و حتی خاک ایران را هم ترک نکردهاند .اما قوانین اقامت و تابعیت ایران
هیچگاه اجازهی ایرانی نامیده شدن را به آنان نداده است .عالوه بر مشکالت مربوط به
قوانین اقامت و تابعیت در ایران ،کلیشههای ذهنی شکلگرفته در مورد مهاجران در
ایران نیز مانع از ادغام فرهنگی اجتماعی درست آنان در جامعهی ایران شده است.
مهاجران در ایرانهمواره با برچسبهای خاصی مواجه بودهاند که سهم مطبوعات
در این برچسبگذار یها غیرقابلانکار است .بررسی مطبوعات و رسانههای ایران در
ً
دهههای گذشته نشان میدهد که تصویرساز یها از مهاجران در مطبوعات ایران کامال
منفی بوده است.
در سالهای اخیر چند کار دانشگاهی پیرامون تصویرساز یهای مطبوعات و رسانههای
ایران از مهاجران حاضر در ایران صورت گرفته است که بهخوبی کارنامه مطبوعات
ایران در ارائهی تصویر منفی از مهاجران را بیان میکنند.
یکی از شاخصترینکارهای دانشگاهی پایاننامه دکترای رشته علوم ارتباطات آقای
علی یــاور اکبری با عنوان «بازتاب افغانستان در مطبوعات ایــران و تحلیل محتوای
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روزنامههای اطالعات ،کیهان و جمهوری اسالمی در فاصله زمانی  ۱۳۵۸تا  »۱۳۸8بود.
در بازهی  30سالهی  1358تا  ،1388سه روزنامهی باسابقهی ایران ازنظر میزان مطالب
مربوط به افغانستان باهم تفاوتی نداشتند .اصلیترین ژانر پرداختن به افغانستان و
مهاجران در ایران از نوع خبر بوده :خبرهای تکمیلی ،خبرهای کوتاه ،خبرهای تلفیقی
و خالصه خبر .اما کدام موضوعات بیشترین تکرار و تأ کید را در سه دهه پوشش خبری
مهاجران و کشور افغانستان داشتند؟
یافتههای پژوهش اکبری و مهدیزاده بیانگر این بود که «امور نظامی و جنگ»« ،روابط
خارجی»« ،امور سیاسی حکومت محلی»« ،حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضائی و
جرم» اصلیترین موضوعات محتوایی خبرهای منتشرشده بودند .به عبارتی عمدهترین
تصویرهایی که رسانهها در این سه دهه از افغانستان و مهاجران افغانستانی ساختند،
جنگ و امور نظامی بوده است .فقط  ۸درصد محتواهای منتشرشده در طول سه دهه
مربوط به مهاجران ساکن ایران بود .اگر به موضوعات محتواهای منتشرشده در این
سه دهه نگاه کنیم ،میفهمیم موضوعاتی که مربوط به مهاجران ساکن ایران بوده و
در این سه روزنامه بازتاب داشته «حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضائی و جرم»
بوده است .پوششهای خبری مربوط به هویت مشترک ایران و افغانستان و موضوعات
فرهنگی ،هنری ،امور مذهبی ،پزشکی و بهداشت مهاجران محلی از اعراب نداشت.
این در حالی است که در اواخر دهه  ۶۰و اوایل دهه  ۷۰جمعیت مهاجران افغانستانی
حاضر در ایران به  ۵ ،۴میلیون نفر هم رسید .تنها خبری که در مورد این  ۴.۵میلیون نفر
منتشر میشد ،حقوق بشر ،امور قضائی و جرم و جنایت بود.
نکته مهم دیـگــری کــه در نتایج ایــن پــژوهــش دیــده میشد سیر صــعــودی اهمیت و
اولویت اخبار مربوط به «امور قضائی و جرم» و «حقوق بشر و امور پناهندگان» در سه دهه
موردمطالعه است .در دهه نخست مجموع اخبار با موضوع جرم  ۲۱درصد ،در دهه دوم
 ۲۸درصد و در دهه سوم  ۵۳درصد اخبار منتشرشده در مورد افغانستان و مهاجران
افغانستانی را تشکیل میداد .وقتی حجم اخبار مربوط به جرم و جنایت در این سه
روزنامه شاخص ایران را میبینیم ،متوجه میشویم که چرا مردمان ایران تصویری منفی

 | 12دیاران در آین هی مطبوعات

از مهاجران دارنــد .نیمی از اخبار منتشرشده در مورد یک اقلیت قومی در یک کشور
مربوط به جرم و جنایت آنها بود .آنهم اقلیت مهاجران حاضر در ایران که هیچ توان و
امکانی برای دفاع در مقابل رسانهها نداشت و فقط نظارهگر ظلم بیامان رسانهها علیه
خودش بود.

[]۳

انجمن دیــاران در سال  1396با شعار «برای مهاجران برای ایــران» تأسیس شد« .تغییر
نگرش نسبت به مهاجران در جامعهی ایران»« ،انجام پژوهشهای مرتبط با موضوعات
مهاجرت و مهاجران» و «ارائه راهکارهای سیاستی در حوزه مهاجران و تالش برای بهبود
قوانین» موجود سه مأموریت اصلی این انجمن مردمنهاد هستند .در راستای مأموریت
تغییر نگرش نسبت به مهاجران در جامعهی ایــران بر آن شدیم که در روزنامهها و
مطبوعات به بازنمایی زندگی مهاجران حاضر در ایران بپردازیم .رایزنیهای متعددی را
انجام دادیم تا بتوانیم برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران در صفحهای اختصاصی
به روایت زیست مهاجران حاضر در ایران بپردازیم.
روزنامه شهروند بهعنوان یک روزنامهی اجتماعی که بهصورت تخصصی به مسائل
اجتماعی میپردازد در این زمینه پیشرو شد .با موافقت مدیرمسئول وقت این روزنامه
(آقای عبدالرسول وصال) در هفته یک صفحهی تمام از این روزنامه به موضوع مهاجران
حاضر در ایران اختصاص داده شد .مسئولیت تأمین محتوای این صفحهی ویژه که با
نام دیاران در این روزنامه منتشر شد به عهدهی انجمن دیاران بود.
این اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران بود که روزنامهای صفحهی ثابت هفتگی برای
مهاجران داشت .حرکتی که خالف رویهی  40سال اخیر مطبوعات و رسانههای ایران
بود .یک نوآوری در بحث تغییر نگرش به مهاجران حاضر در ایران.
انجمن دیــاران  15شمارهی ثابت هفتگی در روزنامهی شهروند منتشر کرد .در اواخر
اسفند  1396مدیرمسئول و سردبیر این روزنامه تغییر کردند و متأسفانه ادامهی انتشار
این صفحهی ثابت هفتگی میسر نشد .اما تأثیرات چنین اقدامی در سال 1397
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خودش را نشان داد .روزنامهی شهرآرا به انتشار صفحهای ثابت در مورد مهاجران حاضر
در ایران پرداخت و بخش چندرسانهای این روزنامه سلسله برنامههای ملت عشق را
در مورد مهاجران حاضر در ایران و زیست آنها تولید کردند .از طرفی دیگر روزنامهی
ایران نیز به انتشار هفتگی ویژهنامهی ایران و افغانستان و مراودات اهالی این دو کشور
دست زد .میتوان گفت صفحهی ثابت هفتگی دیاران در روزنامهی شهروند پارادایم
مطبوعات ایران در مورد مهاجران را تغییر داد.
در این مجلد از مجموعه کتابهای انجمن دیاران ،مجموعه مطالب به چاپ رسیده
در صفحه ثابت دیاران در روزنامهی شهروند گردآور یشدهاند .مجموعه مطالبی که
موضوعات متنوعی را پوشش دادهانــد و میتوانند شاخص بسیار خوبی از وضعیت
زیست مهاجران حاضر در ایران باشند.
گروه پژوهش انجمن دیاران
پاییز  ۹۸

دوشنبه ۸ ،آبان ۱۳۹۶

شماره اول

اینجا سرزمین مادری من است؟
محسن شهرابی فراهانی | اتباع افغانستانی بیش از سی سال است که بهصورت قانونی
و غیرقانونی در ایران ،زندگی میکنند .در غیاب آمارهای رسمی ،آمارهای غیررسمی
حکایت از حضور بیش از  ۳میلیون نفر از این اتباع در کشور میکند .حضور طوالنیمدت
این افراد ،بهطور طبیعی تبعات گستردهای به همراه داشته است .بیش از یکمیلیون
فرزند حاصل از ازدواج شرعی و غیررسمی دختران ایرانی با اتباع خارجی ،یکی از
این پیامدهاست .فرزندانی که از مادران ایرانی و در سرزمین مادری ،متولدشدهاند.
بیاعتنایی قانونگذاران به این مسئله ،سبب بروز مشکالت متعددی در زندگی این
قشر نجیب در کشور شده است .از جمله:

عدم مسئولیتپذیری شوهر

ً
در برخی موارد اتباع خارجی صرفا با انگیزه اخذ مجوز اقامت با زنان ایرانی ازدواجکردهاند،
پس از چندین سال زندگی با همسر ایرانیشان و حتی باوجود چندین فرزند ،همهچیز
را رها کرده و به کشورشان برگشتهاند .زن ایرانی نیز به دلیل اینکه به ازدواج غیرقانونی
با تبعه خارجی تن داده است ،از هیچ حمایتی از سوی دولت ایران برخوردار نیست.
در این شرایط ،زن ایرانی با یک ازدواج غیرقانونی ثبتنشده ،چندین کودک بدون
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شناسنامه و بدون هیچ حمایتی سرگردان در اجتماع میشود.

مهاجرت زن ایرانی به افغانستان
در مواردی زنان ایرانی به دالیل مختلف (مشکالت تابعیت فرزندان در ایران ،فقر ،اخراج
همسر و )...همراه با همسر خود به افغانستان مهاجرت کردهاند .زندگی در کشوری که
همچنان به ثبات نرسیده است ،برای این زنان بسیار سخت است .عالوه بر این،
فرزندان آنها که در ایران به دنیا آمدهاند ،نیز شرایط زندگی خوبی در افغانستان ندارند.

تنها ماندن زن ایرانی
در برخی موارد شوهر افغانستانی فوت میکند و زن ایرانی بدون هیچ حمایتی با چند
فرزند بیشناسنامه و ازدواج ثبتنشده سرگردان میشود.

سوءاستفاده زن ایرانی
در برخی مــوارد هم این وضع به ضرر مرد افغانستانی تمام میشود .برخی از مردان
افغانستانی که هیچ مدرک هویتی ندارند ،حق ثبت داراییها به نام خود را ندارند .این
افراد داراییهای خود (خانه ،خودرو ،حساب بانکی و )...را به نام زن ایرانیشان ثبت
میکنند؛ در مواردی پیشآمده که همسر ایرانی همه داراییها را تصاحب کرده و مرد
افغانستانی نیز به دلیل حضور غیرقانونی در کشور رد مرز شده است.
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مدیر خانه کودکان افغان در گفتوگو با «شهروند»:

صدای کودکان مهاجر را بشنویم
تهمینه حدادی | به بهانه «هفته ملی کودک» پای صحبتهای آقای نادر موسوی ،مدیر خانه
کودکان افغان و سردبیر نشریه کودکان آفتاب نشستیم .آقای موسوی مدیر مدرسه خودگردان
فرهنگ (ویژه کودکان افغانستانی) است و تمام مشکالت و معضالت مرتبط با کودکان مهاجر
در ایران را با گوشت و خون لمس کرده است .او با ابراز خرسندی از ورود دانش آموزان افغان به
مدرسههای دولتی ،پذیرش این دانشآموزان توسط همساالن ایرانی را مستلزم فرهنگسازی
دانست تا با توجه به فرهنگ مشترک این دانشآموزان بیگانه انگاشته نشوند.

موسوی در ابتدای این گفتوگو چالش پیش روی کودکان افغان در یک سال گذشته
را همچنان آموزش دانست .او که فارغالتحصیل رشته ادبیات از دانشگاه تهران است
گفت:
«ب ــه نظرم یک ــی از مهمتر ی ــن چالشها در حـــوزه کودکان مهاجر مشـــکل آموزش
آنان اس ــت .هرچند این روزها گامهای مهمی در حل این مشـــکل برداشتهشـــده
اس ــت اما هنرس ــتانها ،م ــدارس نمونه و تیزهوشـــان پذیرای بخش بزرگـــی از این
دانش آموزان نیس ــتند .هرچند در سطح وزارت و مدیریتهای کالن این موضوع
لش ــده اس ــت اما هنوز هم ک ــودکان و دانشآموزان درگیر این موضوع هســـتند.
ح
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مس ــئله این اس ــت که هنوز ک ــودکان مهاجر جـــدای از ملیتشـــان و بهعنوان یک
یش ــوند ،چ ــه در میـــانهمکالسیهایشـــان و چـــه توســـط
دانشآم ــوز دی ــده نم 
برخی آموزگاران».
مدیر مدرسه فرهنگ (مدرسه خودگردان کودکان افغان) اشاره کرد که باوجود تالش وزیر
آموزشوپرورش همچنان برخی از کودکان افغان از تحصیل بازماندهاند:
«کودکان ــی ک ــه در ش ــهری غیر از شـــهر محل صـــدور مـــدرک والدینشـــان زندگی
چک ــدام از ای ــن طرحهـــا بـــرای ورود بـــه مدرســـه نمیشـــوند.
میکنن ــد ش ــامل هی 
کودکانی هم هس ــتند که به خاطر خارج شـــدن از دامنه سن قانونی و تعریفشده
ه ــر کالس دیگ ــر نمیتوانن ــد در مـــدارس رســـمی درس بخوانند .گروهـــی هم به
خاطر س ــهلانگاری والدین نتوانســـتهاند برگههای حمایت تحصیلی را بگیرند
نه ــا از درس بازمیمانن ــد و گـــروه دیگر با توجـــه به اینکـــه مهاجرین در
ک ــه ب ــاز ای 
مناط ــق با تراکم جمعیت ــی باال و در دامنههای شـــهرها زندگی میکنند از ظرفیت
جش ــدهاند .م ــورد دیگـــر ایـــن اســـت کـــه مـــدارس هیئتامنایـــی
مدرسـ ـهها خار 
ً
معم ــوال فق ــط ب ــا دریافت پ ــول نامنویســـی میکننـــد که بـــا توجه بـــه وضعیت
اقتص ــادی خانوادههای مهاجر و شـــمار فرزنـــدان فراهم کردن این هزینه برایشـــان
مق ــدور نیس ــت و ک ــودک از درس بازمیماند».
موسوی چالش مهم دیگری را که قابلطرح در هفته ملی کــودک و پیگیری است
بیهویتی کودکان مهاجر افغان خواند:
«ای ــن کودکان جذب فرهنگ کشـــور ایران نمیشـــوند چون میداننـــد باید روزی
برون ــد و رفتن هرلحظ ــه و هر جا در گوش آنان زمزمه میشـــود .از ســـوی دیگر هیچ
زمینه ش ــناخت و آش ــنایی و ایجاد دلبستگی به کشور خودشـــان در آنها پدید
نمیآی ــد و ای ــن ک ــودکان ازنظر روانی خود را آدمهای بیســـرزمین و بیگانـــه با هر دو
کش ــور میبینند و میدانن ــد .به نظرم الزم اســـت که برای کـــودکان و دانش آموزان
مهاج ــر کتابهای مکملی برای عالقهمند کردن آنان به کشـــوری مادر یشـــان و
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ش ــناخت از آن کش ــور و فراهم کردن زمینههای روانی بازگشت منتشر شود .با این
اق ــدام هم از بیهویتی آنان جلوگیری میشـــود و هم آنان در برابر آینده کشورشـــان
احس ــاس مس ــئولیت میکنند .این احساس مسئولیت ســـبب درس خواندن و
پیشرفتش ــان خواهد ش ــد و در بزرگســـالی هم با میل و رغبت بیشـــتری به وطن
بازخواهند گشت».
او دغدغه مهم کودکان افغان را نپذیرفته شدن در جمع کودکان ایرانی خواند:
«مس ــئله کار کودکان مهاجر و فقر آنان و همینطور نپذیرفته نشـــدن آنان در جمع
ک ــودکان ایران ــی (چه در مدرس ــه و چه در خانـــواده) و نگاه بیگانه به آنـــان از دیگر
شه ــای کودکان اس ــت که گاهی ایـــن چالشها چنان درهمتنیده شـــدهاند
چال 
که نمیتوان تش ــخیص داد مهمترین آنهـــا کدماند».
او راهکار این مسائل را ساده دانست:
«ب ــه نظ ــرم من بای ــد دانشآم ــوز و ک ــودک را از هر مســـئله دنیای بزرگســـاالن جدا
کنی ــم .ک ــودک در هر جا و هر ش ــرایطی باید بتوانـــد درس بخواند .جـــدا از مدرک و
گس ــاالن .در بخش هویت هم میتوان نشـــریه و مجله و کتاب
م ــدارم اقامتی بزر 
مخص ــوص برای بچ هه ــا تهیه کرد .که البته نشـــریه کـــودکان آفتـــاب قدمهایی
را در ای ــن راس ــتا برداش ــته اس ــت .از ســـوی دیگر صداوســـیما میتوانـــد جهت به
رس ــمیت ش ــناختن کودک مهاج ــر قدمهایی بـــردارد .رســـانهها میتواننـــد کاری
کنن ــد که م ــردم و اجتماع ،مهاجر ی ــن را راحتتـــر بپذیرند و حتی این مســـئله در
کتابهای درس ــی نی ــز آموزش داده ش ــود».
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نگاهی حقوقی به قوانین تابعیت ایران و چند کشور آسیایی

برزخ بیهویتی در سرزمین مادری

سید پیمان حقیقتطلب | مسئله «ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» و فرزندان حاصل
از این ازدواجها به دلیل ضعف قوانین تابعیت موجود ،در آستانه تبدیل به یک بحران
است .آمار مشخص و دقیقی در مورد تعداد اینگونه از ازدواجها وجود ندارد .بدتر از آن،
هیچ آمار دقیقی هم در مورد فرزندان حاصل از این نوع ازدواجها وجود ندارد .برخی نهادها
تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواجها را  ۳۰۰,۰۰۰نفر اعالم کردهاند .برخی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی -همچون آقای رضا شیران خراسانی -جمعیت فرزندان حاصل
از ازدواج بانوان ایرانی با مــردان غیر ایرانی را بین  ۸۰۰هزار نفر تا یکمیلیون نفر عنوان
کردهاند .فرزندانی که بزرگترین مشکل آنان ،نداشتن شناسنامه است .فرد بی تابعیت،
از خدمات اجتماعی همچون تحصیل ،بهداشت عمومی و ...محروم میماند ،بیسواد
خواهد ماند و همچنین برای قرارگیری در مسیرهای منفی و ناهنجار یهای اجتماعی،
مستعدمیشود.
در وضعیت موجود ،نسل دوم کودکان بی شناسنامه در حال ظهور هستند .با کودکان
بدون شناسنامهای مواجه هستیم که در ایران متولدشدهاند ،از یک مادر ایرانی و پدر
افغانستانی .اما پدرانشان نیز به دلیل مشابه ،شناسنامه ندارند .حل نشدن مشکل افراد
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بیشناسنامه در ایران باعث شکلگیری چرخه معیوب تولد کودکان بدون شناسنامه از
والدین بدون شناسنامه شده است و مشکالت این حوزه ،رو به افزایش است .در ادامه
نگاهی به قوانین مربوطه در ایران و چند کشور نمونه داریم.

مروری بر قوانین تابعیت ایران
تابعیت ،وابسته به روشهای مختلف اکتساب آن ،انواع مختلفی دارد و عبارتاند از:
 .۱تابعیت اصلی :تابعیتی که به سبب تولد و به مجرد آن به دست میآید «تابعیت اصلی»
نامیده میشود و مشتمل بر دو نوع اســت؛ نخست ،تابعیت اصلی ناشی از سیستم
خون[[[ که طفل ،بهمحض تولد ،تابعیت والدین خود را خواهد داشت .دوم ،تابعیت
اصلی ناشی از سیستم خاک[[[ که تابعیت بر اساس محل تولد شخص هست .یعنی
هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن به دنیا آمده ،هرچند پدر و مادرش تابعیت آن
کشور را نداشته باشند.
 .۲تابعیت اکتسابی :تابعیتی که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل میشود «تابعیت
اکتسابی» نامیده میشود .این تابعـیت از چندراه تحصیل میشود:

ازدواج زن خارجی با مردی از اتباع یک کشور؛ تحصیل تابعیت توسط اتباع خارجی
تغییر تابعیت؛ یعنی فـردی تابعیت خود را تغییر میدهد و براثر آن تغییر ،تابعیت جدید
برای همسر و فرزندان خود تحصیل نماید.
طبق قوانین تابعیتی ایران ،هرکس که در ایران سکونت داشته باشد ،تبعه ایران است
(بند  ۱ماده  ۹۷۶قانون مدنی) .صرفنظر از اینکه تولد آنها در کدام کشور بوده یا پدر
و مادر آنها تابعیت چه دولتی را داشتهاند یا در کدام کشور متولدشدهاند .همچنین،
مطابق بند  ۲ماده  ۹۷۶قانون مدنی ،هر طفلی که از پدر ایرانی متولد شود  -چه در داخل
کشور یا خارج  -ایرانی محسوب میگردد .این بند ،ناظر بر این نکته است که اصل خون
در نظام قانونگذاری ایران ،محوری و تعیینکننده است.
1. Jus sanguini
2. Jus soli
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همچنین ،تابعیت اصلی برحسب سیستم خون ،فقط از راه نسب پدری پذیرفته میشود
و نسب مادری لحاظ نشده است .بر اساس این بند ،کسی که پدرش ایرانی است ،ایرانی
میماند .اما خون مادر باعث انتقال تابعیت به فرزندان نمیشود.
به دلیل مشکالتی که قوانین فوق و داشت در سال  ۱۳۸۵مادهواحدهای با دو تبصره
تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی» در مجلس شورای اسالمی تصویب شد .بر اساس این قانون ،فرزندان حاصل
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا حداکثر تا یک سال پس از
تصویب این قانون در ایران متولد میشوند میتوانند بعد از رسیدن به سن  ۱۸سال تمام
تقاضای تابعیت ایرانی کنند .این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی
و اعالم رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند .بر اساس این مادهواحده
فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.
در عمل ،این مادهواحده مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان
خارجی را حل نکرد .حتی به مشکالت آنها نیز افزود .چراکه فرزندان این نوع از ازدواجها
تا  ۱۸سالگی بدون تابعیت باقی میمانند.
در سال  ۱۳۹۱مجلس شورای اسالمی تصمیم به اصالح این مادهواحده گرفت .طرح
جدید پس از بررسیهای فراوان در کمیسیونها و صحن علنی مجلس شورای اسالمی در
تاریخ  ۱۳۹۱/۲/۲۷به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .اما پس از ارسال به شورای
نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه شد ،بنا به نظر شورای نگهبان درنظرگرفتن
تسهیالتی مانند دریافت یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت برای اتباع خارجی
امکانپذیر نیست و بار مالی آن طرح برای اجرا امکانپذیر نیست.
این روزها بحث اصالح قانون تابعیت بهخصوص در مورد فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسالمی پیگیری میشود .طرحهایی که در
صورت تصویب و اجرای بهموقع ،مسئله چند میلیون نفر از ساکنان این مرزوبوم را حل
میکند و دغدغههای اولیه آنها را برطرف میسازد.
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بررسی قوانین سایر کشورها
مهاجرت یکی از شاخصههای کلیدی جهان بههمپیوسته امروز است .در دنیای امروز،
جغرافیا و مرزهای جغرافیایی به یک مفهوم ذهنی تبدیلشدهاند .مفاهیمی چون کشور
و ملیت دچار تغییراتی بنیادین شدهاند .حاال دیگر کشور بزرگی از انسانها در کره زمین
به وجود آمده است که نه زبان مشترکی دارند و نه پایبند به زمین مشترکی هستند .فقط
در یک ویژگی بسیار مهم مشترکاند :اهل هجرتاند .هر چیز آشنایی را که از بدو تولد با
آن خو گرفتند رها کردهاند و برای شروع یک زندگی دیگر در جغرافیایی دیگر از کره زمین
همهچیز را پشت سر گذاشتهاند .در سال  ۲۰۱۵جمعیت مهاجران جهان (کسانی که
کشور محل زندگیشان ،کشوری غیر از محل تولدشان بوده) به حدود  ۲۴۷میلیون نفر
ً
رسید .رقمی که نسبت به  ۵۰سال پیش کره زمین تقریبا سه برابر شده است .در طول ۱۵
سال اخیر تعداد کل مهاجران در جهان  ۷۴میلیون نفر افزایش داشته است .مهاجران
 ۳.۴درصــد از جمعیت جهان را در سال  ۲۰۱۵به خود اختصاص داده بودند .رشد
مهاجرت در جهان طی دهههای گذشته یک روند پایدار و تدریجی بوده است :از حدود
 ۹۰میلیون نفر در سال  ۱۹۶۰به حدود  ۲۴۷میلیون نفر در سال .۲۰۱۵
جهــایــی که در آن ،زوجین ملیت یکسانی ندارند،
با توجه به این شرایط ،امــروزه ازدوا 

جمعیت مهاجران جهان طی سالهای مختلف (میلیون نفر)
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امری بسیار معمول در جهان است .قرن بیستم و بیست و یکم ،قرن مهاجرت است.
پیشرفتهای بشر در حملونقل و ارتباطات باعث شد که مهاجرت انسانها بیش از
هر زمان دیگری در طول تاریخ باشد .سایر کشورهای دنیا در مواجهه با مسئله تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان خود با اتباع خارجی ،چه سیاستهایی را پیشگرفتهاند؟
آیا این مسئله فقط برای کشور ایران مطرح است؟ آیا فقط در کشور ایران است که بعضی
از زنان با اتباع خارجی ازدواج میکنند؟ آیا قوانین تابعیت کشورهای دیگر متناسب با این
نوع از ازدواجها تغییر کرده است؟ در این یادداشت ،به بررسی قوانین تابعیت کشورهای
ترکیه ،مالزی ،اندونزی ،چین ،کره جنوبی و بحرین در رابطه با تابعیت فرزندان حاصل از
ازدواج زنان تابعه این کشورها با مردان خارجی میپردازیم.

ترکیه
قوانین تابعیت کشور ترکیه بر اساس اصل خون تدوینشدهاند .ماده  ۶۶قانون اساسی
ترکیه ،به بیان مجموعه قوانین تابعیت این کشور میپردازد؛ فرزندانی که از یک مادر یا
پدر ترکیهای در چهارچوب ازدواج یا خارج از این چهارچوب به دنیا بیایند ،ترکیهای
محسوب میشوند .قوانین تابعیت کشور ترکیه بین مرد و زن تفاوتی قائل نشده است.
در مــورد تابعیت فرزندخواندگان نیز قانون وضعیت را مشخص کــرده اســت :اگر یک
شهروند ترکیهای فردی زیر  ۱۸سال را به فرزندخواندگی قبول کند  ،این فرد به تابعیت ترکیه
درمیآید.

اندونزی
قانون تابعیت کشور اندونزی به فرزندان حاصل ازدواج زنان اندونزیایی با مردان خارجی
تابعیت اندونزیایی اعطا میکند .فرزندی که حاصل ازدواج قانونی یا غیرقانونی زنی
اندونزیایی با مردی خارجی باشد اندونزیایی خواهد بود .همچنین ،فرزندی که حاصل
از ازدواج قانونی زنی اندونزیایی با مردی بدون تابعیت باشد بازهم اندونزیایی است .تا
قبل از سال  ،۲۰۰۶کسب تابعیت اندونزیایی برای فرزندان حاصل از این نوع ازدواجها
بسیار دشوار بود .اما همگام با تغییرات جهانی و زیادشدن تعداد زنان اندونزیایی که
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به عقد مردان خارجی درمیآیند  ،قانون تابعیت این کشور اصالح شد .آخرین اصالح
قانون تابعیت اندونزی نیز مربوط به سال  ۲۰۰۶است .بر اساس این قانون ،فرزندان حاصل
ازدواج یک مرد خارجی و یک زن اندونزیایی تا سن  ۱۸سالگی دو تابعیتی هستند .هم
تابعیت اندونزیایی دارنــد و هم تابعیت کشور پدری خودشان را .البته بروکراسیها و
مدارک موردنیاز مربوط به این امر (گواهی تولد ،پاسپورت ،مدارک ازدواج و )...پیچیده
ولی مشخص و معلوم است .بعدازاین که به سن قانونی ( ۱۸سال) رسیدند  ۳سال وقت
دارند که تکلیف تابعیت خود را مشخص کنند :یا تابعیت اندونزیایی خود را حفظ کنند
یا فقط به تابعیت کشور پدر یشان دربیایند .قوانین اندونزی اجازه دو تابعیتی بودن را به
افراد باالی  ۱۸سال نمیدهد.

مالزی
در مورد فرزندانی که در خاک مالزی به دنیا میآیند قانون تابعیت این کشور بین زن و مرد
تفاوتی قائل نشده است .درصورتیکه زن یا مرد یا هر دو یشان در زمان تولد کودکشان
شهروند یا مقیم دائم مالزی باشند ،آن کودک مالزیایی خواهد بود .اما در مورد فرزندانی که
خارج از خاک مالزی به دنیا میآیند ،اصالت با خون پدر است و تنها درصورتیکه پدر
مالزیایی باشد ،فرزند هم مالزیایی خواهد بود .قوانین تابعیت کشور مالزی بیان میکنند
که فرزند حاصل از ازدواج یا روابط خارج از چهارچوب ازدواج یک زن مالزیایی با یک
مرد تبعه خارجی در صورت تولد در خاک مالزی  ،مالزیایی خواهد بود .درصورتی که زنی
مالزیایی با مردی خارجی ازدواج کند و فرزندشان در خارج از خاک مالزی به دنیا بیاید
باید تبعه کشور پدر یاش بشود .در صورتی هم که زنی مالزیایی با مردی خارجی روابطی
خارج از چهارچوب ازدواج داشته باشد و صاحب فرزندی شود که محل تولدش خارج
از خاک کشور مالزی است ،آن فرزند شهروند و تبعه کشور مالزی نخواهد بود .اما میتواند
بهعنوان مقیم دائم[[[ به همراه مادرش وارد مالزی شود و حتی در صورت اقامت چندساله
میتواند برای شهروندی کشور مالزی درخواست بدهد.
3. Permanent Resident
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چین
قوانین تابعیت چین هم بین زن و مرد چینی تفاوتی قائل نمیشوند .کودک متولدشده از
یک والد چینی و یک والد تبعه خارجی چه در خاک چین به دنیا بیاید و چه خارج از
چین به دنیا بیاید تبعه کشور چین خواهد بود .کشور چین دو تابعیتی بودن را قبول ندارد.
در صورتی یکی از والدین کودکی که در چین به دنیا آمده چینی باشد و دیگری خارجی
و بخواهند فرزندشان تابعیت خارجی داشته باشد باید در درجه اول از تابعیت چینی
خارج شود و در درجه دوم برای پاسپورت غیر چینی درخواست بدهند .خروج یک کودک
متولدشده در کشور چینی از تابعیت چینی فرآیندی بهشدت بوروکراتیک و دشوار است
و بسیاری از زوجها از لغو تابعیت فرزندشان منصرف میشوند.

کره جنوبی
تا قبل از  ۱۳جون  ۱۹۹۸فقط فرزندی که پدرش کرهای بود میتوانست به تابعیت کره
جنوبی دربیاید .اما با اصالح قانون تابعیت کره جنوبی در سال  ۱۹۹۸اگر پدر یا مادر
(حداقل یکیشان) کرهای باشند فرزند نیز کرهای خواهد بود .کره جنوبی بعد از سال
 ۱۹۹۸تفاوت بین زن و مرد برای انتقال تابعیت را لغو کرد .همچنین فرزندی که از پدر
و مادری بدون تابعیت در خاک کره جنوبی به دنیا بیاید هم تبعه کره جنوبی محسوب
میشود.

بحرین
مطابق با قانون تابعیت بحرین ،تنها کسانی که از پدری بحرینی در خاک این کشور به
دنیا بیایند بحرینی محسوب میشوند .این قانون مشکالت زیادی را برای فرزندان حاصل
از ازدواج زنان بحرینی با مــردان غیر بحرینی وجود آورده بود .چراکه به دلیل نداشتن
تابعیت از امکانات اولیه زندگی در بحرین محروم بودند .از سال  ۲۰۰۹حکومت بحرین
به این کودکان و افراد حق تحصیل و استفاده از خدمات درمانی و اقامتی بهمانند سایر
شهروندان اعطا کرد و آنها را از مالیاتهای اقامت اتباع خارجی در بحرین معاف کرد.
طی سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵با دستور پادشاه بحرین به  ۵۶۸۴کودک حاصل از ازدواج
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زنان بحرینی با مردان خارجی تابعیت اعطا شد .مجلس بحرین به دنبال تغییر قانون
تابعیت است تا دیگر برای اعطای تابعیت نیاز به دستور پادشاه نباشد .طبق قانون جدید
تابعیت بحرین کلیه افرادی که از پدر یا مادر بحرینی در خاک این کشور یا خارج از خاک
این کشور به دنیا میآیند باید بحرینی محسوب شوند.

جمعبندی
همانطور که مشاهده میشود در بسیاری از کشورهای جهان که در قوانین تابعیت خون
تابع اصل خون هستند  ،خون مادر هم باعث انتقال تابعیت میشود .در کره جنوبی،
تا دو دهه پیش تابعیت فقط از طریق خون پدر قابلانتقال بود (شرایطی مشابه ایران).
در کشور اندونزی هم انتقال تابعیت از مادر بسیار دشــوار بود .اما همگام با تغییرات
جهانی این کشورها قوانین تابعیت خودشان را اصالح کردند .کشوری مثل بحرین هم که
ً
درزمینهی انتقال تابعیت ،شرایطی تقریبا مشابه ایران را دارد بهسرعت درصدد اصالح
قوانین تابعیت خود است .بااینحال ،به نظر میرسد قوانین تابعیت در ایران نهتنها
همگام و همزمان با سایر کشورها بهبود پیدا نکردهاند ،بلکه در اصالح این قوانین ،آنقدر
تأخیر شده که وضعیتی نزدیک به بحران را شاهد هستیم .این قوانین که از قدمتی بیش
از صدسال برخوردار است ،هویت فرزندانی که از مادر ایرانی و در ایران متولدشدهاند را
به رسمیت نمیشناسد.
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شماره دوم

بررسی ابعاد مختلف
اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی
در نشست تخصصی در غرفه روزنامه شهروند؛ نمایشگاه مطبوعات

این وضع ناصواب ،قابلبهبود است ...
سید پیمان حقیقتطلب | بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات ایران در محل مصالی امام
خمینی (ره) شهر تهران فرصتی بــود تا نشستی تخصصی با حضور صاحبنظران حوزه
مهاجرت در ایران برگزار شود .در روز چهارشنبه  ۱۰آبان ،غرفه روزنامه شهروند میزبان نشست
تخصصی «بررسی ابعاد مختلف اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با
مردان غیر ایرانی» بود .در این نشست نادر موسوی ،مدیر خانه کودکان افغانستانی در ایران
و مدیر مدرسه خــودگــردان کودکان افغانستانی بازمانده از تحصیل؛ آرش نصر اصفهانی،
فارغالتحصیل دکترای جامعهشناسی از دانشگاه تهران که در حوزه مهاجران و پناهندگان
در ایران صاحب پژوهشهای بسیاری است و بهرام صلواتی ،دکترای مطالعات نیروی کار و
جامعهشناسی اقتصادی از دانشگاه میالن ایتالیا به بیان تجربیات و نظرات خود پیرامون این
موضوع پرداختند و جنبههای مختلف آن را موردبحث و بررسی قراردادند.

محسن شهرابی فراهانی :ضمن خیرمقدم به اساتید محترم ،ابتدا مقدمهای در مورد
دیاران خدمت شما عرض کنم .دیاران ،انجمن در حال ثبتی است که برای حمایت
از مهاجران در ایران مشغول به فعالیت شده است .هدف دیاران عبارت از بهاصطالح
تغییر نگرش ایرانیان نسبت به مقوله مهاجران و اتباع خارجی در ایــران اســت و با
آسیبشناسی وضع زندگی اتباع خارجی ،راهکارهایی برای بهبود وضع موجود پیشنهاد
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میدهد .امیدواریم این نشست آغازی بر برگزاری سلسله نشستهای تخصصی حول
موضوع مهاجران در ایران با همکاری روزنامه شهروند باشد .موضوعی که محور نشست
امروز ماست بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی و پدران
ُ
غیر ایرانی است .در بین موضوعات مربوط به مهاجران به نظرمان این موضوع به کنش
نزدیک است و به همین دلیل آن را در اولویت کاری قرار دادهایــم .در گام نخست،
به دنبال آ گاهسازی افکار عمومی از مسائل و مشکالت این فرزندان هستیم .طیف
وسیعی از بانوان ایرانی ساکن در جنوب کشور با اتباع خارجی ازدواجکردهاند و فرزندان
حاصل از این ازدواجها ،بدون هویت رسمی در جامعه زندگی میکنند .همچنین این
مشکل گریبان گیر بانوان ایرانی که در خارج از کشور با اتباع خارجی ازدواج کردند،
است؛ برای مثال مریم میرزاخانی که با مردی اهل جمهوری چک ازدواجکرده بودند و
تنها دخترشان ،نام ایرانی داشت (آناهیتا) و خیلی دوست داشت که فرزندش یک
ایرانی باشد ،اما قوانین تابعیت ایران ،این حق را از ایشان گرفت و آخرین حلقه وصل
ایشان با کشور ایران هم قطع شد.
حسین شیرازی :سؤالی که در این جلسه مطرح است ،این است که جنبههای مختلف
بحث اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مــادران ایرانی با مردان غیر ایرانی
چیست؟ ذینفعان این مسئله چه کسانی هستند؟ میخواهیم از هرکدام از شما عزیزان
بخواهیم که از دیدگاه خودتان جنبههای مختلف این قضیه را بیان کنید تا به تصویری
شفافتر دست پیدا کنیم.
ً
نادر موسوی :بنده ابتدا از انجمن دیاران تشکر میکنم .در مورد این بحث کامال درست
میفرمایید .این موضوع ،مربوط به گروهی است که من آنها را نیمه مهاجران مینامم.
کسانی که ازیکطرف مهاجر محسوب میشوند و از طرف دیگر مهاجر نیستند .کسانی
که وضع معلومی ندارند .نه ایرانی بهحساب میآیند و نه افغانستانی .این معضل
سالهاست که وجود دارد و سعی میشده دیده نشود .آمارهای تقریبی متفاوتی در
ً
این زمینه منتشر میشود؛ مثال در سال  ۱۳۹۲میگفتند  ۵۰۰هزار کودک اینچنینی در
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جامعه ایران زندگی میکنند .آمارهایی امسال در نشریات منتشرشده که این تعداد را
یکمیلیون نفر اعالم کرده بودند .درجایی هم وزارت کار آماری منتشر کرده بود که حدود
 ۱۰۰هزار زن ایرانی ازدواج با اتباع غیر ایرانی داشتهاند .بههرحال آمارهای غیررسمی
زیادی در این زمینه وجود دارد که نشاندهنده ابعاد گسترده مسئله است.
کسی که مهاجر است ،تکلیفش معلوم است .میداند که افغانستانی است .اما این افراد
حالت نصفهنیمهای دارند و در بالتکلیفی محض به سر میبرند .هویتشان در تعلیق
است .مدرسه ما در محله پاسگاه نعمتآباد میزبان کودکان مهاجری است که به دالیل
مختلف از تحصیل در مدارس ایران بازمیمانند .بعد از حکم مقام معظم رهبری مبنی
بر تحصیل رایگان کودکان مهاجر در ایران ،وضع بسیار خوب شد ،اما بازهم کودکانی
هستند که از تحصیل بازمیمانند .عمده دلیل هم سن و سال است که بعضی از
کودکان از سن تعیینشده در مدارس بزرگترند و اجازه تحصیل در مدارس ایران به آنان
داده نمیشود .در سالیان قبل کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی در مدرسه
ما زیاد بودند .امسال فقط یکی از دانشآموزان به نام ابوالفضل چنین وضعیتی دارد.
پدرش افغانستانی و مادرش اردبیلی است و وضع بسیار دشواری دارد.
قوانین فعلی به این کودکان تا  ۱۸سالگی فقط اجازه اقامت میدهند .این کودکان تا ۱۸
سالگی تعیین تکلیف نمیشوند .معلوم نیست که آیا ایرانیاند یا افغانستانی؟ در عمل
چیزی که ما میبینیم این است که این کودکان افغانستانی محسوب میشوند .طبق
قوانین نانوشته از خیلی از فرصتهای معمول محروماند .در خیلی از مسابقات به دلیل
ً
افغان بودن نمیتوانند شرکت کنند ،در المپیادها نمیتوانند شرکت کنند ،اصال پذیرفته
نمیشوند .شاید مسئوالن بگویند نه ،باید حق مساوی داشته باشند ،اما در عمل این
اتفاق نمیافتد .تا  ۱۸سالگی سن بسیار مهمی است .شخصیت یک فرد در این دوران
شکل میگیرد .بعد از  ۱۸سالگی به فرض که تابعیت ایرانی هم به این کودک بدهند،
این جبران لطمهها و محرومیتهای تا سن  ۱۸سالگی او را نمیکند .آسیبهای پنهان
این کودکان بسیار زیاد است .اجازه اقامت تا سن  ۱۸سالگی به این کودکان فقط بخش
کوچکی از مسائلشان را حل کرده است .این حالت تشویش و بالتکلیفی ممتد مسئله
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ً
بزرگی است؛ مثال همین ابوالفضل خودمان ،هیچ مدرکی هم ندارد .به من میگوید اگر
من را در خیابان بگیرند چیزی ندارم بگویم .نه ایرانیام ،نه افغانستانی.
مسئله بعدی ایــن اســت که خیلیها  ۱۸سالشان شــده و طبق قانون تابعیت تمام
اقدامات الزم را برای به دست آوردن تابعیت انجام دادهاند و مشکلی نداشتهاند ،ولی
بازهم درروند اعطای تابعیت آنها موانع بیهوده میگذارند تا تابعیت به آنها تعلق نگیرد.
ً
آرش اصفهانی :راستش من در این حوزه بنا به تجربیاتم به تغییر قوانین تابعیت اصال
خوشبین نیستم .دلیل آن را هم خدمتتان عرض میکنم .قبل از هر چیز میخواهم
بگویم که طرح مسئله فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی از دریچه مهاجرت و مهاجران
اشتباه است .این قبل از اینکه مسئله اجحاف در حق مهاجران باشد ،بحث تبعیض
جنسیتی دارد .طبق قانون ،مرد میتواند تابعیت را به فرزندش منتقل کند ،اما زن این
حق را ندارد .در دنیای امروز کشورهای معدودی چنین تبعیض جنسیتی آشکاری در
قوانین خود دارند :فقط  ۲۵کشور جهان.
از طرف دیگر طبق همین قانون تابعیت ،مرد ایرانی میتواند در ازدواج با زن خارجی برای
او تابعیت ایرانی بگیرد ،اما زن ایرانی این حق را ندارد که تابعیت ایرانی را به شوهرش
انتقال دهد .در این زمینه هم فقط  ۵۰کشور جهان چنین تبعیضی دارند و ما هم یکی
از این کشورها هستیم .به نظرم اگر این مسئله را از دریچه برابری زن و مرد مطرح کنید،
بخش زیادی از جامعه طبقه متوسط ایران همراه خواهد شد .نکته جالب این است
که فعاالن حقوق زنان به خیلی مسائل جزئیتر در ایران توجه میکنند ،اما مسئله به
این بزرگی در قانون را نادیده میگیرند .خیلی از کشورهایی هم که مشابه ایران تبعیض
جنسیتی در اعطای تابعیت داشتند طی سالیان گذشته قوانینشان را تغییر دادند و این
حق را به رسمیت شناختند؛ مثل مراکش و الجزایر.
اما یکی از دالیل تغییر نکردن قانون در مورد انتقال تابعیت از مادر ایرانی ،فرض تغییر
بافت مذهبی جمعیت کشور است .در مجلس تابهحال بحث تغییر این قانون چند
بار مطرحشده اســت .همه دالیــل مخالفتها همچون دالیــل اقتصادی و بار یارانه
ً
و ...برای قانونگذار ایران قابلحل است .اعطای هویت و تابعیت به این افراد اتفاقا

دوشنبه ۱۵ ،آبان 37| ۱۳۹۶

خیلی منطقی است .کسی که هویت ندارد مستعد هرگونه خرابکاری است .ایران اآلن
سیاست افزایش جمعیت دارد .در راستای این سیاست بهتر است که به این کودکان
تابعیت بدهند و جمعیت ایران را زیاد کنند .ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی در شرق
ایران رواج بسیار دارد و دلیل آنهم فقر و محرومیت زیاد است .برای خانوادههای فقیر
در شرق ایران ،دختر باری بر خانواده است و خانوادهها حاضر میشوند دخترشان را به
عقد هرکسی که اندکی تمکن مالی داشته باشد دربیاورند .چه افغانستانی باشد چه
ایرانی ،اما این ازدواجها تأثیر خود را بر تغییر بافت مذهبی کشور میگذارد .در مورد اصل
حمایت از مهاجران افغانستانی هم همین بحث مطرح است .شما در این زمینه هر
چه تالش کنید درنهایت به همین دلیل امنیتی تالشها به شکست میانجامد .حتی
خود اروپاییها هم اآلن دغدغه دارند .آنها در حال حاضر از اینکه جمعیت مسلمانان
در این قاره دارد زیاد میشود ،نگراناند ،بهخصوص بعد از حوادث تروریستی شارلی
ابدو در فرانسه .قانونگذار ما هم مشابه این نگرانی را در ایران دارد .درعینحال روی
نگرش عمومی کار کردن و بر ابعاد انسانی پذیرش مهاجران در یک جامعه تأ کید کردن،
میتواند افکار عمومی را حساس کند و این شاید در بلندمدت جواب بدهد ،اما در
کوتاهمدت به دلیلی که گفتم تالش برای تغییر این قانون بیهوده است.
محسن شهرابی فراهانی :شما خودتان چقدر موافق این استدالل قانونگذار هستید؟
ً
آرش اصفهانی :بحث موافقت من اصال مطرح نیست .من میگویم قانونگذار از این
دیدگاه نگاه میکند و اگر شما خودتان را بهجای او بگذارید ،میبینید که راهحلی وجود
ندارد.
حسین شیرازی :اگر قیدهایی در قانون راه پیدا کند که حداقل فرزندان امثال مریم
میرزاخانی تابعیت ایرانی بگیرند ،چطور؟
آرش اصفهانی :بنده این نگرش را نمیپسندم .چرا باید کودک مریم میرزاخانی تابعیت
بگیرد اما ابوالفضل تابعیت نگیرد؟ چرا باید مریم میرزاخانی را از مادر اردبیلی ابوالفضل
ً
ایرانیتر بدانیم؟ اصال درد اصلی ما ابوالفضل و امثال او است.
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نادر موسوی :نکتهای که وجود دارد ،این است که تا سال  ۱۳۸۵حتی همین اجازه
اقامت را هم به این کودکان نمیدادند .حضور ناخواستهشان هم غیرقانونی بود.
بهرام صلواتی :من قبل از هر چیز از روزنامه شهروند تشکر میکنم که به چنین موضوعی
ً
پرداخته است ،مسئلهای که کامال در حوزه شهروندی است .من البته به خالف دکتر
اصفهانی به این مسئله خیلی بدبین نیستم و به نظرم تحوالت روبهجلو است .حدود
دو ماه دیگر نخستین کنفرانس حکمرانی در ایران برگزار میشود .یکی از محورهای این
کنفرانس جمعیت و مهاجرت است .در این کنفرانس به یکی از نقاط ضعف بزرگ بحث
ً
مهاجرت در ایران میپردازیم :ضرورت دادههای مهاجرت .این نکته دقیقا مشخص
نیست که چند نفر اتباع خارجی در ایران داریم؟ چند نفر از اتباع ایرانی در خارج از
کشور هستند؟ این نبود دادهها امکان تعیین ابعاد مسائل مربوطه را از ما گرفته است.
بحث دیگری که مطرح است نقش گفتمان سازی اصحاب رسانه پیرامون این موضوع
اســت .در جهان بحث مهاجرت نسبت به مباحثی چــون صنعتی شــدن خیلی نو
ً
و جدید است .تابعیت[[[ از  Mobilityآمده و این پدیده قبال در تاریخ بشریت مطرح
نبود .این بحث خاص جوامع تازه مدرن شده است .اگر بخواهم یک جمعبندی از
نظرات دوستان داشته باشم ،میتوانم بگویم فاصله بین واقعیتهای جاری و آنچه
دستاندرکاران و روزنامهنگاران میدانند باید کم شود .ممکن است قوانین چیز دیگری
بگوید،رسانههانیزپوششهایدیگریبدهد ،اماواقعیتهایدیگریوجودداشتهباشد.
تصمیمگیرندگان و قانونگذاران دغدغههای امنیتی دارند که طبیعی و حق آنان است.
تبعیضهای اجتماعی دریچهای هستند که روزنامههای اجتماعی و فعاالن اجتماعی
ً
حتما باید ورود پیدا کنند .در ایران زنان تبعیضهای مختلفی دارنــد ،همچون حق
سفر ،حق طالق ،حق ورود به ورزشگاه که حق اعطای تابعیت هم در کنار این مسائل
است و این نکته که گفتمان شنیدن جنبههای مختلف یک پدیده از دیدگاه افراد،
نهادها و سازمانهای مختلف در ایران جدید است.
1. Naturalization
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چرا قانونهای مربوط به تابعیت در ایران تغییر نمیکنند؟ دلیل اصلی را آقای دکتر
اصفهانی نگاه امنیتی ذکر کردهاند .اآلن ما مسئله سپنتا نیکنام را هم داریم که حاصل
نگاه امنیتی به اقلیتهای دینی است ،اما رسانهها بر آن خیلی صحه گذاشتهاند.
نکتهای که وجود دارد نقش روزنامهها  ،مطبوعات و رسانهها در ایجاد آ گاهی است .به
نظر میآید درزمینهی تابعیت فرزندان حاصل از مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی نقش
آ گاهیبخشی رسانهها ضعیف بوده است .تغییر قوانین تابعیت در ایران با وضع کنونی
آ گاهیبخشی رسانهها شاید تا  ۵سال دیگر اتفاق نیفتد ،اما آ گاهی افزایش خواهد
یافت و تا  ۱۰-۱۵سال دیگر مسائل اینچنینی ناخودآ گاه حل میشوند.
مثالی عرض میکنم؛ مدتهای مدیدی است که دغدغه اصلی در حوزه مهاجرت
ً
در ایران فرار نخبگان ذکر میشود .ما بهاشتباه فکر میکنیم که اوال آمار باالیی در فرار
ً
مغزها داریم و ثانیا اینکه این پدیده منفی است .دادهای وجود نداشت و خیلیها فکر
میکردند ما درزمینهی صادرات نخبگان رتبه یک دنیا را داریم .درحالیکه در جهان
دیگر بحث فرار مغزها مطرح نیست ،بلکه آن را چرخش استعدادها مینامند .کشورهای
فرستنده نخبگان در جهان امروز به طرق مختلف از نخبگان ساکن در خارج از مرزهای
خودشان بهرهمند میشوند و این در ایران هم دارد جا میافتد .ازنظر آماری هم ایران در
رتبههای باالی خروج نخبگان قرار ندارد .آ گاهیبخشی در این زمینه باعث شده است
که بحث فرار مغزها از حالت امنیتی خارج شود و یک دیدگاه منفی به دیدگاهی حتی
مثبت تبدیل شود .دریچهای که میتوان از آن وارد شد ،این است که الزمه ایجاد فرصت
بهرهمندی از پدیده چرخش مغزها اعطای تابعیت به امثال فرزند مریم میرزاخانیهاست.
در مورد دیدگاه امنیتی مسئلهای که وجود دارد ،این است که دالیل امنیتی در مواجهه
با مهاجران و افراد در جامعه معلول دالیلی دیگر است؛ معلول تبعیضهای اقتصادی،
اجتماعی و انواع تبعیضها .اگر ما بتوانیم آسیبهای اجتماعی را با تمهیدات گوناگون
کم کنیم ،مسئله امنیت برقرار خواهد شد .ما در دنیا بحث شهرهای شکننده را داریم.
شهرهای شکننده شهرهایی هستند که زود رشد میکنند ،اما نکتهشان این است
که اگر تبعیضهای به وجود آمده در این شهرها حل نشوند ،به همان سرعت هم فرو
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میپاشند .از لحاظ جریانهای جهانی پدیده مهاجرت و مهاجران در تمام جهان
موردتوجه ویژه قرارگرفته است .سازمان ملل متحد در سال آینده کنفرانس تأثیرات
جهانی مهاجرت را با حضور تمامی کشورهای جهان برگزار میکند .در مورد اینکه
در خود اروپا هم بحث مخالفت با رشد گروههای مهاجر مسلمان پیشآمده ،اینطور
نیست .در سایر کشورهای جهان تنوع[[[ در جامعه یک ارزش تلقی میشود .وقتی
شهردار لندن و رتردام فردی مسلمان انتخاب میشود ،معنای آن احترام به اصل تنوع
در بافت جمعیتی است .یکی از افتخارات شهر رتردام هلند این است که از  ۱۸۰کشور
جهان در این شهر افرادی زندگی میکنند و هویتی بینالمللی را برای این شهر ایجاد
کردهاند .بنده خودم در شهر ماینهام آلمان زندگی میکردم .حدود یکسوم از جمعیت
شهر ترکها و مسلمانان بودند و مسئوالن شهری از این مسئله استقبال میکردند .شهر
یکپارچه مبتنی بر ارزشهای یکپارچه در سایر نقاط جهان نهادینهشده است .بله...
مخاطرات امنیتی همواره مسئله بوده است ،اما جهان به تنوع در بافت جمعیتی در
کنار مخاطرات امنیتیاش به چشم ارزش نگاه میکند .ما هم کمکم باید از طریق این
نشستها زمینهسازی برای جا انداختن این نوع نگاه را فراهم کنیم.
محسن شهرابی فراهانی :این کشورها مالحظات امنیتی را چطور لحاظ میکنند؟
بهرام صلواتی :وقتی وضع اقامت و تابعیت در مورد مهاجران مشخص نباشد  ،کنترل
امنیتیرویمهاجرانهمصفرخواهدبود.هیچقابلیتردگیریو زیرنظر گرفتنیوجودندارد.
وقتی افراد ثبت میشوند  ،از یک خطر بالقوه امنیتی به افرادی قابل رصد تبدیل میشوند.
حسین شیرازی :یعنی شما میفرمایید زن سیستانوبلوچستانی چه به فرزندش تابعیت
بدهند ،چه ندهند ،با مردان افغانستانی ازدواج میکند و صاحب فرزند میشود .پس
بهتر است که آن فرزندان را به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم آنها را حداقل قابل رصد کنیم.
بهرام صلواتی :بله .همینطور است .بهعالوه اینکه مسئله بسیار مهمی که بنده رویش
2. Diversity
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تأ کید دارم ،بحث گفتمان سازی در جامعه است ،حتی اگر به این کودکان تابعیت
ایرانی داده شود ،اما گفتمانهای الزم برای آن در جامعه شکل نگرفته باشد ،بازهم آنان
در مدرسه و جامعه پذیرش نمیشوند.
حسین شیرازی :آقــای دکتر اصفهانی ،به نظر شما در مقابل استداللهای امنیتی
قانونگذاران چه استداللهایی میتوان مطرح کرد؟ آقای دکتر صلواتی به استداللهای
خوبی در این زمینه اشاره کردند .اینکه افراد بیهویت خطر امنیتی بالقوهاند و بسیار
خطرنا کتر از افراد صاحب هویت ؛ اینکه باید گفتمان سازی شود و تنوع در جامعه
ارزش تلقی شود.
ً
آرش اصفهانی :ببینید دیدگاه ما با قانونگذار بسیار متفاوت است .مثال بنده به مرز
ً
اعتقاد نــدارم اصــا ،ولی سیاستگذار پیشفرضهایی دارد که باید از دیدگاه او به
مسئله نگاه کنیم .بنده در مقاالت خودم در حوزه مهاجران در ایران دالیل بسیاری
برای پذیرش آنان آوردهام .دولت و مجلس همه این دالیل را میپذیرد ،اما در قدم آخر
با پیشکشیدن بحثهای امنیتی که گفتم ،مسئله الینحل میشود .اصل بنیادین
قوانین مهاجرتی در ایــران این است :کاهش جریان مهاجرت در ایــران و بازگرداندن
مهاجران حاضر .این اصل اشتباه است .ما مطالعه کردهایم و میگوییم که این اصل
اشتباه است ،اما سیاستگذار بههیچوجه زیر بار اشتباه بودن این اصل نمیرود .تغییر
بافت جمعیتی بزرگترین مانع در تغییر قوانین مربوط به بحث ماست .شکاف اختالف
ما با قانونگذار ایدئولوژیک است .ما میگوییم مرز معنایی ندارد  ،برابری خوب است،
برادری خوب است .اما قانونگذار اینها را قبول ندارد.
محسن شهرابی فراهانی :چرا در همان ایدئولوژی قانونگذار به دنبال بحثهای برابری
و برادری نباشیم و از همان دریچهها ورود نکنیم؟ برابری و برادری در ایدئولوژی او هم
وجود دارد.
بهرام صلواتی :به اعتقاد من ما باید نقش فعاالنهتری داشته باشیم .ببینید در قضیه
مردم شاهدیه یزد .آنها آمدند و روی دیوارهای مدرسه نوشتند که کودکان افغان نباید

 | 42دیاران در آین هی مطبوعات

در مدارس ما درس بخوانند .وقتی مردم اینگونه مطالبه میکنند ،مسئول مربوطه هم
با شدت و جسارت بیشتری حضور مهاجران را زیر سؤال میبرد .اگر گفتمانی ایجاد
شود و مردم همان شهر روی دیوارها و پال کاردها بنویسند که ما خواستار تحصیل برابر
همه کودکان هستیم ،قانونگذار نمیتواند این مطالبه را در نظر نگیرد .ما باید به دنبال
گسترش منطقی گفتمان پذیرش و تنوع در جامعه بهصورت همهگیر باشیم.
ً
نادر موسوی :یک دیدگاه دیگری که در قانونگذاران وجود دارد ،این است که اصال چرا
دولت خودش را در قبال مهاجران متعهد کند؟ بگذارید مهاجران در تعلیق بمانند .چرا
دولت زیر بار هزینههای بیمه و سالمت و ارائه خدمات اجتماعی به مهاجران برود؟
میگویند؛ بیمه نمیکنیم  ،هزینه نمیدهیم ،هر وقت اگر نیاز شد ،از مهاجران استفاده
نهــا نیاز داشتیم ،امتیازهای کوتاهمدتی میدهیم و از آنها
میکنیم .هر وقت به آ 
استفاده میکنیم ...یکی از نگرشهایی که در این سالها قوانین مربوط به مهاجران
تغییر نکرده ،این بوده است.
محسن شهرابی فراهانی :البته به نظر میرسد روند رو به مثبت است .حرفهایی
که وزیر جدید علوم در صحن مجلس در موردپذیرش نخبگان خارجی و دانشجویان
مهاجر زد ،دریچههای امیدوارکنندهای را بازکرده است.
آرش اصفهانی :البته دغدغه ما باید مــادر ابوالفضل و خود ابوالفضل باشد ...آن
دانشجویی که از خارج میآید ،تمکن مالی دارد .هرجایی از دنیا میتواند برود .این
شرایط مادر ابوالفضل و خود ابوالفضل است که در ایران غیرانسانی است.
بهرام صلواتی :بله ...درست میفرمایید .مادر ابوالفضل دغدغه همه ما هست ،ولی
برای شروع گفتمان سازی نقطه شروع خوبی نیست .نقطه شروع گفتمان سازی ما باید از
شهر تهران و شهروندان آن باشد تا با روندی صعودی به مناطق مرزی در شرق ایران برسیم
و در جامعه گفتمانهای مربوطه شکل بگیرد .بنده به آینده خوشبین هستم .گروههای
پژوهشی خوبی در ایــران پیرامون مهاجران در حال شکلگیری است .گروه پژوهشی
مهاجرت بینالملل در موسسه جمعیتشناسی ،گروه سیاستگذاری مهاجرت در
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دانشگاه صنعتی شریف ازجمله این گروهها هستند و حرکت رو به رشدی در حال
شکلگیری است و البته تا زمانی که رسانهها و گروههایی چون دیاران بهطورجدی پا به
عرصه نگذارند ،نمیتوان انتظار بهبود شرایط را داشت.

نادر موسوی« :کودکان ،مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی تا  ۱۸سالگی تعیین تکلیف
نمیشوند .معلوم نیست که آیا ایرانیاند یا افغانستانی؟ ...تا  ۱۸سالگی سن بسیار
مهمی است .شخصیت یک فرد در این دوران شکل میگیرد .بعد از  ۱۸سالگی به
فرض کهتابعیتایرانیهمبهاین کودکبدهند،اینجبرانلطمههاو محرومیتهای
تا سن  ۱۸سالگی او را نمیکند».
آرش اصفهانی« :طرح مسئله فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی از دریچه مهاجرت
و مهاجران اشتباه است .این قبل از اینکه مسئله اجحاف در حق مهاجران باشد،
بحث تبعیض جنسیتی دارد .طبق قانون مرد میتواند تابعیت را به فرزندش منتقل
کند ،اما زن این حق را ندارد .در دنیای امروز کشورهای معدودی چنین تبعیض
جنسیتی آشکاری در قوانین خود دارند :فقط  ۲۵کشور جهان».
بهرام صلواتی« :نقش روزنامهها  ،مطبوعات و رسانهها در ایجاد آ گاهی در این
موضوع ،بسیار پررنگ است .به نظر میآید درزمینهی تابعیت فرزندان حاصل از
مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی نقش آ گاهی بخشی رسانهها ضعیف بوده است.
تغییر قوانین تابعیت در ایــران با وضع کنونی آ گاهی بخشی رسانهها شاید تا ۵
سال دیگر اتفاق نیفتند ...مسئله بسیار مهمی که بنده روی آن تأ کید دارم بحث
گفتمان سازی در جامعه است .حتی اگر به این کودکان تابعیت ایرانی داده شود ،اما
گفتمانهای الزم برای آن در جامعه شکل نگرفته باشد باز هم آنان در مدرسه و جامعه
پذیرشنمیشوند».
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شماره سوم

تحلیلی درباره خأل اطالعات دقیق از تعداد و سیاستهای جذب مهاجران در ایران

آمار موردنظر موجود نیست

سید پیمان حقیقتطلب | مدیران اجرایی حوزه تابعیت در ایران با رویکردهای مختلف به
پدیده ساماندهی مهاجران پرداختهاند .ریشه این اختالف رویکردها و نوسانات شدید در
سیاستگذاری را میتوان به نبود راهبرد مشخص و برنامه جامع بلندمدت مرتبط دانست.
این تصمیمات سلیقهای ،از یکسو سبب سردرگمی مهاجران در ایران و از سوی دیگر سبب
ادغام نشدن جامعه مهاجر در جامعه و استفاده از فرصتهای حضور آنان شده است.

«آمار دقیقی وجود ندارد»
این جمله کلیدی و تکرارشونده همه نهادهای مرتبط با امور مهاجران و پناهندگان در
ایران است .در سالیان گذشته ،ایران میزبان چند نفر مهاجر و پناهنده بوده است؟
گروههای سنی مهاجران چگونه است؟ برای برنامهریزیهای آینده کشور باید برای
چه تعداد از کودکان و نوجوانان و جوانان مهاجر برنامهریزی کنیم؟ چند نفر مهاجر در
ً
ایران مشغول به کار هستند؟ مهاجران دقیقا مشغول به چهکارهایی میشوند؟ مجموع
درآمد آنها چقدر است؟ چقدر از این درآمد در کشور ایران مصرف میشود و چقدر
از آن از کشور خارج میشود؟ آیا مهاجران بازده اقتصادی باالتری ندارند؟ در هرسال
چه هزینههایی برای هر مهاجر در ایران انجام میشود؟ چه هزینههایی از او دریافت
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میشود؟ چرا سعی نمیشود که تعداد دقیق مهاجران بــدون مجوز ثبت شــود؟ چه
تعداد از مهاجران با زنان ایرانی ازدواجکردهاند؟ چه تعداد از مردان ایرانی ،زن غیر ایرانی
و مهاجر اختیار کردهاند؟ چه تعداد فرزند حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
است؟ و ...اینها تنها تعداد محدودی از بیشمار سؤالی است که هیچ آمار دقیقی
درباره آنها وجود ندارد.
مسئله بدتر این است که اگر آماری هم وجود داشته باشد ،این آمار برآوردی و حدودی
است .بهعنوانمثال ،دربــاره تعداد مهاجران افغانستانی در ایران سه آمار مختلف و
حدودی وجود دارد .سازمان ملی آمار ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن ایران در
سال  ۱۳۹۵تعداد افراد با تابعیت افغانستانی را حدود یکمیلیون و  ۵۸۰هزار نفر اعالم
کرده است .برآورد وزارت کشور ایران از این افراد حدود  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار نفر است
و وزارت امور مهاجرین کشور افغانستان این رقم را  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار نفر اعالم کرده
است .اختالف فاحش بین آمارهای دو نهاد ایرانی نشانه ناکارآمدی آمارهای موجود در
ایران پیرامون مهاجران است.
به گواه گزارشهای سازمان جهانی مهاجرت ( )IMOدر سالهای مختلف ایران یکی از
مهاجرپذیرترین کشورهای جهان درزمینهی پذیرش پناهندگان بود .تا سالها مقام اول
پذیرش پناهندگان در جهان در اختیار ایران بود .امروزهروز کشورهای مختلف جهان
در نشستهای گوناگون به تعداد پناهندگانی که در خود پذیرفتهاند ،افتخار میکنند.
با ارائــه آمارهای دقیق خود بر طبل بشردوستی میکوبند و تصویری بسیار مثبت از
خود به جهانیان ارائه میکنند .درحالیکه ایران آمار دقیقی ندارد و بهتبع آن نتوانسته
بهمانند سایر کشورها گزارشهای دقیق و مثبتی از خود درزمینهی پذیرش مهاجران به
جهان ارائه کند .مجموع کشورهای اروپایی هنوز نتوانستهاند بهاندازه برخی سالهای
کشور ایران پناهنده جذب کنند؛ اما با ارائه آمار و ارقام دقیق چنین القا میکنند که
بشردوستترین کشورهای دنیا هستند.
مطابق بــا آمــارهــای ســازمــان جهانی مهاجرت ( )IMOای ــران ازنــظــر پــذیــرش مهاجر
بیستویکمین کشور دنیا است .نکته غمانگیز این است که در پایگاههای دادههای
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آمــاری سازمان ملل در امور مهاجرت ،آمار مهاجران در کشور ایــران ناقص است .در
طول سالیان مختلف چه تعداد مهاجر آموزشدیدهاند؟ چه آموزشهایی دیدهاند؟ چه
تعداد به کار مشغول بودند؟ به چهکارهایی مشغول بودند؟ و ...اینها آمارهایی است
که سایر کشورهای مهاجرپذیر جهان آن را با شفافیت ارائه میدهند.
فارغ از جنبه بینالمللی ،سؤالی که مطرح میشود این است که نبود آمار دقیق در حوزه
مهاجران چه آسیبهایی را برای نظام سیاستگذاری کشور در این حوزه به همراه
داشته است؟

 -۱نداشتن سیاست مهاجرتی مدون
آمار اولین پیشنیاز هر نوع سیاستگذاری است .وقتی آمار دقیقی وجود نداشته باشد ،
تصویر شفاف و دقیقی از وضع حال حاضر وجود ندارد .وقتی تصویر واضحی از وضع
حال وجود ندارد ،ترسیم تصویری از آینده و تعیین سیاستها برای پیشروی به سمت
اهداف مطلوب غیرممکن میشود.
نداشتن سیاست مهاجرتی مدون قانونگذاری را غیرممکن میکند و ساماندهی امور را
به سلیقه مدیران مربوطه واگذار میکند .اینچنین است که سیاستها و برخوردهای
مسئوالن با مهاجران و امور مربوط به آنها طی سالیان مختلف دچار نوسانهای شدید
بوده است .بنا به سلیقه و تشخیص یک مدیر میانی ،برخورد با مهاجران همراه با عطوفت
میشود و سال بعد بنا به سلیقه مدیر میانی دیگری برخوردها قهرآلود و خصومتآمیز
میشود .اینچنین است که نمایندگان مجلس ،در یک روز علیه اتباع خارجی بیانیه
میخوانند و خواستار اخراج جمعی آنها میشوند .روز دیگر ،به وزیر آموزشوپرورش
جهت ساماندهی و ثبتنام شایسته کودکان افغانستانی توصیه-های انسانی میکنند.
نتیجه نبود سیاست مهاجرتی مدون را وزیر کار و رفاه امور اجتماعی در صحن مجلس
شورای اسالمی در روز چهارشنبه ۱۲ ،مهر  ۱۳۹۶بهخوبی بیان کرد :تفاوت فاحش در
سیاستهای کالن کشور و استراتژیهای دستگاهها و سازمانهای مختلف.
او در بخشی از پاسخش به سؤال نمایندگان درباره اشتغال اتباع خارجی در ایران گفت:
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مشکالت حاصل از نبود آمار دقیق در حوزهی مهاجرت در ایران

«س ــه رویکرد در دنیا در مواجهه با اتباع خارجی وجود دارد ،این رویکردها مبنی بر
اجازه اقامت در اردوگاه موقت ،اجازه اقامت و اشـــتغال محدود و ادغام در جامعه
میزبان اس ــت .به مدت  ۴دهه اســـت که با حضور انبوه این افراد در کشور مواجه
هس ــتیم و رویکرد دوم یعنی اجازه اقامت و اشـــتغال محدود اســـتراتژی مربوط به
ما اس ــت؛ اما در عمل با تحصیل رایگان کودکان آنها و همچنین شناســـنامهدار
ک ــردن ک ــودکان مواجه هس ــتیم و با توجـــه به ایـــن موضوعات به ســـمت رویکرد
س ــوم یعنی ادغام در جامعه میزب ــان حرکت کردهایم».

 -۲نبود دیدگاههای کارشناسی درباره مهاجران و ساماندهی آنان
دیدگاههای تصمیمگیرندگان کالن کشور همچون نمایندگان مجلس و وزرا در نبود
آمارهای دقیق ،معطوف به تجربیات زیسته آنها شده است .اگر هم آماری ارائه میشود،
همان آمارهای حدودی است که مغالطات بسیاری را در خود دارد؛ بهعنوانمثال ،در
حوزه اشتغال میگویند که مهاجران و پناهندگان و اتباع خارجی میزان بیکاری پایینی
دارند و شغلها را از ایرانیان بهاصطالح دزدیدهاند .درحالیکه بررسی آماری دقیقی
صورت نگرفته که مهاجران در چه مشاغلی مشغول به کار میشوند؟ آیا ایرانیان حاضر
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به اشتغال در آن شغلها هستند؟ آیا با اخــراج اتباع خارجی از کشور ،نرخ اشتغال
ً
جوانان ایرانی با جهش چشمگیری مواجه میشود؟ آیا واقعا مهاجران باعث بیکار یاند
یا با تکمیل هرمهای شغلی در سطوح پایین اقتصاد ،کار را برای اشتغال ایرانیان در
سطوح باالتر و مطلوبتر فراهم میکنند؟ نبود آمــار دقیق ،بههنگام و معتبر سبب
میشود تا نظرات نمایندگان مجلس و همچنین وزرا بر پایه واقعیتها نباشد .آنها
بر اساس دیدهها و شنیدهها به تصمیمگیریهای کالن دست میزنند و نتیجهای که
اتفاق میافتد ،ناکارآمدی قوانین و شکاف عظیم بین استراتژیها و آنچه در عمل اتفاق
میافتد ،است.

 -۳بیشترین هزینه ،کمترین بهرهبرداری
بههرحال حضور مهاجران در ایران دولت را موظف به ارائه بسیاری از خدمات میکند.
این خدمات هزینههای زیادی دارنــد .نبود آمار دقیق از مهاجران باعث میشود که
هزینهها هدفمند نباشند .یک مثال از این هزینهها ،صحبتهای اخیر رئیس سازمان
نهضت سوادآموزی دربــاره ارائــه خدمات آموزشوپرورشی به کودکان بیهویت بود.
خبرگزاری ایسنا از قول آقای علی باقرزاده در تاریخ  ۱۰مهر  ۱۳۹۶نوشت:
«وی ب ــا تأکید بر اینکه باید این افراد حداقل یک شناســـه منحصربهفرد داشـــته
باش ــند که بدانیم چه کس ــانی تاکنون آمـــوزش دریافت کردهاند ،عنـــوان کرد :اگر
ً
دائم ــا در مع ــرض افراد بدون هویت باشـــیم ،نمیتوانیم با ارزیابـــی دقیقی اعالم
کنیم چه تعداد را پوش ــش دادهایم .مکرر دیدهشـــده اســـت فردی هم در مدرسه و
هم در نهضت س ــوادآموزی ثبتنام کـــرده و از انجمنها هـــم خدمات میگیرد».
از ســوی دیگر ،ساماندهی مهاجران میتوانست فرصتهای بسیاری که با حضور
مهاجران شکلگرفته است را در راستای پیشرفت کشور جهتدهی کند .به دلیل
ً
عدم طراحی سازوکارهای دقیق درباره این پدیده یک بازی کامال باخت-باخت برای
کشور شکلگرفته است .از سویی به دلیل پذیرش مهاجران ،متقبل هزینههای امنیتی،
اقتصادی و سیاسی میشود .از سوی دیگر به دلیل عدم مدیریت آن ،توفیقی نیز به
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دست نمیآورد .در موارد متعدد برخی بداخالقیها و سیاستهای ناگهانی سبب
تیرگی در روابط بین دو دولت و شکلگیری ذهنیت منفی مردم افغانستان نسبت به
مردم و دولت ایران شده است.

 -۴غلبهشدن دید امنیتی بر تمام تصمیمها و اقدامات
وقتی آمار دقیقی در حوزه مهاجران وجود ندارد  ،شناخت دقیقی هم از آنان وجود ندارد.
این باعث میشود که حرکتکردن در حوزه مهاجرت مثل حرکت در تاریکی باشد.
نوری وجود ندارد و هر گام با ترسولرز برداشته میشود .هر تصمیمی که گرفته میشود با
ترسولرز و در نظر گرفتن بدترین حالتها باشد .اینچنین میشود که در تمامی نظریات
کارشناسی ،دید امنیتی حاکم میشود؛ دیدی که به سبب تاریکی فضا هر تصمیمی را
ً
یک خطر بالقوه محسوب میکند و عمال مانع حرکت میشود .در وضع موجود ،حاکمیت
همواره در پی تالش برای کاهش تبعات مهاجران در ابعاد مختلف بوده است .این در
ً
حالی است که ساماندهی هر پدیدهای لزوما از طریق کنترل و مبارزه با آن رخ نمیدهد.
نگرش مسئوالن همراه با این پیشفرض همراه بوده که مهاجرت افغانستانیها به کشور
ً
پدیده نامطلوبی است و باید با آن مبارزه شود؛ لذا غالبا تصمیماتی از جنس افزایش
گشتهای بازرسی در مرزها ،جمعآوری مهاجران غیرقانونی ،اعمال محدودیت در محل
سکونت مهاجران ،وضع ممنوعیت اشتغال و تحصیل گرفتهشده است.

 -۵حذف صورتمسئله بهجای ارائه راهکار اصولی
یکی دیـگــر از تبعات نداشتن سیاست م ــدون در قــبــال مــهــاجــران ،عــدم تــوجــه به
ریشههای پیدایش مسئله است .برای مثال ،معضلی وجود دارد به نام کودکان کار.
سازمان بهزیستی کشور ،در گزارشی اعالم میکند که  ۷۰درصد این کودکان غیر ایرانی
هستند .پرسشهای دیگر درراه هستند؛ این خانوادهها در کجا زندگی میکنند؟ چه
شرایطی باعث شده که کودکان خود را به کار بگیرند؟ این خانوادهها چند نفرند؟ چند
درصدشان تابعیت دارند؟ چند درصدشان بیتابعیت و غیرقانونیاند؟ اینها سؤاالتی
است که آمار دقیقی پیرامونشان وجود ندارد .بنابراین شاهد هستیم مسئوالن مربوطه
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از طریق حذف صورتمسئله و اقدام روی آخرین حلقه مسئله کودکان کار را دستگیر
میکنند و تصمیم به رد مرز برخی از آنها میگیرند .حلقهای که شاید در کوتاهمدت
معضل را پاک کند ،ولی حلقههای دیگر این مسئله خاصیت زایایی دارند و این چرخه
معیوب تکرار میشود.

 -۶دشمنپروری در خاک ایران
همانطور که گفته شد در غیاب آمــار سیاست مهاجرتی مدونی وجــود نــدارد و این
باعث برخوردهای سلیقهای مدیران میان دستی و پاییندستی میشود .نتیجه کار در
دیدگاه مهاجران به کشور ایران منعکس میشود .بسیاری از مهاجرانی که سالها در
ایران زیستهاند و از امکانات آن (امکاناتی که حتی در کشور خودشان هم برایشان فراهم
نبوده) استفاده کردهاند ،به خاطر برخوردهای سلیقهای و پر نوسان نسبت به کشور
دیدگاه مثبتی ندارند .برخی از آنان به کشور خودشان بازمیگردند و در آنجا علیه ایران
تبلیغ میکنند و باوجود همه هزینههایی که برای آنان شده تنها زخم کینهای عمیق به
دلشان باقی میماند .زخمی که شاید یکی از بزرگترین تبلیغات منفی علیه ایران شود.

سخن آخر
استخراج آمارهای دقیق و مطمئن در حوزه مهاجرت امری است که هر یک روز تأخیر در
آن هزینههای بیشماری برای کشور ایران دارد .تدوین سیاستهای مهاجرتی یکپارچه
اقدامی است که با تولید آمارها ممکن میشود .نتیجه نداشتن سیاست مهاجرتی مدون
تصمیمهایی است که گرفته نمیشوند و اقداماتی است که رها میشوند .با داشتن
سیاستهای مهاجرتی مدون میتوان جلوی بسیاری از اقدامات سلیقهای را گرفت،
برای آینده برنامهریزی کرد و برای تصمیمگیریها چراغ راه داشت .این امر عالوه بر اینکه
برای ایران فواید زیادی دارد ،باعث میشود که مهاجران هم تکلیف خود را بدانند و
خود را با چهارچوبهای قانونی صحیح تطبیق بدهند و اعتالی ایران را ،اعتالی خود
بدانند.
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مروری بر موجهای حضور مهاجران در ایران با استفاده از دادههای UNHCR

تنها میوه باغ بیآماری ما!
محسن شهرابی فراهانی | «مهاجرت» یکی از شاخصههای کلیدی جهان بههمپیوسته
امروز است .جمعیت مهاجران بینالمللی در سراسر دنیا (افرادی که در کشوری بهغیراز
کشور محل تولد خود ،سکونت دارند) طی  ۱۵سال اخیر همواره روندی صعودی داشته و
در سال  ،۲۰۱۵به  ۲۴۷میلیون نفر رسید؛ جمعیتی معادل  ۳.۴درصد از جمعیت جهان.
پنج کشور اول مهاجرخیز در جهان را کشورهای هند ،مکزیک ،روسیه ،چین و بنگالدش
تشکیل میدهند .نکته قابلتوجه این است که دو کشور همسایه شرقی ایران یعنی
پاکستان و افغانستان جزو  ۱۰کشور اول جهان در فرستادن مهاجر به سایر کشورهای
جهان هستند .حضور جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک کشور باثبات در منطقهای
پرتنش و مستعد بروز بحرانهای متعدد سبب شده تا مهاجرت به ایران ،همواره بهعنوان
یکی از گزینههای مطرح برای مردم برخی کشورهای همسایه باشد .همچنین اشتراکات
فرهنگی و مذهبی مردمان این کشورها با جامعه ایران ،انگیزه مضاعفی برای مهاجرت
به ایران پدید آورده است .بهطور خالصه ،شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ از یکسو
و اشتراکات مذهبی ،فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا
کشور ایران در دورههای متعددی پذیرای موج گستردهای از مهاجرت اتباع این کشورها
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 ۱۰مبدا و مقصد مهاجران در جهان

باشد .در سه دهه گذشته که همگام با روندهای جهانی ایــران هم با پدیده پذیرش
مهاجران روبهرو شد ،پناهندگان و مهاجران افغانستانی و عراقی اکثریت مهاجران در
ایران را تشکیل دادند .در این نوشتار مروری خواهیم داشت بر روندهای ورود مهاجران
افغانستانی و عراقی به کشورمان.
مهاجرت همواره یک بخش جداییناپذیر از تاریخ کشور افغانستان بوده است .در
دورههای زمانی مختلف ،مردم افغانستان به دالیل متفاوتی مانند بحرانهای طبیعی،
مشکالت اقتصادی ،تغییر رژیم سیاسی و ناامنی حاصل از جنگ به سایر کشورها
مهاجرت کردند .مهاجران افغانستانی در  ۳۰سال گذشته طی چند موج به سرزمین
ایران پناهنده شدند.
موج اول حضور افغانستانیها در سالهای  ۱۳۵۸و  ۱۳۵۹پس از هجوم شوروی و روی
کار آمدن دولتی کمونیست در کابل بود که در این زمان ،ایران با روی باز از مهاجران
کشور همسایه استقبال کرد .در سالهای اولیه جنگ بین ایران و عراق ،امام خمینی
(ره) در سخنرانیای ،سپاه و بسیج را مکلف به همکاری با افغانهای مهاجر کرد.
بنابراین دولت وقت ایران مرز را بهفرمان امام خمینی به روی مهاجران گشود و آنها با
اجازه دولت ایران ،بدون پرداخت وجه و یا ارائه گذرنامه و ویزا به ایران وارد شدند.
موج دوم مهاجرت افغانستانیها با خروج نیروهای شوروی و آغاز جنگهای داخلی
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جمعیت مهاجران عراقی و افغانستانی ساکن در ایران طی سالهای ۲۰۰۴-۱۹۸۰

به وقوع پیوست .برخالف موج اول مهاجرت ،این موج خیلی با استقبال کشورهای
مقصد و همینطور حمایت نهادهای بینالمللی همراه نشد .در ایران پس از گذشت
دورانی که بدون هیچ قید و شرطی مهاجران پذیرفته میشدند ،برنامههای وسیعی برای
بازگرداندن این مهاجران آغاز شد.
جمهوری اسالمی ایران اولین برنامه بازگشت به وطن افغانستانیها را در سال ۱۹۹۲
تحت یک توافق سهجانبه بین افغانستان ،ایران و کمیساریای عالی پناهندگی سازمان
ملل ( [[[)UNHCRتصویب کرد .بین سالهای  ۱۹۹۲تا  ،۱۹۹۵بیشتر از یکمیلیون و
سیصد هزار نفر از مهاجران بهصورت داوطلبانه به افغانستان بازگشتند .در سال ۱۹۹۵
ایران مرزهای خود را به روی مهاجران افغانستانی بست .همچنین حمایتهای آموزشی
و سالمت و درمان را متوقف کرد .در سالهای  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۹بیش از  ۱۹۰هزار افغانستانی
که دارای مدارک قانونی و ثبتشده نبودند ،به کشور خودشان بازگردانده شدند.
موج سوم مهاجرت افغانستانیها به ایران با حمله آمریکا به کشور افغانستان در سال
1. United Nations High Commissioner for Refugees
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 ۲۰۰۱شروع شد و بار دیگر تعداد مهاجران افغانستانی حاضر در ایران روندی صعودی
پیدا کرد .بعد از پایان حمله آمریکا حضور مهاجران افغانستانی در ایرانی هم به تعادل
رسید و دیگر روندی صعودی را تجربه نکرد.
آمارهای رسمی و دقیقی که در مورد تاریخ حضور مهاجران و پناهندگان در ایران وجود
دارد ،مربوط به دادههای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ()UNHCR
اســت .این آمارها همواره موردبحث بــوده و مسئوالن جمهوری اسالمی ایــران تعداد
مهاجران و پناهندگان را بسیار بیشتر از آمارهای کمیساریا میدانند .چراکه این آمارها
مربوط به پناهندگان ثبتشده است و مهاجران غیرقانونی و بدون مدرک در این آمارها
لحاظ نشدهاند .اما به هر ترتیب تنها آمار قابل اتکایی که در طول  ۳دهه وجود دارد
آمارهای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است.
همانطور که مشاهده میشود حضور مهاجران افغانستانی در ایران تا سال  ۱۹۹۲سیری
صعودی داشته و بعدازآن به دلیل سیاستهای دولت و بازگرداندن تعداد زیادی از این
مهاجران روند نزولی شده تا سال  ۲۰۰۱و شروع حمله آمریکا به افغانستان که بار دیگر
تعداد مهاجران افغانستانی حاضر در ایران روندی صعودی را تجربه کرد .نکتهای که
وجود دارد این است که کمیساریای عالی سازمان ملل تنها دادههای مربوط به حضور
مهاجران در ایران را ثبت کرده است و دادههای تکمیلی که توضیحدهنده و توصیفگر
ابعاد گوناگون حضور مهاجران و تأثیرشان بر کشور ایران باشد ،ثبتنشده است .البته
این داد ههــای تکمیلی برای کمیساریا لزومی هم نداشته و دولت نیازمند آن بوده که
اقدام به تولید آمار نکرده است.
بعد از مهاجران افغانستانی بزرگترین گروه مهاجر به کشور ایران مهاجران عراقی هستند.
این مهاجران نیز طی چند موج مهاجرتی وارد ایران شدند و طبق آمارهای کمیساریای
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در برخی از سالها تعداد آنها در کشور ایران به
بیش از یکمیلیون و  ۲۰۰هزار نفر هم رسید.
مهاجران عراقی اولین بار در سال  ۱۹۷۱و قبل از انقالب اسالمی به ایران آمدند .دولت
عراق در آن زمان به بهانه مناقشههای مربوط به جزایر سهگانه در خلیجفارس ۵۰,۰۰۰
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شهروند عراقی ایرانیاالصل را با تمدید نکردن اقامتشان ،از عراق اخراج کرد و این افراد
به ایران پناهنده شدند.
موج دوم مهاجرت اتباع عراقی به ایران به سال  ۱۹۸۰بازمیگردد که با روی کار آمدن
صدام حسین بهعنوان رئیسجمهوری عراق در سال  ۱۹۷۹و سپس آغاز جنگ ایران و
عراق تعداد زیادی از عراقیهای ایرانیاالصل مقیم عراق از این کشور اخراج شده و به
مرزهای ایران فرستاده شدند .در این میان فعاالن سیاسی عراقیاالصل (احزاب شیعه)
که به علت مخالفت باسیاستهای حزب حاکم تحت تعقیب ،فشار و شکنجه بودند
نیز به دلیل گرایشهای سیاسی ،مذهبی که به دولت ایران داشتند رهسپار ایران شدند.
طی هشت سال دفاع مقدس بیش از یکمیلیون نفر شیعه پس از مصادره اموالشان از
عراق اخراج و با دستخالی و پای پیاده به ایران پناهنده شدند .ایرانیان عراقی که بیشتر
ساکن شهرهایی چون کربال ،نجف و کاظمین بودند ،بعدها به معاودین (بازگشتداده
شدگان) مشهور شدند.
موج بعدی مهاجرت پناهندگان عراقی به ایران پس از وقایع انتفاضه شعبانیه سال ۱۹۹۱
و آغاز درگیریهای احزاب سیاسی شیعه با دولت حاکم در شهرهای جنوبی عراق آغاز
شد .در این سالها پس از شکست جریانات شیعه حدود  ۵۰۰,۰۰۰نفر از مردم عراق به
ایران پناهنده شدند.
بعد از ســال  ۱۹۹۴همانطور که آمــارهــای کمیساریای عالی ســازمــان ملل در امور
پناهندگان هم نشان میدهد تعداد پناهندگان و مهاجران عراقی در کشور ایران روندی
نزولی را طی کرد.
بعضی از پناهندگان عراقی توانستند در سالهای بعد تابعیت ایرانی بگیرند .تعداد
ز یــادی نیز به دلیل مشکالت ز یــاد حضور در ایــران بهعنوان مهاجر (مشکالتی چون
نامعلوم بودن شرایط اقامت و تابعیت در ایــران  ،اجــازه سفر نداشتن ،محدود به یک
محل بودن ،نداشتن خدمات اجتماعی همچون بهداشت و درمان و حق تحصیل
برای فرزندان ،دشوار بودن ثبت قانونی ازدواج و طالق ،بیهویتماندن فرزندانی که در
ایران به دنیا آمده بودند و )....از ایران به اروپا پناهنده شدند.
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تا سال  ۲۰۰۳و حمله آمریکا به عراق فقط حدود  ۲۰۰هزار نفر عراقی در ایران باقیمانده
بودند و مابقی از ایران مهاجرت کرده بودند .تعدادی از این مهاجران هم بعد از سقوط
صدام به کشورشان برگشتند .گفته میشود در حال حاضر فقط  ۳۵تا  ۴۰هزار نفر مهاجر
عراقی در ایران ساکناند .از این تعداد  ۶هزار نفرشان در اردوگاهها و کمپها ساکناند.
نبود آمارهای دقیقی که بتوان جنبههای متنوع تأثیر روندهای حضور مهاجران در ایران
را بررسی کرد بشدت جلبتوجه میکند .بعد از  ۳دهه تجربه حضور مهاجران در ایران
هیچ نتیجهگیری دقیق و مبتنی بر دادهای در مورد تأثیرات حضور مهاجران بر بازار کار،
آسیبهای اجتماعی ،فواید اقتصادی و ...نمیتوان استخراج کرد.

یکشنبه ۱۲ ،آذر ۱۳۹۶

شماره چهارم

روایتی از سفر به گلشهر مشهد

سفر به کابلشهر
گلشهر چهره دیگری از مشهد بود

سید پیمان حقیقتطلب | محلهای جدا افتاده در شمال شرقی مشهد که وقتی برای رفتن
به آنجا از مرکز شهر مشهد با موبایلت درخواست تپسی میکردی ،هیچکس حاضر
به رفتن نمیشد .راننده تاکسیها دندانگردی میکردند .کرایه گران میگفتند .دو برابر
قیمت میگفتند و وقتی میفهمیدند از مرحله پرت نیستی ،کمی پایین میآمدند و به
فاصله  ۳۰دقیقه تو را میرساندند به بلوار شهید آوینی.
نخستین چیزی که توجه تو را جلب میکند ساختمان تجاری چندطبقه و بزرگ اول
بلوار است :ساختمان تجاری ملل که نیمهکاره است و مجلل و مدرن ،ولی بالفاصله
کوچههای باریک و بدون پیادهرو ،چهارراهیها و ششراهیهای نامنظم و خانههایی با
نمای آجری و کاهگلی و سیمانی تضاد چشمگیری ایجاد و حقیقت محله گلشهر را عیان
میکند .با رفتن به سوی فلکهها و خیابانهای مرکزی گلشهر ردیف بیشمار مغازهها،
تنوعشان و آدمهای توی کوچهها و خیابانها توجه را جلب میکند :چشمهای بادامی
آدمهای توی کوچه و خیابان به یادت میآورد که وارد محله خاصی از مشهد شدهای:
محلهای که محل تمرکز  ۴۵درصد از جمعیت افغانهای مقیم مشهد است .محل
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سکونتهراتیها،قندهار یهاو هزارهایهایمهاجربهایران.شلوغی کوچههاو خیابانها
تو را میگیرد .مغازهها زیادند ،رستورانهایی که قابلیپلو میفروشند ،مغازه دونبشی که
کارگاه نخریسی است ،سبزیفروشیها و میوهفروشیها ،موبایلفروشیها و کافینتها،
لباسفروشیها ،مؤسسات آموزشی .پیرمردهای افغان که مغازههایی محقر دارنــد.
جوانهایافغان کهمغازههاییشیکو مدرندارند.ز نهاو دخترهایمحجبهو چادری.

مشهدیها خودشان به گلشهر میگویند کابلشهر
اینجا گلشهر است ،با جمعیتی بالغبر  ۱۳۰هزار نفر یکی از متمرکزترین جمعیتهای
شهر مشهد .شهرکی که کمی از انقالب اسالمی ایران پیرتر است و با آن بالیده و رشد
کرده .شهرکی که از اوایل انقالب اسالمی پذیرنده پناهندگان افغانستانی بود و حاال
وطن چند نسل از آنان است.

سیمای مرد مهاجر در پشت فرمان
دلمان میخواست بیشتر بمانیم .هنوز کوچهپسکوچههای زیادی از گلشهر مانده بود
که پرسه بزنیم .ببینیمشان .چند نفر از اعضای خانه هنرمندان افغانستان را دیده و
گپوگفت کرده بودیم .سری به مسجد ابوالفضلی زده بودیم .پای صحبتهای امام
جماعت جوان مسجد نشسته بودیم .توی شلوغبازار و کوچهپسکوچههای اطراف
رهاشده بودیم .جمعیت باالی گلشهر و مراکز خودجوش افغانهای مقیم و هزارهزار
مشکل و قصهای که میدیدیم ما را وامیداشت که باز هم کنکاش کنیم ،ولی باید دل
میکندیم ،برمیگشتیم به مشهد ،کولههایمان را برمیداشتیم و روانه تهران میشدیم.
فلکه دوم گلشهر پر بود از خودرو و تاکسی .با یکیشان طی کردیم که با  ۱۰هزار تومان ما
را برساند به چهارراه نادری .به توافق رسیدیم و سوار پراید سفیدی شدیم که  ۱۸۲هزار
کیلومتر کارکرده بود.
پیرمرد نمونه کاملی از یک مهاجر افغان در سرزمین ایــران بود .نمونه کاملی از سعی
و تالش بیوقفه و مظلومیت .گلشهر شروع و پایان بسیاری از مهاجران افغان است.
خیلیها با گلشهر شروع کردند و بعد به نقاط دیگر رفتند ،حتی به کشورهای دیگر

یکشنبه 12 ،آذر 65 | ۱۳۹۶

رفتند و دوباره برمیگردند به گلشهر .پیرمرد هم همینطور بود ۱۸ .سال در تهران بود.
از نوجوانی تا انتهای جوانیاش را در شریفآباد ،ورامین و مامازن گذرانده بود .هر نوع
کارگری که بگویی کرده بود .زخم تمام حقارتها را چشیده بود .هنوز هم یادش مانده
بود که آن سالها به او و امثال او حتی افغان هم نمیگفتند .میگفتند افی .میگفتند
افعی ...یادش مانده بود که وقت و بیوقت جلوی راه او و همشهریهایش را میگرفتند
و جیبهایشان را به زور چاقو و تهدید به مرگ خالی میکردند .چه بسیار روزها که
دستمزد از خروسخوان تا شغالخوان کارکردن را به اجبار تقدیم دزدها کرده بود...
کارگری کرده بود .از صفر شروع کرده بود و کمکم پلهپله افتاده بود تو کار خریدوفروش آهن.
میرفت تهران و چند تریلی آهن میخرید و میآورد مشهد .میفروخت به مشهدیها.
میفروخت به شهرهای اطراف :نیشابور یها ،سرخسیها  ،جاجرمیها ...زن گرفته بود.
به خاطر زنش بود که برگشته بود گلشهر .از همه دولتها ناراضی بود .بعد از رکود بازار
مسکن چکهایش برگشت خوردند ...و به طرز غریبی قربان امام رضا میرفت .هست و
نیست زندگیاش و تمام بودنش را لطفی میدانست که امام رضا (ع) نصیبش کرده بود.
گلشهر پر بود از خودرو و مغازه و خانه .دو طرف تمام خیابانها پر بود از انواع خودروها:
پراید و پــژو و پرشیا و خــودروهــای چینی .حتی کوچه پسکوچهها .گلشهر پر بــود از
مغازههایی که بغلبهبغل هم چسبیده بودند و تا فرعیترین کوچهها هم ادامه داشتند
و خانههایی که گاه چندطبقه بودند .برایمان سؤال بود .میدانستیم که افغانها حق
مالکیت ندارند .قوانین مهاجرت در ایران حق مالکیت را از آنها سلب کرده بود .از امام
جماعت مسجد ابوالفضلی هم پرسیده بودیم که افغانها برای مالکیت چه میکنند.
گفته بود اعتماد و باورمان نشده بود.
ً
ولی واقعا همینطور بود .پیرمرد راننده هم تصدیق کرده بود.

اعتماد تنها کلیدواژه افغانها برای مالکیت بود
اعتماد به یک ایرانی .به ایرانی همکار یا همسایه .بهخصوص برای خانهدارشدن ،باید
دست یک ایرانی قابلاعتماد را میگرفتند و میبردند محضر و خانه را به نام او میکردند.
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در بهترین حالت این ایرانی میتوانست همسرشان باشد  ،خانمی که شناسنامهای
ایرانی داشت...
مالباختگی قصه متواتر افغانها بود .هم راننده تاکسی و هم امام جماعت مسجد
ابوالفضلی  ،قصهها داشتند از مالباختگی افغانها به خاطر همین قوانین مالکیت.
آقای راننده قصه یکی از رفقایش را تعریف کرد .همو که با خوندل خوردن و عرضه
داشتن پول جمع کرده بود و رفته بود در یکی از محالت مشهد یکخانه چندطبقه
خریده بود به قیمت یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان .او تا ریال آخر پول را داده بود و
سند همه طبقات خانه شده بود به نام یک ایرانی ...یک همکار و شریک چندساله که
به گمانش دوست آمده بود .همکاری که بعد از یکسال به راحتی طبقات آن خانه را
فروخته بود .همکاری که خیانت کرد و آن مرد افغان به خاطر این خیانت سکته کرد.
دق کرد .مرد .از آقای راننده پرسیده بودیم که خودروات را به نام چه کسی کردهای؟ یک
ایرانی صاحب این خودرو است؟ گفت نه .به نام خودم است ،چون پاسپورت دارم
نیروی انتظامی میگذارد خودرو به نام خودم باشد.

تهوتوی قصه سیمکارت و بلیت قطار را از شلوغبازار درآورده بودیم
این قصه مشهور که یک افغانستانی در ایــران حتی نمیتواند یک سیمکارت داشته
باشد ،یکجورهایی هم حقیقت داشت و هم نداشت .برای کسانی که کارت آمایش
داشتند ،حقیقت بود .آنها نمیتوانستند حتی یک سیمکارت  ۵هزار تومانی ایرانسل به
نام خودشان داشته باشند .اما برای کسانی که پاسپورت داشتند این امکان فراهم شده
بود که حداقل یک سیمکارت ایرانسل به نامشان باشد .بلیت قطار مشکلی نداشت .با
شماره کارت آمایش و شماره پاسپورت میشد بهراحتی بلیت قطار خرید.

زمین اما نباید به نام افغانها باشد.

«اگر به افغانها زمین بدهیم ایران فلسطین میشود ».این استدالل تنها توجیه نکتهای
بود که پیرمرد راننده شنیده بود .در گلشهر چندین خانه ساخته بود .اما همه اینطور
بودند که طبقه همکف و زمین باید به نام یک ایرانی باشد و طبقات باال میتوانست به
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نام افغانها باشد...

میگفت جاهای دیگر دنیا اینطور نیست.
میگفت یک پسرش استرالیاست ،پسر دیگرش سوئد ،یک دخترش هلند ،پسر دومش
کانادا .میگفت آن پسرم که کاناداست اآلن توی نیروی دریایی کانادا کار میکند .بهش
یک خودرو دادهاند دربست .یک خودرو هم خودش خریده .آن یکی خودرو را داده به
یک راننده برایش کار میکند و پول اجاره میدهد.
آخرین دخترش ماه پیش رفت آمریکا .توی گلشهر با یک پسر افغان دیگر ازدواج کرد
و رفتند ترکیه و از آنجا رفتند آمریکا .میگفت بهمحض اینکه یکی از دانشگاههای
آمریکا قبولش کردند و ویزایش پذیرفته شد ،آنها را بردند توی یک هتل .اآلن توی آمریکا
بهشان خانه دادهاند...
ولی هیچ شکایتی نداشت .تمام دردش این بود که فحش نمیداد .راضیا مرضیه بود.
حتی دریغ هم نمیگفت .اگر میگفت پسرها و دخترهایم توی استرالیا و سوئد و هلند
و آمریکا و کانادا اینطوری دارند جوانی میکنند ،ولی من بدبخت توی ایران چه طوری
جوانی کردم ،آدم کمی خالی میشد .میگفت که حق دارد فحش بدهد .ولی هیچ
نگفت .فقط گفت قربان امام رضا که همین زندگی را برایم فراهم کرد...
 شبها که یاد بچههایمان میافتیم زنم آنطرف برای خودش گریه میکند و من هماینطرف خانه برای خودم اشک میریزم .همهشان از ایران رفتند.
این را آقای راننده میگفت.

هم مهاجرپذیر و هم مهاجر فرست
گلشهر همانطور که مهاجرنشین بزرگی است ،مهاجر فرست بزرگی هم هست .خیلی از
جوانان و دختران و پسران گلشهری وقتی به زندگی پدران و مادران و آینده خودشان در
ایران نگاه میکنند به گزینه دیگری فکر میکنند :مهاجرت به غرب.
نرخ مهاجرت مهاجران از ایــران هم پدیدهای است که در گلشهر میتوان سراغش را
گرفت .آماری وجود ندارد .مهاجرت خیلی از جوانان گلشهری به آنسوی مرزهای ایران
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به طرق غیرمجاز است .ولی وجود  ۲۵موسسه آموزش زبان رسمی و معلوم نیست چند
 ۱۰موسسه آموزش غیررسمی در گلشهر یک نشانه بزرگ است .جوانها به هر طریقی که
شده میخواهند بروند.
امام جماعت مسجد ابوالفضلی میگفت اکثر پیرمردهایی که در این مسجد مشاهده
میکنید حداقل یک پسر یا دخترشان به کشورهای خارجی رفتهاند .میگفت ماه
رمضان سؤاالت و استفتائات ملت از من در مورد مسائل شرعی در کشورهای دیگر مثل
سوئد ،استرالیا ،هلند ،آمریکا و کاناداست.
برخالف سایر نقاط ایران در گلشهر فقط آموزش زبان انگلیسی نیست که مشتری دارد.
آموزش زبانهای آلمانی ،فرانسوی ،هلندی و عربی هم رواج بسیار دارد.
گلشهر مهاجرنشین است .مهاجران به این دلیل که از حمایت نهادهای اجتماعی و
دولتی در ایران برخوردار نیستند ،برای حمایتهای فکری ،اقتصادی و اجتماعی؛
شبکههای اجتماعی بسیار خوبی را بین خودشان ساختهاند .کیفیت سطح تعامالت
شبکههای دوسـتــانــه  ،عمق رواب ــط خویشاوندی و استحکام رواب ــط همکاری بین
افغانهای ساکن گلشهر مثالزدنی است .این شبکهها در مهاجرت دختران و پسران
جــوان هم بسیار تأثیرگذارند .افغانهایی که به کشورهای اروپــا ،آمریکا و اقیانوسیه
مهاجرت میکنند ،شبکههای ارتباطی با دوستان  ،آشنایان ،خویشاوندان و همکاران
خود در گلشهر را حفظ میکنند و به آنها کمک میکنند که مراحل مهاجرت را راحتتر
طی کنند و مهاجرت این مهاجران را سرعت میبخشند.
گلشهر امروز پر است از قصه مهاجرت دوباره مهاجران ...پر است از قصههای موفقیت
و شکست در مهاجرت .قصه فرزندان پیرمرد راننده که حاال هرکدام در کشوری جاگیر
شده بودند ،از قصههای موفق مهاجرت بود .دختران و پسرانی که در ایران متولد و بزرگ
شدند  ،اما بهاحتمالزیاد تنها قصهای که از ایران به یادشان مانده و برای دیگران تعریف
میکنند ،رخزنیکردنهای پلیس و نیروی انتظامی در ایران است.
اسمش رخزنی است .پلیس یکهو جلوی یک اتوبوس یا مینیبوس یا یک خودروی پر از
سرنشین را میگرفت ،به چهره آدمها زلمیزد و بعد آنهایی را که چشمهایی بادامی
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و تهچهرهای از افغانبودن داشتند ،پیاده میکرد .مدارک میخواست .اگر پاسپورت یا
کارتآمایشهمراهشاننبود،دستگیرشانمیکرد،میبردسفیدسنگو تا کسیپیداشود
که مدارک هویتی ببرد ،آنها را آنجا نگه میداشت ...اگر هم غیرمجاز بودند که رد مرز...

مدارس خودگردان و توجه ویژه به آموزش
در گلشهر مدارس زیرزمینی فراواناند .اگر مدارس ایران به کودکان افغان اجازه تحصیل
نمیدهند ،این خود افغانها هستند که امکاناتش را فراهم میکنند .خودشان از بین
خودشان معلم میجورند و برنامه درسی تدوین میکنند و آخر سال امتحان میگیرند .تا
 ۲-۳سال پیش مدارس خودگردان در گلشهر سهم زیادی در آموزش و تحصیل کودکان
داشتند .یک نوجوان  ۱۵ساله گلشهری شاید به خاطر این مدارس خودگردان بتواند
طعم ممنوعیت تحصیلی را تحمل کند .اما رخزنی در عنفوان نوجوانی تا پایان عمر
طعم تلخ مهاجر افغانبودن را در ذهنش حک میکند.
سه سال پیش بود که رهبر معظم دستور داد همه کودکان مهاجر (چه مهاجران مجاز و
چه مهاجران غیرمجاز) باید در مدارس ایران ثبتنام شوند .تازه سه سال پیش بود که
بعد از چند دهه حضور افغانها در ایران کودکانشان حق تحصیل در مدارس ایرانی را
پیدا کردند .حق تحصیلی که باز هم به هزار اما و اگر است.
آقای حیدری امام جماعت مسجد میگفت من سهماهه تابستان کارم این است که
برای خانوادههای افغان غیرمجاز استشهاد بنویسم که بله فرزند این آقا در ایران و ور دل
ً
ما به دنیا آمده و لطفا در مدرسه ثبتنامش کنید .میگفت یک شیفت مدرسه ابتدایی
امام صادق گلشهر ۱۵۰۰ ،محصل دارد .میگفت تمام نیمکتها  ۳و  ۴نفره است.
میگفت من به آستان قدس رضوی نامه نوشتم که شما را به خدا بیایید و در گلشهر
مدرسه احداث کنید .جوابشان نه بود .چرا؟ چون رفته بودند تحقیق کرده بودند که
مدرسههای موجود برای تعداد کودکان ایرانی گلشهر کافی است .هر چقدر بهشان گفتم
که اکثر جمعیت گلشهر افغان است و مدرسه برای مجموع کودکان ایرانی و افغان کم
است ،قبول نکردند...
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مسجد مقدس
مسجد ابوالفضلی در نبش شلوغبازار و جای غریبی بود .کوچک و ساده و محقر بود.
دیوارهای آجریاش با سنگ نماکاری نشده بود .حیاط کوچکی داشت ،وضوخانه
همان دم در بود .در آهنیاش ساده و رنگریخته بود و دیوارهای گچی و رنگنشده
توی مسجد بوی سادگی دهه  ۶۰را میداد .سادگیاش بدجور آدم را میگرفت .موقع
نماز بود که رسیدیم به مسجد و شلوغی مسجد بدجور ما را تحتتأثیر قرار داد .مسجد
گوشتاگوش پر شده بود از چهرههای افغان و ایرانی .خیلی وقت بود وارد مسجدی
نشده بودم که یک نماز مغرب و عشای وسط هفتهاش اینچنین پرشور باشد .از کودک
 ۶ساله تا جوان  ۲۰ساله و پیرمرد  ۹۰ساله مشتری نماز مغرب و عشا بودند.
مسجد ابوالفضلی مقدس بود .برای اهالی گلشهر بشدت مقدس بود .در طول روز اگر
جلوی در بسته مسجد بایستی میبینی که از هر  ۱۰نفر عابر گذری  ۵نفرشان یکهو راهشان
را به سمت در بسته مسجد کج میکنند و در را میبوسند و انگار که ضریحی مطهر
باشد ،پیشانیشان را به در میچسبانند و ذکری میگویند و میروند .همان رفتاری که
مردم توی حرم امام رضا با درهای چوبی سنگین و منبتکاری و طال کار یشده داخل
حرم میکنند ...ولی در ساده و رنگریخته مسجد ابوالفضلی طالیی نیست و این
درجه از اعتقاد اهالی گلشهر (به خصوص پیرز نها و پیرمردها) آدم را تحت تأثیر قرار
میدهد .نه ...بوسیدن در فقط کار پیرمردها و پیرز نها نیست .دخترها و پسرهای جوان
هم این کار را میکنند و بشدت به این نقطه از خاک شهرشان اعتقاد دارند.

روزمرگیهای گلشهریها و شهرت جهانی
عصر بود که از خیابان آوینی  ۱پیچیدیم توی کوچه نوروزی  .۲کوچهای با تیر برقهای
چوبی کــه در سایه ب ــازار ملل قــرار داش ــت .قــرارمــان بــا مــدیــران صفحه Every Day
 [[[ GOLSHAHRتوی خانه هنر افغانستان بود.
پسر افغانی که ته راهرو ایستاده بود با دست ادای عکس انداختن درآورد که آیا میخواهید
1. https://www.instagram.com/everydaygolshahr
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عکس بیندازید؟ گفتیم بله و وارد شدیم .منتظرمان بودند .خانه کوچکی بود که حیاط
کوچکش را مسقف کرده بودند و از آن بهعنوان گالری استفاده میکردند .دیوارهایش را
رنگ زده بودند .در وسط میزی بود و کوزهها و لنگهکفشی و مدلهایی برای نقاشی و
سایهروشن زدن ...این همان گالری کوچک و محقری بود که اعضای گروه Every Day
 GOLSHAHRدر آن چندین نمایشگاه بینالمللی با همکاری گروههای روسی ،ژاپنی،
برزیلی ،آلمانی و ...برگزار کرده بودند.
خانه هنر افغانستان حاصل شبکهساز یهای مستقل مهاجران مقیم در گلشهر بود.
خانهای که برای بودجهاش وابسته به شیر نفت هیچ وزارتخانه و سازمانی نبود .محقر
و بیشکوه بود ،ولی بوی اخالص و همکاری میداد .مرکزی بود برای همکاری تمام
افغانهایی که دغدغه بیان هنری داشتند .آقــای محمد جعفری نشسته بر ویلچر
منتظرمان بود .آقای کاظمی هم بود .آقای حیدری کسی بود که باب آشناییمان با
گروه اور یدی گلشهر با او باز شده بود و خانم علیزاده که جزو قشر تحصیلکرده افغانها
بود و بشدت فعال .داستان زندگی هرکدامشان یک کتاب میشد .خانم علیزاده از
روزهای افغانی بگیر به تلخی یاد میکرد .اوایل دهه  .۷۰زمانی که او کودک بود و  دنبال
افغانستانیها میافتادند و بیتوجه به خانه و خانواده یکهو میگرفتند و میفرستادند
لب مرز .روزهــای دلهرهآوری که خانم علیزاده محال بود فراموش کند .پدرش هرروز
برای یکلقمهنان حالل از خانه بیرون میزد و هرروز غروب امکان داشت که آنها دیگر
پدرشان را نبینند ،چون ممکن بود گیر افغانیبگیرهای ایرانی بیفتد و آنها هم بالفاصله
او را بیتوجه به خانواده و بچههایش بفرستند به مرز...
اآلن وضع کمی بهتر شده است ،ولی خوب نشده است ...آقای حیدری از سختی سفر
رفتن برای مهاجران میگفت .تعریف میکرد که همین سال گذشته صفحه اینستاگرام
اور یدی گلشهر در یکی از بخشهای موسسه فرهنگی گوته در آلمان برگزیده شد .ما
عزا داشتیم که حاال چه کسی برود به آلمان و تقدیرنامه و جایزه احتمالی را بگیرد.
حتی میترسیدیم که توی صفحه اعالم کنیم که همچین افتخاری نصیبمان شده.
آخرش هم هیچکداممان نتوانستیم برویم و یکی از دوستانی را که در آلمان بود به نیابت
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فرستادیم .آقای کاظمی  ۳۵سال بود که به ایران مهاجرت کرده بود:
«من اآلن  ۳۵س ــال اس ــت که به ایران مهاجرت کردهام  ،در این  ۳۵ســـال فقط با
یک اداره س ــروکار داش ــتهام :اداره اتباع .بعد از  ۳۵ســـال هنـــوز هم نمیتوانم مثل
یک ش ــهروند برای اولیهترین حق ــوق خودم به ادارات مســـتقیم مراجعه کنم»...

و نسل سوم و چهارم مهاجران...
خانم علیزاده قصه برادر کوچکترش را تعریف میکرد ۱۵ .سالش است .هفته پیش
مأمورهای نیروی انتظامی او را گرفتند چون کارت آمایش همراهش نبود .برده بودنش
پاسگاه .تا اینکه پدر خانواده رفته بود پاسگاه و پسرش را آزاد کرده بود...
نسل قدیم افغان اگر بود شاید به راحتی  ۵هزار تومان رشوه را میداد ،اما پسر نوجوانی که
به جز ایران وطن دیگری را ندیده ،دیگر به راحتی زیر بار رشوه دادن نمیرود .همان قدر
که ایران برای آن سرباز نیروی انتظامی وطن است برای او هم وطن است...

اینجا گلشهر است
گلشهر نقطه غریبی از ایران بود .پر بود از تناقض.
ساختمان مجلل ،بزرگ و چندطبقه بازار ملل با سرمایهگذاری دختر یکی از وزرای کشور
افغانستان در حال ساخت بود ،ولی کوچههای اطراف تنگ و باریک و بدون پیادهرو با
تیر برقهایی چوبی و جویهای فاضالب در وسط کوچه بودند.
جوانان ،دختران و پسران گلشهری با جهان بیرون از ایــران ارتباطات بسیار خوبی
داشتند .صفحه اینستاگرام اور یدی گلشهر با گروههای عکاسی بینالمللی همکاری
میکرد .عده کثیری به کشورهای مختلف توسعهیافته مهاجرت کرده و ارتباطاتشان
را با پدر و مادر و موطن خودشان حفظ کرده بودند ،ولی همین مهاجران در ایران تنها
و تنها با اداره اتباع سروکار داشتند ،آنهم اداره اتباعی که به بدترین نوع ممکن با آنها
برخورد میکرد .آنها با جهان به راحتی میتوانستند رابطه برقرار کنند ،اما با ایران...
شغل اکثر اهالی گلشهر کارگری و مشاغل سطح پایین بود .در بهترین حالت مغازهداری،
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حتی دختران و پسران تحصیلکرده گلشهری هم نمیتوانستند در مشاغل متناسب
مشغول به کار شوند .آنها با هزار زور و زحمت لیسانس و فوقلیسانس از دانشگاههای
معتبر ایران دریافت میکردند ،اما با این لیسانس و فوقلیسانس فقط دو راه پیشرو
داشتند :یا ایران را ترک کنند یا اینکه تن به کارگری و مشاغل سطح پایین بدهند.
و دردهــا و رنجهای مردمان مهاجر بیشمار بود .آنها هم خارجی بودند .میدیدند
که مثل یک آلمانی یا فرانسوی یا آمریکایی خارجیاند .ایرانی نیستند ،ولی در چشم
مردمان ایران عزت و احترام یک آلمانی یا فرانسوی یا آمریکایی را نداشتند.

یکشنبه ۲۶ ،آذر ۱۳۹۶

شماره پنجم

نگاهی به آمارها و روندهای مهاجرت در جهان و ایران به بهانه روز جهانی مهاجران

سرزمین بدون مرز
روز جهانی مهاجران

سید پیمان حقیقتطلب |  ۱۸دسامبر ( ۲۷آذر) روز جهانی مهاجران است .سازمان ملل
متحد ،سازمان جهانی مهاجرت ،دولتها ،سازمانهای غیردولتی و غیرانتفاعی در
نقاط مختلف جهان به مناسبت این روز برای تکریم و بهبود وضع زندگی مهاجران
برنامههای مختلفی را اجرا میکنند .پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان نیز به
مناسبت این روز پیام ویژهای را در سایت خود منتشر کرده و از تمامی کشورها خواسته تا
بیشازپیش از مهاجران استقبال کرده و اخراجهای جمعی را متوقف کنند و حفاظت
از شأن و حقوق مهاجران را بر نگرانیهای امنیت ملی ارجح بدانند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  ۲۰۰۰این روز را روز جهانی مهاجران نامید.
پیشینه نامگذاری این روز به سال  ۱۹۹۰برمیگردد .روزی که سازمان ملل متحد «مجمع
حفاظت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوادههایشان» را تأسیس کرد .به عبارتی
توجه جهانی به مهاجران ابتدا از دید اقتصادی بود .سازمان ملل روز  ۱۸دسامبر ۱۹۹۰
این مجمع را پایهگذاری کرد تا بهانهای باشد برای شناخت فرصتهای اقتصادی که
مهاجران هم برای کشور مقصد و هم برای کشور میزبان فراهم میکنند.
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از سال  ۱۹۹۷کشور فیلیپین و سایر سازمانهای مهاجرتی آسیایی به بهانه  ۱۸دسامبر
شروع به برگزاری مراسمی با نام روز «همبستگی با مهاجران» کردند .این موجب شد که
سازمان ملل در سال  ۲۰۰۰روز  ۱۸دسامبر را با هدف تکریم مهاجران و ارتقای حقوق
انسانی آنان در کشورهای جهان روز جهانی مهاجران بنامد.

مهاجرت در جهان
مهاجرت یکی از شاخصههای کلیدی جهان بههمپیوسته امروز است .در دنیای امروز،
جغرافیا و مرزهای جغرافیایی به یک مفهوم ذهنی تبدیلشدهاند .مفاهیمی چون کشور
و ملیت دچار تغییراتی بنیادین شدهاند .حاال دیگر کشور بزرگی از انسانها در کره زمین
به وجود آمده است که نه زبان مشترکی دارند و نه پایبند زمین مشترکی هستند .فقط در
یک ویژگی بسیار مهم مشترکاند :اهل هجرتاند .هر چیز آشنایی را که از بدو تولد با آن
خو گرفتند ،رها کردهاند و برای شروع یک زندگی دیگر در جغرافیایی دیگر از کره زمین
همهچیز را پشت سر گذاشتهاند.در پایان سال  ۲۰۱۵جمعیت مهاجران جهان (کسانی
که کشور محل زندگیشان ،کشوری غیر از محل تولدشان بوده) به حدود  ۲۴۷میلیون
ً
نفر رسید .رقمی که نسبت به  ۵۰سال پیش کره زمین تقریبا سه برابر شده است .در
طول  ۱۵سال اخیر تعداد کل مهاجران در جهان  ۷۴میلیون نفر افزایش داشته است.
مهاجران  ۳.۴درصد از جمعیت جهان را در سال  ۲۰۱۵به خود اختصاص داده بودند.

نسبت جمعیت مهاجران از کل جمعیت برخی کشورهای جهان
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رشد مهاجرت در جهان طی دهههای گذشته یک روند پایدار و تدریجی بوده است :از
حدود  ۹۰میلیون نفر در سال  ۱۹۶۰به حدود  ۲۴۷میلیون نفر در سال .۲۰۱۵

مهاجران داوطلب و اجباری
در یک دستهبندی کلی مهاجران جهان بر اساس نوع مهاجرتشان به دو دسته مهاجران
داوطـلــب و اجـبــاری تقسیم میشوند .مهاجران داوطــلــب کسانی هستند که برای
مهاجرت از پیش برنامهریزی میکنند .زبان کشور مقصد را فرامیگیرند ،برای تحصیل و
کار در آن کشور آماده میشوند و ورودشان به کشور میزبان بهصورت تدریجی است .اما
مهاجران اجباری شامل پناهندگان و پناهجویان میشوند .کسانی که به دالیل امنیتی،
جنگ داخلی و فجایع زیستمحیطی به ناگهان مجبور میشوند خانه و کاشانه خود
را رها و بدون هیچ آمادگیای به کشور دیگری مهاجرت کنند .تا سال  ۲۰۱۶حدود ۹۰
درصد مهاجرتهای دنیا بهصورت داوطلبانه و  ۱۰درصد بهصورت اجباری بود.

مهاجران ماهر و کم مهارت
ازنظر مهارتی هم مهاجران به دودسته کلی کم مهارت و ماهر تقسیم میشوند .مهاجران
ماهر کسانی هستند که سطح تحصیالتی باالتر از کارشناسی دارند یا کارآفرین و خالق
هستند .اکثر مهاجران جهان کم مهارت هستند و بین کشورهای مختلف دنیا برای
جذب مهاجران ماهر و نخبه رقابت وجود دارد.

درصد از جمعیت کشورها
در جهان امــروز درصــدهــای معناداری از جمعیت کشورهای مختلف از مهاجران
تشکیلشده است ۸۸ .درصد از جمعیت امارات متحده عربی ،یکسوم از جمعیت
کشورهای قطر و کویت و  ۲۲درصد از کل جمعیت کشور کانادا را مهاجران تشکیل
دادهانــد .جمعیت کشورهای اروپایی هم نسبتهای معناداری از مهاجران را شامل
یشــود :اتریش  ۱۸درصــد ،سوئد  ۱۸درصــد ،ایرلند  ۱۶درصــد ،آلمان  ۱۵درصــد،
مـ 
انگلستان  ۱۳درصد و ایتالیا  ۱۰درصد.
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مهاجران و اقتصاد کشورها
مهاجران (کسانی که کشور محل زندگیشان ،کشوری نیست که در آن به دنیا آمدهاند)
ازنظر اقتصادی یکی از مولدترین گروههای انسانی در سراسر جهان هستند و طبق آخرین
آمارهای جهانی  ۳.۴درصد از جمعیت کل کره زمین را تشکیل دادهاند .اما سهم آنها
در تولید ناخالص داخلی کل جهان  ۹.۴درصد است.
مهاجران در سال  ۲۰۱۵حدود  ۶۴۰۰میلیارد تا  ۶۹۰۰میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی
جهان را به خود اختصاص داده بودند .بیشترین فایده از حضور مهاجران را کشورهای
آمریکای شمالی و اروپای غربی میبرند ۲.۲ .هزار میلیارد تا  ۲.۵هزار میلیارد دالر از
تولید ناخالص داخلی آمریکای شمالی و  ۲.۲هزار میلیارد تا  ۲.۳هزار میلیارد دالر از
تولید ناخالص داخلی اروپای غربی توسط مهاجران تولیدشده است .تأثیر اقتصادی
حضور مهاجران در کشورهای حوزه خلیجفارس و اقیانوسیه اگرچه در مقیاس دالری
ً
کمتر است ،ولی در مقیاس سهم از کل تولید ناخالص بسیار قابلتوجه است .تقریبا
نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورهای عربی حوزه خلیجفارس و یکچهارم از تولید
ناخالص داخلی قاره اقیانوسیه توسط مهاجران تولید میشود.
 ۴۸درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عربی حوزه خلیجفارس به دست نیروی
کار مهاجر است.
اما ازنظر اقتصادی تنها کشورهای پذیرنده مهاجران نیستند که از وجود آنان بهرهمند
میشوند .کشورهای فرستنده مهاجر نیز از این پدیده ازنظر اقتصادی بهرهمند میشوند.
یکی از مهمترین شیوههایی که کشورهای مبدأ پدیده مهاجرت از آن بهرهمند میشوند،
انتقال وجوه است .وجوه ارسالی مهاجران از کشورهای مقصد به کشورهای مبدأ در جهان
امروز بهسرعت در حال رشد است .بسیاری از مهاجرتهای داوطلبانه در سراسر جهان
با انگیزه مالی و به دست آوردن فرصتهای شغلی بهتر صورت میگیرد .مهاجرانی که
با این انگیزهها به کشورهایی رفتهاند و موقعیتهای شغلی و کاری و مالی بهتری به
دست آوردهاند ،خانواده و بستگانی را در کشور مبدأ پشت سر گذاشتند .وابستگانی
که چشمانتظار وجــوه مالی ایــن مهاجران بــرای ادامــه و بهبود زندگیشان هستند.
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در سال  ۲۰۱۴وجوه ارسالی مهاجران از کشورهای مقصد به کشورهای مبدأ بالغبر ۵۸۰
میلیارد دالر بود .این مبلغ برابر با  ۸.۷درصد از کل درآمد مهاجران در این سال بود که
 ۳۷۰میلیارد دالر آن از کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه فرستادهشده
است .در سال  ۲۰۱۴بزرگترین جریان ارسال وجه به کشور هند بود ،حدود  ۷۰میلیارد
دالر .بعد از هند ،کشور چین با  ۶۲میلیارد دالر و فیلیپین با  ۲۸میلیارد دالر بزرگترین
دریافتکنندگان وجوه مالی مهاجرانشان بودهاند .در بعضی کشورها همچون جمهوری
قرقیزستان ،نپال ،تاجیکستان ،اکوادور ،سودان ،مصر ،السالوادور ،پاکستان ،هائیتی،
ارمنستان ،جامائیکا ،بنگالدش و سریالنکا وجــوه ارسالی مهاجران بخشی مهم از
[[[
اقتصاد این کشورها را تشکیل میدهد.

مهاجران در ایران
طبق آخرین آمارهای سازمان جهانی مهاجرت ( [[[)IOMحدود یکمیلیون و  ۱۲۳هزار
نفر از ایرانیان در خارج از مرزهای این کشور زندگی میکنند؛ درحالیکه ایران میزبان
حدود  ۲میلیون و  ۶۴۹هزار نفر مهاجر از سایر کشورهاست ۱.۱ ،درصد از کل جمعیت
مهاجر دنیا در کشور ایران ساکن هستند [[[.از منظر درصد از کل مهاجران جهان نیز
ایران بیستویکمین کشور جهان است .کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر
دنیا بیش از اینکه فرستنده مهاجر در جهان باشد ،پذیرنده مهاجر است .این نکته
اهمیت بسزای سیاستهای پذیرش مهاجر در ایران را بهوضوح بیان میکند.
در سرشماری نفوس و مسکن سال  ۱۳۹۵سازمان ملی آمار ایران برای نخستین بار در
تاریخ سرشماری ایران اطالعات آماری اتباع غیر ایرانی نیز منتشر شد.
بر اساس آمار درگاه ملی آمار ایران در سال  ۱۳۹۵جمعیت کل ایران  ۷۹,۹۲۶,۲۷۰نفر بود.
 .1کلیه آمارهای این بخش از گزارش سازمان جهانی مکنزی در مورد روندهای مهاجرتی جهان استخراجشده است.این
گزارش در دسامبر  ۲۰۱۶منتشر شد و در آدرسهای زیر قابل دسترسی است:
https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-impact-andopportunity
2. International Organization for Migration
3. https://www.iom.int/world-migration
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جمعیت اتباع خارجی در ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵

از این تعداد  ۷۸,۱۶۶,۸۲۲نفر ( ۹۷.۷۹درصد) تابعیت ایرانی داشتند۱,۶۵۴,۳۸۸ ،
نفر تابعیت غیر ایرانی داشتند ( ۲.۰۷درصد) و  ۱۰۵,۰۶۰نفر ( ۰.۱۳۱درصد) تابعیت خود
را اظهار نکرده بودند.
تعداد مهاجران با ملیتهای مختلف در ایران به شرح زیر است:
افغانستان=  ۱,۵۸۳,۹۷۹نفر
( ۱.۹۸۲درصد از جمعیت کل ایران  ۹۵.۷۴۴ -درصد از جمعیت مهاجران ساکن ایران)

عراق=  ۳۴,۵۳۲نفر

( ۰.۰۴۳درصد از جمعیت کل ایران  ۲.۰۸۷ -درصد از جمعیت مهاجران ساکن ایران)

پاکستان=  ۱۴,۳۲۰نفر
( ۰.۰۱۸درصد از جمعیت کل ایران  ۰.۸۶۶-درصد از جمعیت مهاجران ساکن ایران)

ترکیه=  ۷۱۳نفر
( ۰.۰۰۱درصد از جمعیت کل ایران  ۰.۰۴۳ -درصد از جمعیت مهاجران ساکن ایران)

سایر کشورها=  ۲۰۸۴۴نفر
( ۰.۰۲۶درصد از جمعیت کل ایران  ۱.۲۶۰ -درصد از جمعیت مهاجران ساکن ایران)

استانهای مختلف ایران میزبان جمعیتهای متفاوتی از مهاجران هستند ۶ .استان
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ز یــر ،استانهایی هستند که میزبان بیشتر جمعیت مهاجران ملیتهای گوناگون
هستند:
تهران ( ۵۲۵,۰۳۳مهاجر)
خراسان رضوی ( ۲۳۲,۶۷۱مهاجر)
اصفهان ( ۱۸۶,۳۹۰مهاجر)
کرمان ( ۱۲۶,۱۰۶مهاجر)
قم ( ۱۲۰,۰۲۸مهاجر)
این در حالی است که مناطق زیادی از ایران برای مهاجران افغانستانی که اکثریت
مهاجران در ایران را تشکیل میدهند ،ممنوعه است.
طبقههای مختلف سنی در بین  ۱,۶۵۴,۳۸۸نفر اتباع غیر ایرانی اعالمشده از سوی

مناطق ممنوعه جهت اسکان و اشتغال اتباع افغانستانی در ایرانی ( مناطق پررنگ)
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هرم سنی اتباع غیر ایرانی بر اساس آمارهای درگاه ملی آمار ایران

سازمان ملی آمار ایران به شرح زیر است:
 ۷۵۱,۶۶۳نفر از جمعیت اتباع غیر ایرانی ساکن در ایــران زیر  ۱۹سال دارنــد( .این
جمعیت برابر با ۴۵.۴۳درصد از جمعیت کل اتباع غیر ایرانی است).
 ۸۶۳,۳۹۸نفر از جمعیت در سن کار (بین  ۱۹تا  ۶۴ساله) هستند که برابر با ۵۲.۱۹
درصد از جمعیت کل اتباع غیر ایرانی است).
 ۳۹,۳۲۷نفر از جمعیت اتباع غیر ایرانی در سن باالی  ۶۴سال (کهنسال و ازکارافتاده)
هستند که فقط  ۲.۳۸درصد از جمعیت آنها را شامل میشود.
بهطورکلی در میان اتباع غیر ایرانی تعداد مردان از زنان بیشتر است ۵۳.۵ :درصــد از
جمعیت اتباع خارجی مرد و  ۴۶.۴۵درصدشان زن هستند.
مجموع این آمارها نشاندهنده آن است که بیش از  ۹۷درصد از جمعیت اتباع غیر
ایرانی حاضر در ایران یا مولد اقتصادی هستند و یا در آیندهای نهچندان دور به سن کار
میرسند.
بعد از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در سال  ۱۳۹۴مبنی بر اینکه همه کودکان
افغانستانی ،چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که
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مدارک قانونی حضور در ایران را نــدارد ،باید در مدارس دولتی ثبتنام شوند ،تعداد
دانشآموزان افغانستانی در مدارس ایران افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ بهگونهای که
در حال حاضر حدود  ۴۰۰هزار نفر از کودکان افغانستانی در مدارس ایران مشغول به
تحصیل هستند .البته مسائل مربوط به ادغام و هویت این کودکان در جامعه ایران
در حال بحرانی شدن اســت .این کودکان در ایــران متولدشدهاند ،در مــدارس ایران
تحصیل میکنند ،در موارد زیادی مادری ایرانی دارند و در یککالم ریشههای هویتی
و فرهنگیشان ایرانی است ،اما ایرانی بهحساب نمیآیند و در تمام سالهای کودکی و
نوجوانیشان که سازنده شخصیت آنان در دوران بزرگسالی است ،هویتی دوگانه آنان
را آزار میدهد و باوجود تمام سرمایهگذار یها و امکاناتی که کشور ایران برای آنان فراهم
میکند ،با ایران و ایرانیان بیگانه میشوند.

کالم آخر
ایـ ــران هـمـگــام بــا رون ــده ــای جـهــانــی بــا پــدیــده مــهــاجــرت روبـ ـ ـهرو اس ــت .جمعیت
قابلمالحظهای از ساکنان کشور ایران را مهاجران تشکیل میدهند .کشورهای مختلف
جهان سعی بر پذیرش و ادغــام مهاجران در جامعه خود دارنــد .آنها سعی میکنند
تا جای ممکن شرایط زندگی و قوانین مربوط به مهاجران را تسهیل کنند تا بتوانند از
ظرفیتهای آنان برای رشد و اعتالی کشور خود کمال بهره را ببرند و شرایط زندگی را
برای تکتک ساکنان کشورشان (چه ساکنان بومی و چه مهاجران) بهبود ببخشند.
به نظر میرسد ایران نیز ناگزیر از چنین رویکردی است و هرگونه تأخیر در بهبود قوانین
مربوط به مهاجران در عرصههای گوناگون زندگیشان تنها ضرر و زیان به منافع و افزایش
هزینههای کشور است.

یکشنبه ۳ ،دی ۱۳۹۶

شماره ششم

محدودیتها و مشکالت افغانستانیهای ایرانی در گفتوگوی «شهروند»
با «مهدی میرزایی» دانشجوی افغانستانی دانشگاه شریف:

تبعیض تابعیت

در دانشگاه صنعتی شریف قرار گذاشتیم و دوساعتی گپ زدیم .تنها تفاوتش با غالب ایرانیها،
چهره افغانستانی او است و دیگر هیچ! هزارههای افغانستان که ازقضا شیعه و فارسیزبان
هم هستند ،روزگــاری صاحبان اصلی خراسان بزرگ بودهاند و جزئی از همین آبوخــاک.
همینهایی که امروز ما آنها را اتباع بیگانه میدانیم و همیشه نگاه باال به پایین نسبت به آنها
داشتهایم .دیگر اقوام افغانستان یعنی تاجیکها و پشتونها صورتی شبیه ایرانیها دارند و
هزارههای شیعه ،ظاهری متفاوت از ایرانیها و همین عامل باعث شده تاجیکها و پشتونها
راحتتر در ایران رفتوآمد کنند تا هزارهها .فقط کافی بود این چهره کمی متفاوتتر بود تا
هیچکس بدون دیدن مدارک شناسایی نتواند تشخیص دهد که هزارهها ،افغانستانی هستند.
دیگر هیچ مشکلی باقی نمیماند! دیگر خبری از تحقیرها نبود .دیگر کارمند اداره با دیدن یک
اربابرجوع افغانستانی ،چوب الی چرخ کار او نمیکرد.

> از شرایط خانوادگی خودتان بگویید و اینکه چطور شد به ایران آمدید؟

ً
حضور ما در ایــران ،به دو نسل قبل بازمیگردد .پدربزرگ من اصالتا از بهسود ،یکی از
مناطق استان وردک در نزدیکی کابل بود .بهسود یکی از مناطق هزارهنشین است .در
ً
افغانستان حدودا  ۹۰درصد از مردم شیعه را هزارهها تشکیل میدهند ،به همین دلیل
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است که همواره در جامعه افغانستان شیعه و هزاره مترادف هم بوده و هستند .البته غیر از
هزاره ،شیعیان قزلباش ،سادات ،تاجیک ،پشتون و ...هم داریم .هزارهها حولوحوش ۲۰
تا  ۲۵درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند .بعضی شواهد میگوید مردم بومی
ً
افغانستان از اول همین هزارهها بودهاند .بهجز هزاره ،حدودا  ۲۵تا  ۳۰درصد تاجیک داریم
که فارسیزبان و حنفی مذهب هستند ۴۰ .تا  ۴۵درصد هم پشتون هستند که ما به زبان
خودمان میگوییم اوغان = (افغان) .پشتونها هم حنفی مذهب ولی پشتوزبان هستند.
 ۵تا  ۱۰درصد هم ازبک داریم که آنها هم حنفی مذهب و ازبک زبان هستند .اجداد
ما بهواسطه شیعهبودن ،همواره مورد تبعیض و نسلکشی قرار میگرفتند و از حقوق برابر
ً
برخوردار نبودند .پدرم تعریف میکرد که پدرش قبال در کابل مغازه داشته ،یکبار یکی
از دوستان پشتون او که صاحبمنصب هم بوده ،در مغازهاش حضورداشته ،پدربزرگم
میگوید چقدر خوب بود ما هزارهها هم نقش و سهمی در مدیریت امور مملکت داشتیم
حداقل یک وزیر از بین ما انتخاب میشد .آن دوست پشتون چنان عصبانی میشود
که باوجود اینکه صمیمی بودند ،با غضب بهصورت پدربزرگم میزند و میگوید این
فکر را ازسرتان بیرون بیاورید ،اگر رفاقتمان نبود تو را به زندان میبردم ،میگفت ببین
هزارهها به کجا رسیدهاند که در امور مملکت سهم میخواهند! یعنی حتی حرف از
اینکه جمعیت  ۲۰درصدی هزاره ،یک وزیر داشته باشد هم اینقدر نامأنوس بوده است.

> جالب بود .خب ،از مسیر اصلی منحرف نشویم .در مورد خانواده خودتان میگفتید.
قبل از انقالب ایران ،پدربزرگ من در احزاب اسالمی متأثر از انقالب اسالمی ایران و مکتب
امام روحاهلل فعالیت داشت ،به دلیل فشارها و محدودیتهای حکومت کمونیستی
علیه انقالبیون اسالمگرا ،پدربزرگم و خیلی از مجاهدین و انقالبیون دیگر مجبور به ترک
افغانستان شده و راهی دیار غربت میشوند .برخی میروند پاکستان و برخی میآیند
ایران .با توجه به اینکه انقالب ایران پیروز شده بود و شیعیان روحیه مضاعفی گرفته
بودند ،پدربزرگ من هم میآید ایران .ذهنیت آنها این بود که مدتی در ایران هستیم و  ۴یا
 ۵سال دیگر که اوضاع افغانستان بهتر شد ،برمیگردیم وطن .حتی وسایل نو نمیخریدند
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و میگفتند چطور میخواهیم اینها را ببریم افغانستان! نمیدانستند که نسلهای بعد
آنها هم مجبور میشوند در ایران بمانند و به دلیل شرایط نامساعد دیگر نمیتوانند به
افغانستان بازگردند .پدر من همسنوسال کمی داشته و خیلی دوست داشته که بیاید
ایــران و امــام روحاهلل را ببیند .آن زمــان فضای ایــران متأثر از انقالب بــوده و از مهاجران
افغانستانی استقبال میکردند .خانواده پدربزرگم در مشهد ساکن میشوند .بعد که
جنگ شروع شد ،پدر من با انگیزه مذهبی تصمیم میگیرد که برود جنگ .اما چون سنش
کم بوده نمیگذاشتند اعزام بشود ،باالخره با هزار ترفند پس از گذراندن آموزشهای الزم
نظامی عازم جبهه میشود ۳ .سال بهعنوان بسیجی در گردانهای خطشکن و واحد
تخریب و اطالعات عملیات لشکر  ۵نصر خراسان در عملیاتهای خیبر ،میمک ،بدر،
والفجر ،۸کربالی ۱و کربالی ۴خدمت و انجام تکلیف میکند .در عملیات کربالی۴
که بهعنوان غواص خطشکن و نیروی اطالعات عملیات حضور داشته ،در منطقه
شلمچه و در نهر خین بشدت مجروح میشود و در وضع بیهوشی به اسارت دشمن بعثی
درمیآید .اسارت ایشان در اردوگــاه ۱۱تکریت بوده است .با توجه به اینکه وضع ایشان
نامعلوم بوده و حتی یکی از همرزمان پس از بازگشت به مشهد ،به خانواده پدرم میگوید
که خودم دیدم محسن میرزایی تیر به سرش اصابت کرده و شهید شده است ،همه تصور
داشتند که پدرم شهید شده و حتی پیشنهاد برگزاری مراسم هم برای ایشان میشود .اما
بعد میفهمند که اسیرشده و در قید حیات است .سرانجام پس از تحمل  ۴سال اسارت
و شکنجه ،در سال  ۱۳۶۹یعنی  ۲سال بعد از پایان جنگ در جریان تبادل اسرا به ایران
اسالمی بازمیگردند .سال  ۷۲هم بنده به دنیا میآیم و در حال حاضر هم دارای  ۳برادر
هستم .برادر اولی یعنی آقا هادی متولد  ،۷۴بهعنوان مجاهد و مدافع حریم اسالم در
لشکر سرافراز فاطمیون در حال خدمت است و دو برادر دیگرم در حال تحصیل هستند.

> در مورد وضع مهاجران و بچههایی که در ایران متولد میشوند ،بگویید.

ً
خیلی قوانین هست که عمل نمیشود .مثال اگر یک بچه افغانستانی در ایران به دنیا بیاید
و دارای مدرک اقامت جمهوری اسالمی باشد و  ۱۸سال از کشور خارج نشود ،طبق قانون
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مشمول اعطای تابعیت میشود .اما در مقام عمل و اجرا کار خیلی سخت و پیچیده
میشود و بهندرت تابعیت اعطا میشود .خیلی از خویشان ما این شرایط را دارند .اینها
تعصبی که نسبت به ایــران دارنــد ،نسبت به افغانستان ندارند .خودشان را مشهدی
میدانند ،اما متأسفانه حتی شهروند درجه  ۳هم محسوب نمیشوند و محدودیتهای
زیادی دارند ،تابعیت که بماند سر جای خودش .در اکثر کشورهای دنیا ،فردی که در آن
کشور متولد شود ،تابع و شهروند همان کشور محسوب میشود ،اما در ایران اینطور نیست
و شرایط خیلی پیچیده و مبهم است .انتخاب محل تولد جزو اختیار آدمی نیست که
خودش انتخاب کند کجا به دنیا بیاید ،طفل افغانستانی چه گناهی کرده که در ایران
متولدشده و اینگونه بیهویت میماند .بچهها تا زمانی که نمیفهمند ملیت و خط و
مرز آن چیست ،ازلحاظ روحی مشکلی ندارند ،اما وقتی میفهمند که خطی به نام ملیت
وجود دارد و به خاطر همین آنها را در مدرسه جدا میکنند و تبعیض قائل میشوند،
خیلی تحتفشار قرار میگیرند .خیلی از آنها افسرده و از درس و مدرسه زده میشوند.
خیلی از بچهها میروند سراغ کار .هرچند حاال بعد از فرمان رهبر معظم مبنی بر تحصیل
رایگان همه بچههای افغانستانی در مدارس ایران ،فضا بهتر شده ،ولی هنوز هم مشکالت
زیادی وجود دارد .هنوز هم بعضی از مدارس اینها را ثبتنام نمیکنند یا اگر ثبتنام
کنند به اسم کمک به مدرسه هزینههای گزافی دریافت کرده و در بعضی موارد هم بچه
ً
افغانستانی را از بچههای دیگر جدا میکنند .مثال بچههای افغانستانی را اردو نمیبرند.

> یعنی همه را اردو میبرند ،بهجز دانشآموز افغانستانی؟

ً
بله ،حتی اردوی معنوی راهیان نور و اردوهای مذهبی ،مثال پسرعمه خودم را بگویم که
این طفلک خیلی به شهدا عالقه داشت .مدرسه یک اردوی مناطق عملیاتی جنوب
ترتیب داد و پسرعمه من هم ثبتنام کرد و خیلی هم خوشحال بود و میگفت که مدرسه
ما را میبرد پیش شهدا .اما مسئوالن مدرسه به او گفتند که تو افغانستانی هستی و
نمیتوانی بروی! خیلی توی ذوقش خورد .والدینش هرچه به مسئوالن مدرسه گفتند که
ً
مسئولیتش با خودمان است و از این حرفها ،قبول نکردند که نکردند .واقعا من فکر

یکشنبه ۳ ،دی 93 | ۱۳۹۶

میکنم اگر قرار است انقالب صادر شود و مظلومیت انقالب و نظام اسالمی و خونهای
پاک ریخته شده سینهبهسینه و نسل به نسل منتقل شود چرا بچه افغانستانی را از اردوی
ً
راهیان نور که حقیقتا فضای معنوی ویژهای دارد محروم میکنند؟ و اهلل این خالف مرام
ً
شهداست! از این موارد زیاد است .مثال دانشآموز افغانستانی حق شرکت در مسابقات
قرآنی و ورزشی و ...را ندارد ،یا اگر به مراحل باالتری صعود کند و مقام بیاورد ،او را با نفر
قبلیاش جابهجا میکنند تا به مقام برتر دست پیدا نکند .اینها را خودم به عینه در
جریانشان بودهام و متأسفانه حقیقت دارد.

> چند نوع مدرک هویتی برای مهاجران افغانستانی داریم؟

ً
افغانستانیهای مقیم ایران اکثرا دارای مدرک پناهندگی (کارت آمایش) هستند (که
برحسب ظاهر تحت حمایت سازمان ملل است) و باید سالبهسال و با پرداخت هزینه
ً
نسبتا زیاد (با توجه به وسع مالی مهاجران) تمدید کنند .این مدرک پناهندگی دارای
محدودیتهای عجیبوغریب و زیادی است که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم
کرد .بعضی از مهاجران هم دارای اقامت جمهوری اسالمی هستند که محدودیتهای
آنان کمتر است ،این اقامت چندماهه یا یکساله قابل تمدید است و در شرایط خاصی
صادر و اعطا میشود.

> چه محدودیتهای دیگری برای زندگی یک مهاجر در ایران است؟
بهعنوانمثال ،افغانستانیهای پناهنده و دارای کارت آمایش اجــازه سفر به عتبات
عالیات و زیارت اباعبداهلل (ع) را نداشتند .البته در دو ،سه سال اخیر با عنایتهای
و یــژه رهـبــری و هماهنگیهای مقامات دو کشور عــراق و ای ــران ،الحمداهلل امکان
حضور زائــران افغانستانی مقیم ایــران در زیــارت اربعین فراهمشده اســت .البته فقط
بــرای ایــام اربعین و نه در ایــام دیگر ســال! محدودیت بعدی عــدم صــدور گواهینامه
بــرای مهاجران افغانستانی اســت ،البته فقط و فقط بــرای مهاجران دارای اقامت و
در صــورت داشتن شــرط تأهل گواهینامه صــادر میشود که درصــد اندکی را شامل
میشود و اکثر مهاجران از گواهینامه محروم هستند .سؤال اینجاست که به چه دلیل
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به مهاجرانی که بهصورت قانونی در ایــران اسالمی حضور دارنــد ،اجــازه رانندگی داده
نمیشود؟ آیــا ایــن قانون بـ هخــودیخــود باعث بیقانونی و فــرار از قانون نمیشود!؟
محدودیت دیگر در خصوص شغل و کسبوکار مهاجران است .بعضی از فامیلهای ما
کارگر هستند و بعضی دیگر از کاسبهای قدیمی و خوشنام در مشهد که با زحمت فراوان
و کسب روزی حالل و از کارگری با محدودیتهای فراوان به اینجا رسیدهاند .اکثرشان
هم دارای کارت آمایش هستند و برای کار کردن باید کارت کارگری بگیرند .برای گرفتن
کارت کارگری ،یک لیست از مشاغل مجاز -که همگی مشاغل سطح پایین هستند -را
میگذارند جلوی فرد و او مجبور است یکی را انتخاب کند .فیالمثل آن فردی که کاسب
است ،باید انتخاب کند کارگر کوره آجرپزی! آقای کاظم کاظمی که شاعر معروفی است و
دبیر علمی یازدهمین جشنواره شعر فجر هم بود ،بر اساس کارتش یک چوپان است! یعنی
حتی نمیتوانند بپذیرند که یک افغانستانی بازاری باشد یا تولیدکننده یا  ،...این چیزی
ً
جز تحقیر است؟ افغانستانیها نمیتوانند ملک خود را به نام خودشان بزنند و باید حتما
به نام یک فرد ایرانی زده شود .افغانستانیها برای سفر به افغانستان باید کارت آمایش خود
را باطل کنند و در صورت رفتن ،دیگر حق بازگشت ندارند ،یعنی اگر یک جوان بخواهد به
پدر پیر خود در کابل سری بزند ،باید کارت خود را باطل کند و دیگر بازنگردد .افغانستانی
حق تحصیل در رشتههایی مثل فناوری اطالعات ( ،)ITمهندسی شیمی و ...را ندارد.
افغانستانیها اجازه حضور در مناطق غرب و شمال کشور را ندارند ،حتی برای تحصیل در
دانشگاههایآنمنطقه.افغانستانیهابرایتردددر استانهایمجاز بایدبرگهترددبگیرند.

> در مورد محدودیتهای تردد و سکونت کمی توضیح دهید.

ً
ً
آنها اوال جز در چند شهر مجاز نیستند سکونت کنند ،ثانیا کارت آنها فقط مخصوص
ً
همان شهر است .مثال اگر کسی که اصفهان زندگی میکند اگر بخواهد بیاید مشهد برای
زیارت باید برگ تردد مسیر اصفهان به مشهد بگیرد .یکی از اقوام من تا چند سال پیش
یکی از تولیدکنندگان برتر مانتو در اصفهان بود .آنقدر به او فشار آوردند و اذیتش کردند
که افسرده شد و کارش را تعطیل کرد و برگشت مشهد .اما کارت او برای اصفهان است

یکشنبه ۳ ،دی 95 | ۱۳۹۶

و باید برای تمدید آن برود اصفهان .مشکل بزرگ اینجاست که چون کارت خانواده آنها
برای اصفهان است ،اجازه ندارند بچههایشان در مشهد درس بخوانند .او هم مجبور
شده پول هنگفتی به یک مدرسه غیرانتفاعی در مشهد بدهد تا اجازه دهند بچهها در
مشهد درس بخوانند .درعینحال برای امتحانات مجبورند بروند اصفهان ،یعنی باید
مدرسه مشهد با مدرسه اصفهان هماهنگ کند و این بچهها بروند اصفهان و امتحان
بدهند .یک ماه اصفهان میمانند تا امتحانشان تمام شود و برگردند .آخر این مشکالت
دستوپاگیر چرا وجود دارد؟!

> بازهم برگردیم به خانواده شما.
ما به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم ،بعد فهمیدیم که چیزهایی مثل ملیت وجود دارد .فهمیدیم
که اصالت ما افغانستانی است .در مقطع کنکور با توجه به اینکه پدر من خیلی عالقه
داشت که ما درس بخوانیم ،با تالش فراوان در دانشگاه صنعتی شریف و رشته مهندسی
عمران قبول شدم .برادرم هم در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی شاهرود قبول
شد .اما بعد که فضای مدافعان حرم پیش آمد ،گفت من نمیخواهم درس بخوانم و
میخواهم بروم سوریه .پدرم هم خیلی موافق بود .مادرم مخالفتی با انتخاب این مسیر
نداشت ،اما باالخره مادر است دیگر و سخت است قبول کند جگرگوشهاش به میدان
خطر برود .درنهایت برادرم تصمیمش را گرفت .جالب است بدانید پدرم برادرم را تا محل
اعزام همراهی نکرد و تا ایستگاه اتوبوس رساند و گفت همینجا سوار شو و برو به محل
اعزام .حتی نمیخواست خودش او را برساند به آن پایگاه تا یکوقت احساسات برادرم
مانع رفتنش نشود.

> در دانشگاه شریف بهجز شما چند نفر افغانستانی مشغول تحصیل هستند؟
من وقتی به شریف آمدم ،فکر نمیکردم اینجا دانشجوی افغانستانی هم باشد .بااینهمه
مشکالت چطور یک نفر بتواند تا اینجا برسد؟! بهخصوص که اینها پول کالس کنکور
هم ندارند! اما وقتی آمدم دیدم بین  ۱۵تا  ۲۰دانشجوی افغانستانی در رشتههای مختلفی
چون بــرق ،عمران ،شیمی و فیزیک شریف تحصیل میکنند که بچههای باهوش و

 | 96دیاران در آین هی مطبوعات

بااستعدادی هم هستند .در دانشگاه تهران و دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین هم
افغانستانیهازیادند.

> رابطه شما با سایر افغانستانیهای دانشگاه چطور است؟
خوب است الحمداهلل ،بعضی وقتها دورهم جمع میشویم و گعدههای دوستانه داریم.
جالب است بدانید بعد از اتمام تحصیل دیگر اقامتشان تمدید نمیشود و باید ایران را
ترک کنند و اجازه فعالیت و کار در رشته خودشان را ندارند .بعضی از رفقا بعد از اتمام دوره
کارشناسیاپالی کردهو به کشور ثالثمهاجرتمیکنند،بعضیهاهمبرایادامهتحصیل
در ایران میمانند و پس از اتمام مقطع ارشد یا دکتری باوجود ناامنی فراوان به افغانستان
بازمیگردند و استاد دانشگاه میشوند یا در شرکتهای مهندسی مشغول به کار میشوند،
البته به دلیل ناامنی ،اوضاع اقتصادی و کسبوکار هم آشفته است .این دانشجویانی که
ً
اینجا مشغول تحصیل و اکثرا هم متولد ایران هستند ،فرهیختهها و نخبگان افغانستان
هستندو اگرقرار باشددیدمثبتیاز ایرانمنتقلشود،بایداز طریقهمینهااین کار صورت
گیرد .اما متأسفانه بچهها به دلیل برخوردهای نامناسب و مشکالت متعدد در طول
زندگی و تحصیلشان یک دید منفی نسبت به ایران پیدا کردهاند .اگر قرار است انقالب
را صادر کنیم ،نیازی نیست که در آفریقا تصویر امام را دست چند جوان بدهند و عکس
بگیرند و منتشر کنند .دم دستترین افراد برای صدور انقالب همین مهاجران افغانستانی
هستند .کافی است با اینها اینقدر بدبرخورد نشود و این کجسلیقگیها برطرف شوند.

> از خویشان شما کسی به کشورهای دیگر هم رفتند؟
بله ،اآلن عموی من در استرالیاست .تابعیت گرفته و بچههایش در حال تحصیل هستند
و زندگی خوبی دارند .آنها تا  ۱۵سال پیش مشهد بودند ،ولی بنا به دالیلی مجبور به
مهاجرت شدند .عالوه بر آنها دایی و خاله و خیلی از آشنایان و فامیلهای ما بهمرور در
این سالها به کشورهای ثالث؛ سوئد ،آلمان ،استرالیا و ...مهاجرت کردند.

> رابطهتان با نهادهای داخلی در دانشگاه چطور است؟
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ً
شخصا ارتباط خوبی با بسیج و هیئت دانشگاه و دیگر نهادهای مذهبی دانشگاه دارم،
ولی خب نهادی مثل بسیج که یکی از آرمانهایش دفاع از مظلومان است ،دغدغه
چندانی در حوزه مهاجران افغانستانی ندارد.

> نظر شما نسبت به مهاجران غیرقانونی چیست؟
کسی با اینکه با مهاجران غیرقانونی برخورد شود ،مخالفتی ندارد .البته برخورد هم باید
طبق قانون باشد و نه دلبخواهانه .در این مورد به شما پیشنهاد میکنم یکبار هم که شده
بهصورت نامحسوس سری به اردوگاههای سفیدسنگ مشهد ،عسگرآباد ورامین بزنید.
مسئله اینجاست که با مهاجران قانونی هم درست برخورد نمیشود .من یکبار رفتم اداره
اتباع تا کارهای خانمم را پیگیری کنم .دیدم یکهو ساعت  ۱۰صبح ،کارمندها میز پذیرش
را بستند و گفتند ما امروز دیگر کار نمیکنیم! همگی بروید و فردا بیایید .علت چه بود؟
اینکه با یک افغانستانی بحثش شده بود .لج کردند و کار هیچکس را راه نینداختند.

> چه خصوصیت اخالقی ایرانیها برای تو جالب بوده؟
اتحاد اقوام مختلف ایرانی با یکدیگر خیلی خوب و پسندیده است ،کشوری که دارای
تنوع باالی قومی است و درعینحال همه باهم متحد هستند .نمونهاش شتاب همه ملت
برای یاری زلزلهزدگان کرمانشاهی است که در نوع خودش بینظیر و مایه تحسین بود.

> عجب! سخن آخر؟
در خانواده ما مادرم همیشه سعی میکرد ما را با فرهنگ افغانستان آشنا نگه دارد .همیشه
میگفت اگر جایی به شما گفتند افغانستانی ،ننگتان نیاید .پدر من خیلی جاها با لباس
افغانستانی میرود؛ تا اینکه ما یاد بگیریم که ننگ نیست که لباس افغانستانی بپوشیم.
من خودم خیلی خوب میتوانم به لهجه محلی هزارههای افغانستان صحبت و با آنها
رابطه برقرار کنم .این را نباید فراموش کنیم که ملیت و قومیت نه ننگ است و نه افتخار،
قبل از ملیت ،دین ،نژاد و ...همه ما انسان هستیم ،از نگاه دینی هم آن کسی که تقوای
بیشتری دارد نزد خداوند متعال باالتر است.
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شماره هفتم

در نشست گرامیداشت روز جهانی مهاجران،
اختالف برخورد قانون با زنان و مردان مهاجر بررسی شد:

تبعیض «خونی»

سید پیمان حقیقتطلب | وقتی وارد دانشکده فنی میشدی از میز جلوی سالن و
تابلویی که کنار در سالن شهید رجببیگی گذاشتهشده بود ،میفهمیدی که محل
برگزاری مراسم کجاست .روی بورد ،پوستری بنفش روز مهاجران را تبریک میگفت
و شمارههای گذشته صفحه دیاران در روزنامه شهروند آینهای از فعالیتهای تکریم
مهاجران و تالش برای باال بردن سطح حقوق انسانی آنها بود.

میز جلوی سالن پر بود از کتاب :نمایشگاه کتاب مهاجرت
مسئولفروش کتابهامیگفت کهبهمناسبتاینروز مجموعهایاز کتابهایباموضوع
مهاجرت را که به زبان فارسی منتشرشده است ،گردآوردهایم .کتابها متنوع و گوناگون
بودند،همشامل کتابهاییبودند کهمهاجراندر ایرانمنتشر کردهبودندو هم کتابهایی
که ایرانیان از مهاجرت به خارج از ایران نوشته بودند ،هم رمان بودند و هم کتابهای
اقتصادی و جامعهشناسی .مجموعهای متنوع از کتابهای با موضوع مهاجرت.

تبریک روز مهاجران
در میان دانشجویان و مهاجران حاضر در سالن شهید رجببیگی چهرههای شاخص
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مـهــاجــران همچون محمدسرور رجــایــی (شــاعــر و پژوهشگر) ،سیدمهدی موسوی
(کارآفرین) ،حاجی احمد عطایی و لیزا غبار (مشاور ارشد انتخابات ریاستجمهوری
افغانستان) هم به چشم میخوردند .خانم مجری روز جهانی مهاجران را تبریک گفت و
تاریخ و فلسفه نامگذاری روز جهانی مهاجران را مختصر و مفید توضیح داد .اینکه در
روز  ۱۸دسامبر سال  ۱۹۹۰سازمان ملل متحد «مجمع حفاظت از حقوق کارگران مهاجر
و اعضای خانوادههایشان» را با هدف شناخت هرچه بیشتر فرصتهای اقتصادی
فراهمشده توسط مهاجران در هر دو جامعه مقصد و مبدأ بنیان گذاشت .بعد با رشد
هرچه بیشتر پدیده مهاجرت برخی سازمانهای آسیایی با همراهی کشور فیلیپین
این روز را روز همبستگی با مهاجران نامیدند و جشن گرفتند و از سال  ۲۰۰۰با رشد
بیسابقه پدیده مهاجرت در تمام جهان سازمان ملل تصمیم گرفت  ۱۸دسامبر را روز
جهانی مهاجران بنامد .روزی که در آن مهاجران تکریم شوند و ارتقای حقوق انسانی
آنان پیگیری شود .بعد از آن شهرابی فراهانی با ارائهای کوتاه به مناسبت روز جهانی
مهاجران مقدمات پخش فیلم مستند لبه تیغ را فراهم کرد.

از «دیاران» تا تبعیض جنسیتی موجود در قوانین ایران
«انجم ــن دی ــاران ،انجمنی در حال ثبت اســـت که به موضوع مهاجـــران در ایران
شه ــا نســـبت بـــه مهاجـــران در ایـــران را تغییـــر دهد،
یپ ــردازد و میکوش ــد نگر 
م 
وض ــع موجود ب ــرای زندگی مهاجران را آسیبشناســـی کـــرده و در راســـتای بهبود
ریشـ ـههای به وج ــود آورنده مش ــکالت مثل قوانین مشـــکلزا گام بـــردارد».
اینها جمالت شهرابی برای معرفی دیاران بود .بعد از آن به آمارهای بینالمللی درزمینهی
مهاجرت پرداخت .اینکه در سطح جهان حدود  ۲۴۷میلیون مهاجر (کسی که محل
زندگیاش با محل تولدش متفاوت است) زندگی میکنند .مهاجرت پدیده قرن بیستم و
بیستویکم است و روزبهروز در جهان رشد بیشتری را تجربه میکند ،بهگونهای که تعداد
مهاجرانجهاناز  ۹۰میلیوننفردر سال ۱۹۶۰بهحدود ۲۴۷میلیوننفردر سال ۲۰۱۵رسید.
«ای ــران یکی از کش ــورهای درگیر با مســـئله مهاجرت اســـت .هم مهاجر فرســـت
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اس ــت و ه ــم مهاجرپذی ــر و برخالف تصـــور موجود در ایـــران ،این کشـــور بیش از
آ نک ــه فرس ــتنده مهاجر باش ــد ،پذیرن ــده مهاجر اســـت .طبـــق آمارهای ســـازمان
جهان ــی مهاج ــرت حدود یکمیلیون و  ۱۲۳هـــزار ایرانی در خـــارج از ایران زندگی
میکنن ــد ،درحالیکه در کش ــور ایران حـــدود  ۲میلیون و  ۷۲۶هـــزار مهاجر زندگی
میکنن ــد ک ــه نش ــاندهنده ابعاد پدی ــده مهاجرت در داخل کشـــور ایران اســـت.
ام ــا مرتبطتر ی ــن قوانی ــن ب ــا مهاج ــران در ایـــران ،قوانیـــن اقامت و تابعیت کشـــور
جمهوری اس ــامی ایران هس ــتند .قوانینی که در ســـال  ۱۳۱۳تصویب شـــدند.
م ــواد  ۹۷۶تا  ۹۹۱قانون مدنی کش ــور ایران شـــامل قوانین اقامـــت و تابعیت ایران
هس ــتند .قوانین ــی ک ــه بع ــد از حدود یـــک قرن تغییـــر چندانـــی نداشـــتهاند و با
تغیی ــرات جهان ــی و روبهرو ش ــدن کشـــور ایران بـــا پدیده مهاجـــرت باعث ایجاد
مش ــکالت و معضالت بسیاری ش ــدهاند.
یکی از مش ــکالت این قوانین تبعیض جنســـیتی موجود در قوانین اســـت .برای
انتق ــال تابعیـــت دو اصل وجود دارد :اصل خاک و اصل خون .کشـــوری که اصل
خ ــاک را برمیگزیند ،افراد بهواس ــطه تولـــد یا اقامت در خاک آن کشـــور میتوانند
درخواس ــت تابعیت کنند اما در اصل خون به تابعیت پدر و مادر توجه میشود.
قوانی ــن ایران در اصل خون فقط خون پدر را به رســـمیت میشناســـد و خون مادر
را به رس ــمیت نمیشناس ــد .این تبعیض جنسیتی چه زمانی مشـــکلزا شد؟ از
زمان ــی که ایران نیز همگام با دیگر کشـــورها با پدیده مهاجرت روبهرو شـــد .یکی
از آث ــار اجتنابناپذیر مهاجرت ازدواجهای فراملیتی اســـت .ازدواج مردان مهاجر
با زنان بومی .تبعیض جنس ــیتی موجود در قوانین ایران موجب شـــده اســـت که
بی ــش از  ۵۰۰ه ــزار کودک حاص ــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانســـتانی بدون
تابعیت و بیهویت بشوند.
این قوانین فقط برای زنان حاضر در ایران مشـــکلزا نشـــده اســـت .خیل عظیمی
از دخت ــران و زن ــان ایرانی که به خارج از کشـــور مهاجرت کردند نیز دچار مشـــکل
ش ــدهاند .بارزترین نمونه آن مریم میرزاخانی بود .نخبـــهای که با مردی غیر ایرانی
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جک ــرده بود و باوجود میلش که دوســـت داشـــت تنها فرزنـــدش هویت ایرانی
ازدوا 
داش ــته باشـــد ،قوانین تابعیت ایران این اجازه را به او ندادند».
فهــای شهرابی بــود؛ جایی کــه بــه یکی از جــداول
نکته جالبتوجه ،انتهای حــر 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اشاره کرد ،اینکه درحالحاضر فقط
 ۲۶کشور در جهان هستند که در قوانین تابعیت خود تبعیض جنسیتی دارند و از این
میان فقط هفتکشور هستند که بههیچوجه حق انتقال تابعیت را از مادران به فرزندان
قائل نمیشوند :قطر ،سومالی ،سوازیلند ،برونیی دارالسالم ،کویت ،لبنان و ایران.

پخش فیلم و نقد و بررسی
مستند لبه تیغ یکی از نخستین مستنداتی بود که در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان
افغانستانی در ایران ساخته شد .مستندی که در سال  ۱۳۸۴ساخته شد  ،اما تمامی
لحظههای آن برای سال  ۱۳۹۶هم مصداق داشت .مشکالت باقی بودند و هیچچیزی
بهتر نشده بود .در ادامه برنامه این مستند  ۳۵دقیقهای به نمایش درآمد و بعد از آن
همایون امامی ،منتقد و مستندساز پیشکسوت سینمای مستند ایران و کارگردان فیلم
فرزاد توحیدی نکاتی را در مورد آن مطرح کرد .فرزاد توحیدی از مراحل ساختهشدن
مستند «لبه تیغ» گفت .اینکه این مستند دوگانی هم دارد به نام «فغان» که در مورد
مهاجران عراقی و ازدواج آنان با زنان ایرانی ساختهشده است .از حواشی ساخت این
مستند مسئوالن صداوسیما بودند که در آنوقت گفته بودند مستند «لبه تیغ» تصویر
مثبتی از مهاجران افغانستانی ارائه داده و مستند «فغان» تصویری منفی از مهاجران
عراقی و بهتر است که تعدیل شود .ولی توحیدی تنها از واقعیتهای موجود مستند
ساخته بود.
بعد از پخش این فیلم از صداوسیما اتفاقهای زیادی افتاد که یکی از آنها مصوبه سال
 ۱۳۸۵مجلس شورای اسالمی برای اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با اتباع خارجی بود .مصوبهای که اعطای تابعیت را به  ۱۸سال بعد از تولد فرزند
ً
و شرایطی خاص موکول کرد .هرچند قدمی برای تغییر برداشته شد ،اما این مصوبه عمال
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باعث اعطای تابعیت نشد و آن را منوط به تصمیم دولت کرد.

ً
تبعیض در قوانین تابعیت علیه زنان اصال ریشه دینی ندارد
نصر اصفهانی سومین کارشناس برنامه بود .دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران سعی
کرد به علت اصلی تبعیض موجود در قوانین تابعیت ایران و رفع نشدن آنها بپردازد.
ازنظر او اگر امثال مریم میرزاخانی تنها قربانیان این تبعیض جنسیتی بودند ،مسئله
بسیار زودتر حلشده بود:
«درزمینـ ـهی ارثومی ــراث ،حق طالق و بســـیاری مســـائل این ریشـــههای فقهی
هس ــتند ک ــه براب ــری زن و مرد را نمیپذیرنـــد .اما در مـــورد اعطای تابعیـــت از مادر
ایران ــی ب ــه فرزندش هیچ ریش ــه دینیای وجود نـــدارد و تابهحـــال هیچ فقیهی با
ای ــن مس ــئله مخالف نکرده اس ــت .بـــرای حل این مشـــکل تابهحـــال طرحهای
حش ــده اس ــت ،امـــا هـــر بار بـــه دالیلـــی که دلیـــل اصلی
ز ی ــادی در مجل ــس مطر 
نیس ــت ،این طرحها کنار گذاش ــته میشـــود .ســـال  ۱۳۸۵هم که مادهواحدهای
ً
اضاف ــه ش ــد  ،عمال اعط ــای تابعیت منـــوط به مجوز دولت شـــد و مجـــوز دولت
ه ــم یعنی س ــخت و غیرممکن ک ــردن .این مادهواحـــده صدمات بســـیاری را به
فرزن ــدان حاص ــل از ازدواج زن ــان ایران ــی بـــا اتباع خارجـــی میزند  ،چراکـــه آنان در
بیهویت ــی و وضعیت ــی برزخی بزرگ میشـــوند».
نصر اصفهانی سیاست مهاجرتی ایران را سیاست کنترل و بازگشت مهاجران دانست
و گفت که تاریخ انقضای این سیاست گذشته است .مهاجرانی که نسل سوم و حتی
نسل چهارمشان هم در ایران متولدشدهاند ،دیگر سرزمینی برای بازگشت ندارند و تنها
از طریق تجدیدنظر در سیاستهای مهاجرتی است که میتوان روزنه امیدی برای تغییر
قوانین تابعیت و تبعیضهای موجود در آن داشت.

بیانیه روز جهانی مهاجران
در پایان بعد از بخش پرسش و پاسخ از کارگردان و کارشناسان برنامه ،مجری برنامه

 | 106دیاران در آین هی مطبوعات

مباحث مطرحشده را جمعبندی کرد .قوانین تابعیت در ایران عمری نزدیک به یک
قرن دارند و دیگر جوابگوی نیازهای حال حاضر کشور نیستند .این قوانین تبعیضهای
جنسیتی ناروایی را علیه قشر زنان روا داشتهاند و مشکالت و معضالت بسیاری را برای
زنان ایرانی هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران به وجود آوردهاند.
مراسم با قرائت بیانیه روز جهانی مهاجران از سوی انجمن دیاران به پایان رسید:
« روز  ۱۸دس ــامبر ( ۲۷آذرم ــاه) در تقویـــم ســـازمان ملـــل ،بهعنـــوان روز جهانی
تش ــده اس ــت .در این روز ،باید بـــه احترام تمـــام مهاجرانی که به
مهاجران ثب 
امی ــد زندگ ــی بهتر از س ــرزمین و دیـــار خود به ســـرزمین و دیاری دیگـــر با تمامی
س ــختیها و عدم قطعیتها هجـــرت کردهاند ،کاله از ســـر برداریم .مهاجرانی
ک ــه ه ــر چیز آش ــنایی را ک ــه از ب ــدو تولد با آن خـــو گرفتنـــد ،رها کردهانـــد و برای
ش ــروع یک زندگی جدید در جغرافیایی دیگر از کره زمین همهچیز را پشـــت سر
گذاش ــتهاند.این روز را به مهاجران در سراســـر دنیا تبریک میگوییم .جمعیتی
ک ــه حاال بخ ــش قابلتوجهی از جمعیـــت دنیا را به خود اختصـــاص دادهاند.
در پای ــان س ــال  ۲۰۱۵جمعی ــت مهاجـــران جهـــان (کســـانی کـــه کشـــور محـــل
یش ــان ،کش ــوری غیر از محل تولدشـــان بوده) به حـــدود  ۲۴۷میلیون نفر
زندگ 
ً
رس ــید .رقمی که نسبت به  ۵۰سال پیش کره زمین تقریبا سه برابر شده است.
ای ــن روز را ب هط ــور و ی ــژه ،بهتمام ــی مهاجرانـــی که ایـــران را به خاطر زبـــان ،دین
و فرهن ــگ مش ــترک بهعنوان مقصـــد هجرت خـــود انتخاب کردهانـــد ،تبریک
میگویی ــم .مهاجران ــی ک ــه بیش از ســـه دهـــه از حضورشـــان در کشـــور پس از
دس ــتور ام ــام خمینی ب ــرای پذیرش بـــرادران و خواهران مســـلمان افغانســـتانی
یگ ــذرد ،مهاجران ــی که ب ــا بان ــوان ایرانـــی ازدواجکردهاند و نســـل دوم و ســـوم
م 
فرزن ــدان آنها در ایران متولدش ــدهاند .بـــه هموطنی با آنها افتخـــار میکنیم و
آرزو میکنی ــم دیگ ــر هیـ ـچگاه روز مهاجر را بـــه آنها تبریـــک نگوییم!
آنها مهاجر نیستند .آنها همزبان و همدین و هم فرهنگ ما هستند.
در توسعه عمرانی ایران ،سهیم بودند و هستند.
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در رشد اقتصادی ایران و توسعه ظرفیتهای اشتغال مؤثر بودند و هستند.
در میدانهای نظامی ایران جهادگر بودند و هستند.
و در تمامی شادیها و غمهای ما شریک بودند و هستند.
ب ــه هموطنی با آنها افتخار میکنی ــم و آرزو میکنیم دیگر هیـــچگاه روز مهاجر
را ب ــه آنها تبریک نگوییم!»
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مروری بر موجهای حضور مهاجران در ایران با استفاده از دادههای UNHCR

سکوت بهجای تبریک
از جشنواره فیلم تا پیام دبیر کل سازمان ملل

فــرزان قدیرمحسنی | دوشنبه  ۱۸دسامبر  ۲۰۱۷مصادف با  ۲۷آذر  ۱۳۹۶روز جهانی
مهاجران بود .در سراسر جهان برای گرامیداشت این روز مراسم مختلفی برگزار شد .در
کشورهای گوناگون برای تکریم مهاجران و حفظ حقوق انسانی آنها تجمعاتی صورت
گرفت .سازمان جهانی مهاجرت به مناسبت این روز دومین «جشنواره بینالمللی فیلم
مهاجرت» را از  ۵تا  ۱۸دسامبر برگزار کرد .در این جشنواره  ۳۰فیلم از صد کشور جهان
شرکت کردند .مضمون فیلمهای این دوره چالشها و منافع منحصربهفرد مهاجران در
جوامع جدید بود .با اینکه کشور ایران بهعنوان یکی از  ۲۰کشور نخست جهان درزمینهی
پذیرش و ارسال مهاجر در فهرست کشورهای مجاز برای ارسال فیلم بود ،هیچ فیلمی از
فیلمسازان حرفهای و آماتور ایران در این جشنواره بینالمللی شرکت نکرد.
دبیر کل سازمان ملل نیز در این روز پیامی را منتشر کرد و خواستار همکاری بینالمللی
مؤثر برای مدیریت مهاجرت در جهان شد .آنتونیو گوترش در پیام خود گفت:
«م ــا کمکها به مهاج ــران در روز جهانی مهاجران را به رســـمیت میشناســـیم و
س ــرزندگی  ۲۵۸میلیون مهاجر دنیا را جشن میگیریم .شـــواهد بهوضوح حاکی
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از آن اس ــت که مهاج ــران در هر جامعهای مزایای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ایج ــاد میکنند .درعینحال ،دش ــمنی نســـبت به مهاجـــران در جهـــان در حال
افزایش اس ــت .همبس ــتگی با مهاجران هرگز بیـــش از امروز ضروری نبوده اســـت».

مراسم روز جهانی مهاجران در ایران
در کشور ایران تنها برنامهای که برای تکریم مهاجران و پرداختن به مشکالت آنان برگزار
شد  ،برنامه «برزخ بیهویتی در سرزمین مادری» بود که در صحن دانشکده فنی دانشگاه
تهران و توسط کتابخانه دانشجویی دانشکده فنی با همکاری انجمن «دیاران» برگزار شد.

مراسم روز جهانی مهاجران در ترکیه
در کشور ترکیه آیین گرامیداشت روز جهانی مهاجران با حضور رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری این کشور برگزار شد .اردوغــان در این مراسم سخنران ویژه بود .او در
سخنرانی خود بشدت از سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت:
«تمدن ــی ک ــه پ ــول ،اش ــیای زینت ــی و حتـــی کـــودکان مهاجـــر را در بـــدو ورود بـــه
مرزهای ــش غصب کرده و آ نه ــا را مجبور به تغییر دین میکنـــد ،دیگر حرفی برای
گفت ــن در خصوص انس ــانیت ن ــدارد .بیش از  ۱۰هـــزار کودک مهاجـــر و پناهجو در
ارو پ ــا ناپدیدش ــدهاند و زم ــان آن فرارســـیده کـــه اروپـــا در رفتار خـــود در خصوص
پناهجوی ــان بازنگ ــری کند».
بعد هم به اقدامات انسان دوستانه دولت ترکیه در قبال پناهندگان پرداخت:
یک ــه ترکی ــه تم ــام امکان ــات خـــود را بـــرای تحصیـــل بیـــش از  ۶۰۰هـــزار
«درحال 
ک ــودک پناهجو به کار گرفته اس ــت ،برنامه حمایتی کشـــورهای غربـــی از ترکیه در
یش ــود».
خص ــوص پناهجوی ــان قطع م 

یک مقایسه کوچک
حال این اقدام رئیسجمهوری ترکیه را با مسئوالن کشور جمهوری اسالمی ایران مقایسه
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کنید .در بین مسئوالن کشور ،تنها کسی که به این روز جهانی وقع نهاد شیران خراسانی،
نماینده مردم شهر مشهد در مجلس شورای اسالمی بود که در توئیتی این روز را تبریک
گفت .هیچکدام از مسئوالن درگیر با امور مهاجران در ایران (از وزارت امور خارجه تا
وزارت کشور تا وزارت علوم و )...به مناسبت این روز جهانی پیامی منتشر نکردند.
جمهوری اسالمی ایران در ماه مهر امکان تحصیل رایگان را برای حدود  ۴۰۰هزار کودک
مهاجر و پناهنده فراهم کرد .ایران برای این اقدام از هیچ نهاد بینالمللی کمک نگرفت
و تنها به خاطر وظیفه انسانی این عمل را انجام داد .حتی کودکانی که حضورشان
در ایران غیرمجاز شناختهشده بود و هیچگونه مدرک هویتی نداشتند هم تحت چتر
حمایتی تحصیل رایگان قرار گرفتند .اقدامی که در جهان بیسابقه است و هیچکدام
از کشورهای غربی سابقه چنین اقدامی را ندارند .تعداد درخواستهای پناهجویی در
کل قاره اروپا بهاندازه تعداد پناهندگان حاضر در کشور ایران هم نیست .اما کشورهای
اروپایی چنان این مسئله را رسانهای کردهاند که گویی جمعیت عظیمی به این کشورها
اضافهشده است.
اقدام کشور ایران برای تحصیل رایگان تمام کودکان مهاجر حداقل چیزی است که
سران کشور میتوانستند با آن تصویر مخدوش کشور ایران در جامعه جهانی را بهبود
ببخشند .اما دریغ از یک تبریک خشکوخالی به مناسبت روز جهانی مهاجران و اشاره
به این اقدام انسانی...

خوابآلودگی ممتد
ایــن سکوت دولـتـمــردان در قبال تصویر ایــران در مــورد مهاجران در جامعه جهانی
سابقهدار است .پیشازاین در مجمع عمومی سازمان ملل هم شاهد سکوت ایران
در قبال مهاجرانش بودیم .مهاجرت مسئله روز کشورهای جهان است .هفتادودومین
نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر سال  ،۲۰۱۷جایی بود
که در آن سران کشورهای مختلف به بیان مهمترین دغدغههای خود برای اداره جهان
پرداختند .آنها در سخنرانیهای خود به جدیترین مسائل پیشروی کشورهای جهان
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اشاره کردند و برای حل آنها خواستار هماندیشی شدند.
در این میان ،پدیده قرن بیستم و بیستویکم جایگاه ویژهای داشت؛ مسئله «مهاجرت».
کلیدواژهای که در سخنرانی بیش از  ۴۰نفر از سران کشورهای مختلف به آن اشاره شد.
مسئله پذیرش مهاجران در جامعه چیزی بود که سران بسیاری از کشورها از آن برای
برجسته کردن نقش انسانی خود در جامعه جهانی استفاده کردند .رئیسجمهوری
لبنان ،وز یــر امــور خارجه تانزانیا ،وز یــر امــور خارجه ســودان ،رئیسجمهوری برزیل و
رئیسجمهوری آمریکا همگی از این مسئله جهت ارائــه تصویری مثبت در اذهان
جهانی استفاده کردند .اما کشور ایــران از تریبون سازمان ملل هم برای بهبود تصویر
جهانی خود حداقل در قبال مهاجران استفاده نکرد .با اینکه کشور ایران جزو  ۲۰کشور
نخست جهان درزمینهی پذیرش و ارسال مهاجران است  ،جزو  ۴۰کشوری نبود که در
مجمع عمومی سازمان ملل به این مسئله اشاره کردند.

یکشنبه ۱۷ ،دی ۱۳۹۶

شماره هشتم

نوشتاری درباره ازدواج میان افراد دوملیتی که گاه با مشکالت فراوانی همراه است

ازدواجهای فراملی

سید پیمان حقیقتطلب | ازدواجهای فراملی[[[ بهگونهای از ازدواجها گفته میشود که در آن
طرفین از دو ملیت مختلف هستند .این دسته از ازدواجها همواره در طول تاریخ وجود داشته،
اما در چند دهه اخیر با رشد بیسابقه پدیده مهاجرت بین کشورهای جهان رواج بیسابقهای
پیداکرده است .دو فرد از دو کشور مختلف ،از دو فرهنگ مختلف و گاه از دو زبان مختلف
به هم میپیوندند و کانونی بهنام خانواده را ایجاد میکنند .دیدگاه کلی درباره ازدواج و ایجاد
کانون خانواده این است که طرفین از منظرهای زبانی و فرهنگی با هم مشابهت داشته باشند
شهــای مشترک از
جهــای فراملی ارز 
تا تفاهم و ادامه زندگیشان تضمین بشود ،اما در ازدوا 
اشتراک فرهنگ و زبان فراتر رفته و معیار همبستگی میشوند.

ازدواجهای فراملی در گذشته و امروز
جهـ ـ ــای فــرامـلــی بـیــن طــبــقــات حاکمیتی در کــشــورهــای مختلف و
در قــدیــم ازدوا 
تصمیمگیرندگان اصلی طایفهها و قومها شکل میگرفت .دلیل آنهم بیشتر از عشق و
عالقه دالیل سیاسی بود :ایجاد اتحاد بین دو قوم و دو کشور .تحت تأثیر قرار دادن دیگر
اقوام و کشورها و اعالم اتحاد و پیشگیری از حملههای احتمالی و ...اما در روزگار ما
1. Transnational marriage
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میانگین درصد ازدواجهای فراملی براساس کشور و جمعیت (از  ۲۰۰۸تا )۲۰۱۰

ازدواجهای فراملی به خاطر جهانیسازی ،مهاجرت نیروی کار بین کشورهای مختلف،
گسترش انواع مهاجرتها ،افزایش ارتباطات و افزایش موقعیتهایی که افراد از نژادها
و ملیتهای گوناگون بتوانند در ارتباط با یکدیگر قرار بگیرند و با هم صحبت و رابطه
برقرار کنند فراگیر شده است.
در قاره آسیا کشورهای شرق و جنوب شرق بیشترین مواجهه با این نوع از مهاجرت را
جهــای ثبتشده در کشور کره جنوبی از
دارنــد .در سال  ۲۰۱۱حدود  ۱۱درصد از ازدوا 
نوعی بوده که یکی از زوجین مهاجر بوده است .حدود  ۳۹درصد از ازدواجهــای سال
جهــای بینالمللی بوده است [[[،بین سالهای ۲۰۰۵
 ۲۰۰۸کشور سنگاپور از نوع ازدوا 
ً
تا  ۲۰۱۰تقریبا  ۱۳۳۰۰۰ویتنامی با اتباع خارجی ازدواج و مهاجرت کردهاند .مهاجرت
?2. Jones, Gavin W. (۲۰۱۲). International marriage in Asia: What do we know, and what do we need to know
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حدود  ۸۰هزار زن ویتنامی ساکن در تایوان و  ۴۰هزار زن ویتنامی ساکن در جمهوری
کره به خاطر ازدواج با اتباع آن کشورها بــوده اســت [[[.در سال  ۲۰۱۰حــدود  ۹درصد
ازدواجهای ثبتشده در کشور سوئد از نوع فراملی بود .در این سال حدود  ۱۱درصد از
ازدواجهای کشور اتریش ۲۰ ،درصد از ازدواجهای کشور لتونی  ۱۸ ،درصد ازدواجهای
جه ــای کشور بلژیک ،آلمان و فرانسه و  ۹درصد
کشور لوکزامبورگ ۱۱ ،درصــد ازدوا 
ازدواجهای بریتانیا از نوع فراملی بوده که در آن زوجین یا یکی از آنها اهل کشور میزبان
[[[
نبوده است.

انگیزههای ازدواجهای فراملی
انگیزههایی که موجب این نوع از ازدواجها میشوند گوناگوناند ،اما در دیدگاه کلی،
ازدواجهای فراملی سوغات پدیده مهاجرت هستند .پدیدهای که در قرن بیستم بیش
از هر زمان دیگری در تاریخ بشریت رشد کرد و امــروزه هنوز به رشد نمایی خود ادامه
میدهد .جمعیت مهاجران در جهان از  ۹۰میلیون نفر در سال  ۱۹۶۰به  ۲۵۸میلیون نفر
در سال  ۲۰۱۷رسیده است و روزبهروز رشدی فزایندهتر را تجربه میکند.
جه ــای فراملی شــده اســت؟ برای
رشــد مهاجرت چگونه باعث افزایش انگیزه ازدوا 
پاسخ به این سؤال به موقعیتهای شروع ازدواجهای فراملی باید رجوع کرد .تحت چه
شرایطی افراد به ازدواجهای فراملی اقدام میکنند؟ چه انگیزههایی باعث ازدواجهای
فراملی میشود؟
 -۱فرد مجرد به کشور جدیدی مهاجرت کرده است .دلیل مهاجرت میتواند
ادامه تحصیل ،کار کردن ،پناهندگی  ،مهاجرت کل خانواده و ...باشد .در
کشور جدید فرد وارد جامعه میشود و چون در سن ازدواج قرار دارد عاشق
فرد دیگری میشود که شهروند کشور میزبان است .البته انگیزه فقط عشق و
ً
عالقه میتواند نباشد .میتواند دالیل گوناگونی داشته باشد .مثال اینکه فرد
3. Yang, W.S., and Lu, M.C.W. (Eds.) (۲۰۱۰). Asian Cross-border Marriage Migration: Demographic
Patterns and Social Issues
4. https://emnbelgium.be/sites/default/files/attachments/eurostat_mixed_marriages.pdf
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مهاجر عالقهمند است که شهروند کشور میزبان شود و یکی از آسانترین راهها
این است که با فردی اهل آن کشور ازدواج کند .به هر دلیلی که باشد  ،فرد
مهاجر دوست دارد که در فرهنگ کشور میزبان بماند و ادامه زندگیاش در
این فرهنگ باشد.
 -۲توریسم .فردی برای گردش و دیدن به کشوری خارجی سفر میکند .در
آنجا با فــردی که از کشور ثالث است و او هم بــرای گشتوگذار آمــده آشنا
میشود و این آشناییشان به رابطهای صمیمی و ازدواج منجر میشود.
 -۳دو کاربر اینترنت که ملیتهای گوناگونی دارند در شبکههای اجتماعی
با هم آشنا میشوند .از طریق فضای مجازی با هم رابطه برقرار میکنند و پس
از پیدا کردن مشابهتها و نقاط تفاهم بسیار راغب میشوند که همدیگر را
ببینند .یکیشان به کشور دیگری سفر میکند .همدیگر را میبینند و رابطه
صمیمانهمجاز یشانتبدیلبهرابطهصمیمانهواقعیو سپسازدواجمیشود.
 -۴سربازی که در خارج از کشور خودش مشغول انجاموظیفه برای میهنش
است .در سرزمینی که در آن مشغول جنگ است ،عاشق فردی بومی میشود
و به ازدواج اقدام میکند .به این نوع از ازدواجها عروس جنگ هم میگویند.
 -۵فرد مجردی به کشور مهاجرت میکند .پس از چند سال به طرق مختلف
موفق میشود که تابعیت کشور جدید را کسب کند .اما برای ازدواج و تشکیل
خانواده ترجیح میدهد که فردی از کشور مادری خودش را برگزیند .به کشور
مادری خودش برمیگردد  ،همسری اختیار میکند .چون او تابعیتی غیر از
تابعیت سرزمین مادر یاش دارد و همسرش تابعیت کشور مادری را دارد این
نوع از ازدواجها هم فراملی محسوب میشوند .علت این نوع از ازدواجها دو
رماندن فرد مهاجرت کرده از خانواده و فرهنگ خودش است .در حقیقت او
سعی میکند با اختیار همسری از سرزمین مادری در حیطه خانواده گذشته
خودش را زنده نگه دارد.
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 -۶اقلیتهای زبانی و فرهنگی (دینی ،قومی و )...که در دو کشور مختلف
حضور دارند اشتراکات بسیاری دارند ،اما از هم دورند .ازدواج بین افراد این
ً
اقلیتها عموما از نوع ازدواجهای فراملی است .بهعنوانمثال ارامنهای که
در ایراناند با ارامنه کشور ارمنستان اشتراکات بسیاری دارند .ولی در صورت
ازدواج ارامنه ساکن ایران با ارامنه کشور ارمنستان نوع ازدواج فراملی است.
 -۷گاه گروه ،جمعیت و قومی در یک منطقه جغرافیایی بهوسیله مرز بین دو
کشور از هم جدا میشوند .این اقوام با هم اشتراکات فراوان دارند .همزباناند.
همدیناند .خویشاوندند .ازدواجهای خویشاوندی بین آنها نیز بسیار رایج
است ،اما ازدواجهای خویشاوندی آنها به دلیل مرز بین دو کشور و تابعیت
مختلف افراد اینسو و آنسوی مرز ،از نوع ازدواجهای فراملی به شمار میآید.

موانع ازدواجهای فراملی
جه ـ ــا  ۳مــانــع دارن ــد:
جه ـ ــای فراملی چیست؟ بهطورکلی ایــن ازدوا 
امــا مــوانــع ازدوا 
 -۱بحث شهروندی و تابعیت.
یکی از جدیترین مشکالت و موانع در ازدواجهــای فراملی بحث تابعیت
و شهروندی است .برای ممکنشدن ازدواج یکی از زوجین یا هر دو مجبور
میشوند که یا تابعیت خود را تغییر بدهند ،یا دو تابعیتی بشوند ،یا از وضع
تابعیت به وضع مقیم دائم تغییر کنند یا حتی بیتابعیت شوند .مضاف بر
اینکه لغو تابعیت در هیچ کجای دنیا فرآیند آسان نیست و همیشه وقتگیر
و نیازمند مذاکرات طوالنی با مقامات گوناگون است .اما پیچیدهتر از تابعیت
خــود زوجـیــن  ،تابعیت فــرزنــدان حاصل از ایــن نــوع ازدواجهــاســت .قوانین
کشورهای مختلف در این زمینه بسیار متفاوت است .در بعضی کشورها
اصل خون مبنای تابعیت است و در بعضی کشورها اصل خاک .در مواردی
که اصل خون مبنای تابعیت است باز هم قوانین کشورها بسیار متفاوت
عمل میکند .بهعنوانمثال در کشور ایران مبنای خون برای اعطای تابعیت
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به فرزند بستگی دارد به جنسیت فرد تابعه .اگر فرد مرد باشد و به عبارتی پدر
شده باشد ،فرزندش ایرانی میشود .اما اگر فرد زن باشد (مادر فرزند باشد) در
صورت اقامت در ایران فرزندشان تا  ۱۸سالگی بدون تابعیت خواهد بود و بعد
از  ۱۸سالگی میتواند برای تابعیت ایرانی اقدام کند .در کشوری مثل اندونزی
هم شرایط برای فرزندان حاصل از ازدواجهای فراملی بسیار دشوار بود و اجازه
اقامت و تابعیت این فرزند در هالهای از ابهام بود .بعد از سال  ۲۰۰۶و انجام
اصالحات در قانون تابعیت اندونزی فرزندان حاصل از ازدواجهــای فراملی
تا  ۱۸سالگی دو تابعیتی محسوب میشوند و بعد از آن باید یک تابعیت را
برای خودشان برگزینند .این تغییر در قوانین اندونزی با شایع شدن ازدواجهای
فراملی اتفاق افتاد ،اما بههرحال تابعیت زوجین و تابعیت فرزندان حاصله
یکی از بزرگترین موانع ازدواجهای فراملی است.
 -۲موانع فرهنگی.
یادگرفتن نرمهای زندگی به شیوه فردی که در کشوری دیگر و فرهنگی دیگر
بزرگشده ،کنار آمدن با آدابورسوم و خلقوخوها ،ارزشهایی که هر فرهنگ
مدنظر دارد و اغلب بهصورت شفاف مشخص نیست و ...باعث میشود که
کنار آمدن دو فرد از دو ملیت مختلف در رابطه ازدواج دشوار به نظر برسد.
 -۳موانع زبانی.
این موانع از تفاوت لهجههای دو فرد شروع میشود تا تفاوت کامل زبانی دو
ً
فرد .درصورتیکه زوجین از دو زبان کامال متفاوت آمده باشند ازدواجی دشوار
را برای تفاهم و یکسان شدن پیش رو دارند.

ازدواجهای فراملی :چالش سیاستگذاران

ً
جهـ ـ ــای فــرامـلــی در تقریبا تمامی کــشــورهــای جــهــان ب ــرای ســیــاس ـتگــذاران و
ازدوا 
تصمیمگیرندگان کالن به یک چالش تبدیلشده است .آیا باید ازدواجهــای فراملی
را تسهیل کرد یا با وضع قوانین محدودکننده جلوی رشد این ازدواجه ــا را گرفت؟
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سیاستگذارانی که مخالف تسهیل ازدواجهای فراملی هستند دالیل زیر را برای موضع
خود ذکر میکنند:
 افزایش ازدواجهای صوری و دروغین برای کسب تابعیت یا حتی اهدافیشنیع چون قاچاق انسان.
جهــا و این احتمال اینکه فرزندان حاصل از این
 چند فرهنگی بودن ازدوا ازدواجها به ارزشها و آرمانهای کشوری که در آن به دنیا آمده و بزرگشدهاند
وفادار نباشند.
 در مورد افرادی که تابعیت کشور دیگری را کسب کردهاند و بعد به ازدواجبا فردی از سرزمین مادری اقدام کردهاند ،این احتمال وجود دارد که فرزندان
نسلهای بعد هم تمایل داشته باشند که با فردی از سرزمین اجدادیشان
ازدواج کنند .بدین ترتیب نسل افراد بومی در آن کشور با خطر کاهش جمعیت
شدید روبهرو میشود و این تهدیدی امنیتی است.
سیاستگذارانی که موافق تسهیل ازدواجهای فراملی هستند دالیل زیر را برای موضع
خود اعالم میکنند:
 این نوع از ازدواجها آنگونه هم که به نظر میرسند تصادفی نیستند .افرادیکه زمینههای ارزشی و فرهنگی مشابهی دارند ولی از بعد جغرافیایی از هم
دورند به کمک این ازدواجها به هم میرسند .درنتیجه خانوادههای حاصل
از این نوع ازدواجها تفاهم و پویایی بیشتری دارند.
 ازدواجهای فراملی موجب تقویت رابطه بین کشورهای مختلف از طریقتجارت و ارتباطات افراد میشود .وقتی افراد کشورها با هم پیوند خویشاوندی
و دادوستد منظم داشته باشند کمتر به جنگ و اختالف فکر میکنند.
جه ــای فراملی یک رونــد جهانی هستند .نمیتوان در مقابل آنها
 ازدوا ایستادگی کرد .با وضع قوانین سختگیرانه فقط خانوادهها از هم میپاشند
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و بذر اختالف و کینه کاشته میشود .وقتی افــراد همدیگر را میخواهند
مانعتراشی بیفایده است.
دراینبین آمریکا ،کشوری که بیشترین تعداد مهاجران در جهان را میزبان است در
سال  ۲۰۰۵مجموعه قوانین کارگزاری ازدواج بینالمللی[[[ را وضع کرد .این قانون مرجع
تصمیمگیری و بررسی مهاجرتهای ازدواج و ازدواجهای فراملی در آمریکاست و هدف
آن محدود کردن سوءاستفاده از ازدواج برای مهاجرت به آمریکاست.

5. International Marriage Broker Regulation Act
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مادری و ملیت گمشده
سمیه موسوی | خانم خــاوری که میفرستد پـیاش بــرای مصاحبه با من ۱۰ ،دقیقه
بعدش اینجاست .فاطمه[[[ ،زنی که پنجاهوچندساله به نظر میرسد ،با چادری گلدار
روی سر و چشمهایی آبیرنگ .پشت میز کتابخانه مدرسهای که دو سه تا از بچههای
فاطمه هم تویش درسخواندهاند ،روبهروی هم مینشینیم .زود و بیمقدمه سر درد دل
را باز میکند .انگار داستان تکراری چند سال در گلو ماندهای دارد که دوست دارد
برای هر گوشی که مایل به شنیدنش باشد ،تعریف کند.
داستان فاطمه این است؛ مادری که به فرزندش جان میدهد ،دستش را میگیرد و
قدمبهقدم راهش میبرد ،بزرگش میکند و آبونانش میدهد ،اما نمیتواند هویتش را
در سرزمینی که او را به دنیا آورده و بزرگ کرده ،به او هدیه دهد.
این داستان سالهاست بیسروصدا گریبان زنان ایرانی بسیاری را گرفته ،اما تنها پس
از مرگ مریم میرزاخانی ریاضیدان نگاه جامعه به سویش معطوف شد .فرزند او که
حاصل ازدواج او با مردی غیر ایرانی است ،چرا نباید تابعیت و هویت ایرانی داشته
باشد؟ بحثها و جنجالها و چالشهای بسیاری دربــاره ایــن موضوع درگرفت.
 .1به دلیل مالحظات ،نام به کار گرفتهشده واقعی نیست.
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چالشهایی عمیق که فاطمه در گوشهای از جنوبشرقیترین روستاهای حاشیه
تهران محمودآباد ،سالهاست که بیخبر از فضای رسانهای مربوط به حقوق زنان ،با
آنها دستبهگریبان است.
جکــرده است .برای
فاطمه زنی ایرانی است که سال  ۶۰با همسر افغانستانیاش ازدوا 
سه تا از فرزندانش که قبل از سال  ۶۷به دنیا آمدهاند ،از همان بدو تولد شناسنامه
گرفته ،فرزندانی که ازدواجکرده و در شرایط مالی و کاری قابل قبولی به سر میبرند ،اما
از سال  ۶۸به بعد دیگر روند صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج
زنان ایرانی با اتباع خارجی متوقفشده .دو دختر و پنج فرزند پسر او که بعدازاین سال
به دنیا آمدهاند ،فاقد شناسنامهاند .طبق قانون آنها باید منتظر میماندند تا به سن ۱۸
سالگی رسیده و بعد برای گرفتن شناسنامه اقدام کنند.
فاطمه سالهاست که دارد برای گرفتن شناسنامه پسرهایش تکوتنها از این اداره به
آن دادگاه میرود و میجنگد .حاال به گفته خودش همه مراحل را طی کرده و فقط
مانده تا خودش و چهار پسر باالی  ۱۸سالش برای احراز هویت و نسبتشان آزمایش
 DNAبدهند ،آزمایشی که برای هرکدامشان پانصد هزار تومان آب میخورد و دغدغه
این روزهای فاطمه جور کردن این مبلغ پول است.
صاحبکار پسرش که پنج سال است پیش او کار میکند ،این مبلغ را به او وام
نمیدهد ،چون دادن وام به کسی که فاقد مدارک هویتی است ،ریسک بزرگی است.
حــاال او و پسرهایش دارن ــد از حقوق بخورونمیر ماهی هفتصد هــزار تــومــان کنار
میگذارند تا بتوانند هزینه آزمایشهایشان را بدهند و بعد صاحب شناسنامه بشوند.
از دخترهای فاطمه میپرسم .میگوید که با خــواهــرزادههــای افغانستانی شوهرش
جکــردهانــد و ساکن هرات شده و شناسنامه افغانستانی گرفتهاند .فاطمه تمام
ازدوا 
هموغمش را گذاشته روی شناسنامه و اوراق هویت پسرها .صحبت زیادی از دخترها
نمیکند.
دخترها تن دادهاند به قوانین و هویت پدر و شوهرهایشان را پذیرفتهاند .البته گهگاه
تلفنی به مادرشان از ترسهایشان در افغانستان میگویند .از اینکه وحشت دارند
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بچههایشان را از خانه بیرون بفرستند و کسی به هوای وضع مالی خوب شوهرهایشان،
آنها را بدزدد و پول بخواهد .شوهرهایشان روی ماشینهای ترانزیت کار میکنند و
مدام بین ایران و افغانستان در سفر هستند .پسرهای فاطمه که از  ۱۴تا  ۲۶سال سن
دارند ،اما هویت ایرانی را از مادر طلب میکنند ،هویتی که از ابتدای زندگی از آنها
دریغ شده است.
آنها در طی سالهای زندگیشان با مشکالت ناشی از بیشناسنامهبودن دستوپنجه
نرم کردهاند ،غیر از دو تا از بچهها که در خانه کودک محمودآباد تحصیالت ابتدایی
را گذراندهاند ،بقیه نتوانستهاند دوران ابتدایی را تمام کنند .مدتی مدرسهرفتهاند و
بعد هم به خاطر نداشتن مدارک هویتی و اقامتی اخراج شدهاند .آن سالهایی هم که
درسخواندهاند ،مدرکی به بچهها داده نشده است.
حاال به قول فاطمه ،کمی خواندن و نوشتن میدانند و حسابوکتاب .مسافرت هم
نمیتوانند بروند ،حتی برای دادن آزمایش  DNAدر شهر زابل که خواهرزادههای پدرشان
آنجا هستند و میگویند هزینههای آزمایش ارزانتر درمیآید .فاطمه میگوید؛ میترسند
بروند و بین راه توی پاسگاه پلیس بگیرندشان و رد مرزشان کنند .بچهها بیمه درمانی
ندارند و حقوقشان نیز نسبت به همکارانشان پایینتر است.
امنیت شغلی هم برای پسرهای فاطمه که مثل پدرشان در کار ریختهگری هستند،
مفهومی تعریفنشده است .به دلیل اینکه هر آن ممکن است مأمور بیمه سر برسد
و کارفرما را به دلیل استفاده از کارگر بدون مدارک هویتی جریمههای سنگین بکند.
پسرها نمیتوانند چیزی هم به نام خودشان داشته باشند ،هر چیزی را که با زحمت
زیاد و جمعکردن حقوقشان به دست میآورند ،باید به نام مادرشان کنند ،برای قانون
مالکیت آنها موجودیت خارجی ندارند.
فاطمه م ــدارک مــر بــوط بــه عقد شرعی خــودش و شــوهــرش را دارد و گــواهــی والدت
فرزندانش را .اما در آن سالها به دلیل گفته خودش اهمال همسر و پاس دادنهای
قانونی مسئوالن نتوانسته ازدواجــش را بهصورت رسمی به ثبت برساند و شناسنامه
برای بچهها بگیرد .حاال باید با آزمایش  DNAاثبات کند پسرها فرزند خود او هستند.
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میپرسم به نظرت چرا اینقدر سختگیری در این زمینه اتفاق میافتد؟ میگوید:
یه ــا رفتن ــد شناس ــنامه گرفتنـــد و بعـــد شناســـنامه را بـــه افـــراد دیگـــر
«خیل 
فروختن ــد .وقت ــی رفته ب ــودم پلیس امنیت ،یک خانمی همســـن مـــن آمده بود
و میگفت میخواهد برای بچه ســـه چهارســـالهاش شناســـنامه بگیـــرد .مأمور
ب ــه او میگف ــت؛ آخر ش ــما که ب ــه ســـنت نمیخورد بچـــهای به ایـــن کوچکی
داش ــته باش ــی .خالصه اینجور افراد باعث میشـــوند ما هم کـــه میخواهیم
صادقانه برای بچههایمان شناس ــنامه بگیریم و مشـــکالتمان حل بشـــود ،این
وس ــط قربانی بشویم».
دامادهای فاطمه اصرار دارند که پسرها بیایند افغانستان و تابعیت افغانستانی بگیرند.
پسرها اما دلشان در ایران است ،حتی اگر با گرفتن شناسنامه و هویت ایرانی ناچار به
سربازی رفتن بشوند .میگویند که نمیخواهند قصههای خودشان برای فرزندانشان
هم تکرار شود .اگر شناسنامه افغانستانی بگیرند و روزی در سرزمین مــادری دل به
دختری ایرانی ببندند ،داستان بیفرجام و بیهویتی در نسلشان امتداد خواهد یافت.
پسر بیستساله فاطمه تصمیم گرفته که اگر نتواند تا سال دیگر شناسنامه بگیرد ،ایران
ً
را به مقصد یک کشور اروپایی مثال آلمان یا سوئد ترک کند .کشورهایی که بیشترین
تسهیالت را بــرای پناهندهها در میان کشورهای اروپایی فراهم کــرده و نقطه امید
بسیاری از افغانستانیهای مقیم ایران شدهاند.
ترس بزرگ فاطمه و انگیزه بیشترین تالشهایش نگهداشتن پسرها در ایــران است.
میگوید نمیخواهد که رابطهاش با بچههایش تنها محدود به هفتهای یکی دو بار
تماس تلفنی بشود ،بچههایی را که با جنگندگی ،دستتنها و بدون هویت در سرزمین
مادر یشان به سامان رسانده است .از ازدواج پسرهایش هم میگوید که برایشان بدل
به آرزویی ممنوعه شده .پسرها فکر خواستگاری و ازدواج را از سرشان به در کردهاند.
هیچکس بدون شناسنامه به آنها زن نمیدهد.
موقع خداحافظی کوتاه و مختصر از ماجرای عالقه یکی از پسرهایش به دختری
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میگوید و نامزدیای که به خاطر بیشناسنامهبودن پسر به هم میخورد.
«طــاهــره خ ــاوری» کــه ح ــدود  ۱۰ســال اســت در انجمن دوس ــت ــداران ک ــودک پویش،
مسئولیتهای مختلفی را در مدرسه این انجمن که همان خانه کودک محمودآباد
است ،به عهده دارد و مستقیم با آموزش کودکان و خانوادههای مهاجر درگیر است،
میگوید آزمایش  DNAآخرین مرحله نیست .بعدازاین باید بروند افغانستان و مراحل
دیگری را آنجا طی کنند .به گفته او ،فرآیند گرفتن شناسنامه ،فرآیندی طوالنی است
که گاه چند سال طول میکشد و حل نمیشود .خانم خاوری میگوید:
کج ــور بیهویت ــی به ســـر میبرنـــد .نـــه ایرانی هســـتند نه
«ای ــن بچ هه ــا در ی 
افغانس ــتانی .ازلح ــاظ خدمات هم نه دولـــت ایران به آنهـــا خدمات میدهد
ن ــه دول ــت افغانس ــتان .توی خان ــه کودک هـــم شرایطشـــان با بقیـــه بچههای
مهاجر متفاوت اس ــت .میگویند؛ ایرانی هســـتیم و بعد همکالســـیها از آنها
میپرس ــند ک ــه چرا پس مدرس ــه دولتـــی راهتـــان نمیدهند؟»
فاطمه موقع خداحافظی نگاهی امیدوارانه به من و گوشی من که صدایش را ضبط
کــرده ،مـیانــدازد .او از کسی گالیهای نــدارد و تنها خواستهاش از مسئوالن تسهیل
روندهای قانونی و کمتر کردن هزینههای آنها برای او و پسرهاست.
فاطمه از دغدغههای زنانه امروزی چیز زیادی نشنیده ،از امکان برابری حقوق زن و مرد
در اعطای تابعیتشان به فرزندان ،دخترهایش نیز که امکان تحصیل و آموزش را در
سرزمین مادری نداشتهاند ،بهاحتمالزیاد با این مباحث بیگانهاند .او و دخترهایش
تنها نگرانیشان مادری برای فرزندانشان است و بهتر کردن شرایط آنها و برای این
دغدغه هرچه را که در تــوان دارنــد ،به کار میگیرند .آنهــا مــادران خستگیناپذیر و
صبوری هستند که شاید شرمنده از ناتوانیشان در دادن هویت ملی به پسرهایشان در
قامت آنها به دنبال هویت گمشده خودشان میگردند.

 |128دیاران در آین هی مطبوعات

بررسی آثار و تبعات

ازدواجهای فراملی در ایران
محسن شهرابی فراهانی | ایران بهعنوان کشوری که در طول تاریخ همواره محل همزیستی
اقوام گوناگون بوده ،ازدواجهای فراملی را تجربه کرده است .در روزگار معاصر نیز ،ایرانیان
بسیاری به ازدواجهای فراملی اقدام کردهاند .چه مرد و چه زن.
بهعنوانمثال همسر آقای گریبکر ،اقتصاددان بزرگ آمریکایی که برنده جایزهی نوبل
اقتصاد هم شد ،خانم گیتی نشاط یک ایرانی بود .یا خانم مریم میرزاخانی اسطوره
ریاضیات ایــران ،همسری خارجی داشــت که تابعیت فرزندشان نیز در ایــران بسیار
بحثبرانگیز شد و ضعفهای قوانین موجود در ایران را بهوضوح هرچهتمامتر برمال
کرد .عالوه بر اینها ،در داخل ایران هم ازدواجهای فراملی بسیاری اتفاق افتاده است و
اتفاق میافتد.
حضور مهاجران در ایران که حدود  ۳درصد جمعیت ساکن در ایران را شکل میدهند،
باعث شکلگیری ازدواجهای فراملی فراوانی شده است .شکل عمده این ازدواجها بین
زن ایرانی و مردان افغانستانی و عراقی است .ازدواجهای فراملی در ایران آثار و تبعات
مختلفی داشته است .در خطههای شرقی کشور ،این نوع از ازدواجهــا رواج بیشتری
دارد .تفاهم اقتصادی و فرهنگی موجود در این ازدواجها باعث موفقیت بیشتر این نوع
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از ازدواجها شده است.
یکی از اصلیترین مشکالت تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواجهاست .فرزندانی
که باوجود ایرانیبودن مادر و تولد در کشور ایران تضمینی برای اعطای تابعیت ایرانی
به آنها وجود ندارد و بیهویت و بیتابعیت بزرگ میشوند و بیتابعیت میمانند .در
برخی موارد مردان غیر ایرانی فقط به انگیزه اخذ مجوز اقامت در ایران با زنان ایرانی ازدواج
کردند و بعد از ازدواج و حتی صاحب فرزند شدن زن ایرانی را رها کرده و به کشور خود
بازگشتند .بیسرپرستشدن زن ایرانی به خاطر ازدواجی که شرعی بوده ولی بهصورت
قانونی ثبتنشده و فرزندان بیتابعیت حاصله یکی از مشکالت است .در مواردی زن
ایرانی به خاطر حفظ خانواده مجبور به مهاجرت به کشور افغانستان و عراق میشود .در
مواردی هم به علت اینکه مردان غیر ایرانی به دلیل مهاجرت غیرقانونیشان حق ثبت
دارایی را نداشتهاند ،تمام اموال و دارایی خود را به نام همسر ایرانیشان ثبت کردهاند و
زن ایرانی از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با باال کشیدن تمام این اموال همسرش را
هم رد مرز کرده است.
اما بزرگترین مشکلی که درباره ازدواجهای فراملی در کشور ایران وجود دارد ،برخالف
سایر کشورهای جهان بحث زبان و فرهنگ زوجین نیست .ایرانیان و افغانستانیها
جهــای فراملی در ایران را تشکیل دادهانــد) از منظر زبانی و فرهنگی
(که اکثریت ازدوا 
اشتراکات بسیار فراوانی دارند .هر دو به فارسی سخن میگویند و دین یکسانی دارند.
عموم این ازدواجها نیز موفق هستند.
بزرگترین مشکل قوانین موجود در کشور ایــران اســت .قوانین تابعیتی کشور ایــران،
مشکالت هویتی فراوانی را برای فرزندان حاصل از این نوع ازدواجها در ایران به وجود
آورده است .بنا بر آمار موجود بین ۳۰۰,۰۰۰تا  ۱,۰۰۰,۰۰۰کودک حاصل ازدواجهای فراملی
در ایران هستند که بدون تابعیت بزرگ میشوند و این مشکلی است که حاال در آستانه
تبدیل به یک بحران ملی قرارگرفته است.
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شماره نهم

پیش به سوی تدوین سیاستهای مهاجرتی در ایران

ورود مهاجرت به کارتابل حکمرانان
نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در ایران .کنفرانسی که با حمایت ارکان
مختلف دولتی در روزهای  ۱۳و  ۱۴دیماه  ۱۳۹۶در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،صداوسیمای جمهوری اسالمی ایــران ،وزارتخانههای
ورزش و جوانان ،آمــوزشو پــرورش نیرو ،امور خارجه و کار ،رفاه و تأمین اجتماعی ،معاونت
علمی ریاست جمهوری ،مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،پژوهشکده مطالعات
فناوری ،مرکز پژوهشهای مجلس ،دانشگاه آزاد اسالمی و ...از حامیان برگزاری این کنفرانس
بودند .کنفرانسی که هدف نهاییاش بهبود ضعف دانش سیاستگذاری در بدنه مدیریتی
و حاکمیتی کشور بود .آموزش عالی ،اشتغال و کارآفرینی  ،انرژی ،آموزشوپرورش ،رسانهها
و فــاوا ،علم و فـنــاوری ،صنعت و بازرگانی ،آب و کـشــاورزی ،بهداشت و سالمت ،رفــاه و
تأمین اجتماعی  ،نظام پولی و بانکی ،ورزش ،محیطزیست ،فرهنگ ،نظریه و ساختارهای
سیاستگذاری از محورهای این همایش بودند که در طول دو روز برگزاری همایش در پنلهای
تخصصی به آنها پرداخته شد .در کنار همه این محورها ،جمعیت و مهاجرت نیز بهعنوان
یکی از موضوعات مهم در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری موردتوجه قرارگرفته بود .موضوعی
که در طول چهار دهه گذشته ،کشور ایران همواره با آن روبهرو بوده ،ولی هیچگاه بهطور علمی
و منسجم و با سیاست به آن نگریسته نشده بود و برای نخستین بار بود که موضوع مهاجرت و
مهاجران در همایشی در سطح سیاستهای کالن کشور موردبررسی قرار میگرفت.
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مراسم افتتاحیه با سخنرانی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
علی عسگری رئیس صداوسیما و فتوحی و سهرابپور از اساتید دانشگاه صنعتی
شریف برگزار شد و بعد از مراسم افتتاحیه پنلهای تخصصی همایش شروع شدند.
سالن شیخ مفید مرکز همایشهای صداوسیما میزبان پنل جمعیت و مهاجرت بود.
پنل در دو نشست  ۱.۵ساعته برگزار شد .اجرای هر دو نشست با عباسیشوازی ،رئیس
موسسه مطالعات جمعیتی وزارت علوم بود .پنل نخست درباره مهاجرت «از» ایران بود
و پنل دوم درباره مهاجرت «به» ایران.

مسائل و سیاستهای مهاجران خارجی در ایران
یکی از جذابترین موضوعات مطرحشده در نشست نخست پنل مهاجرت این بحث
بود که در جهان امروز تمام کشورهای جهان تجربه پدیده مهاجرت را دارند و نکته این
است که هیچ کشوری فقط جریان ورود یا خروج مهاجران را ندارد ،بلکه تمامی کشورها
با هر دو خــروج و ورود مهاجران روب ـهرو هستند .اگر از کشور ایــران عــدهای مهاجرت
میکنند و میروند ،از آنسو عده دیگری هم هستند که آمدهاند یا در حال آمدن هستند.
موضوع نشست دوم پنل مهاجرت در بــاره جریانهای ورودی مهاجران به ایــران بود.
اعضای پنل طیف متنوعی از دیدگاهها پیرامون این موضوع را شکل داده بودند:
عباسیشوازی ،رئیس موسسه مطالعات جمعیت وزارت علوم و غالمعلی فرجادی،
معاون آموزشی موسسه عالی آمــوزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی وزنه علمی و
پژوهشی اعضای پنل را تشکیل داده بودند .از طرف دیگر هم محمد جالل به نمایندگی
از مرکز همکار یهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری و جناب علی اقبالی مدیرکل
اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون ،کار و رفاه وزنه اجرایی و تجربی اعضای پنل را
تشکیل داده بودند .قــرار بود احمد محمدیفر ،مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت
کشور هم در این پنل شرکت کند  ،اما متأسفانه تا آخر جلسه خبری از ایشان نشد.
جای خالی مستقیمترین مقام مسئول در مورد مهاجران خارجی در ایران در پنل بشدت
احساس میشد.
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وضعیت ادغام اجتماعی -جمعیتی مهاجران افغانستانی در ایران
قبل از اینکه اعضای پنل شــروع به بحث و گفتوگو کنند ،رســول صادقی استاد
دانشگاه تهران به ارائه پژوهش مشترک با عباسیشوازی در مورد نسل اول و دوم مهاجران
افغانستانی در ایران و ادغام اجتماعی -جمعیتی آنان پرداخت و گفت:
«مهاجرت افغانس ــتانیها یکی از بزرگترین جابهجاییهـــا و حرکات مهاجرتی
تاریخ جهان مدرن است .حدود یکسوم جمعیت افغانستان (بیش از  ۷میلیون
نفر) کش ــور خودش ــان را ترک و به  ۷۲کشـــور جهان مهاجرت کردند .در این میان
ایران و پاکس ــتان میزب ــان  ۹۶درصد از این مهاجران بودنـــد .اوج پذیرش مهاجران
افغانستانی در ایران در دهه  ۷۰بود .در آن دهه ایران  ۳میلیون پناهنده افغانستانی
را پذیرفت ــه بود و ح ــدود یکمیلیون پناهنده عراقـــی را هم اســـکان داده بود .ایران
در آن زم ــان ب ــا  ۴میلی ــون پناهنده میزبـــان یکچهـــارم از پناهندگان جهـــان بود.
ام ــروز تجرب ــه م ــا از مهاجران بـ ـهکل تجربهای متفاوت از گذشـــته اســـت .نســـل
دوم مهاج ــران ب ــه جامعه ایران وارد ش ــدهاند ،نســـلی که تفاوتهای بســـیاری با
نس ــل اول مهاجران در ای ــران دارند .وضعیت مهاجران در چهار دهه گذشـــته چه

ظهور و اهمیت نسل دوم مهاجران در ساختار جمعیتی مهاجران افغانستانی
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تغیی ــری ک ــرده؟ چه تحوالت ــی در این جمعیـــت رخ داده؟ آیا دید مـــا باید به آنها
تغیی ــر کند؟ تفاوتهای بین نس ــلی آنها چیســـت؟
طب ــق سرش ــمار یهای س ــالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۵و دو پیمایـــش آماری ســـالهای
 ۱۳۹۰و  ۱۳۹۴ح ــدود  ۶۰درص ــد از مهاجران حاضر در ایران کســـانی هســـتند که
در ای ــران متولدش ــدهاند .به عبارتی اگر بر اســـاس تعریف معمول مهاجر را کســـی
تعر ی ــف کنیم ک ــه در محلی بهغیـــراز محل تولد خـــودش زندگی میکنـــد ،اینان
مهاجر بهحس ــاب نمیآین ــد .اما طبق قوانیـــن اقامت و تابعیت ایران ،این نســـل
متولد کش ــور ای ــران باز هم خارجی بهحســـاب میآیند .نســـلی کـــه تفاوتهای
عمدهای با نس ــل پیش از خ ــود دارند.
نس ــل دوم ازنظر آموزش و تحصیالت نسبت به نســـل اول بهکل متفاوت و از این
منظر به ایرانیان بسیار نزدیک شدهاند .پیشرفت تحصیلی زنان و دختران مهاجر
بیش از  ۷۳درصد بوده اس ــت .ســـطح باروری نسل دوم مهاجران افغانستانی در
ایران نس ــبت به نس ــل اول کاهشیافته و آنهم به ایرانیان نزدیک شـــده اســـت.
ام ــا درزمینهی اش ــتغال بین نس ــل اول و دوم تفـــاوت چندانی وجود ندارد .نســـل

تغییرات حجم و اندازه جمعیت مهاجران افغانستانی در چهار دهه اخیر در ایران
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دوم س ــواد دارند ،تحصیالت باالتری را کســـب کردهاند ،اما ازنظر اشتغال باز هم
در مش ــاغل سطح پایین کش ــور مشغول به کار میشـــوند .مهمترین مشکلی که
وجود دارد درزمینهی ادغام نس ــل دوم مهاجران افغانســـتانی است .اکثر نسل دوم
مهاجران افغانس ــتانی در ایران متولدشـــدهاند ،اما به دلیل قوانیـــن تابعیت ایران،
یش ــوند .خیلی از آنها به عمر خود کشـــور افغانستان
افغانس ــتانی محس ــوب م 
را ندیدهان ــد .وقت ــی ه ــم به کش ــور خودشـــان برمیگردنـــد ،در آنجـــا موردپذیرش
جامع ــه افغانس ــتانی ق ــرار نمیگیرن ــد و با الفـــاظ تحقیـــری مثل ایرانیـــگک مورد
خط ــاب میگیرند .لهج ــه ایرانی آ نهـــا در حرف زدن در کشـــور افغانســـتان مورد
تمس ــخر ق ــرار میگی ــرد ،بنابراین نه در کشـــور افغانســـتان ادغام میشـــوند و نه در
کش ــور ایران و این در س ــطح فردی و شـــخصیتی بحرانهایی را برای آنان به وجود
آورده اس ــت .در پیمایش آماری س ــال  ۱۳۹۴حدود  ۶۴.۷درصـــد از مهاجران ۱۸
تا  ۴۴س ــاله افغانس ــتانی حاضر در ایران قصد داشتند به کشـــور دیگری به غیر از
ایران مهاج ــرت مجدد کنند».

تأثیر مهاجران بر بازار کار منفی نیست
غالمعلی فرجادی ،دانشیار و معاون آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی به بحث اشتغال مهاجران در بازار کار ایران پرداخت و گفت:
«اش ــتغال کارگ ــران خارج ــی در ایران بر اشـــتغال نیـــروی کار ایرانی تأثیـــری ندارد.
ب ــرای تأیی ــد ای ــن گ ــزاره رجوع ب ــه چند ویژگـــی بـــازار کار ایـــران کفایـــت میکند:
 ۷۰درص ــد بیکاران ایران  ۱۵تا  ۲۹س ــالهاند .بیکاری زنان بیشـــتر اســـت و جنس
بی ــکاری در ای ــران بیکاری تحصیلکردههاســـت .دیپلمههـــا و فارغالتحصیالن
دانش ــگاهی بیکاران ایران هس ــتند .افراد کمســـواد و بیســـواد بهندرت بیکارند.
ن ــرخ بیکاری ما در اس ــتانهای مختلـــف تفـــاوت باالیـــی دارد ۱۱ .درصد تفاوت
ن ــرخ بی ــکاری بین اس ــتانهای کش ــور ایـــران وجـــود دارد .از طرف دیگـــر ،بیش از
دوس ــوم افغانس ــتانیهای مش ــغول به کار در ایران کمسواد و بیســـوادند .کارگران
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ً
افغانس ــتانی عموم ــا غیرماه ــر و کـــم مهـــارت هســـتند و نکته جالب این اســـت
ک ــه اقامت مهاجران افغانس ــتانی در اســـتانهایی اســـت که نرخ بیـــکاری پایین
ً
اس ــت .دقیقا م ــا در اس ــتانهایی با نرخهای بیکاری سرســـامآور روبهرو هســـتیم
که مهاجران افغانس ــتانی در آن اســـتانها حضـــور ندارند.
م ــا ی ــک ویژگی ض ــد خارجی در خودمـــان داریم که ریشـــه بســـیاری از رفتارهای
ناشایســـت ما در قبال مهاجران در ایران اســـت .ایرانیان همان رفتاری را که ســـایر
ملتها در کش ــور خودش ــان ب ــا آنان دارند نســـبت به مهاجران خـــود ندارند».

فرصتهای مهاجران برای کشور ما و نگرشهای غلط موجود نسبت به آنان
محمد جالل به نمایندگی از مرکز همکار یهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری
دیگر عضو پنل مهاجرت کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بود .حرفهای
جالل دو محور کلی داشت؛ نخست مهاجران برای ایران بیش از هزینه ،فرصتاند،
فرصتهایی که تابهحال به آنها زیاد پرداخته نشده است و دوم نگرشهای غلط
نسبت به مهاجران در ایران باید اصالح شود:
«وج ــه فرصت ــی مهاج ــران حاض ــر در ایران چیســـت؟ مـــا تابهحال بـــه مهاجران
بهعن ــوان اب ــزار حض ــور در عرصه بینالمللـــی نگاه نکردهایـــم .طبق آمارهـــا ازنظر
مهاجرپذی ــری ایران رتبه  ۲۲جه ــان را دارد ،بنابراین ما رتبه یـــک مهاجرپذیری در
جهان نیس ــتیم .وضع متعادلی هم داریم .حـــدود یک درصد از جمعیت جهان
در ای ــران زندگی میکنند و یک درصد از جمعیـــت مهاجران جهان هم به همین
طریق در ایران هس ــتند .البته از بین  ۱۰کشـــور مهاجر فرســـت اول دنیا پنجتایشان
در حوزه همس ــایگی ما هس ــتند :هند ،افغانســـتان ،سوریه ،پاکســـتان و روسیه.
ظرفی ــت مهاجران در کش ــورها در دو کالس مهاجران ماهـــر و مهاجران کم مهارت
قابل اندازهگیری اس ــت .مهاجران ماهر در هر دو کشـــور مبدأ و مقصد تأثیرگذارند.
طبق آخرین آمار س ــه نفر از کابینه ســـابق افغانســـتان تحصیلکرده ایران هستند
و این ذهنیت خوب نس ــبت به ایران میتواند در روابط دو کشـــور مثبت باشـــد.
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در ب ــاب تأثی ــر تحصی ــل نخب ــگان افغانســـتانی در ایـــران شـــاید ذکر یـــک تجربه
روش ــنگر باش ــد .ســـؤالی که در ایران وجود دارد این اســـت که چرا ایرانیان دوست
دارند صنایع با فناوری باال را از کش ــورهای غربی خریداری کنند؟ بخشـــی از این
میل ب ــه این برمیگردد ک ــه تعداد زیادی از اســـاتید ما در غـــرب تحصیلکردهاند.
در م ــورد تحصیلکرد هه ــای افغانس ــتانی در ایـــران همچنیـــن تأثیـــری را خواهیم
داشت.
نخبگان افغانس ــتانی با تحصیل در دانشـــگاههای ایران فرصت حضور ایران در
کش ــور خودش ــان را فراهم میکنند .افغانستان دروازه ما به آســـیای مرکزی WTO
اس ــت .نیروهای س ــاده و بدون مهارتشان هم زنجیرههای اشـــتغال را برای ایرانیان
تکمیل میکنند و حضورش ــان فایده است.
ام ــا انگارههای نادرس ــت موج ــود در مـــورد مهاجران افغانســـتانی :ایـــن انگاره که
افغانس ــتانیها ش ــغلهای م ــا را ناب ــود میکننـــد .درحالیکـــه همانطـــور کـــه در
ً
ای ــن جلس ــه عنوان ش ــد اش ــتغال مهاجـــران در ایـــران اصـــا جایگزین اشـــتغال
ایرانیان نیس ــت .مهاجران باعث تکمیل حلقههای اشـــتغال ایرانیان میشوند.
خشـ ـتزنی ،میوهچینی ،چوپان ــی و گلهداری اگر صورت نگیرند ،اشـــتغالهای
ً
مرحل ــه بع ــد از آ نه ــا اص ــا ش ــکل نمیگیرد .من به شـــما قـــول میدهـــم که اگر
ً
بخواهی ــم جمعیت زیادی از افغانها را از کشـــور بیـــرون کنیم ،مطمئنا جماعت
ز ی ــادی از فع ــاالن اقتصادی کش ــور م ــا معترض این کار میشـــوند.
انگاره نادرس ــت بعدی نرخ جرم و جنایت افغانستانیهاســـت .از جهتی مبنای
علم ــی دارد .محرومیت اجتماع ــی مهاجران در ایران همچـــون خدمات بانکی،
بیمـ ـهای ،غذای ــی ،تحصیل ــی ،محرومیتهـــای اجتماعـــی و ...فرضیـــه ایجاد
ج ــرم را ز ی ــاد میکن ــد .با هم ــه این فرضیات بـــاز هم نـــرخ جرم ایرانیها نســـبت
تش ــان ح ــدود ۱.۵براب ــر نرخ جرم افغانها نســـبت به جمعیتشـــان
به جمعی 
است.
بح ــث تهدیدات امنیت ــی و این انگاره که مهاجـــران حاضر در ایـــران برای ما یک
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خط ــر امنیتیان ــد ،پس نباید ب ــه آنان حقوق شـــهروندی بدهیم .عرض درســـتی
اس ــت .حضور اتباع خارجی ریســـک دارد ،اما اشـــتباهترین رویکرد این است که
چون ما مس ــئله را خودمان حل نکردهایم ،افغانســـتانیها را از همه حقوق محروم
کنی ــم .از خدم ــات هوی ــت بگیرید تـــا گواهینامـــه و خدمات حقوقـــی و بانکی.
یعنی خودمان پافش ــاری میکنی ــم بر بیآدرسشـــدن مهاجران .بیآدرسشـــدن
یعن ــی قابلردیابی نبودن و وقتی چیـــزی قابلردیابی نباشـــد ،موضوعیت ایجاد
یش ــود .از طرف دیگر ،خود مهاجران هم بســـیار میل دارند که
ناامن ــی پررنگتر م 
تش ــان معلوم و مشخص باشد.
آدرسدار ش ــوند و هوی 
بح ــث دیگ ــری ک ــه وج ــود دارد ،بحـــث تابعیـــت کـــودکان مـــادر ایرانـــی و پـــدر
افغانس ــتانی اس ــت که طب ــق برآوردها حـــدود  ۵۰۰هـــزار فرزند پدر افغانســـتانی و
م ــادر ایرانی دارن ــد و این جمعیت عظیم تعیین تکلیف نمیشـــوند .درحالیکه
در بنده ــای قان ــون تابعی ــت ما م ــواردی وجـــود دارد که بتـــوان بر اســـاس آنها این
جمعی ــت عظی ــم را از حال ــت بالتکلیفی خـــارج کرد.
بن ــدی وج ــود دارد ک ــه میگوی ــد فرزند متولدشـــده از پـــدر یا مـــادر ایرانـــی در ایران
تابعی ــت ایران ــی میگی ــرد .اما در مـــورد مـــادران ایرانی این بنـــد اجرا نمیشـــود .در
حق ــوق مدنی تفس ــیر بای ــد موس ــع باشـــد .بهراحتـــی از قوانین تابعیتـــی میتوان
اس ــتنباط کرد ک ــه فرزند یک مادر ایرانی تابعیت ایرانی داشـــته باشـــد ،ولی چون
ً
اص ــرار داریم که صراحتا ذکر ش ــود ،ایـــن پدیده اعطای تابعیت با ســـختیهایی
مواج ــه اس ــت و فراگی ــر نیس ــت .انشـــاءاهلل دســـتاندرکاران ایـــن موضـــوع آن را
حلوفص ــل کنند».

چرا مشاغل برای مهاجران دستهبندی شد؟
اقبالی ،مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ،رفاه و تعاون اجتماعی مسئول
مستقیم ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در ایــران بــود .کسی که چند دهه سابقه
مدیریت ساماندهی اشتغال آنان را بر عهده داشت و در صحبتهای خودش هم از
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تجربههایش گفت:
«موضوع اش ــتغال اتباع افغانس ــتانی در ایران مربوط به دهههای  ۶۰و  ۷۰نیست.
اش ــتغال اتباع افغانس ــتانی در ایران از ســـال  ۱۳۵۴شـــروع شـــد .در دهه  ۶۰نیروی
کار و دس ــتگاههای دولت ــی ای ــران درگیـــر جنگ بودنـــد ۵۰۰ .تا  ۶۰۰هـــزار نیروی کار
ایران ــی درگی ــر جنگ بودند ،ب ــه همین خاطر مهاجران افغانســـتانی وارد مشـــاغل
یش ــان بهقدری پیشـــرفت کردند که اوستاکار شدند و
ایرانی ش ــدند و بعضیها 
س ــاعتی دستمزد میگرفتند ،برخی هم سرمایهدار شـــدند .از قید بیمه و مالیات
هم آزاد بودند.
در دهه  ۷۰بحث مهاجریان غیرمجاز اضافه شـــد .اینها مانند مهاجران در ســـایر
کش ــورهای دنی ــا نبودند ک ــه بهتدریج وارد شـــوند و بشـــود مدیریتشـــان کرد .به
ناگه ــان ای ــران با تعداد زیادی از آنان مواجه شـــد .خـــود بنده در دهـــه  ۶۰و در دوره
جنگ در س ــاختمان س ــپاه مریوان یک روز صبح بیدار شدم و دیدم یکمیلیون
عراق ــی به ش ــهر پن ــاه آوردهاند ،طوری که پشـــتبام ســـاختمان ســـپاه هـــم پر بود
از جمعی ــت عراقی ــان پناهن ــده .حضـــور افغانســـتانیها هـــم تدریجـــی نبود که
بش ــود برنامهر ی ــزی ک ــرد ،.به ناگهان آمدنـــد و ما چارهای جز اســـکان ســـریع آنها
نداشتیم.
چرا اش ــتغال مهاجران مش ــخص و دستهبندیشـــده اســـت؟ حقیقتی که وجود
دارد این اس ــت که بیش ــترین درصد اتباع افغانســـتانی مجاز و غیرمجاز حاضر در
یس ــوادند .طبق م ــواد  ۱۸ ،۱۷و  ۱۹کنوانســـیون  ۱۹۵۱ســـازمان
مس ــواد و ب 
ای ــران ک 
مل ــل ک ــه ای ــران آن را پذیرفت ــه ،بای ــد کشـــور پناهندهپذیـــر همـــان مشـــاغلی را در
اختی ــار پناهندگان بگذارد که در اختیار ســـایر اتباع خارجی میگـــذارد .ما همان
مش ــاغلی را برای افغانس ــتانیها تعر یـــف کردیم که برای کارگران ســـایر کشـــورها
همچ ــون کارگران پاکس ــتانی تعریف کردهایم .بله .پزشـــک و فرهنگی پناهنده را
از ذی ــل م ــاده  ۱۲۲قان ــون کار خارج کردیم و ذیل مـــاده  ۱۲۱قانون کار بـــه آنان اجازه
کار دادی ــم .بدن ــه دول ــت و اف ــکار عمومـــی ایرانیـــان ضدخارجی نیســـت .اتباع
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افغانس ــتانی تا پس خانههای م ــا هم حضور دارند .بله ،ممکن اســـت در صف
ن ــان و اتوبوس رفتارهای زش ــتی صورت بگیـــرد ،ولی این قابلتعمیـــم بهکل رفتار
ایرانیان با مهاجران نیس ــت.
از ده ــه  ۸۰کمیس ــیون س ــاماندهی اتباع خارجـــی در ایران به وجـــود آمد و نتیجه
کار ای ــن کمیس ــیون این اس ــت ک ــه میبینید :هیـــچ دانشآموز افغانســـتانی مگر
نک ــه خ ــودش نخواهد ،از تحصیل محروم نیســـت و میتوانـــد در تمام مدارس
ای 
ب ــه تحصی ــل بپ ــردازد .در ب ــاره اینکـــه چرا اجـــازه اشـــتغال در بعضی شـــغلها به
مهاجران داده ش ــده است؟ چون ایرانیها اســـتقبال نمیکنند .دانشگاهها که در
ایران رونق گرفتند ،تعداد زیادی از ایرانیان لیســـانس و فوقلیســـانس گرفتند .من
نمیتوانم کس ــی را که فوقلیس ــانس دارد ،بگذارم در کار جمـــعآوری زباله .حتی
ب ــا کانو نه ــای کارگری هم که این مســـئله را در میان گذاشـــتیم ،آنهـــا هم به جز
شغل آسفالتکاری در تمامی شغلهای دیگر گفتند که نیروی کار ایرانی حاضر
یش ــود و نیروی ایرانی کافی برای این مشـــاغل وجود ندارد.
به انجام این کارها نم 
م ــا اعتقاد داریم که اش ــتغال اتباع افغانســـتانی باید ســـاماندهی شـــود .نیازهای
کارفرمایان باید درزمینهی نیروی کار تأمین شـــود .با مشارکت کانونهای کارگری
ای ــران این کار را ممکن کردهایم .بحث بیمه حادثـــه و تأمین اجتماعی هم درباره
کارگران مهاجر ،اجباری ش ــده اس ــت و حقوقشان هم بر اســـاس قانون کار است.
در س ــال گذش ــته هم  ۲۰۷ه ــزار مجوز کار بـــه اتباع خارجی دادیم که امســـال هم
آ نه ــا را تا س ــال  ۱۳۹۷تمدید میکنیم».

مهاجران فقط با کار کردن میتوانند سرمایهدار شوند
در ادامه پنل فرجادی به انتقاد از دیدگاه منفی نسبت به سرمایهدارشدن مهاجران در
ایران پرداخت و گفت:
«چ ــرا با پولدارش ــدن مهاج ــران افغانســـتانی در ایران مشـــکل داریـــد؟ آنها حق
مالکی ــت ام ــوال غیرمنق ــول را ندارنـــد ،یعنـــی بـــا خریدوفـــروش زمیـــن و ملـــک و
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یش ــوند ،فق ــط بـــا کار کـــردن اســـت کـــه میتواننـــد پولدار
لب ــازی پول ــدار نم 
دال 
ش ــوند .ی ــک مهاجر پولدار یعنی کس ــی که بـــرای این مملکت کار کـــرده و پولدار
ش ــده اس ــت .چرا فقط ب ــه پولش ن ــگاه میکنید؟ چرا بـــه میزان کاری کـــه کرده،
ن ــگاه نمیکنی ــد؟ نگاه م ــا باید معقول و انســـانی بشـــود».

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
اولویت نخست در مسائل مربوط به اتباع خارجی باید باشد
در بین حاضران عباسی از دفتر آمــار و داد ههــای سازمان ثبتاحوال کشور به طرح
موضوعات دیگری پرداخت:
«تنه ــا قانون تابعیت ما ماده  ۹۷۶قانون مدنی اســـت که تناقضاتی دارد .مبنای
ای ــن قان ــون هم قانون تابعیت فرانس ــه اســـت کـــه دو ســـال بعـــد از تصویب این
م ــاده در ای ــران در خود فرانس ــه دچ ــار تغییرات بنیادین شـــد ،اما قانـــون تابعیت
ای ــران ثاب ــت و ب ــدون تغیی ــر باق ــی ماند .بـــه نظـــر میآید آقـــای جـــال در نهادی
هس ــتند که میتوانند در قالب منش ــور حقوق شهروندی خواســـتار تغییر قوانین
تابعیت و ش ــفاف و واضح ش ــدن آن شـــوند .در بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان
یب ــودن آن ازدواج ،گواهـــی والدت اتبـــاع خارجـــی
افغانس ــتانی در ص ــورت قانون 
یش ــود و آن فرزند به  ۱۸ســـالگی که رســـید تا  ۱۹سالگی
برای فرزندش ــان صادر م 
مهل ــت دارد ب هش ــرط خارجنش ــدن از کشـــور ایـــران درخواســـت تابعیت ایـــران را
بده ــد .البته شناس ــنامهای که ب ــه او تعلق میگیرد ،ایـــن اجازه را بـــه او نمیدهد
ک ــه رئیسجمه ــوری ش ــود .مش ــکلی کـــه وجـــود دارد این اســـت که بســـیاری از
جه ــا فقط ش ــرعیاند و ثبت قانونی نشـــدهاند .در مرزهای شـــرقی ایران
ای ــن ازدوا 
بس ــیاری از اقوام بیتابعیت ــی وجود دارند که ادعای تابعیت ایـــران را دارند .اینها
ت ــا ده ــه  ۴۰ک ــه مرزها دقیق و مش ــخص نبـــود بین ایران ،افغانســـتان و پاکســـتان
یش ــدند و اآلن ادع ــا میکنند که ایرانی هســـتند و نهادهای مســـئول
جاب هج ــا م 
ه ــم ز ی ــر ب ــار نمیروند .ب ــه نظر بن ــده اولویت نخســـت در قبـــال اتبـــاع خارجی،
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ازدواج زن ــان ایرانی با مردان خارجی اســـت و نه اشتغالشـــان .بحث بیتابعیتی
فرزن ــدان حاصل ــه و حالت بالتکلیفی آنان مســـئلهای اســـت کـــه در مطبوعات
و اذه ــان عموم ــی ب ــه آن پرداخت ــه میشـــود .امـــا بعد دیگـــر قضیه این اســـت که
جه ــا با نی ــات مثبت صـــورت نمیگیـــرد و باید در بررســـی و
بعض ــی از ای ــن ازدوا 
ً
تغیی ــر قوانین تابعی ــت حتما به آن توجه شـــود».
عیوضلو دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی ،به بحث اجبار برای پاسپورتدار
شدن پناهندگان افغانستانی پرداخت:
«مجوزهای کار به اتباع افغانس ــتانی فقط به کســـانی داده میشود که پاسپورت
افغانس ــتان دارند و به پناهندگان که کارت آمایش دارند ،اعطا نمیشود ،بنابراین
آمایشـ ـیها مجبورند برای کس ــب مجوز کار به کشور خودشـــان بروند و پاسپورت
بگیرن ــد .این بح ــث در تحصی ــات عالی هم وجـــود دارد و خیلیهایشـــان به
خاط ــر اینکه دوس ــت ندارن ــد به افغانســـتان برگردند ،حاضر نمیشـــوند به ادامه
تحصیل بپردازند که این یکی از سرچشـــمههای ایجـــاد حس منفی در مهاجران
افغانستانی در ایران است».
اقبالی در پاسخ گفت که به تمام فرزندان ذکور باالی  ۱۸سال تا  ۶۰دارای کارت آمایش،
پروانه کار میدهیم ،بعد هم به انتقاد از آمارهای غلط موجود پیرامون بحث کودکان
دارای مادر ایرانی در ایران پرداخت و گفت:
«تاکن ــون  ۳۹ه ــزار زن ایران ــی خ ــود اظهـــاری کردهاند کـــه با مـــردان تبعه خارجی
ازدواجکردهان ــد و اگر بهطور متوس ــط هرکدام از این زنان مادر چهار فرزند نیز باشـــد
مه ــای  ۵۰۰ه ــزار و یکمیلیون نفـــری که اعـــام میشـــود ،تفاوت
ب ــاز ه ــم ب ــا رق 
خواهیم داش ــت».

جمعبندی
وقــت پنل مـحــدود بــود وگــرنــه بحث و تبادلنظرها هنوز ادام ــه داش ــت .جمعبندی
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عباسیشوازی پایانبخش پنل بود:
«ایران میزبان مهاجران افغانس ــتانی و عراقی زیادی بود .تعداد زیادی از مهاجران
عراقی به کشورش ــان بازگش ــتند ،اما مهاجران افغانســـتانی با توجه به مدتزمان
حضورش ــان و ناممک ــن ب ــودن برگشتشـــان در ایـــران هســـتند .مـــا با نســـل دوم
مهاج ــران افغانس ــتانی روبهرو هس ــتیم کـــه وزن قابلتوجهی از جمعیـــت آنان را
یش ــود .آنان مطالب ــات ،نیازهـــا و انتظارات جدیـــدی دارند کـــه باید به
ش ــامل م 
آنها توجه ش ــود .امکان برگش ــت آنان به افغانســـتان وجود ندارد و باید خواســـته
ی ــا ناخواس ــته حضور آن ــان را بپذیر ی ــم .این مهاجران خدماتی به کشـــور مـــا ارائه
میکنن ــد و در مقاب ــل هزینههای ــی هم برای مـــا دارنـــد .اگر قرار باشـــد بحثهای
مربوط به س ــاماندهی جمعیت مهاجران پشـــت درهای بســـته و بدون مشارکت
ً
جامع ــه علمی و مدنی کش ــور ص ــورت بگیرد ،مســـلما در آینده با بحـــران روبهرو
خواهی ــم ش ــد ۱۲ .س ــال پیش ک ــه مطالعـــات مربوط بـــه جمعیـــت پناهندگان
ً
در ایران ش ــروع ش ــد ،مس ــئله کامال امنیتی و ســـری محســـوب میشـــد .حال در
ی ــک جلس ــه علمی و عموم ــی در مرکز همایشهای صداوســـیما بـــه آن پرداخته
یش ــود .امیدوار ی ــم چنی ــن روند روبه رشـــدی در آینده هم ادامه داشـــته باشـــد».
م 
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شماره دهم

ویژگیهای نسل دوم مهاجران افغانستانی در ایران
با تمرکز بر شخصیت فیروزه در رمان افغانی ِکشی

ریشه در کدام خا ک؟

سید پیمان حقیقتطلب | مهاجران افغانستانی در  ۳۰سال گذشته طی چند موج به
سرزمین ایران پناهنده شدند .موج اول حضور افغانستانیها در سالهای  ۱۳۵۸و ۱۳۵۹
پس از هجوم شوروی و روی کار آمدن دولتی کمونیست در کابل بود که با استقبال دولت
و مردم ایران روبهرو شدند .موج دوم از حوالی سال  ۱۳۶۸و خروج نیروهای شوروی و آغاز
جنگهای داخلی به وقوع پیوست و موج سوم با به قدرت رسیدن طالبان در سرزمین
افغانستان از حوالی سال  ۱۳۷۳آغاز شد .آخرین موج پناهندگی افغانها به ایران در
سال  ۱۳۸۰و حمله آمریکا به افغانستان رخ داد .چند دهه از حضور افغانها در ایران
میگذرد و ما شاهد حضور نسلهای دوم ،سوم و چهارم مهاجران افغان در ایران هستیم.
نسل دوم مهاجران افغان جوانانی  ۲۰تا  ۳۰ساله هستند که از پدر و مادری افغان یا مادر
ایرانی و پدر افغان در خاک ایران به دنیا آمدهاند .آنها مثل سایر ایرانیها در همین
کشور بزرگ شدهاند ،بسیار یشان در مدارس درس خواندهاند و تحت همان تعالیم و
آموزشهایی قرارگرفتهاند که سایر ایرانیان قرارگرفتهاند ،همچنین بعضیهایشان با
پرداخت هزینههایی بیشتر از ایرانیان وارد دانشگاه شدهاند و تحصیالت عالی دارند.
آنها در طول سالیان عمرشان حتی به کشور پدر یشان هم سفر نکردهاند و بهجز ایران،
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خاک هیچ سرزمین دیگری را نزیستهاند .اما با همه اینها ،تفاوتی عظیم با سایر جوانان
ایرانی دارند :آنها در خاک ایران به دنیا آمدهاند و بزرگشدهاند  ،اما ایرانی نیستند .به
دلیل قوانین تابعیت در ایران بسیاری از جوانان نسل دوم مهاجر در ایران تا  ۱۸سالگی
هیچگونه تابعیتی ندارند .بعد از  ۱۸سالگی هم تابعیت آنان در هالهای از ابهام قرار دارد
و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از  ۱۸سال بزرگشدن در خاک ایران عنوان ایرانی
به آنها داده شود.
در این نوشتار با تمرکز بر ویژگیها  ،توصیفات و دیالوگهای یکی از شخصیتهای
رمان «افغانیکشی» نوشته «محمدرضا ذوالعلی» به بررسی مشکالت هویتی نسل دوم
مهاجران افغان در کشور ایران پرداخته میشود.
«افغانیکشی» رمانی  ۳۲۷صفحهای است که در سال  ۱۳۹۴از سوی نشر پیدایش وارد
بازار کتاب ایران شده است .داستان جوانی به نام رسول است که همسرش بدون هیچ
دلیلی مهریهاش را به اجرا گذاشته است .او مدتی را در زندان بوده و درنهایت با فروش
خانه پدری و پرداخت مهریه از زندان آزاد و در یک تاکسی تلفنی مشغول به کار میشود.
حاال رسول قرار است بهعنوان یک راننده آژانس ،دختری افغانستانی به اسم «فیروزه» را
که متولد ایران است ،همراه با مادرش به زاهدان ببرد .فیروزه قرار است از زاهدان به مرز
و سپس به کشور پدر یاش (افغانستان) برود تا با پسرعمویش ازدواج کند .اما فیروزه
خودش را ایرانی میداند و بههیچوجه تصمیم ندارد ایران را ترک کند؛ ماجراهای این
رمان جادهای حول این تصمیم فیروزه شکل میگیرد.
یکی از کارکردهای بسیار مهم و روشنگر رمانهای اجتماعی این است که آینهای تمامنما
از وضع مردمان در جامعه هستند .بررسی ویژگیهای شخصیتی فیروزه و توصیفهای
نویسنده از گذشته فـیــروزه و دیالوگهای ایــن شخصیت در طــول رمــان بسیاری از
پیچیدگیهای هویتی نسل دوم مهاجران در ایران را بیان میکند .سیر تطور شخصیت
فیروزه در این رمان و توصیفات از شخصیت او در پایان رمان حقایق بسیاری از وضع
موجود را روشن میکند.
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نسل دوم مهاجران ،مهاجر نیستند.
یکی از توصیفات درخشان کتاب افغانیکشی در صفحات  ۶۰و  ۶۱کتاب رخ میدهد.
پدر و مادر فیروزه افغانستانیهایی از طبقه مرفه و البته سنتی جامعه افغانستان هستند
که به دالیل شرایط ناآرام افغانستان به ایران مهاجرت کردهاند و فیروزه در ایران به دنیا
آمده و بزرگشده است .پدر و مادر فیروزه پشتون و سنی هستند .در صفحات  ۶۰و
 ۶۱نخستین مواجهههای فیروزه با فرهنگ ایرانی در ماه محرم توصیف میشود .اینکه
چطور وقتی  ۱۴سالش بوده از راه پشتبام میرفته و حیاط همسایه بغلی را نگاه میکرده
که در آن ز نها مشغول پختوپز نذری میشدهاند .حس خوبش از دستههای زنجیرزنی
و سرانجام اینکه چطور وارد فرهنگ ایرانی میشود:
«...ای ــن روزه ــا را دوس ــت داش ــت .انـــگار دریچـــهای بودند کـــه به چیـــزی غیر از
یش ــدند .آدمها جـــور دیگری میشـــدند .شـــهر جور
روزمرگ ــی همیش ــگی ب ــاز م 
یش ــد .فاصلهها برداش ــته میشـــد .همســـایهها نزدیکتر میشـــدند.
دیگری م 
دره ــای خان هه ــا بازت ــر و چهر هه ــا مهربانتـــر ۱۵ .ســـاله که بـــود مـــادرش را مجبور
ک ــرد به تکیه س ــر کوچ هش ــان بروند .آنجـــا قاطی زنهای همســـایه بـــرای اولین بار
طع ــم گریه برای امام حس ــین را چش ــید .به خاطر تمـــام مظلومیتها ،غربتها،
یه ــا گریه کرد ،بیآنکـــه از خودش یا کـــس دیگری خجالت
مه ــا و بیعدالت 
ظل 
بکش ــد ...از تکیه که بیرون آمدند احساس ســـبکی میکرد .احساس همخونی
یش ــان را تنـــگ گرفته بودند و گریـــه میکردند .آنجا
ب ــا آنهمه زن که چادر مشک 
ب ــرای اولین بار احس ــاس غریبگ ــی را ندید ،تنهایـــی را هم ندیـــد .جزئی از جمع
ش ــده بود( ».ص  ۶۰و )۶۱
او از طریق شرکت در مراسم ماه محرم با ایرانیان احساس هموطنی میکند  ،احساس
همخون بودن به او دست میدهد .او غریبه نیست .در این کشور به دنیا آمده و در
سنتیترین مراسم این کشور غوطهور میشود .نظریهای هست که میگوید نسل دوم
مهاجران را نباید مهاجر دانست .دلیلش را شاید همین دو صفحه از کتاب بهخوبی

 | 152دیاران در آین هی مطبوعات

بیان کند .پدر و مادر فیروزه سنی بودند و از زبانی غیرفارسی .اما فیروزه در محیط ایران
چنان با فرهنگ آن آخت میشود که به دین پدر و مادرش باقی نمیماند:
«پسر پرسید :شما سنی هستی یا شیعه؟
فی ــروزه صدای ــش را پایین آورد ،ج ــوری که مادرش نشـــنود .گفت :شـــیعه .البته
بابام و مادرم س ــنی هس ــتن ...من شـــیعه شدم.
فکر میکردم همه افغانیها سنی هستند.
بیش ــتر ،تاجیکها و ازبکها و هزارهها شـــیعه هســـتن .پشـــتونها گرچه شـــکل
ایرانیها هس ــتن اما زبانش ــون ف ــرق داره .خودشـــون رو به پاکســـتانیها نزدیکتر
میدون ــن .به خاطر س ــنی ب ــودن( »...ص  ۱۶۴و )۱۶۵
تفاوت نسل اول و دوم مهاجران :نسل دومیها دوست دارند ایرانی باشند و اهل سکوت
نیستند .نسل اول مهاجران بهخصوص از نوع پناهندگان اهل صبرند .شرایطی سخت
را تجربه کردهاند و نامالیمتها را بهتر میپذیرند .آستانه پذیرش آنها باالتر است.
خودشان را اهل کشور جدید نمیدانند و حق چندانی برای خودشان قائل نیستند .اما
نسل دوم دلیلی برای این کار نمیبینند ،نمیتوانند ظلم و ستم و بیعدالتی را بهراحتی
بپذیرند ،متولد همین سرزمین و بزرگشده همین سرزمین هستند و شاهد بودهاند که
برای زندگی در این سرزمین پدر و مادرشان هزینههایی دو برابر و گاه چند برابر دیگران
پرداخت کردهاند .اما خب ...کسی آنها را اهل این سرزمین و صاحب حقوحقوق
نمیداند و این یکی از بحرانهای هویتی است...
این تفاوت نسلی و البته بحران هویتی را نویسنده رمان بهخوبی در صفحات  ۹۴و ۹۵
توصیف کرده است:
«م ــادرش ام ــا صب ــور و بیحرکت نگاهش میکـــرد .به همهچیز عـــادت کرده بود
یا ش ــاید عادت ک ــرده بود ک ــه همهچیز را قبول کنـــد .از شـــوخیها و متلکهای
همس ــایهها ،از مغازهدارهای ــی که جنسشـــان را به افغانیها گرانتـــر میفروختند
یا راننده آژانسهایی که کرایه بیشـــتری میگرفتند .از پرســـتارهای بیمارستان که
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ضه ــای افغان را به تختشـــان ببرند و همراهشـــان
زورش ــان میآم ــد داروهای مری 
را ص ــدا میکردن ــد ت ــا داروه ــا را خودشـــان بگیرنـــد .فیـــروزه ســـکوت نکـــرده بود.
یش ــد .ف ــرق او ب ــا بقی ــه ایرانیهـــا چه بـــود؟ او هـــم در این کشـــور به
عصبان ــی م 
دنی ــا آم ــده ب ــود و تمام م ــدت (حتی برای یکبـــار) این کشـــور را ترک نکـــرده بود.
زخمزبانهای ــی ک ــه ت ــوی مدرس ــه ش ــنیده بـــود ،ریخت تـــوی ذهنـــش ...خانم
یش ــینیم .اینا جونشـــون بـــو مـــیده ...ایـــن حرفها را
اج ــازه؟ م ــا کن ــار این ــا نم 
ش ــنیده ب ــود ام ــا هیچوقت ع ــادت نکرده بـــود .هر بـــار تازگـــی دردآلود خـــودش را
داش ــت .بعد ...یک روز یادش نبود چه روزی ...دیگر به کســـی نگفت کیست
و اه ــل کجاس ــت .خ ــودش را گاهی مشـــهدی و گاهـــی بیرجنـــدی و گاهی یک
ج ــای دیگر معرف ــی میکرد .لهجه نداشـــت .قیافـــهاش هم شـــبیه ایرانیها بود.
ی ــاد گرف ــت هویت ــش را کتمان کن ــد .کار ســـختی نبود .چـــون ته دلـــش خودش
را ایران ــی میدانس ــت .خواس ــتگارهای افغانـــش را رد میکـــرد .از همـــان ۱۳-۱۴
س ــالگی میآمدن ــد .ازدواج را دوس ــت داشـــت .امـــا نمیخواســـت بـــا هموطـــن
ازدواج کن ــد .میخواس ــت ب ــا ی ــک ایرانـــی ازدواج کنـــد( »...ص  ۹۴و )۹۵

نگاه نسل دوم مهاجران به مهاجران تازهوارد
فیروزه خودش را ایرانی میداند .مثل خیلی از نسل دوم مهاجران در ایران به دنیا آمده.
افغانستان را در طول عمرش به چشم ندیده .خاطرههایش برای ایران است .دوستانش
در ایراناند .قبر عزیزانش در ایران است .او آنقدر ایرانی است که نسبت به افغانهایی
که از راه قاچاق وارد ایرانی میشوند بشدت دیدی منفی دارد .جمالتش در مورد شغل
افغانیکشی بیانگر این دیدگاه است:
«[فی ــروزه ...]:ی ــک تجارت ــی ش ــده افغانی ِکشـــیها؟ توی هـــر ماشـــین میریزن تا
س ــیزده چهارده نفر .ش ــبی س ــیصد چهارصـــد پول گیـــر رانندههاش مییـــاد .کار
کثیفی ــه .برادرم میگف ــت :کار کثیفیه .همه توش نجس میشـــن .هـــم ایرانیها
هم افغانیها .برادرم میگفت وقتی داشـــتن ســـوار ماشین میشـــدن .رانندهشون
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با لگد میزده رو افغانها تا جاش ــون بشـــه تو ماشـــین .فکرشـــو بکن .لگد بزنی به
آدمها تا توی ماش ــین جاش ــون بشـــه .انگار گونی پر کنی .به خاطر آینه میگم .از
افغانها بدم مییاد .بیمس ــئولیتن .بیهدفن .خودشـــونو تحقیـــر میکنن .تن به
ه ــر ذلتی میدن .خب بمونن از گشـــنگی که نمیمیرن .فوقش مـــردن .آدم بمیره
بهت ــره از اینه که ..این ج ــور( »...ص )۱۶۶
فیروزه در مقابل مهاجران تازهوارد آنقدر خودش را ایرانی میداند که حاضر میشود آنها
را محکوم کند.

ایرانی یا افغانستانی؟
نکــه ایــرانــی اســت و ایــن را در جــایجــای کتاب در
بــاوجــود تمام اص ــرار فـیــروزه بــر ایـ 
دیالوگهای مختلف فریاد میزند ،ولی چون تابعیت ایرانی ندارد ،در درون دچار بحران
هویتی شدید است .تمام دالیلی که او برای ایرانیبودن خودش میآورد ،عقالنیاند.
دالیلی هستند که موقع فکر کردن و دودو تا چهارتا کردن ذهن را قانع میکند .اما نگاه
دیگران و جامعه و نداشتن تابعیت ایرانی در اعماق وجــودش نفوذ کــرده اســت .او
خودش را ایرانی میداند ،اما کسی او را ایرانی نمیداند .این دوگانگی هویتی در درونش
تأثیرات عمیقی دارد .تأثیری که نویسنده کتاب افغانیکشی آن را به زیبایی توصیف
کرده است:
نه ــای دو ط ــرف دهان ــش را نگاه میکرد و ســـعی میکرد بفهمـــد از چند ماه
«چی 
قبل عمیقتر ش ــدهاند ی ــا نه؟...
ً
نه ــا عمیقتـــر شـــدهاند ...بلندتـــر و عمیقتـــر .قبـــا تا
ب ــا خ ــودش گف ــت« :چی 
اینجاه ــا میآمدن ــد اما حاال یک ــی دو میلیمتـــر بلندتر شـــدهاند .روزبـــهروز پیرتر
یش ــوم ».همی ــن ح ــاال ه ــم چند ســـالی بزرگتر از ســـنش نشـــان مـــیداد .فکر
م 
ک ــرد« :ز نه ــای افغان هم هش ــان همینطورند؛ زود شکســـته میشـــوند .مثل مادر
م ــن »...یک لحظه از ذهنش گذشـــت« :اما من که افغانی نیســـتم ».بعد از فکر
خ ــودش لج ــش گرفت .ت ــوی چشـــمهای دختر تـــوی آینه خیـــره شـــد و زیر لب
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گفت« :افغانی ...افغانی »...س ــکوت کرد و دوباره گفـــت« :افغانی ...افغانی...
افغان ــی »...ای ــن را ب ــا لحنی گفت که دعوا را با آن شـــروع میکننـــد .اما دختر توی
آینه جوابش را نداد .دسـ ـتهایش را دو طرف ســـنگ دستشـــویی گذاشت .خم
ش ــد به طرف آین ــه و دوباره گفت« :هر کاری کنی افغانی هســـتی بـــوی افغانیا رو
مـ ـیدی .هر قدر خودت ــو ایرانی جا بزنی بـــازم باید بری کابل برقع بپوشـــی ،تریاک
ب ــکاری بچه بزایی کتک بخ ــوری ...افغانـــی( ».ص  ۱۰۸و )۱۰۹

جامعه پدری هم پذیرای نسل دوم نیست
نسل دوم مهاجران در ایران به دنیا آمدهاند ،اما ایرانی محسوب نمیشوند .نکته غمانگیز
این است که آنها از سوی جامعه اجدادی هم افغان محسوب نمیشوند .در ایران به
خاطر پدر و مادرشان ایرانی محسوب نمیشوند و در افغانستان به خاطر اینکه در ایران
به دنیا آمدهاند و با آداب و سنن ایران آخت شدهاند ،افغانستانی محسوب نمیشوند...
این نوع دیگری از فشار دوگانگی هویتی است که فیروزه آن را در یکی از دیالوگهایش
بیان میکند:
«چرخی ــد .پس ــر را نگاه ک ــرد .لبش را مکید .گویـــی در حـــال مزهمزهکردن حرفش
باش ــد .باالخ ــره گف ــت :میدونی اونجـــا بـــه افغانهایی کـــه از ایـــران برمیگردن
یگ ــن زوارک! میدونی یعنی چـــی؟ یعنی زائـــر کوچولو .یکجور
یگ ــن؟ م 
چی م 
فحش ــه  ،تحقیره .اونا ما رو دوس ــت ندارن .ما رو از خودشون نمیدونن .ما براشون
یش ــیم .از سنتهامون برگشتیم .غریبه شـــدیم .همون طوری
ایرانی حساب م 
ک ــه به از غرب برگش ــتهها میگن سگشـــور ،میفهمـــی؟» (ص )۱۹۶

نسل دوم مهاجران بیوطناند.
صفحات نزدیک به پایان کتاب افغانیکشی جایی هستند که در آن فیروزه پس از
کشوقوسهای بسیار به پذیرش وضع موجود میرسد .وضعیتی که اطالق نام بیوطنی
شاید بهترین توصیف بــرای آن باشد .واگویههای درونــی فیروزه در ص  ۳۱۷کتاب
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بهترین توصیف برای وضع کنونی نسل دوم مهاجران در ایران است:
«فی ــروزه چشـ ـمهایش را باز و بس ــته کرد .برهوتی جلوی چشـــمش بـــود و توی آن
تصوی ــر ی ــک عمر ترسهای ــش را ،حماقتـــش را ،میدید .ترس از طردشـــدن .طرد
از اینکه جزو گروهی بزرگ  ،جمعی ،ملتی نباشـــد .ریشـــه نداشـــته باشـــد .کشور
نداش ــته باش ــد و ح ــاال میدید همین اســـت .چارهای نـــدارد .متولد ایران اســـت
ام ــا ایرانی نیس ــت .با خ ــودش گفت پس من کجایی هســـتم؟ ایرانی نیســـت،
افغان ــی نیس ــت ...مهاجر اس ــت .مهاجری که حتـــی حق مهاجرت هـــم ندارد.
مگر نه اینکه چند س ــال قبل میخواســـت بـــه دانمارک مهاجرت کنـــد و دولت
اج ــازه نداد .مجبور ش ــد رؤ ی ــای اروپـــا را فراموش کنـــد .به خودش گفـــت« :اهل
هیچ جایی نیس ــتم ...ریشه ندارم .باید رؤیای ریشـــه زدن را فراموش کنم ».باید
قب ــول میکرد که متعل ــق بهجایی نیســـت .از پیروزی تیم فوتبال هیچ کشـــوری
یش ــود .پای صندوقهای رأی هیـــچ دولتی نمـــیرود .اخبار زلزله
خوش ــحال نم 
یا س ــیل یا جش ــن یا اندوه هیچ کشـــوری برایش مهم نیســـت .از رقصیدن پرچم
هی ــچ کش ــوری توی ب ــاد خوش ــحال و مغرور نمیشـــود .فکـــر کرد یـــک قاصدک
یس ــاقه ،بیخـــاک امـــا نـــه حتـــی قاصـــدک هـــم نـــه ...با
هس ــتم .بیریش ــه ،ب 
خ ــودش گفت :من حت ــی قاصدک هم نیســـتم»...
فیروزه ،دختر افغان کتاب افغانیکشی در پایان عاقبتبهخیر میشود .او مزد تمام
مبارزات و اصرارها و نپذیرفتنهایش را میگیرد و به آرزویش میرسد .اما تمام افراد نسل
دوم مهاجر مانند او نیستند .کما اینکه خودش در جایی از کتاب سرنوشت برادرش
را تعریف میکند .بــرادری که چند سال از او کوچکتر است .بــرادرش مثل او مبارزه
نمیکند ،یعنی در سنی با مشکالت روب ـهرو میشود که توان مبارزه نــدارد .او تسلیم
میشود و در همین خاکی که به دنیا آمده به انحطاط میرود:...
«[ ...فی ــروزه] دماغ ــش را ب ــاال کشـــید و ادامـــه داد« :یکبـــار پلیـــس داداشـــمو
میگیره ...بیدلیل .توی پارک نشســـته بـــوده .برادرم خیلی بـــیآزاره ...خجالتی
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و محجوب ــه ...آزارش ب ــه ی ــه مورچ ــه هم نمیرســـه .بدشانســـیش شـــکل مادرم
ش ــده ...داد میزنه کجایی ــه! آره ...پلیسها میگیرنش ...میبرنش پاســـگاه...
کارتش درس ــت بود .مدارکش اش ــکال نداشـــت .نمیتونســـتن نگهش دارن .اما
نگهش داش ــتن .اون وقت داداش ــم دبیرســـتانی بـــود .بعد از اون دیگه نتونســـت
درس بخون ــه ...ول ک ــرد ...معتاد ش ــد ...خیلیها معتـــاد شـــدن( »...ص )۱۷۰
کتاب افغانیکشی بهخوبی توانسته ابعاد مختلف بحران هویتی نسل دوم مهاجران در
ایران را به تصویر بکشد .نسل دوم مهاجران دیگر مهاجر نیستند و از کشور دیگری وارد
ایران نشدهاند ،آنها در خاک ایران به دنیا آمده و در فرهنگ ایران بزرگشدهاند .نسل
دوم مهاجران دوست دارند خودشان را ایرانی و صاحب حقوحقوق بدانند .دوست
ندارند طعم ذلت را بچشند و رنجهای پــدران و مادرانشان را کافی میدانند .آنها
دوست ندارند در مقابل بیعدالتی سکوت کنند .نسل دوم مهاجران در ایران بشدت از
مشکل بیتابعیتی رنج میبرند و بیتابعیتی آنها را دچار بیهویتی دردناکی کرده است.
آنها به دلیل قوانین عجیبوغریب از سوی جامعه ایران پذیرفته نشدهاند و از سوی
جامعه افغانستان هم به دلیل بزرگشدن در فرهنگ و خاک ایرانی پذیرفته نیستند.
برخی از آنان با تمام وجود سعی میکنند در مقابل مشکل بیهویتی ایستادگی کنند ،اما
خیلیها هم شکست میخورند و به راههای مختلف کشیده میشوند« .افغانیکشی»
روایت یکی از نسل دومیهایی بود که سعی برای داشتن هویت را رها نکرد.

 |158دیاران در آین هی مطبوعات

رویایی دارد
فرزان قدیرمحسنی | آدمها دو دسته میشوند :آنهایی که وطن پدر و مادر یشان را همیشه
به یاد میآورند و آنهایی که مکان فعلیشان را وطن خودشان میدانند.
سینا از دست ه اول بود .پسر ٢٠سالهای که از پدر و مادری افغانستانی در ایران به دنیا آمده
بود .هیچوقت افغانستان را ندیده بود ،اما سفر به افغانستان آرزوی شمار ه یکش بود .پدر و
مادرش سالها قبل به ایران مهاجرت کرده بودند ،حتی برای آنها هم افغانستان سرزمین
دور پدری بود .مادرش پنجساله بود که به ایران آمده بود و پدرش ١٢ساله .در خاک ایران
بزرگ شده و ازدواج کرده بودند .سینا هم در این خاک به دنیا آمده بود .او از دست ه دوم
نبود .بین پسرعموها و فامیلها ،دوستان و مهاجران کسان زیادی را میشناخت که
خودشان را کامال ایرانی میدانستند .اصال هم عالقهای به سرزمین اجدادی نداشتند،
ولی سعیشان بیهوده بود .آنها در لباسپوشیدن ،حــرفزدن ،رفتارکردن ،آرمانها،
ارزشها ،اخالق ،منش و کردار ایرانی بودند؛ ولی هیچ قانون و مدرکی ایرانی بودن آنها را
به رسمیت نمیشناخت.
سینا مشکلی نداشت که او را افغانستانی بدانند ،حتی با اینکه در تمام عمرش یک روز
هم به افغانستان نرفته بود .یکبار هم که پلیس رخزنی کرده بود ،او بیهیچ خجالتی
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گفت من افغانستانیام .پنهان نکرد .توی کالسهای فنیوحرفهای هم پنهان نکرد که
افغانستانی است .گناهی نکرده است که بخواهد انکار کند.
ولی نمیشد که او به افغانستان بــرود .کار به همین راحتیها نبود .او کارت آمایش
داشــت .نمیتوانست به افغانستان بــرود .اگر به افغانستان میرفت ،کارت آمایشش
باطل میشد .کسانی که کارت آمایش دارند ،حق سفر ندارند .باید در همان محلی که
روی کارتشان درج شده ،سکونت داشته باشند .برای سفر کردن باید اجازه بگیرند.
سینا هم برای سفر تا مرز افغانستان باید به ادار ه اتباع میرفت و اجاز ه سفر میگرفت.
آنها هم تا میفهمیدند که او میخواهد به افغانستان برود ،کارتش را باطل میکردند،
چون دیگر حکم پناهنده را برای ایران نداشت .اگر هم به اداره اتباع نمیرفت ،سفرش
تا مرز افغانستان در ایران غیرقانونی میشد و امکان داشت وسط راه او را دستگیر کنند.
مهاجری که کــارت آمایش دارد ،بــرای هر سفرش باید به ادار ه اتباع محل سکونتش
برود و اجاز ه تردد بگیرد ،وقتی هم به مقصد رسید ،باید اجاز ه ترددش را به اداره اتباع
شهر مقصد ببرد و رسیدنش را خبر بدهد .اگر هم در ایران دستگیرش نمیکردند و به
افغانستان میرفت ،آنوقت باید در افغانستان تقاضای مدارک افغانستانی و ثابت
میکرد که افغانستانی است ،درحالیکه برای او در کشور افغانستان هیچ مدرک و سندی
وجود ندارد .او در افغانستان به دنیا نیامده بود ،حتی یک روز هم در افغانستان نبود .در
افغانستان هیچ مدرکی که نشان بدهد سینا در این عالم وجود دارد ،نیست .اگر میرفت
افغانستان باید پدر و مادرش را هم میبرد ،برای اینکه ثابت کند افغانستانی است .تازه
پدر و مادرش هم از کودکی در ایران بودند .آنها هم در افغانستان ،افغانستانی محسوب
نمیشدند .تمام فامیلها هم در ایران بودند .اگر میرفت برای افغانستانیشدن هم
هزارها داستان داشت و بعد از آن دیگر شاید حتی برگشتنش به ایران غیرممکن میشد.
پدر ،مادر و خانوادهاش همه در ایران بودند و برگشتن به ایران غیرممکن میشد ،زیرا
دیگر نمیتوانست پناهنده بشود .قبول نمیکردند .سفری بیبازگشت بود .سفری که
حتی مقصدش هم با وجود طالبان و داعش سرنوشتی نامعلوم داشت.
اصال پسرعموهایش به خاطر همین ماندن در ایران بود که زدند به جاده و غیرقانونی به
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اروپا رفتند .به خاطر همین تمدید ساالن ه کارت آمایش و محدودیتهای ریزودرشتش.
بــرای یک سفر تا شمال باید به اداره اتباع میرفتند و اجــازه میگرفتند .همهشان
رانندگی بلد بودند و خودرو داشتند ،اما گواهینامه نداشتند .سینا هم ٦سال بود که
بدون گواهینامه رانندگی میکرد ،حتی یکبار هم پیش نیامده بود که به خاطر بدون
گواهینامه رانندگیکردن به دردسر بیفتد ،ولی خب ،کارش غیرقانونی بود.
پسرعموها بهخاطر اینکه نمیتوانستند ایرانی باشند ،زدند به جاده و غیرقانونی به
اروپا رفتند .با اینکه در ایران به دنیا آمده و در ایران بزرگ شده بودند و حتی در ایران
جکــرده بودند ،بازهم هیچ امیدی به ایرانیشدن نداشتند ،چون پدر و مادرشان
ازدوا 
افغانستانی بود .افغانستانی هم نمیتوانستند باشند .به آدم بگویند افغانستانی ،اما
نتواند حداقل یکبار برود آن سرزمین را ببیند؟ به آدم بگویند افغانستانی ،اما یک روز
را در آن سرزمین شب نکرده باشد؟ به آدم بگویند افغانستانی ،اما هیچ قوموخویش
نزدیکی در آنجا نداشته باشد؟
نجا تا مرز ترکیه رفتند و قاچاقی وارد ترکیه
پسرعموها پارسال با خودرو به ارومیه و از آ 
شدند و سریع کل کشور ترکیه را طی کردند و خودشان را با قایق به یونان رساندند و
تقاضای پناهندگی کردند .یکیشان که قبلتر رفته بود ،حاال توانسته اقامت اتریش را
بگیرد و ٢-٣سال دیگر تابعیت اتریش را هم به دست میآورد و آنوقت میتواند به ایران
برگردد و حتی به افغانستان برود و بعد دوباره به اتریش برگردد ،ولی او خودش را اتریشی
میدانست و دیگر حتی به ایران هم برنمیگشت .او از دست ه دوم بود .سینا با آنها نرفته
بود .مادرش دوست نداشت که او از آنها جدا شود .سرنوشتش نامعلوم میشد .از کجا
معلوم مثل خیلی از مهاجران غیرقانونی دیگر در دریای مدیترانه غرق نشود؟ از کجا
معلوم با پناهندگیاش موافقت کنند؟ دوستان و آشنایان وضع کمپهای پناهجویی
اروپا را خیلی بد تعریف میکردند.
سینا خیلی کارها کرده و بلد شده بود .از تعمیرکاری خودرو بگیر تا کارهای ساختمانی.
از مبلسازی بگیر تا ساخت جواهرآالت و بهخاطر همین وجببهوجب تهران را مثل
کف دستش میشناخت .برای مبلسازی چند هفته یافتآباد کار کرده بود .بازار تهران
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بارها رفته بود .هنگام جواهرسازی شرق تهران را یاد گرفته بود .دوست داشت کار کند.
دوست داشت پول دربیاورد ولی رؤیای بزرگش موفقشدن در ایران نبود .رؤیایش این
نبود که در تهران خانه و خــودرو بخرد .رؤ یــای بزرگش این بود که به افغانستان برود و
روستای پــدر یاش را ببیند ،همچنین مسجدی را که میگفتند پدربزرگش ساخته،
ببیند .رؤیایش این بود که از روستا ،مسجد و آسیابش دیدن کند و از آنها عکس بگیرد،
در موردشان بنویسد و آنها را در فضای اینترنت منتشر کند .دوست داشت وقتی توی
گوگل اسم روستای پدربزرگش را سرچ میکند ،عکسی ،نوشتهای و خاطرهای وجود
داشته باشد .دوست داشت اگر به او افغانستانی میگویند ،حداقل افغانستان را دیده
باشد ،اما محدودیتهای حضور در ایران بزرگتر از این حرفهاست  .
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شماره یازدهم

پای گفتوگو با یک مهاجر تحصیلکرده و دارای دکترای اقتصاد

اقامت و پروانه کار یعنی مفاصاحساب
با افراد مختلفی مصاحبه داشتهام؛ باید اعتراف کنم که این مورد تا حد زیادی متفاوت بود.
آقای دکتر اهل اروپا بود و عالقهمند به زبان و فرهنگ ایرانی اما آنچه که امروز او را در قامت یک
مهاجر درآورده یک حس نزدیکی از منظر ذهنی و اعتقادی به ایران شیعی است .او در اروپا
شیعهشده و از آن پس احساس میکند در ایران آرامش روانی بیشتری دارد؛ از این رو زندگی
و شرایط بهتر خود را در آن کشور واگذاشته و به ایران مهاجرت کرده است .فارسی را خیلی
خوب صحبت میکند؛ همراه با ضربالمثل و گاه بیتی شعر در البهالی سخن .همسر ایرانی
هم اختیار کرده اما هیچ یک از اینها بدین معنا نیست که او میتواند تابعیت ایرانی داشته
[[[
باشد؛ هرگز! هرگز!

> آقای دکتر از خودتان و داستانتان بگویید .چه زمانی به ایران آمدید و چرا؟ تا کی
قرار است بمانید و هر چیز دیگری در این رابطه.
من در تابستان سال  ۹۸میالدی بــرای یادگیری ز بــان فارسی در یک دوره فشرده در
دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کردم .یکبار دیگر هم در دانشگاه امام خمینی (قزوین)
دوره زبان فارسی را گذراندم که البته در تهران برگزار میشد .عالقه داشتم زبان فارسی
 .1الزم به ذکر است که مصاحبهشونده اصرار داشت که بنا به دالیلی نامش فاش نشده و در دفتر روزنامه محفوظ بماند.

 |166دیاران در آین هی مطبوعات

یاد بگیرم چون دوستان ایرانی در کشور خود داشتم و میدانستم که فرهنگ ایران خیلی
غنی است .من در کشورم مسلمان و شیعه شدم .سال  ۲۰۰۱هم آمدم به ایــران و در
دانشگاه امام صادق به مدت دو سال دوره مطالعاتی داشتم .برحسب اتفاق همینجا
ازدواج کردم و علقهام با ایران خیلی محکم شد .بعد سه سال رفتم اروپا و بعد دوباره
برگشتم ایران و برای یک شرکت بینالمللی در ایران کار کردم .بعد که کار آن شرکت
تمام شد ،شروع به جستوجوی کار نمودم که خیلی سخت بود؛ چه ازلحاظ فرهنگ
کار و چه ازلحاظ درآمد؛ چون در شرکت قبلی درآمد خوبی داشتم و یکدفعه افت کرد.
تحریمها هم شروع شده بود و خیلی سخت شد .دیدم دیگر نمیشود اینجا ادامه داد
و دوباره رفتم اروپا اما به دالیل شخصی دوباره تصمیم گرفتم که برگردم ایران .باالخره
آنجا در اروپا هم مشکالتی است که برای کسی که گرایشات مذهبی دارد ،شرایط دشوار
میشود .اآلن یکونیم سال است که برگشتهام ایران و اینجا مشغول به کار هستم.
بخشی از وقتم را هم به کار فرهنگی اختصاص میدهم؛  ۲۰تا  ۳۰درصد.

> چه نوع کار فرهنگی؟

کتاب و مقاله مینویسم .کتاب «البنک الال ربوی» شهید صدر را ترجمه کردم .حاال
میخواهم روی نقد آن کار کنم؛ البته انتقاد سازنده .گاهی در دانشگاهها سخنرانی
میکنم در موضوع اقتصاد غیر متعارف؛ یعنی اقتصادی که در کتابهای درسی کمتر
پیدا میشود .به خصوص در کتابهای دانشگاههای ایران؛ چون دانشگاههای ایران
هم مقلد صددرصدی دانشگاههای آمریکا هستند .اآلن کسانی در کشورهای غربی
هستند که علیه اقتصاد متعارف صحبت میکنند .ازجمله جوزف استیگلیتز که برنده
جایزه نوبل است .هر چند من ایشان را منتقد جدی سیستم اقتصادی سرمایهداری
نمیبینم؛ ولی عجیب است که باوجود اینکه ایران بهظاهر منتقد سیستم اقتصادی
حاکم سرمایهداری افراطی است ،اما در فضای علمی -دانشگاهی ،اقتصاد غیرمتعارف
طرفداران کمی دارد .همانطور که گفتم دانشگاههای ایران نگاه تقلیدی آمریکایی
دارند.
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> رشته تحصیلی شما چه بوده است؟
کارشناسی ارشد اقتصاد نفت و دکترای اقتصاد در فرانسه خواندم .پایاننامهام در مورد
اقتصاد اسالمی بود .اینجا با مدرک اقتصاد انرژی کار میکنم که از موسسه ملی نفت
کشورم گرفتهام که خیلی معتبر است.

> انگیزهای که باعث شد در ایران بمانید چه بود؟

ً
بیشتر انگیزه معنوی بوده و البته سبک زندگی .در اروپا محدودیت زیاد است؛ قبال
ً
گرایشات اسالمستیزی پنهان بود اما حاال علنی شــده .اآلن ترامپ  ۷کشور را علنا
نشانهگیری میکند که همه مسلمان هستند .ما این فرآیند تقویت اسالمهراسی را به
چشم خود دیدیم .در سال  ۱۹۸۹در کشوری مثل فرانسه مسلمانان تظاهرات گستردهای
کردند که ما میخواهیم حق پوشیدن روسری در آموزشوپرورش به رسمیت شناخته
ً
شود .از دهه  ۸۰به بعد حساسیت دولتمردان اروپایی روی این مسئله بیشتر شد .مثال
میبینیم که در  ۲۰۰۴قانون منع حجاب و سایر نمادهای دینی در مدارس آن کشور اجرا
شد .تا پیش از این محدودیتها ناگفته بود اما بعد علنی شد .در  ۲۰۰۷موضوع نقاب
در کل اروپا مطرح شده است و در کشوری مثل فرانسه ممنوع شد .درحالیکه در این
کشور شاید بیشتر از  ۳۰۰مورد زن با نقاب نبود اما این قانون باعث شد که مسلمانها
ً
حس کنند مشخصا انگشت اتهام به سوی آنها نشانه رفته است؛ خالصه اینکه یک
روند پسرفت شدیدی داشتیم در این رابطه .خود مردم ارو پــا هم سرخورده شدهاند و
بهخصوص چند حرکت تروریستی هم انجامشده که مردم را ترسانده است .به هر حال
منظور اینکه شاید شرایط مطلوبی برای زندگی ما در آنجا وجود نداشته باشد.

> ازلحاظ اقتصادی وضع زندگی در کشور خودتان بهتر بود یا ایران؟
اگر ازلحاظ قدرت خرید نگاه کنیم ،شرایط در اروپا بهتر بود؛ البته کیفیت زندگی در
ً
ایران هم بد نیست؛ اگر درآمد نسبتا مناسبی داشته باشید .هر چند اآلن نسبت به ۱ ۰
سال پیش افت کرده است .اآلن آلودگی زیاد شده .گرانی هم زیاد شده .ولی اینجا برای
مهاجری مثل من امنیت روانی دارد چون من مسلمان و شیعه هستم؛ شاید برای دیگران
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اینطور نباشد .افرادی که مذهب برایشان اهمیت ندارد خب آنجا را ترجیح میدهند
ولی یک مسئله دیگر هم هست که حتی افراد غیرمذهبی را هم در آنجا نگران میکند
و آن مسائل اخالقی و تربیتی است .جریانی که آنجا وجود دارد خیلی غیرطبیعی و
غیرمعقول است؛ بهخصوص در بحث تربیتی فرزندان نگرانیهای زیادی وجود دارد،
ازجمله در مسائل جنسی .من در چند سال اخیر میبینم که در بعضی کشورها مثل
آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا ،و ...از یک هفته قبل از ماه رمضان تا یک هفته بعد از
آن تمام بیلبوردها بهصورت گسترده و هماهنگ تبلیغ لباس زیر زنانه را میکنند یا در
خصوص گوشت حالل باید بگویم که در کشورم بسیاری از کارخانههای گوشت حالل
را اسراییلیها خریدهاند و بعد کاشف به عمل آمد که حتی گوشت خوک هم در این
گوشتهای بهاصطالح حالل وجود داشت؛ از این دست مسائل زیاد است.

> در کل از این شرایط راضی هستید و در ایران میمانید؟
بله؛ در کل راضی هستم .اآلن هم یک پروژه آموزشی برای بچهها در دست اجرا داریم؛
ً
فعال قصد برگشت ندارم.

> در این مدتی که ایران بودید چه خصوصیاتی از ایرانیها برای شما جالبتوجه
بوده؟
مردم ایران خیلی لطیف ،عطوف و انسانی هستند؛ البته نه در هنگام رانندگی! من در
کل میگویم .من مردم ایران را در جاها ،شهرهای مختلف و در موقعیتهای مختلف
دیده و با ایشان معاشرت کردهام .فکر میکنم مردمی انساندوست و با فرهنگ عمیق
هستند .طبع شعری قــویای دارنــد که گاهی به نحوی به زیــادهروی منجر میشود و
ممکن است من بهعنوان یک اروپایی نپسندم .تعارف در بین ایرانیها نشانه احترام
و ادب است؛ گر چه بهتر است که بهصورت تظاهر تمام بشود .مردم ایران به فرهنگ و
تاریخشان خیلی مفتخر هستند.
درواقــع باید بگویم فرهنگ ایرانی خیلی غنی بــوده و هست؛ لذا نمیتوان به راحتی
قضاوت کرد و این پیچیدگی بهخوبی ملموس است وقتی که شاهد رفتارهای متناقض
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نسبت به جهانگردان ،مهاجران و خارجیها توسط ایرانیان هستیم ،اما دوگانگی هم
دارد .ایرانیها از یکطرف بهطور مثالزدنی میهماننواز هستند و از طرف دیگر در
قوانین و برخوردهای اداری و قواعد تجاری طور دیگری با مهاجران برخورد میکنند،
یکسان و منسجم نیست .فکر میکنم بعد از انقالب سیاستها نسبت به مهاجران
بدتر هم شده .البته من کاری به مهاجران افغانستانی ندارم .افغانستانیها تحت شرایط
خاصی به ایران آمدند و تعدادشان هم زیاد بود .اگر بخواهید آنها را هم وارد معادالت
بکنید همه حسابها به هم میریزد.
در واقع سیاستگذاری در این زمینه را باید اول از ترسیم یک افق و فلسفه فراگیر نسبت
به مفاهیم مثل هویت ،مرز و مهاجرت شروع کرد .سپس الزم است که قوانین حاضر و
وضع فعلی تحلیل و آسیبشناسی شود .از این بررسی تخصصی و کارشناسیشده
توسط مسئوالن دغدغهدار و آیندهاندیش ،به دور از هرگونه کوتاهنظری و تعصب نژادی یا
ملیگرا ،اصالح و بهبود و تعدیل سیاست کالن موجود نسبت به این موضوع در باالترین
سطوح قدرت سیاسی ایران اتفاق میافتد .در گام دیگر ،باید اهمیت این موضوع،
ً
بهخصوص در جهان امروز و مشخصا در خاورمیانه ،برای اذهان عمومی تشریح شود.
ً
نهایتا طی روند سیاسی و قانونی معقول ،معتدل ،امیدوارانه ،مثبت ،سخاوتمندانه و
شجاعانه ،اصالحات الزم اتخاذ گردیده و به مرحله اجرا رسانده میشود.

> ولی تصور ما از مهاجر از همین افغانها متأثر است
بله ولی شما به لبنان نگاه کنید .خودش  ۴میلیون نفر جمعیت دارد اما دو میلیون
مهاجر سوری دارد .بهطور کل من فکر میکنم سیاستها در قبال مهاجران متأثر از نگاه
رضاخانی است .قوانین تابعیت ایران اصلش مال همان زمان است .به نظر من دیدگاه
غالب بعد از انقالب برخالف ارزشهای اسالمی است .اینکه همه درها را ببندیم و
خودمان را از بقیه جدا کنیم این حرف اسالم نیست .هرچند ،بدون شک و الجرم،
ً
مالحظات امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره کامال باید مورد نظر قرار بگیرند ولی حرف
ً
این است که عدم توانایی ،اگر این فرضیه را بپذیریم ،که غالبا به این جور استداللهای
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نیز تمسک میشود ،با عدم اراده برای اصالح و پیشرفت در این زمینه ،زمین تا آسمان
تفاوت دارد.

> اآلن تابعیت خود شما چطوری است؟
من اقامت یک ساله دارم و باید هر سال تمدید شود.

> تمدید شدنش زمان زیادی طول میکشد؟
اگر قصد تمدید داشته باشند ،نه ،فقط بار اول طول میکشد .بارهای بعدی چندان
ز یــاد طــول نمیکشد .در ای ــران ،ســه نــوع اقــامــت وجــود دارد کــه هــر ســه تــا یــک ساله
میباشند :دانشجویی ،ازدواجی و کاری .اگر اقامت تو بر اساس پروانه کار باشد ،یک
مفاصاحساب میخواهد .یک نامه از شرکت کفیل میگیری و پول هم بهعنوان عوارض
پلیس مهاجرت پرداخت میکنی .مشکل این است که اگر محل کارت عوض شد باید
فرآیند را دوباره از صفر طی کنی که زیاد زمان میبرد .اگر شرکت همکاری نکند مشکل
ً
میشود .یا فرضا اگر اقامت بر اساس زوجیت باشد و همسرت ایران نباشد ،دیگر امکان
ً
اقامت در ایران عمال منتفی میباشد.

> چه محدودیتهایی در این نوع مجوز اقامت دارید؟

ً
محدودیتها که زیاد است .مثال شما اگر بخواهید خانه بخرید نمیتوانید .برای گرفتن
وام ،خرید ماشین و غیره مشکل دارید .برای ورود و خروج از کشور مشکل وجود دارد.
خروج از کشور باید با اجازه شرکت یا همسر باشد .اگر اقامت به استناد پروانه کار باشد،
باید شرکت اجازه بدهد و اگر به استناد زوجیت باشد ،باید همسر اجازه بدهد .این هم
جالب است که در ایران مرد باید از همسر خود اجازه بگیرد برای خروج از کشور! اینها
خودش فشار است .ممکن است شرکت اجازه ندهد یا بخواهد فشار به عمل بیاورد.
بعد در فرمی که پر میکنی اگر ننویسی که خروج مراجعت است ،به تو مجوز خروج
نهایی میدهند و آنوقت باید برای ورود دوباره ویزا بگیری .یعنی با اینکه میدانند که
تو همه زندگیات اینجاست و میخواهی موقت خارج شوی اما اصل بر خروج نهایی
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است مگر اینکه تو بگویی من باز میخواهم برگردم.
ّ
این ریزهکار یها وجود دارد و وضع فعلی شایسته نیست .مسلم است که قوانین و نیز
روند اداری مربوط به مسائل مهاجرین در ایران همواره قابلبهبود میباشند.
مسئله ممنوعیت مکاتبه با ادارهجات ،مسئله عدم استناد برای اتخاذ تصمیم اداری،
عدم نهاد حمایتی (قانونی و غیره) از افراد مقیم ،کمرنگ بودن آنها در رسانهها ،عدم
امکان اکتساب تابعیت ایرانی ،عدم امکان صدور اقامت دهساله ،مسئله تحصیل
فرزندان همه اینها نقاط و مــواردی هستند که استقرار مقیمان در ایــران را تضعیف
میکنند .حتی شماره پرونده اداری را هم به متقاضی داده نمیشود .اگر هم اتباع حرفی
داشته باشد ،باید از طریق کنسولگری کشور خود در ایران اقدام کند.
گاهی این حس به وجود میآید که خیلی چیزها بهصورت سلیقهای انجام میشوند
ً
و هنوز ابهام قانونی در مسائل اتباع خارجی وجود دارد ..ضمنا باید افزود که آ گاهی
ادارهجات و مسئولین نسبت به قضیه اتباع خارجی در ایران بسیار قابلبهبود میباشد.
تا اینکه البته این وضع تا حدی قابل درک است و من فکر میکنم که باید درک کرد.
باالخره ایــران ازنظر اقتصادی تحت فشار است ،اما چه بسا با توجه به اینکه کشور
ایران پتانسیلهای زیاد و جوانهای بااستعدادی دارد ،میتوان با کار مشترک و تیمی
این مشکالت را مرتفع کرد .تیمی که مهاجران هم عضو آن باشند .در کشورهای دیگر
و اقتصادهای بزرگ دنیا هم یکی از مؤلفههای موفقیت این بوده است که افــرادی از
کشورهای دیگر و با تجربیات دیگر و ارتباطات و شبکههای کاری و فرهنگی گوناگون،
جذب کردهاند تا آوردههای خودشان را به اشتراک بگذارند و در کنار مردم بومی ،اقتصاد
را پیش برانند ،اما من درک میکنم که این تفکر مثبت مستلزم سیر فکری است و درک
میکنم که همه مثل من فکر نمیکنند.

> تابهحال با تبعیض هم مواجه بودهاید؟ تبعیض علیه خود در شرایط مساوی با
یک ایرانی.
بیاحترامی لفظی که هست .بهخصوص اگر دعوا و مشاجره پیش بیاید یا تصادف
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شود .یکبار تصادف کردیم و یکی به من گفت افغانی! بله ،این مسئله در جامعه ایران
متأسفانه وجود دارد ،نهتنها با مهاجران بلکه بین اقوام مختلف داخل ایران نیز وجود
دارد.

> خب این به خاطر این است که ازنظر ما خارجی یعنی افغانی!
ولی موارد خیلی جدیتر برایم تابهحال پیش نیامده است و البته سعی میکنم به این
جور برخوردها توجه نکنم زیرا وقتش را ندارم.

> در محل کار چطور؟
در محل کار هم یک سری محدودیتها هست ،گاهی سوءتفاهم پیش میآید ،یا
رفتارهای زشت نیز مشاهده میشود ،اما به این دلیل است که غیر از من فرد خارجی
اینجا نداریم .کمکم اینها هم برطرف میشود و عــادی میشود زیــرا انسان موجود
انعطافپذیر و باهوشی است که با محیط خود میسازد و پیشرفت میکند.
(مشغول صحبت بودیم که پسر نوجوان آقای دکتر آمد .چهرهاش به اروپاییها میخورد ولی به
لطف مادر ایرانی ،خوب فارسی صحبت میکرد).

> تابعیت فرزندان شما چگونه است؟
قبل از سال  ،۱۳۸۴انعطافپذیری بیشتر بود .دختر بزرگم تابعیت دارد .اما پسرم نه.

> آخرین سؤالم این است که در کشور خودتان در اروپا سیاستها نسبت به مهاجرت
چگونه است؟
سیاستهای مشخصی وجود دارد .منافع اقتصادیای وجود دارد که آنها شناسایی
کردهاند .اولین منفعت این است که هزینه نیروی کار پایین میآید .همین اتفاقی که
توسط اشتغال کمهزینه افغانیها در اینجا هم میافتد و کسی به روی خودش نمیآورد.
در ایران هم اگر کارگران افغانی نبودند هزینه تمامشده ساختوسازها باال میرفت.
یعنی ایرانیها هم دارند از مزیت مهاجرت استفاده میکنند اما بهصورت رسمی جایی
ً
بیان نمیشود .اگر واقعا در ایران با پدیده مهاجرت مخالف هستند ،دستمزد را باال
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ببرند و کارگران ایرانی استخدام کنند .اما چرا نمیکنند؟! چرا از کارگر افغانی استفاده
میکنند؟! چون این مهاجران افغان برای ایران منفعت اقتصادی دارند.
یک منفعت دیگر از منظر دیپلماسی عمومی است .هر فردی که میآید در یک کشور و
تحصیل میکند ،اگر از اقامتش راضی بود ،میشود بهترین سفیر برای فرهنگ و سیستم
سیاسی /آموزشی این کشور .اینها را نباید دستکم گرفت .اگر هم فرد همانجا ماند،
ً
باالخره دستاوردهایی دارد .مثال اگر فالن کشوری خواست با کشور دیگری ارتباط برقرار
کند و صــادرات و واردات داشته باشد ،یک فرد بومی آن کشور مقصد در کشور مبدأ
وجود دارد که میتواند به تجار و دولت کمک کند .خالصه اینکه شرایط تابعیت خیلی
ً
ً
سادهتر است .مهاجرت زیاد است .مثال همسر خارجی یک تابع را حتما به شهروندی
میپذیرند و تابعیت را به او میدهند زیرا به منافع مهاجرت آ گاه هستند.
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شماره دوازدهم

بررسی کارکردهای مهمانشهرها در ایران

بیگانهشهر
سید پیمان حقیقتطلب | سال  ۱۳۵۸با حمله شوروی به کشور افغانستان میلیونها نفر از
مسلمانان این کشور مجبور به مهاجرت شدند .بخشی از این مهاجران به کشور پاکستان رفتند
و بخش دیگری نیز به ایران پناه آوردند .سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال پناهندگان
افغانستانی در آن زمان سیاست درهای باز بود .آنها بــرادران مسلمان و همزبان ما بودند و
به ما پناه آورده بودند .به همینخاطر بسیاری از آنان در شهرهای ایران پذیرفته شدند .اما
کشور پاکستان در مرزهای خود اردوگاههایی ساخت و تمامی پناهندگان را از طریق اردوگاهها
پذیرش میکرد .در ایــران نیز با افــزوده شــدن پناهندگان عراقی جنگ ایــران و عــراق تعداد
مهاجران در شهرهای مختلف زیاد و اردوگاههایی برای ساماندهی این پناهندگان دایر شد.
این اردوگاهها در استانهای مختلف ایران همچون مرکزی ،خراسان رضوی ،کرمان ،فارس،
بوشهر ،خوزستان  ،آذربایجان غربی ،کرمانشاه و تهران ساخته و نام «مهمانشهر» بر آنها نهاده
شد .مهمانشهرهایی که حاال بعد از سه دهه تبدیل به شهرهایی برای زندگی چند نسل از
مهاجران در ایران شده است.

مهمانشهرها شهرکهای محصوری هستند که مهاجران در آنها اسکان داده میشوند.
ورود و خروج آنان بشدت کنترلشده است و اجازه ورود آنها به جوامع شهری داده

 |178دیاران در آین هی مطبوعات

نمیشود .محیطی شبه قرنطینه دارند و امکانات اولیه زندهمانی به آنها ارائه میشود.
در حال حاضر  ۱۹مهمانشهر در شهرهای مختلف ایران میزبان بیش از  ۲۷هزار مهاجر
افغانستانی و بیش از  ۳هــزار مهاجر عراقی هستند .ازنظر درصــدی تنها  ۳درصــد از
جمعیت مهاجران حاضر در ایران ساکن مهمانشهرها هستند ،اما ازنظر تعداد رقم آنان
بسیار جالبتوجه است.
در کشورهای پذیرنده پناهنده در جهان ساخت اردوگاههای مرزی امری معمول است.
پناهندگان تا زمان شناسایی و دریافت مدارک در این اردوگاهها به سر میبرند و بهمحض
تعیین تکلیف (پذیرش یا عدم پذیرش) از اردوگاه خارج میشوند .اما مهمانشهرهای
ایران کارکردهای دیگری پیداکردهاند.
بسیاری از پناهندگانی که  ۳۰سال پیش به ایران پناهنده و در مهمانشهرها اسکان داده
شدند ،هنوز هم ساکن این مهمانشهرها هستند .بسیاری از آنان چند نسل است که
در مهمانشهرها به زندگی گلخانهای خود ادامه میدهند .با حمایتهای مالی دولت
و سازمانهای بینالمللی برخی زیرساختهای سکونت (مسکن ،آب آشامیدنی،
خدمات بهداشتی و )...تأمینشده است .برای معاش روزانه به مردان مهمانشهرها
روزی چند ساعت بهصورت محدود اجــازه خروج و کار کردن در نزدیکترین مراکز
شهری یا زمینهای کشاورزی داده میشود .به کودکان آنها آموزشهای ابتدایی تا حد
دیپلم بهصورت رایگان ارائه میشود  ،اما برای تحصیالت دانشگاهی باید از مهمانشهر
خارج شوند و این بهراحتی نیست .خروج آنان از مهمانشهر مشروط است به خروج از
کشور و دریافت پاسپورت از افغانستان؛ امری که ساکنان مهمانشهرها دوست ندارند و
ترجیح میدهند به زندگی گلخانهای خود در مهمانشهر ادامه بدهند ،اما از ایران خارج
نشوند .عالوه بر این مهمانشهرهای ایران پذیرای آن دسته از مهاجرانی است که تمکن
مالی جهت سکونت در شهرهای ایران ندارند.
جدا کردن جامعه مهاجران از جامعه افراد بومی کارکرد دیگری برای مهمانشهرهاست؛
کارکردی که راهحلی ساده ،اما پرهزینه برای مدیران جهت ساماندهی امور مهاجران در
ایران است .کارکردی که هنوز هم بعد از  ۳۰سال حضور مهاجران در ایران طرفدار دارد
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و برای حل مشکالت پیرامون ادغام و جامعهپذیری مهاجران در ایران پیشنهاد میشود.
چندی پیش محمدعلی طالبی ،معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در
جلسه علنی شورای شهر یزد حاضر شد .او همگرایی و همدلی دستگاههای اجرایی و
حاکمیتی در مورد مدیریت اتباع خارجی را ضروری دانست و گفت« :ستاد ساماندهی
اتباع خارجی در شهرستان یزد ایجاد شده و فعالیت خود را آغاز کرده است ».سپس
او با اشاره به وجود سه مهمانشهر در شهرستانهای تفت  ،میبد و اردکان برای اسکان
اتباع خارجی مجاز در استان تصریح کرد« :بحث ایجاد سه مهمانشهر جدید ازجمله
اقداماتی است که بهمنظور ساماندهی اسکان اتباع خارجی مجاز در استان یزد انجام
شده و در دستور کار قرارگرفته است .حضور اتباع در مهمانشهرها با توجه به تسهیالت
و امکاناتی که برای آنها ایجاد میشود ،بهتر است».
حجتاالسالم مطهریان ،عضو سابق شــورای شهر یزد نیز با اشــاره به آمــار احتمالی
صدهزارنفری جمعیت پناهجویان در استان یزد ،گفته بود« :بافت فرهنگی و اجتماعی
یزد در این سالها همراه با پناهجویان بــوده اســت ،اما این شرایط در این سالها با
آسیبهایی همراه شده که دلیل آن افزایش تعداد افغانستانیهای غیرمجاز است.
شرایط حضور افغانستانیها در کنار مردم شهر یزد به شرایط استحاله رسیده و از مدتها
قبل برای ایجاد مهمانشهر اتفاقنظر بود و مکانی در حومه شهر یزد به نام «محمودیه» و
برای آن تأسیسات را هم در نظر گرفتند ،ولی مهمانشهر ایجاد نشد».
حال معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد خبر از احداث سه میهمان شهر
جدید در استان یزد داده است.

ارائه بهتر خدمات یا ایجاد جامعه موازی؟
اما آیا بهراستی هدف از ایجاد مهمانشهرهای جدید ارائه خدمات بهتر به مهاجران
است؟ استان یزد در چندماهه گذشته شاهد تنشهایی بین جامعه بومی با جامعه
مهاجرانش بوده است .مشهورترین این تنشها ممانعت اهالی شهرک شاهدیه یزد در
مهرماه امسال از ورود دانشآموزان افغانستانی به مدرسه بود که بسیار رسانهای شد.
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وجود تنش بین جامعه میزبان با جامعه مهاجران در همه جای دنیا مسئلهای معمول
اســت .حکمرانان در جاهای مختلف دنیا سعی میکنند به طرق گوناگون ادغام
مهاجران در جامعه را بدون اصطکاک و تنش ممکن سازند .آنها کارهای رسانهای
سنگینی انجام میدهند  ،الگوهای پذیرش و مهربانی را در جامعه ترویج میدهند و
کاری میکنند که مهاجران با روی باز پذیرفته شوند تا در ادامه تنشها تا حد ممکن
کاهش پیدا کند .یکی از دم دستترین راهحلها جدا کردن جامعه مهاجران از جامعه
میزبان و اسکان آنها در مکانهای مخصوص است .راهکاری که شاید در کوتاهمدت
بسیار مفید به نظر برسد ،اما در بلندمدت هزینههای جبرانناپذیری را به بار میآورد.
مهمانشهرها در ایــران اردوگــا ههــای موقت نیستند .آنهــا محل زندگی چند نسل از
مهاجران میشوند .اگر در ابتدا برای جمعیتی  ۵۰۰نفره تأسیسشده باشند ،بعد از
چند نسل آن جمعیت به  ۵هزار نفر میرسد و بههیچوجه زیرساختهای اولیه کشش
جمعیت را نخواهد داشت .بعد از آن یا باید مسئوالن چند برابر هزینه کرده و اردوگاه را
بزرگ و بزرگتر کنند تا کشش جمعیت جدید را داشته باشد یا اینکه به نسلهای بعدی
مهاجران اجازه ورود به جامعه میزبان را بدهند.
اگر بخواهند مهمانشهرها را گسترش بدهند ،جدای از بحث هزینههای زیاد آن ،تا
کجا قابلیت گسترش وجود دارد؟ آیا یک مهمانشهر آنقدر گسترش پیدا میکند تا از
شهر میزبان اولیه هم بزرگتر شود؟!
و اگر قرار است نسلهای بعدی مهاجران به جامعه میزبان راه پیدا کنند ،چرا از همین
اآلن این کار اجرایی نشود؟ اگر امروزه پذیرش از سوی جامعه میزبان وجود ندارد ،چه
تضمینی وجود دارد که در آینده این پذیرش در جامعه به وجود بیاید؟ وقتی جامعه
میزبان فرهنگ پذیرش افــراد غریبه و مهاجر را نــدارد ،با حذف مهاجران چگونه این
فرهنگ را دارا خواهد شد؟
وقتی مهاجران یک استان همگی در شهرکهایی به نام مهمانشهر اسکان داده شوند
و ورود و خروج آنان به جامعه میزبان بسیار کم شود و تمام زندگی آنان محصور به همان
حصارهای مهمانشهر شود ،جامعهای موازی ایجاد میشود .جامعهای که شاید از بعد
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جغرافیایی با جامعه میزبان فاصلهای نداشته باشد ؛ اما از منظر اقتصادی و فرهنگی
تفاوت بسیار زیادی ایجاد میشود .ایجاد جوامع موازی در داخل یک کشور که کمترین
بدهبستان را با اقشار مختلف آن کشور داشته باشند ،بیش از هر چیزی یک خطر امنیتی
میتواند باشد ،چراکه اگر احساس غبن و تبعیض بین اهالی مهمانشهرها نهادینه
شود ،حسی از تنفر در آنان ایجاد میشود و آن وقت تبعات احتمالی آن برای کشور
جبرانناپذیر خواهد بود.
مهمانشهرها میزبان جمعیت اندکی از مهاجران در ایــران هستند ،فقط  ۳درصد
از مهاجران حاضر در ایران ساکن مهمانشهرها هستند ،اما رویکردی وجود دارد که
خواهان افزایش این مهمانشهر و ساکنان آنان است .رویکردی که شاید در کوتاهمدت
مفید به نظر برسد ،در طوالنیمدت هزینههای بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.

 |182دیاران در آین هی مطبوعات

گزارش بازدیدی از مهمانشهر رفسنجان

حصارهای فقر و نومیدی

محسن شهرابی فراهانی | تا سه سال پیش هم زیر چادر زندگی میکردند .چند سال بود
که زیر چادر زندگی میکردند .چند دهه بود که زیر چادر زندگی میکردند ۳۰ .سال پیش
که آمدند ایران چادرها را به آنها داده بودند تا محل اسکان موقتشان باشد ،اما چادرها
خانه آنها شد .بعد از سالها چادرها پودر و سوراخسوراخ شدند و آنها مجبور شدند
آلونک بسازند .آجر و خشت و کاهگل گیر بیاورند و دیوار باال ببرند .برای سقف هم
چوب گذاشتند و همان چادرهای پودرشده را چند ال کردند ،گذاشتند روی چوبها و
محکم کردند و همینها شد سقف خانه  ۱۲۰۰خانواده افغانستانی حاضر در مهمانشهر
رفسنجان تا از گزند باد و آفتاب در امان باشند .دستشوییها و حمامها مشترک است.
صبحها همیشه برای دستشویی رفتن صف میایستند.
آلونکهای اهالی مهمانشهر رفسنجان کوچک ،محقر  ،تنگ و تاریکاند .آلونکهایی
که سقف خانه  ۵هزار مهاجر افغانستانی هستند .اکثرشان اهل یک شهر افغانستاناند،
شهر سوزمه قلعه استان سرپل افغانستان.
اگر به درگاه آمار ملی ایران مراجعه کنید میبینید که سازمان آمار طبق سرشماری سال
 ۱۳۹۵تعداد افغانستانیهای ساکن در استان کرمان را  ۱۲۵۴۰۰نفر اعالم کرده است.
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از این تعداد حدود  ۵هزار نفرشان ساکن مهمانشهر رفسنجان هستند .ازنظر درصدی
تعداد باالیی را شامل نمیشوند ،اما کیفیت زندگیشان و سطح پایین زندگی این
مهاجران این سؤال را به وجود میآورد که چرا باید وضع این اردوگاه چنین باشد؟
خیلیهایشان دهههاست که ساکن این مهمانشهرند .در حصارهای محدود آن
سالهاست که زندگی میکنند ،زادوولــد کردهاند و بچههایشان هم سالهاست که
ساکن همین تکه کوچک و تنگ از کره زمیناند .آنها شیعه بودند ،در جنگ داخلی
افغانستان مورد تهاجم قرار گرفتند ،به ایران پناه آوردند و آوردندشان به این اردوگاه؛
اردوگاهی که محل دائمی زندگیشان شد .بعضیهایشان هم از اول نبودهاند ،از سر
ناچاری و نداری آمدهاند .پولی نداشتند که در شهر رفسنجان یا سایر شهرهای استان
کرمان خانه و کاشانهای برای خودشان فراهم کنند .رضایت دادند به آلونکها و زندگی
پر از محدودیت در مهمانشهر .همهشان برای خارجشدن از حصارهای مهمانشهر
باید اجازه بگیرند .هیچکس اجازه ندارد بدون برگه تردد از حصارهای این مهمانشهر
وارد شهر و روستاهای اطراف شود .محدودیت برای ز نها و دخترها بیشتر است .به
مردها اجازه داده میشود که برای کار در باغهای پسته روزانه از حصارها خارج شوند
و شب برگردند .اگر بیاجازه بیرون بروند یا بهموقع برنگردند ،توبیخ و جریمه میشوند و
کارشان گیر پیدا میکند.
از خودشان که بپرسی میفهمی کل مهمانشهر فقط یک کنتور برق دارد ،کنتوری که
برق موردنیاز آلونکهای  ۵هزار مهاجر حاضر در اردوگاه را تأمین میکند و به تبعش هم
مصرفش آنقدر باالست که گرانترین تعرفهها را با آنها حساب میکنند .مهمانشهر
زیر نظر فرمانداری رفسنجان است ،یک سرپرست ایرانی دارد که سالهاست بدون
تغییر مانده و یک شورای منتخب از بین افراد ساکن در مهمانشهر هم مسئول امور
داخلی اردوگاه هستند .هر ساکن مهمانشهر ماهانه  ۱۰هزار تومان بابت پول آب ،برق
و حل مشکالت میپردازد .عالوه بر این شهرداری هم ساالنه از هر نفر  ۵۰هزار تومان به
خاطر عوارض شهری میگیرد ،اما زبالههای توی مهمانشهر را خود اهالی جمعآوری
میکنند .خودشان خــودرو اجــاره کرده و زبالهها را جمعآوری میکنند ،اما خودروی
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حمل زباله آنها برای خالی کردن زباله در دامنههای کوه حق ندارد از جاده آسفالت
مخصوص استفاده کند .نمیگذارند .میگویند خودروی افغانستانی باید از خاکی برود.
ساکنان مهمانشهر برای تمدید مــدارک قانونی و مجوز زندگی در ایــران باید یک نفر
را بهعنوان معرف به ادارات اتباع ببرند .ایــن معرف میتواند کارفرمایشان باشد یا
صاحبخانهشان .اهالی مهمانشهر صاحبخانه ندارند .خیلیهایشان هم کار
ندارند و بیکارند و یا اگر میروند سرکار ،فصلی و روزمزد است و کارفرمای مشخصی
ندارند .حدود  ۲۰۰نفرشان هم دانشجو هستند ،نه کارفرما دارند و نه صاحبخانه .چه
کار میکنند؟  ۱۰۰ ،۵۰هزار تومان به یک معتاد ایرانی میدهند و کپی شناسنامهاش
ً
را میخرند و به اداره اتباع تحویل میدهند که مثال این کارفرمای ما است .بعد هم
هزینههای هنگفتی را پرداخت میکنند تا مجوز اقامتشان در مهانشهر تمدید
شود .در مهمانشهر مهاجران بدون مدارک هویتی هم زندگی میکنند ،اما خود اهالی
میگویند هیچ فرقی نمیکند که مدرک هویتی داشته یا نداشته باشی ،همه به یکچشم
دیده میشوند.
مهمانشهر درمانگاه و برای بچهها مدرسه دارد ،مدرسهای که آن سمت اتوبان است
و بچهها هرروز برای مدرسه رفتن جانشان را کف دستشان میگذارند و از البهالی
خودروهای در حال حرکت اتوبان رد میشوند تا درس بخوانند .پل عابر پیاده ندارند.
امید زیادی هم برای درس خواندن ندارند .اگر دیپلم بگیرند ،دانشگاه رفتن برایشان
ً
ً
تقریبا غیرممکن اســت .اوال که باید پاسپورت افغانستان بگیرند و همین اقامت
نیمبندشان هم در هالهای از ابهام قرار میگیرد ،بعد هم برای دانشگاه رفتن باید کلی
پول شهریه بدهند .میدانند که حتی اگر رتبه یک کنکور سراسری ایــران شوند ،باز
هم برای سر کالس دانشگاه نشستن باید پول زیادی بدهند .اگر پول داشتند که توی
آلونکهای مهمانشهر زندگی نمیکردند .آنها میدانند که اگر دیپلم هم بگیرند ،بازهم
باید مثل پدرانشان بروند در باغهای پسته و کارگری و به حداقل درآمد ممکن بسنده
کنند .چاره دیگری ندارند .زندگی محدودشده در حصارها رویاهای کودکان مهمانشهر
را هم محدود و کوچک میکند.

یکشنبه ۱۵ ،بهمن 185| ۱۳۹۶

راهکار سازمان مردمنهاد  Refugees welcomeبرای ادغام پناهندگان در جامعه

همخانه شویم

در چند سال اخیر «ادغــام پناهندگان در جامعه میزبان» کلیدواژه فعالیت بسیاری از
نهادهای مردمی و غیرانتفاعی در کشورهای پذیرنده مهاجران و پناهندگان شده است.
این نهادها همسو با رویکرد دولتها سعی میکنند حضور مهاجران و پناهندگان در
کشورشان را به فرصت تبدیل و از طریق ایجاد فرهنگ پذیرش در جامعه خودشان از
خطرهای احتمالی بیگانه پنداشتن مهاجران جلوگیری کنند.
( [[[ Refugees welcomeپناهندگان خوش آمدید) یکی از این نهادهای غیرانتفاعی
است؛ نهادی که تالش میکند پناهندگان را از کمپها و اردوگاههای خارج از شهرها به
خانهها آورده و میان آنها و مردم شهرها ارتباط برقرار کند.
مرکز اصلی این نهاد در آلمان است و هماکنون در  ۱۴کشور شامل آلمان ،اتریش ،یونان،
پرتغال ،اسپانیا ،سوئد ،هلند ،لهستان ،ایتالیا ،کانادا ،جمهوری چک ،رومانی ،ایرلند
شمالی و استرالیا مشغول به فعالیت است .شهروندان سایر کشورها نیز میتوانند به این
موسسه بپیوندند و فعالیتهای آن را در کشور خود توسعه دهند.
این سازمان از طریق سایت خود از مردم میخواهد تا خانه و محل زندگی خود را با یک
1. http://www.refugees-welcome.net
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پناهجو به اشتراک بگذارند و با آنها همخانه شوند .تابهحال بیش از  ۱۱۵۰پناهجو از
طریق این موسسه با شهروندان کشورهای میزبان همخانه شدهاند.
 Refugees welcomeمنافع همخانه شدن مهاجران با شهروندان میزبان را دوجانبه
میداند :ازیکطرف پناهندگان در یک سرپناه مناسب زندگی میکنند ،با سرعت
بیشتری میتوانند زبانآموزی کنند و با شرایط جدید تطبیق یابند و از طرف دیگر مردم
میتوانند به یک فرد نیازمند کمک کرده ،همچنین با یک فرهنگ متفاوت آشنا شوند.
سازوکار این سایت به این صورت است :هر فرد که آمادگی پذیرفتن یک همخانه از میان
پناهندگان را دارد ،در وبسایت سازمان ثبتنام و مشخصات خود را وارد میکند .با
توجه به شرایط و مشخصات میزبان ،این سازمان ،یک مهاجر را که همگونی احتمالی
با میزبان دارد ،معرفی کرده و قرار یک مالقات ترتیب داده میشود .اگر دو طرف یکدیگر
را پذیرفتند ،فرد مهاجر در خانه میزبان ساکن میشود.
در شرایطی که میزبان خود مجبور به پرداخت اقساط یا اجاره منزل باشد ،موسسه از
طریق خیرین مرتبط یا به شیوه تأمین سرمایه جمعی تالش میکند تا سهم فرد پناهنده از
پرداخت ماهانه پوشش داده شود ،بهعالوه ،در برخی از کشورها و ایاالت ،دولت هزینه
اقامت مهاجرانی را که از کمپ خارجشده و بتوانند سرپناهی در شهر برای خود بیابند،
تقبل میکند.
پس از ساکن شدن فرد مهاجر در کنار همخانهایهای جدید ،موسسه تالش میکند با
آنها در تماس باشد و به حل مشکالت احتمالی بپردازد ،همچنین امکاناتی را که برای
پناهجویان وجود دارد به آنها معرفی کرده و سعی میکند شرایط بهتری را برای زندگی
آنها فراهم کند.
در صــورت پیش آمــدن مشکالت احتمالی در طــول زمــان زندگی در کنار یکدیگر،
موسسه تالش میکند تا مشکالت مربوطه مرتفع شود ،ولی در صورت تداوم مسائل،
ً
نهایتا میزبان میتواند توافق را بهطور یکطرفه فسخ کند .نکته مهمی که در سازوکار
این موسسه قابلذکر است اینکه نیازی به فعالیت آنالین پناهجویان نداشته و تنها
شهروندان هستند که باید بهصورت آنالین با موسسه در ارتباط باشند.
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اگرچه به نظر میرسد هدف این موسسه غیرانتفاعی اسکان دادن پناهجویان در شرایط
بهتر است ،اما درواقع هدفی بزرگتر دنبال میشود و آن درگیر کردن مهاجران در فرآیند
جامعهپذیری در محیط جدید و همچنین ارتقای توانایی و ظرفیت زیست مشترک
است ،به همین دلیل ،کسانی که بخواهند خانهای خالی در اختیار پناهندگان قرار
دهند ،مشمول فعالیتهای این موسسه نمیشوند .بهعالوه همانطور که ذکر شد ،یکی
از منافع میزبان از این اقدام ،آشنایی با فرهنگهای دیگر عنوانشده است .از آنجا که
نادیدهگرفتن مهاجران غیرقانونی ،در بلندمدت نهتنها مشکلی را حل نمیکند ،بلکه به
افزایش و غیرشفاف شدن مشکالت زیست آنها در محیط جدید منجر میشود ،این
موسسه در کمک به پناهجویان تمایزی میان مهاجرانی که مجوز اقامت دارند و آنهایی
که ندارند قائل نیست .در خصوص تأمین هزینههای اسکان ،مهاجران مجاز میتوانند
از حمایت دولت برخوردار شوند ،اما کسانی که مجوز اقامت ندارند ،چنین فرصتی را
ً
نخواهند داشت .در این موارد ،موسسه عمدتا از طریق جمعآوری کمکهای مردمی
تالش دارد هزینه اقامت پناهجویان غیرقانونی را تأمین کند .در حقیقت ،مهاجران با
زندگی در کنار شهروندان کشور میزبان ،از طریق یادگیری زبان و تقویت مهارتهای
اجتماعی در محیط جدید میتوانند شانس بیشتری برای دریافت اقامت ،یافتن شغل
و حتی پذیرش در دانشگاه داشته باشند ،عالوه بر این آسیبهای اجتماعی ناشی از
وجود بافت ناهمگون فرهنگی و اجتماعی در کشور میزبان کاهش خواهد یافت.
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شماره سیزدهم

تصویر منفی!
محسن شهرابی فراهانی | حضور ایران بهعنوان یک کشور باثبات در منطقهای پرتنش
ً
و بروز بحرانهای متعدد در کشورهای جهان اسالم (خصوصا همسایگان ایران)،
سبب شده است تا مهاجرت به ایــران ،همواره بهعنوان یکی از گزینههای مطرح
برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد .همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی
مردمان این کشورها با جامعه ایرانی ،انگیزه مضاعفی برای مهاجرت به ایران پدید
آورده است.
درواقــع ،شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان ،عراق و...
از یکسو و اشتراکات مذهبی ،فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب
شده است تا کشور ایران در دورههای متعددی پذیرای موج گستردهای از مهاجرت
اتباع این کشورها باشد .اما رویکرد مسئوالن ،سیاستمداران و رسانههای داخلی
سبب ایجاد مشکالت و موانعی شده و در عمل ،بسیاری از این انگیزهها را (حداقل
برای طبقه نخبه ،تحصیلکرده یا ثروتمند) کمرنگ کرده است .مهاجران خارجی،
همواره در تبلیغات رسانههای رسمی و غیررسمی ایران بهعنوان یک چالش و معضل
شناختهشده و در اذهان مردم ایــران ،حضور مهاجران بهعنوان یکی از اصلیترین
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علل چالشهای اجتماعی ایران (مثل قاچاق مواد مخدر ،قتل ،دزدی ،تجاوز و)...
تلقی میشود.
با این تفاسیر ،حضور مهاجران خارجی در کشور ،همواره بهعنوان یک تهدید تلقی
شده و تمام تالش سیاستمداران و دولتمردان کشور نیز به یافتن راهحلی برای مقابله
با این تهدید و کاهش خسارتها و هزینههای تحمیلشده به ایران ،معطوف شده
است .درحالیکه این نگاه ،مبتنی بر انگارههای غلط و غیر کارشناسی شکلگرفته
و واقعیت امــر چیز دیگری اســت .در ایــن یــادداشــت کوتاه ،سعی بر آن اســت تا با
تکیهبر تحلیلهای کارشناسی ،یکی از این انگارههای رایج و غلط در مورد اتباع
خارجی ،موردنقد و بررسی قرار بگیرد تا از این طریق ،با رویکردی صحیح به توسعه
سیاستهای مهاجرپذیری منجر شود.

نگرشهایی که واقعی نیستند
رسانههای عمومی آنچنان روی جرم و جنایتهای مهاجران مانور میدهند که انگار
در هر جرم و جنایتی پای یک مهاجر افغانستانی هست .این باور به اذهان عمومی نیز
منتقلشده است که حضور مهاجران در کشور ،سبب ایجاد نگرانی و کاهش امنیت
میشود .برای بررسی این گزاره ،از چندین منظر میتوان به نکاتی اشاره کرد.
آمار دقیقی از میزان جرم و جنایات مهاجران افغانستانی در کشور موجود نیست ،اما
اگر بخواهیم به آمار سازمان زندانها اکتفا کنیم ،مطابق این آمار ۵ ،هزار نفر از ۲۴۰
هزار زندانی زندانهای کشور افغانستانی هستند .اگر این رقم را با جمعیت ایران و
افغانستانیهای ساکن کشور مقایسه کنیم ،به این نتیجه نمیرسیم که سرانه جرم
و جنایت افغانستانیها بیشتر است [[[.سرانه جرم افغانستانیها ۰.۱۶ ،درصد است
(با توجه به جمعیت  ۳میلیون نفری افغانستانیهای مجاز و غیرمجاز در ایران)،
درحالیکه این شاخص در بین هموطنان ایرانی ۰.۳ ،درصد است .بهعبارتدیگر،
در هر  ۱۰۰۰افغانستانی ۱.۶ ،نفر مجرم هستند ،اما در هر  ۱۰۰۰نفر ایرانی ۳ ،نفر!
ً
 .1وزیر کشور نیز اخیرا در اظهارنظری گفت :در برخی از مواقع ناامنیهای شدید در کشور به اتباع بیگانه نسبت داده
میشود ،اما حجم تخلفات و جرم اتباع بیگانه آنگونه که در تبلیغات گفته میشود ،نیست.
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زمینههای جرمخیزی مهاجران

ً
حتی اگر فرض کنیم که واقعا سرانه جرم در جمعیت افغانستانیها باالتر از متوسط
کشور است ،باید به چرایی این رخداد فکر کنیم .عدم به رسمیت شناختن اقامت و
سکونت افغانستانیها ،نبود قوانین الزم برای حقوق اولیه آنها ،عدم امکان تحصیل
و آموزش آنها در کشور و ..ریشه این مسئله است .برای مثال ،وقتی کارفرمای یک
ساختمان میداند که قوانین قضائی کشور از یک کارگر افغانستانی هیچ حمایتی
نمیکند ،حقوق و مزایای وی را پرداخت نمیکند .کارگر افغانستانی نیز چون هیچ
بستر قانونی را مهیا نمیداند ،برای احقاق حقوق خود ،دستبهکار میشود .در مثالی
دیگر ،وقتی امکان دریافت عابر بانک و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک
برای افغانستانیها ممنوع است ،آنها مجبور به حمل پولهای خود یا اعتماد به
دیگران میشوند .بالطبع حمل پول نقد مخاطرات زیادی دارد و آنها را در معرض
سرقت قرار میدهد .سرقتهایی که در آن مهاجران برای دفاع از حق و مال خود
مجبور به درگیری و زدوخورد میشوند.
از طرف دیگر ،به دلیل ضعف قوانین و نگرشهای تبعیضآمیز عموم مردم ،امکان
رشد فرهنگی و ادغــام افغانستانیها در جامعه داده نمیشود .این افــراد بهتدریج
از متن جامعه طرد و به حاشیه رانــده میشوند .در این صــورت ،زمینههای رخداد
ناهنجار یهای اجتماعی فرصت بروز پیدا میکند.

بزرگنمایی رسانهها
بزرگنمایی و اغراق رسانهها به اخبار منتشرشده از جرائم افغانستانیها در شکلگیری
این تحلیل بسیار مؤثر بوده است .همچنین مردم به دلیل داشتن برچسب «افغانی»
روی این خبرها ،آن را راحتتر به ذهن میسپارند .برای مثال ،فرض کنید در یک روز
چندین خبر سرقت مسلحانه و زورگیری در کنار سرقت یک افغانستانی منتشر شود،
ً
بنابراین افکار عمومی صرفا اخبار منفی افغانستانیها را آنهم بهصورت جهتدار و
گلچین دریافت میکند.
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سخن آخر
در اکثر کشورهای جهان مهاجران جزو افرادی هستند که بیشترین احترام را به قوانین
میگذارند و سعی میکنند در چارچوبهای ارزشی جامعه میزبان حرکت کنند .آمار
ً
جرمخیزی مهاجران معموال کمتر است .در ایران نیز اکثریت مهاجران را همسایگان
افغانستانی ما شکل میدهند ،کسانی که از قاعده جهانی مهاجران پیروی میکنند.
آمار جرمخیزی آنان بسیار پایینتر از افراد جامعه میزبان است .درحالیکه با توجه به
نوع برخوردها با این مهاجران و قوانین دستوپا گیر فراوانی که علیهشان وجود دارد،
زمینههای جرمخیزی آنان زیادتر است .با همه این اوصاف ،تصویر رسانهای از این
مهاجران بسیار منفی است و میزان جرمخیزی آنان را چند برابر حد معمول جلوه
داده؛ ظلمی که چند دهه است ادامه دارد و ادغام و پذیرش این مهاجران در جامعه
ایران را با مشکالت زیادی مواجه کرده است.
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پژوهشهای دانشگاهی از  ۴۰سال بازنمایی مهاجران
در آینه مطبوعات ایرانی چه میگویند؟

کالژی متضاد از مهاجران

فرزان قدیرمحسنی | شناخت بسیاری از مسائل برای مردم فقط از دریچه رسانهها ممکن است.
تجربیات آدمها موردی و محدود است و رسانهها به دلیل کانون خبرها و اتفاقات بودن ،مرجع
قضاوتو تصمیمگیریهای کلیمردمهستند.شناختعموممردمایراناز مهاجرانافغانستانی
نیز در همین راستا بوده است :از طریق روزنامهها و تلویزیون .اما رسانهها راویان بیکموکاست
واقعیتهای موجود نیستند .آنها تنها به «بازنمایی» کالژگونه واقعیتها میپردازند و گاه
تصویرهایی مستقل از خود واقعیت را ارائه میدهند .بازنمایی ،نمایش واقعیت نیست ،بلکه
واقعیتی است که توسط یک رسانه تولید میشود .نمایش کالژگونه و گاه متضاد از واقعیت
رسانهها بسیاری از پژوهشگران و محققان مطالعات فرهنگی را به موضوع بازنمایی رسانهای
عالقهمند میکند .در این نوشته به دو تحقیق دانشگاهی درباره تصویرساز یهای مطبوعات
ایرانی از مهاجران افغانستانی در  ۴۰سال حضور این مهاجران در کشور ایــران میپردازیم.

سه دهه اخبار مربوط به افغانستان در سه روزنامه باسابقه

آقای «علی یاور اکبری» در پایاننامه دکترای رشته علوم ارتباطات به «بازتاب افغانستان
در مطبوعات ایــران و تحلیل محتوای روزنامههای اطالعات ،کیهان و جمهوری اسالمی
در فاصله زمانی  ۱۳۵۸تا  »۱۳۸۸پیرامون این موضوع پرداخت .استاد راهنمای او در
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ایــن پایاننامه «سیدمحمد م ـهــدیزاده» ب ــود [[[.نتایج ایــن پایاننامه که بهصورت مقاله
در فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی نیز منتشر شد ،بسیار جالب
بــود .سه روزنــامــه باسابقه ای ــران ازنظر میزان مطالب مربوط به افغانستان با هم تفاوتی
نداشتند .اصلیترین ژانــر پرداختن به افغانستان و مهاجران در ایــران از نــوع خبر بــوده:
خبرهای تکمیلی ،خبرهای کوتاه ،خبرهای تلفیقی و خالصه خبر .اما کدام موضوعات
بیشترین تکرار و تأ کید را در سه دهه پوشش خبری مهاجران و کشور افغانستان داشتند؟
یافتههای پژوهش اکبری و مهدیزاده بیانگر این بود که «امــور نظامی و جنگ»« ،روابط
خارجی»« ،امور سیاسی حکومت محلی»« ،حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضائی و
جرم» اصلیترین موضوعات محتوایی خبرهای منتشرشده بودند .به عبارتی عمدهترین
تصویرهایی کهرسانههادر اینسهدههاز افغانستانو مهاجرانافغانستانیساختند،جنگ
و امور نظامی بوده است .فقط  ۸درصد محتواهای منتشرشده در طول سه دهه مربوط به
مهاجرانساکنایرانبود.اگربهموضوعاتمحتواهایمنتشرشدهدر اینسهدههنگاه کنیم،
میفهمیمموضوعاتی کهمربوطبهمهاجرانساکنایرانبودهو در اینسهروزنامهبازتابداشته
«حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضائی و جرم» بوده است .پوششهای خبری مربوط
به هویت مشترک ایران و افغانستان و موضوعات فرهنگی ،هنری ،امور مذهبی ،پزشکی و
بهداشت مهاجران محلی از اعراب نداشت .این در حالی است که در اواخر دهه  ۶۰و اوایل
دهه۷۰جمعیتمهاجرانافغانستانیحاضردر ایرانبه۵.۴میلیوننفرهمرسید.تنهاخبری
که در مورد این  ۴.۵میلیون نفر منتشر میشد ،حقوق بشر ،امور قضائی و جرم و جنایت بود.
نکته مهم دیگری که در نتایج این پژوهش دیده میشد سیر صعودی اهمیت و اولویت
اخبار مربوط به «امور قضائی و جرم» و «حقوق بشر و امور پناهندگان» در سه دهه موردمطالعه
است .در دهه نخست مجموع اخبار با موضوع جرم  ۲۱درصد ،در دهه دوم  ۲۸درصد و در
دهه سوم  ۵۳درصد اخبار منتشرشده در مورد افغانستان و مهاجران افغانستانی را تشکیل
مـیداد .وقتی حجم اخبار مربوط به جرم و جنایت در این سه روزنامه شاخص ایران را
میبینیم ،متوجه میشویم که چرا مردمان ایران تصویری منفی از مهاجران دارند .نیمی از
1. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/۵۵۹۶۵۱
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اخبار منتشرشده در مورد یک اقلیت قومی در یک کشور مربوط به جرم و جنایت آنها بود.
آنهم اقلیت مهاجران حاضر در ایران که هیچ توان و امکانی برای دفاع در مقابل رسانهها
نداشت و فقط نظارهگر ظلم بیامان رسانهها علیه خودش بود.

چپ و راست ندارد

«فرشته ساکی» با راهنمایی «مصطفی حسرتی» و «عامر قیطوری» در دانشگاه رازی کرمانشاه
به «بررسی تصویر مهاجران افغانستانی در مطبوعات ایران از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی»
پرداخت [[[ .او در پایاننامه خودش سراغ دو روزنامه معروف جناح چپ و راست رفت و
عناوین و متون دو روزنامه اعتماد و کیهان را در یک دوره سهساله ( )۸۵-۸۷در خصوص
مهاجران افغانستانی ساکن ایران و نحوه تصویرسازی این دو روزنامه از این گروه اقلیت را از
دیدگاهتحلیل کالمانتقادیبررسی کرد.سؤالپژوهشاو تأثیربهکارگیریواژههاو ساختارهای
نحوی خاص در شکلدهی نگرشی خاص نسبت به مهاجران افغانستانی ساکن در ایران
بود.از مجموعتحلیلهایانجامشدهرویایندو روزنامه،ایننتیجهبهدستآمد کهتصویر
هر دو روزنامه اعتماد و کیهان از مهاجران افغانستانی حاضر در ایران تصویری منفی است.
ً
واژههاو ساختارهاینحویبه کار گرفتهشدهدر ایندو روزنامهتصادفینبودهو کامالهدفمند
و در راستایانتقالنگرشینامطلوبنسبتبهاقلیتمهاجرانافغانستانیدر نزدمخاطب
ایرانیبوده است.

نتیجهگیری
مطبوعات ایرانی در طول چند دهه اخیر به پذیرش مهاجران افغانستانی در جامعه ایران
کمکی نکردند .نظرات منفی نسبت به مهاجران وابسته به دیدگاههای سیاسی روزنامهها
نبوده و روزنامههای چپ و راســت در تمام این سالها روی ـهای واحــد داشتهاند .آنها
با پوششهای خبری جانبدارانه تصویری منفی و غیرانسانی از مهاجران افغانستانی
ساختند که تنها در عصر اینترنت و شبکههای مجازی میتوان کمی امیدوار بود با روایت
چندصداییواقعیتهایموجوداینتصویربهبودپیدا کند.
2. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/۵۱۸۹۵۰
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شماره چهاردهم

ً
لطفا نگویید افغانستانی حق ندارد
سید پیمان حقیقتطلب | شاید اگر بگوییم امروزه زندگی بدون کارتهای بانکی برای ما
غیرقابلتصور است پر بیراه نگفتهایم .از خریدهای بــزرگ و اساسی تا پرداخت قبضها و
قسطها ،از انتقال وجوه تا پرداخت کرایه تاکسی و خرید نان ،همه کارهایی هستند که بدون
کارتهای بانکی ،زندگی عادی ما را مختل میکنند ،حتی خدمات اینترنتی هم بر اساس
کارتهای بانکی است که تعریف میشود .حال تصور کنید که یک روز به ناگاه کارتهای
بانکی شما مسدود شود؛ بیهیچ اطالع قبلی و بیهیچ دلیل مشخصی برای مهاجران .این
اتفاقی است که در چند هفته اخیر بهطور متناوب برای بسیاری از مهاجران قانونی حاضر در
ایران افتاده است .بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرده و صدور و تمدید کارتهای بانکی
و ارائه خدمات الکترونیک برای مهاجران قانونی دارای کارت اقامت آمایش را ممنوع کرده
است .بسیاری از بانکها فراتر از این حرفها رفتهاند و کارتهای موجود در اختیار مهاجران
را هم مسدود کردهاند.

ناگهان مسدود میشود
محمد  ۳۰سالش است .پدرش  ۳۵سال پیش از افغانستان به ایران پناهنده شد .او
در مشهد به دنیا آمد و بهعنوان مدرک اقامت قانونی کارت آمایش برایش صادر شد.
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حاال  ۳تا بچه دارد .هفته پیش ساعت  ۲نیمهشب برای دختر  ۵سالهاش مشکلی
ً
پیش آمد و او را به بیمارستان برد .نیاز بود که سریعا سیتیاسکن شود .او را فرستادند
به قسمت حسابداری تا پرداختها را انجام دهد و دخترش سیتیاسکن شود .اما هر
چقدر کارت کشید ،کارت عمل نمیکرد ...بیاینکه از قبل بداند کارتش مسدود شده
بود .مجبور شد همان موقع به دوستانش زنگ بزند و  ۲ساعت دخترش پشت در اتاق
سیتیاسکن بماند تا دوستانش پول نقد جمع کنند و بیاورند بیمارستان و دخترش
سیتیاسکن شود.
سهیال  ۲۵ساله است .تاریخ اعتبار کارتبانکیاش تمام شده بود ،اما وقتی به بانک
مراجعه کــرد تا کارتش را تمدید کند ،کارمند بانک به او گفت که صــدور و تمدید
کارتبانکی برای مهاجران دارای کارت آمایش ممنوع شده است .به او گفت که بانک
مرکزی بخشنامه داده است که این کار را نکنیم .سهیال مدرک اقامت قانونی کارت
آمایش دارد .با همین کارت آمایش در چند سال گذشته توانسته بود عابر بانک بگیرد،
ولی این بار نتوانست .میگوید حاال مجبورم برای هر بار برداشت پول بروم بانک ،صف
بایستم ،کلی کاغذ پر کنم و امضا و اثرانگشت بزنم تا از حسابم پول بردارم یا به حسابم
ً
پول بریزم .از اینکه مبلغ زیادی از حسابم بردارم هم میترسم .اوال بانک اجازه نمیدهد
ً
که مبلغهای زیاد از حسابم برداشت کنم ،ثانیا اینکه میترسم تا وقتیکه میرسم به
خانه پولم را بدزدند.
مسعوده دانشجو است .او چون دانشجوی افغانستانی به شمار میرود ،گذرنامه دارد.
میگوید این نخستین بار نیست که کارتها و حسابهای بانکی ما را مسدود میکنند:
«باره ــا و باره ــا پیشآم ــده کارت ــم بیدلیـــل مســـدود شـــده و مجبـــور شـــدم برای
لس ــازی مج ــدد به بان ــک مراجعه کنـــم .یکبـــار در نمایشـــگاه بینالمللی
فعا 
نک ــه کارتم آن روز مســـدود اعالنشـــده و قـــادر به خرید
کت ــاب بود .فهمی ــدن ای 
نیس ــتم ،بس ــیار تل ــخ و نا گ ــوار آمد ،چـــون آن روز میخواســـتم کلی کتـــاب برای
کس ــال آین ــدهام بخرم».
ی 

یکشنبه ۱۳ ،اسفند 203| ۱۳۹۶

محسن  ۲۱ساله است .او هم مثل خیلی از مهاجران جوان حاضر در ایران فقط اسم
مهاجر رویش است .در ایران به دنیا آمده و در عمرش یکبار هم افغانستان را ندیده.
تابهحال در عمرش مهاجرت نکرده ،اما چون پدر و مادرش مهاجر بودهاند ،او هم مهاجر
نامیده میشود .او یک فروشگاه مجازی در تلگرام دارد .میگوید  ۲سال زحمت کشیدم
تا کانال تلگرامم رشد کند ۲ .سال ضرر کــردم و این روزهــا دارم به سوددهی نزدیک
میشوم .اما درست در همین موقع کارتبانکیام را به جرم مدرک قانونی کارت آمایش
داشتن سوزاندهاند .حاال مشتریان سفارش میدهند ،اما من نمیتوانم پولی دریافت
کنم .هفتهای  ۲میلیون تومان درآمدم به صفر نزدیک شده است.علی میگوید:
«ه ــر س ــال ی ــک م ــدت ب ــرای مهاج ــران حســـابی بـــاز نمیکنند یـــا عابـــر بانک
نمیدهن ــد؛ ب ــا اینکه کارت آمایش تمدید شـــده باشـــد و هیچ منـــع قانونی برای
اقامت در ایران وجود نداش ــته باش ــد .یا اینکه هرچند وقـــت یکبار نمیگذارند
چک بهحس ــاب خودت بگذاری .یا  smsقطـــع میکنند دیگر فعال نمیکنند.
هر س ــال ...اهالی افغانستانی روستای حسنآباد فشافویه در نزدیکی تهران ماهی
یکبار یا هر دو ماه یکبار باید برای رفع مســـدودی حســـابهای بانکیشـــان به
بان ــک برون ــد .همین اآلن ه ــم که صدور و تمدیـــد عابر بانک را ممنـــوع کردهاند،
ً
بعضی بانکها اگر بهش ــان پول ز ی ــاد بدهی برایت کارت صـــادر میکنند .مثال
که ــا برای صدور عابر بانـــک از من  ۵۰۰هزار تومان خواســـت .اگر ۵۰۰
یک ــی از بان 
هزار تومان مـ ـیدادم بهم عابر بان ــک میدادند».

دردسرهای حساب باز کردن
امــا دردســرهــای بانکی مهاجران فقط مسدودشدن کــارتهــای بانکیشان نیست.
حساب باز کردن هم داستانها دارد .مهاجران قانونی حاضر در ایران بهطورکلی دو نوع
مدرک اقامتی دارند :یا کارت آمایش دارند یا گذرنامه ،اما بسیاری از کارمندان بانکها
این را نمیدانند.
دکتر کریمی ،پزشک افغانستانی است که با اقامت کاری در ایران سکونت دارد .او
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وقتی برای باز کردن افتتاح حساب بانکی به بانک مراجعه کرد به او گفتند که باید
کارت آمایش داشته باشد .درحالیکه همزمان او کسی را میشناخت که دارای مدرک
اقامتی کارت آمایش بود و وقتی به بانک مراجعه کرده بود به او گفته بودند که باید برای
افتتاح حساب گذرنامه داشته باشی .یکی از بانکها هم برای افتتاح حساب هر دو
مدرک گذرنامه و کارت آمایش را درخواست کرده بود!
همین سرگردانی بانکهای ایرانی برای باز کردن حساب باعث میشود تا بسیاری
نهــا از دوســت یا همسایه
از مهاجران دست به دامــان ایرانیان قابلاعتماد شوند .آ 
ایرانی خود میخواهند که به نام خودش حسابی باز کند و عابر بانک آن حساب را در
اختیارشان بگذارد .حامد یکی از ایرانیهایی است که تجربه این کار را داشته است .او
رفتار نژادپرستانه کارمندهای بانک را هرگز از یاد نمیبرد:
«چن ــد س ــال پیش یک ــی از مهاجـــران افغانســـتانی که مـــن را میشـــناخت و به
م ــن اعتماد داش ــت ،از م ــن خواهش کرد یـــک کارتبانکی به نام خـــودم برایش
بگی ــرم ،چون به نام خودش عاب ــر بانک نمیدادند .من به بانـــک مراجعه کردم و
شناس ــنامه و کارت ملی خودم را ارائه کردم .اما مشـــکل خیلی ناراحتکنندهای
به وجود آمد .چشـ ـمهای من شبیه چشـــمهای بعضی از مهاجران افغانستانی و
بهاصطالح چشـ ـمبادامی اس ــت .به خاطر همین کارمند بانک از ارائه خدمات
یک ــرد و میگف ــت شناســـنامه و کارت ملـــی را از کجـــا آوردی!
ب ــه م ــن اجتناب م 
عک ــس م ــن روی کارت ملی و شناســـنامه بود .اما بـــاز هم قبول نمیکـــرد که من
ایرانـ ـیام! من هر چ ــه توضیح میدادم مثل همـــه ایرانیها از ثبتاحـــوال گرفتم،
هی ــچ فایدهای نداش ــت .خالص ــه برای گرفتن یـــک عابر بانک اینقـــدر امنیتی
برخورد کردند که متأس ــف ش ــدم».
مجتبی ،مهاجری بود که توانسته به نام یک ایرانی قابلاعتماد در بانک حساب باز کند
و عابر بانک داشته باشد .دوستان افغانستانی مجتبی نیز به او اعتماد کردند و مقداری
از پولهایشان را بهحساب بانکی واریز کردند تا بتوانند همانند مجتبی از خدمات
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کارتبانکی و اینترنت بانک استفاده کنند .اما ناگهان آن فرد ایرانی وقتی دید مبلغ موجود
در حساب به نام او به چند میلیون تومان رسیده است ،حساب را خالی کرد .مجتبی
و دوستانش هیچ کاری نمیتوانستند بکنند .هیچ مدرکی نداشتند که پول موجود در
آن حساب برای آنان بوده و بهاینترتیب یکشبه چندین میلیون تومان ضرر کردند.

آخر چرا اینهمه محدودیت؟
علیرضا مهاجری است که کار تولیدی دارد .او میگوید:
«م ــا ت ــرس داریم که پولمان را ت ــوی بانک بگذاریم و بعدش بـــه بهانهای جلوی
حسابمان بسته ش ــود و نتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم .هیچ تسهیالتی
یش ــود .داریم توی ای ــن مملکت تولیـــد میکنیـــم .واردات به این
ب ــه م ــا داده نم 
تم ــان کم میکنیم .ایـــران را خودکفا میکنیم .اما ...نه دســـته
کش ــور را با تولیدا 
چک ــی میتوانیم بگیریم ،نه وامی که کســـبوکارمان را پیش ببریـــم .باید برویم
ن ــزول کنیم ت ــا مثل ام ــروز نزولخوار بیایـــد جلـــوی در کارگاه آبروریـــزی کند .باید
برو ی ــم التم ــاس یکی دیگ ــر را بکنیم تا به ما چـــک بدهد .با اینکه پـــول را از قبل
در حس ــابش واریز میکن ــم باز هم باید یـــک درصد باالیی بدهم تـــا چک صادر
کن ــد .حتی ی ــک دس ــتگاه کارتخوان هم بـــه مـــا نمیدهند که وقتی مشـــتری
مراجع ــه میکن ــد ،مبلغ را ب ــا کارت خودش پرداخـــت کند یا بایـــد بهش اعتماد
کنی ــم و جنس بدهیم که احتم ــال دارد پولش را ندهد یا بـــرای دادنش باید کلی
زن ــگ بزنی ــم و خواهش التم ــاس کنیم تـــا پولمان را بدهـــد .آنهم از ســـروتهش
میزنن ــد .هرچن ــد وقت یکبار هم ب ــرای چند روز تا چند هفته جلوی حســـاب
را ب ــه بهانههای مختلف میبندن ــد و مانع کار کردن میشـــوند».
رضا هم گالیهمند بود و میگفت:
«م ــن  ۳۰س ــالم اس ــت .در ک ــرج به دنیـــا آمدم .یک مهاجرم .درســـت اســـت که
یک مهاجرم و کش ــورم آنقدری ازنظر سیاســـی به بلوغ نرسیده که از من حمایت
نج ــا (ایران) خانه من اس ــت.
کن ــد ،اما ای 
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ت ــا چش ــم ب ــاز ک ــردم در کن ــار مردمـــان ایـــن ســـرزمین رشـــد پیـــدا کـــردم و آداب و
فرهن ــگ این س ــرزمین قوت غالب افکار و شـــخصیت من شـــدند .این درســـت
نیس ــت ب ــا این هم ــه محدودی ــت که بـــرای مـــا هســـت ،از محدودیت اســـتانی
ته ــای کار حت ــی نشـــود یک حســـاب قرضالحســـنه باز کـــرد تا با
ت ــا محدودی 
کارتبانکـ ـیاش نیازهای (توجه کنید) نیازهای اولیـــه و ضروری خودم را برطرف
کن ــم .انصاف نیس ــت .من اینجا به دنیـــا آمدم ،مالیات میدهم ،ســـختترین
ً
کاره ــا را انجام میدهم ،لطف ــا هی نگین افغانی حق نـــداره .طلب عزت و حفظ
ش ــأن انس ــانیام را میخواهم .همین».
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مبارزه با پولشویی به سبک ایرانی!
فرزان قدیر محسنی | بانک مرکزی ایران در طول سالیان گذشته بخشنامهها و دستورالعملهای
گوناگونی در رابطه با افتتاح حساب برای اشخاص غیر ایرانی داشته است .مهاجران حاضر در
ایران قشری هستند که بیشترین تأثیر را از این بخشنامهها و دستورالعملها میپذیرند و زندگی
روزمره آنان بشدت وابسته به تصمیمات بانک مرکزی ایران است .در این نوشتار ابتدا به چند
دستورالعمل مهم بانک مرکزی در مورد ارائه خدمات مالی به مهاجران و اشخاص خارجی در
ایران میپردازیم و سپس مقایسهای با رویههای اجرایی بانکهای چینی ،انگلیسی ،اماراتی و
ترکیهای در این مورد خواهیم داشت.

پولشان را در بانک بگذارند ولی خدماتی نگیرند

در تاریخ  ۱۴دیماه  ۱۳۹۵شورای پول و اعتبار« ،دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب
سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» را در  ۱۷ماده و  ۳تبصره تصویب کرد .در این
دستورالعمل اشخاص خارجی به  ۴دسته کلی تقسیم شده بودند :اشخاص خارجی
حقیقی مقیم و غیرمقیم و اشخاص خارجی حقوقی مقیم و غیرمقیم.
در این دستورالعمل آن دسته از مهاجران حاضر در ایران که دارای پروانه اقامت دائم،
دفترچه پناهندگی یا کارت آمایش هستند ،اشخاص خارجی مقیم تعریف شده بودند.

 |208دیاران در آین هی مطبوعات

آن دسته از مهاجران حاضر در ایران که دارای گذرنامه هستند نیز اشخاص خارجی
غیرمقیم تعریف شده بودند.
مطابق با این دستورالعمل اشخاص مقیم حق داشتند حساب سپرده قرضالحسنه
جــاری بــدون دستهچک ،حساب سپرده قرضالحسنه پـسانــداز و حساب سپرده
سرمایهگذاری مــدتدار افتتاح کنند .اشخاص غیرمقیم نیز حق داشتند با حضور
در موسسه اعتباری و ارائــه گذرنامهشان حساب قرضالحسنه پسانداز و حساب
سپرده سرمایهگذاری مدتدار افتتاح کنند .در این دستورالعمل هیچ اشارهای به ارائه
خدمات الکترونیک (همچون عابر بانک) به اشخاص خارجی نشده بود ،به همین
دلیل بسیاری از بانکها جستهگریخته خدمات الکترونیک همچون عابر بانک را ارائه
میدادند .این دستورالعمل در شهریورماه امسال نیز با یک تغییر کوچک در حداکثر
ً
سقف گردش حساب اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمقیم مجددا در شورای پول و
اعتبار تصویب شد .اما دستورالعملی که در چند هفته اخیر باعث اختالل در زندگی
روزمره مهاجران حاضر در ایران شده است« ،دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان
خارجی مؤسسات اعتباری» است .این دستورالعمل بهمنظور مبارزه با پولشویی و
جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در تاریخ  ۱۲دیماه سال  ۱۳۹۰در شورای عالی مبارزه
با پولشویی به تصویب رسید .در هفتههای گذشته بانک مرکزی این دستورالعمل را بار
دیگر به بانکها یادآوری کرد و چنین شد که کارتبانکی بسیاری از مهاجران مسدود
و صدور کارتبانکی و هرگونه خدمات الکترونیک بانکی به آنها متوقف شد .در ماده
 ۴این دستورالعمل آمده بود:
«موسس ــه اعتب ــاری موظف اس ــت در خصوص اتبـــاع خارجی دارنـــده دفترچه
پناهندگ ــی ص ــادره توس ــط نیروی انتظامـــی ،کارت ویـــژه اتباع خارجـــی و کارت
خروجی مدتدار (آمایش) صادره توســـط وزارت کشـــور پس از شناسایی اولیه و
ی ــا کامل فقط خدمات بانکی افتتاح حســـاب قرضالحســـنه پسانداز ،ســـپرده
س ــرمایهگذاری و انجام عملی ــات وصول چـــک را ارائه کند».
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در تبصره این ماده هم اضافهشده بود که «ارائــه هرگونه کارت الکترونیکی و نیز مجوز
هرگونه خدمات الکترونیک به اشخاص فوق ممنوع است».
نکته عجیب این دستورالعمل ماده  ۵آن بود که «ارائــه کلیه خدمات بانکی به اتباع
خارجی دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر» را بالمانع کــرده بــود .در حقیقت این
دستورالعمل ارائــه خدمات بانکی الکترونیک به اشخاص خارجی مقیم در ایــران را
ممنوع کرده بود ،اما برای اشخاص خارجی غیرمقیم در ایران که ریسک پولشویی
باالتری دارند ،مجاز دانسته بود .اشخاص خارجی غیرمقیم در ایران با توجه به عدم
سکونتشان در ایران بسیار راحتتر میتوانند پولهای سیاه را جابهجا کنند.
این بحث که بسیاری از افغانستانیهای دارای گذرنامه در ایــران در حقیقت مقیم
ایران هستند و فقط برای دریافت خدمات بیشتر (همچون امکان دریافت گواهینامه
رانندگی) گذرنامهای شدند باعث میشود پیچیدگی و ناکارآمدی این دستورالعملها
بیشتر عیان شود .بسیاری از افراد دارای گذرنامه افغانستانی در ایران به دنیا آمدهاند و
حتی یکبار هم از مرزهای ایران خارج نشدهاند و در حقیقت آنها هم مقیم و ساکن
کشور ایران هستند .در چند هفته گذشته بانکهای ایران بر اساس این دستورالعمل
از صدور و تمدید کارتهای بانکی مهاجران دارای کارت آمایش خــودداری و برای
تعیین تکلیف حسابهای آنها کارتهای بانکی آنها را نیز بدون اطالع قبلی مسدود
کردهاند.

مسدود شدن حسابهای ایرانیان در بانکهای چین ،انگلیس ،ترکیه و امارات
در اردیبهشتماه امسال روزنامه گاردین به نقل از یک شرکت حقوقی فعال در لندن
نوشت:
«حس ــاب بانکی مش ــتریان ایرانی در انگلیس باوجود برداشته شدن تحریمهای
ایران هنوز در حال بست هش ــدن است .شـــرکت حقوقی «بلک استون سولیسترز»
نماین ــده قانون ــی بی ــش از  ۶۰نف ــر از ایرانیانـــی بود کـــه در انگلیس حسابشـــان
مس ــدود شده بود .این ش ــرکت از بانکهای انگلســـتانی به اتهام تبعیض نژادی
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در دادگاه ش ــکایت کرد و توانس ــت در بیشـــتر پروندهها برای موکالنش از بانکها
به جرم رفتار نژادپرس ــتانه خس ــارت دریافت کند».
بسیاری این حرکت بانکهای انگلیسی را در راستای تحریمهای کاتسا علیه نظام
بانکداری و مالی ایران دانسته بودند .اما نکتهای که وجود داشت این بود که بسیاری
از حسابهای بستهشده مربوط به افراد ایرانی غیرمقیم در کشور انگلیس بود .بهجز
انگلیس ،چین ،ترکیه و امارات متحده عربی هم حسابهای آن دسته از افراد ایرانی
را که در این کشورها مقیم نبودند ،مسدود کردند .رئیس اتاق مشترک ایــران و ترکیه
دراینباره گفته بود:
که ــای ترکی ــه در راســـتای اجـــرای قوانیـــن مبـــارزه بـــا پولشـــویی
«برخ ــی از بان 
و همچنی ــن حساس ــیت پرون ــده رضـــا ضـــراب در ایـــن کشـــور بـــه تعـــدادی از
حس ــابهای ایرانی ــان غیرمقی ــم در ترکیـــه اخطـــار مســـدود شـــدن دادهانـــد».
رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس هم گفته بود:
«ای ــن اق ــدام تنها برای کس ــانی که در این کشـــور اقامـــت ندارند و جـــزو بازرگانان
یش ــوند ،اتف ــاق افتـــاده اســـت .امـــا بازرگانـــان ایرانـــی و همچنین
محس ــوب نم 
ایرانیهای ــی ک ــه در انگلی ــس اقامـــت دارند ،مشـــکلی به وجـــود نیامده اســـت».
مسعود دانشمند ،رئیس اتاق مشترک ایران و امارات هم درباره مسدود شدن حساب
ایرانیان در سه کشور انگلیس ،ترکیه و شیخنشین شارجه گفته بود:
«بر اس ــاس مق ــررات ش ــفافیت نقلوانتقال بانکی حســـاب بانکی کســـانی که
در ای ــن کش ــورها اقام ــت و کسـ ـبوکار مشـــخصی ندارنـــد ،بســـته میشـــود .در
ای ــران نی ــز طبق مق ــررات خاصی بـــرای خارجیها حســـاب بانکی باز میشـــود،
چراکه صاحب حس ــاب باید برای بانک شناختهشـــده و قابلدســـترس باشـــد.
هماکنون ایرانیان مقیم امارات و شـــارجه و بازرگانان ایرانی برای داشـــتن حســـاب
بانکی هیچ مش ــکلی ندارن ــد و در حال فعالیت هســـتند».
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باوجود این توضیحات بسیاری از رسانههای ایران این اقدامات بانکهای چینی،
انگلیسی ،اماراتی و ترکیهای را «غیرانسانی» توصیف کرده بودند .روزنامه گاردین در
گزارش خود درباره مسدود شدن حساب بانکی ایرانیان در انگلستان به کمپین «نه به
بانکداری غیرعادالنه» اشاره کرده بود که گروهی از ایرانیان در انگلیس به راه انداخته
بودند .پویا قدوسی یکی از بانیان این کمپین در انگلیس گفته بود:
«م ــن نامـ ـهای از طرف بانک دریافت کـــردم که خبر میداد حســـاب و اعتبار من
ظرف  ۲ماه بس ــته خواهد ش ــد .پس از  ۹ســـال حســـاب داشـــتن در ایـــن بانک و
امتی ــاز اعتباری عال ــی ،آنها حتی نیازی بـــرای توجیه این کار در خود احســـاس
نکردن ــد و من ناگهان احس ــاس یک خارجی رانده شـــده را داشـــتم».

آیا با پولشویی مبارزه میشود؟
مقایسه رفتاری که ایرانیان با مهاجران در کشور خودشان انجام میدهند با رفتاری
که بهعنوان مهاجر در کشورهای دیگر میبینند ،بسیار جالبتوجه است .در ایران
کارتهای بانکی مهاجران ناگهان و بدون اطالع قبلی مسدود میشود ،اما در انگلیس
خطر مسدود شدن کارتهای بانکی ایرانیان از  ۲ماه قبل به آنها اطالع داده میشود.
در انگلیس و سایر کشورها حسابهای بانکی افــراد غیرمقیم که ریسک پولشویی
دارند ،مسدود میشود ،اما در ایران حسابهای اشخاص خارجی مقیم و ساکن این
کشور مسدود میشوند.
امــروزه پولشویی و درآمدهایی که مبدأ و منشأشان پیدا نیست ،کابوس بسیاری از
سیستمهای بانکی در سراسر جهان ازجمله ایران است .اما سؤالی که مطرح است اینکه
آیا دستورالعملهای ضد پولشویی بانک مرکزی هدفمند هستند؟ آیا مختل کردن
زندگی روزمره بیش از  ۳میلیون مهاجر حاضر در ایران به بهانه مبارزه با پولشویی جایز
است؟ آیا در مورد مهاجران حاضر در ایران در سالهای گذشته گزارشی از پولشویی
ً
منتشرشده است؟ آیا واقعا ارائه نکردن خدمات بانکی الکترونیک به مهاجران حاضر
در ایران باعث کاهش پولشویی میشود؟
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شماره پانزدهم

در تکاپویرتبهبندیاعتباریمهاجرانافغان
محسن شهرابی فراهانی | چرا در اکثر کشورهای پیشرفته مهاجران بهعنوان یک فرصت طالیی
شمرده میشوند و حداکثر استفاده از آنان صورت میگیرد؟ مفهومی تحت عنوان «رؤیای
آمریکایی» و ترغیب نخبگان و افراد توانمند جهان در جهت مهاجرت به کشور آمریکا چگونه
ایجاد شد؟ چرا سیاستهای مهاجرتپذیری در ایــران و نگاه ایرانیان به مقوله مهاجرت
ً
عمدتا با «تهدید» قلمداد کردن این مقوله همراه بوده؟ این رویکرد چگونه بهجای ایجاد «رؤیای
ایرانی» در اذهان مردم منطقه خاورمیانه و جهان «کابوس ایرانی» را ایجاد کرده است؟
این نوشتار سعی میکند این سؤالها را موردبررسی قــرار دهد و با رویکردی تحت عنوان
«رتبهبندی اعتباری مهاجران» راهکاری برای تغییر نگاه ایران و ایرانیان به مقوله مهاجران را
پیشنهاد بدهد.

نقش مهاجران در توسعه آمریکا
بدون شک یکی از علل پیشرفت کشور آمریکا در عرصههای مختلف را میتوان به جنس
مردمان تشکیلدهنده جمعیت این کشور نوپا مربوط دانست .هم در دوران کشف
این سرزمین توسط اروپاییان ،عمده مهاجران به این سرزمین را افرادی شجاع و جسور
تشکیل میدادند که به دنبال یافتن فرصتهای جدید و ساختن دنیایی بهتر راهی
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سفر پر ریسک به قاره جدید میشدند و هم در دورههای بعدی ،همیشه جاذبههایی در
این سرزمین ایجادشده است که مردم زیادی از اقصی نقاط دنیا برای مهاجرت به این
ً
کشور ترغیب شدهاند .این مهاجران عمدتا کسانی هستند که تمایل بیشتری به قبول
ریسک دارند ،افکار بلندپروازانهتری را دنبال میکنند و به دنبال ساختن دنیای بهتری
برای خود هستند.
با مطالعه تاریخ توسعه این کشور ،در تمامی جهشهایی که کشور آمریکا در حوزههای
اقتصادی ،صنعتی و علمی شاهد بوده ،مهاجران نقش بسیار پررنگی را ایفا کردهاند.
بهعنوان نمونه میتوانیم به بررسی یکی از این جهشها در فاصله زمانی  ۱۸۷۰تا  ۱۹۰۰که
امروزه به دوران طالیی ( )Gilled Ageمعروف شده است ،بپردازیم .در طی این دوران
آمریکا توانست از فضای بحرانزده بعد از جنگهای داخلی ( )۱۸۶۱- ۱۸۶۵فاصله
گرفته و با عبور از اقتصاد وابسته کشاورزی به کشوری صنعتی تبدیل شود.

رؤیای آمریکایی؛ ترغیب مهاجران برای خدمت به کشور آمریکا
اتفاقات و سیاستهای مختلفی سبب موفقیت آمریکا در طول این دوران شده ،اما
بدون شک یکی از مهمترین آنها استفاده مناسب از مهاجرانی بوده است که در همین
دوران کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کرده بودند.
بهمنظور جلب نظر مردم جهان برای مهاجرت به کشور آمریکا ،حمایتهای متعددی
از مهاجران صورت گرفته و امتیازات گستردهای به آنها اعطا میشد .این مهاجران
میتوانستند در فعالیتهای سیاسی این کشور مشارکت داشته باشند یا بهطور آزادانه
ً
اتحادیههایی را تشکیل داده و به دفاع از حقوق خودشان بپردازند و نهایتا پس از طی
یک دوران گذار ،فرصت زندگی بهعنوان یک آمریکایی را پیدا کنند.
مجموعه سیاستهای دولت آمریکا در کنار تبلیغات گسترده سبب ایجاد مفهومی
تحت عنوان «رؤیای آمریکایی» شد .با شکلگیری این مفهوم ،به مردم جهان القا میشد
که هر کس به دنبال تحقق رؤیاهای دیرینه خود و ایجاد یک زندگی بهتر است ،میتواند
آن را در آمریکا جستوجو کند.
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در «دوران طالیی» سیل مهاجرت به این کشور به امید دستیابی به «رؤیای آمریکایی»
بشدت افزایش یافت ،تا جایی که از  ۷۶میلیون نفر جمعیت آمریکا در سال  ،۱۹۰۰بیش
از  ۱۰میلیون نفر آنها در همین دوران  ۳۰ساله به این کشور مهاجرت کرده بودند.
بهعنوانمثال آلمانیهایی که پس از فروپاشی کنفدراسیون آلمان و وقوع انقالب در این
کشور آواره شده بودند ،با مشاهده شرایط مساعد در آمریکا ،برای مهاجرت به این کشور
ترغیب شده و در همین دوره  ۳۰ساله ( )۱۸۷۰-۱۹۰۰قریب به  ۴میلیون نفر آلمانی به
آمریکا مهاجرت کردند که در میان آنها دانشمندان معروف ،صنعتگران ماهر ،تجار
سرشناس و سرمایهداران متمولی نیز مشاهده میشدند .با استفاده از ظرفیت همین
مهاجران ،دولت آمریکا توانست به گسترش راهآهــن در این کشور بپردازد و با توسعه
صنایع مادر خود ،اقتصادش را متحول و خود را بهعنوان یک کشور صنعتی به دنیا
معرفی کند .امروزه نیز همچنان استفاده از مهاجران در این کشور جایگاه خاصی دارد و
در حال حاضر بهطور رسمی بیش از  ۴۷میلیون مهاجر در این کشور  ۳۲۰میلیون نفری
حضور دارند که بخش اعظم آنها به امید ارتقای جایگاهشان و برای دستیابی به سطح
شهروندی در این کشور تالش میکنند.

سیاستهای مهاجرتپذیری جمهوری اسالمی ایران
در حال حاضر عمده مهاجران حاضر در ایــران را افغانستانیها تشکیل میدهند.
محدودیتهای گستردهای که برای آنها اعمالشده و فشارهای ز یــادی را که برای
حضور در ایران متحمل میشوند.
محدودیتهای گسترده شغلی برای همه مهاجران افغانستانی و الزام آنها به فعالیت
در مشاغل دشوار ،بهگونهای که بسیاری از مهاجران حاضر در ایران در دریافت مجوزهای
شغلی خود مجبور به دروغگویی میشوند.
محدودیتهای تحصیلی .مهاجران جوان حاضر در ایران در رقابتی برابر با ایرانیان در
کنکور شرکت میکنند ،خیلی وقتها به دلیل سختکوشی باالیشان حائز رتبههای
برتر میشوند ،اما درهرصورت باید برای تحصیل در دانشگاههای دولتی و غیردولتی
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ایران سنگینترین شهریهها را بپردازند و هیچ توجهی به میزان نخبگی و هوش و ذکاوت
آنان نمیشود.
نگاه یکسان به همه مهاجران .در قوانین مهاجرتی ایران همه انواع مهاجران (پناهندگان،
پناهجویان و مهاجران نخبه و سرمایهگذار ،مهاجران غیرقانونی و )...اتباع بیگانه نامیده
میشوند و برخورد با آنها یکسان است.
•نبود هیچگونه حمایت حقوقی
•نداشتن مجوز برای ایجاد تشکل یا انجمن
•نداشتن امیدی در جهت اصالح وضع در آینده
نخستین نتیجهای که از شکلگیری این وضعیت نصیب ایران میشود این است که
ً
صرفا بیکیفیتترین افراد ،ایران را بهعنوان مقصد مهاجرت خود انتخاب میکنند.
بهعبارتدیگر افــراد تحصیلکرده ،نخبگان ،صاحبان سرمایه و  ...چنانچه گزینه
ً
دیگری غیر از ایران پیشروی خود ببینند ،یقینا بههیچعنوان به حضور در ایران فکر
نمیکنند .در نتیجه با ورود مهاجران بیکیفیت به ایــران ،معضالت مشاهدهشده و
هزینههایی که این افراد بیکیفیت به کشور تحمیل میکنند ،افزایشیافته و مسئوالن
را به این جهت سوق میدهد تا محدودیتهای بیشتر و سختگیریهای گستردهتری
ً
را وضع کنند که این امر مجددا موجب بیکیفیتتر شدن مهاجران وارد شده به ایران
خواهد شد و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
نکته قابلتوجه این است که سیاستهای مهاجرتپذیری ایران و ایجاد این وضعیت
ً
صرفا به جامعه افغانستانیها محدود نشده و اتخاذ چنین سیاستهایی ،تمامی
کشورهایی که در شرایط مختلف ممکن است اتباعشان تصمیم به مهاجرت گرفته و
گزینه ایران را موردبررسی قرار دهند ،شامل میشود.
دانشمندان مسلمان کشورهای دیگر میتوانند به تقویت جامعه علمی کشور کمک ما
کنند ،تاجران آنها در راستای توسعه بازارهای ایران در منطقه میتوانند اقدام کنند و از
سرمایهداران آنها در راستای توسعه طرحهای داخلی میتوان استفاده کرد .همچنین
حضور مناسب نخبگان ،هنرمندان و چهرههای فرهنگی و اجتماعی کشورهای
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مختلف در ایران میتواند در جهت اصالح وجه و ارتقای تصویر عمومی از جامعه ایرانی
مؤثر باشد .در کنار این موارد ،ورود جامعه مهاجران به ایران میتواند سبب توسعه بازار
داخلی شود.

رویکرد پیشنهادی
در نخستین نگاه باید تغییر نگاهی مبنایی صورت گرفته و به مقوله مهاجرت بهعنوان
فرصتی نگاه شــود که میتواند در مسیر توسعه کشور مؤثر بــوده و برخی مشکالت و
تنگناهای کشور را برطرف کند.
در این راستا مهمترین پیشنهاد ،طراحی مکانیسمی برای تبعیض قائل شدن میان
مهاجران و ارتقای جایگاه ایشان برمبنای ویژگیها ،توانمندیها ،تحصیالت ،ثروت،
و رفتاری است که از ایشان مشاهدهشده است ،بهطور دقیقتر باید پلکانی در مقابل
نهــا نشان دهــد میتوانند با تبعیت از رفتارهای مدنظر
مهاجران قــرار گیرد که به آ 
حاکمیت ایران و حفظ خطوط قرمزی که پیشروی آنها قرارگرفته است ،بهمرور با
محدودیتهای کمتری مواجه بوده و با ادامه دادن این مسیر میتوانند امیدوار باشند که
در بلندمدت نهتنها هیچگونه محدودیتی را پیشروی خود نخواهند دید ،بلکه ممکن
است از امتیازات ویژه و مضاعفی نیز برخوردار باشند.
در این رویکرد که میتوان از آن تحت عنوان «رتبهبندی اعتباری مهاجران» نام برد ،بهطور
مثال حین ورود یک مهاجر به داخل کشور ،بر اساس تمکن مالی ،سطح تحصیالت،
تخصصهای ویژه و ...رتبه یا امتیازی به ایشان تعلق میگیرد که بهمرور با مشاهده
رفتارهای مشخصی مثل اعالم مداوم موقعیت مکانی ،شفافیت مالی ،سطح درآمد،
عدم ارتکاب جرم ،میزان احترام گذاشتن به قوانین مدنی ،حجم مالیات پرداختی و ...
ً
این رتبه ارتقاءیافته و مثال در نخستین مرحله در صورت دستیابی به حد مشخصی از
اعتبار ،اجازه صدور گواهینامه رانندگی به ایشان اعطا شود .حال در این مرحله ،اعطای
مجوز رانندگی به این افراد سبب میشود حاکمیت ایران بتواند اطالعات گستردهتری از
رفتارها و فعالیتهای ایشان در اختیار داشته باشد و با اختیار بیشتری به امتیازدهی و
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طراحی پلههای بعدی بپردازد.
فرصتهای دیگری مثل استفاده از خدمات بیمهای ،حذف محدودیتهای شغلی و
تحصیلی ،اجازه استخدام در ادارات دولتی و ...میتواند بهعنوان پلههای جذاب دیگری
طراحی شوند که این مهاجران را به اصالح رفتار و تبعیت از قوانین کشور ترغیب کند.
ایجاد سیستمی شفاف برای پذیرش مهاجران نهتنها برای کشور ما سودمند خواهد
بود ،بلکه از روندهای غیرقانونی مهاجرت به ایران نیز کاسته میشود و مهاجران تشویق
میشوند برای حضور در ایران از راههای قانونی اقدام کنند .تشویق آنها به احترام هرچه
بیشتر به قوانین باعث بهبود پیوسته زندگی آنان در ایران و ایجاد یک سیکل مثبت در
فرآیندهای جامعهپذیری مهاجران در ایران نیز میشود.
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کالبدشکافی نقش مهاجران در توسعه مالزی
سید پیمان حقیقتطلب | مالزی در جنوب شرقی آسیا با  ۳۰میلیون نفر جمعیت
چهلمین کشور پرجمعیت جهان است .درآمد سرانه متوسط افراد در این کشور در سال
 ۲۰۱۵برابر با  ۹,۷۶۶دالر بود که این کشور را در رده پنجاهونهم کشورها از منظر درآمد
سرانه قرار داده بود .یکی از مهمترین شاخصههای جمعیتی این کشور حضور مهاجران
است .تعداد نیروهای کار خارجی در این کشور طی سالیان همواره رونــدی افزایش
داشته است .در سال  ۱۹۹۰تنها  ۴درصد از نیروهای کار شاغل در مالزی ،خارجی بودند
( ۴۰۰هزار نفر) .این رقم در سال  ۲۰۱۰به  ۱۵درصد نیروی کار شاغل (یعنی  ۲میلیون نفر)
رسید.
طبق آخرین بــرآوردهــای آمــاری حــدود  ۳.۴میلیون نفر نیروی کار خارجی در مالزی
مشغول به کار بودند که از این تعداد فقط  ۲.۱میلیون نفرشان بهصورت قانونی ثبتشده
بودند .نیمی از مهاجران قانونی و غیرقانونی حاضر در مالزی-اندونزیایی هستند.
مهاجران بنگالدشی ،میانماری ،نپالی و هندی نیز مالزی را برای مهاجرت و اشتغال
بسیار میپسندند .از یک منظر میتوان گفت وضع مالزی در مهاجرپذیری بسیار شبیه
به ایران است .این کشور برای اهالی کشور همسایه (اندونزی) جذاب است .تعداد
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مهاجران غیرقانونی حاضر در این کشور نیز زیاد است .اما حضور مهاجران در این کشور
چه تأثیری بر اقتصاد و اشتغال اهالی آن داشته است؟

مالزی و نیروهای کار مهاجر
در سال  ۲۰۱۲حدود  ۲۵درصد از نیروی کارگر در کشور مالزی را کارگران خارجی تشکیل
میدادند .هرم جمعیتی مهاجران در این کشور نیز بهگونهای است که بیشتر آنان در سن
کار قرار دارند .اکثر مهاجران در کشور مالزی در بخش صنعت و کشاورزی متمرکزند:
 ۷۰درصد از نیروهای به کار گرفتهشده در بخش کشاورزی مالزی اتباع غیر مالزیایی
هستند .در صنعت ساختوساز  ۴۵درصد نیروها و در بخش تولید  ۳۰درصدشان
از مهاجران هستند .مهاجران بهطورکلی در مالزی سطح تحصیالت پایینتری دارند.
ً
تقریبا  ۴۰درصد از مهاجران مالزیایی تحصیالت ابتدایی را هم به پایان نرساندهاند .در
نتیجه آنها تمایل دارند که در مشاغل سطح پایین مشغول به کار شوند .این تمایل
آنها در بازار کار مالزی نوعی انطباق شغلی هم ایجاد کرده است ،چراکه بهطورکلی
طی سالیان اخیر متوسط تحصیالت مالزیاییها افزایشیافته و آنها حاضر به کار در
مشاغل سطح پایین نیستند ،ولی مهاجران کم مهارت و کمسواد با اشتیاق به این
مشاغل میپردازند.

سازوکارهایی برای اولویتدادن به استخدام افراد بومی
دولت مالزی به دنبال این است که برای کارفرمایان مالزیایی استخدام نیروی مالزیایی
در اولویت باشد .برای این کار دو مکانیسم را طراحی کرده است.
نخستین مکانیسم این است که کارفرمایان مالزیایی باید برای پر کردن مشاغل خالی
ابتدا در سایت مشاغل مالزی [[[ آ گهی بدهند .درصورتیکه برای کار موردنظر هیچ
درخواستی از طرف افراد مالزیایی و بومی ثبتنشده باشد ،آن وقت آنها مجازند به
استخدام نیروی کار مهاجر بپردازند.
مکانیسم دیگر این است که به ازای هر نیروی کار خارجی استخدامشده ،کارفرما باید
1. http: //www.jobsmalaysia.gov.my
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مالیات اضافه پرداخت کند .مالیات اضافی از  ۴۱۰رینگیت برای استخدام نیروی
مهاجر در بخش کشاورزی شروع میشود و به  ۱,۲۵۰رینگیت برای استخدام این نیروها
در بخش ساخت و تولید میرسد .اضافه مالیات به ازای هر استخدام نیروی کار مهاجر
در بخش خدمات  ۱,۸۵۰رینگیت است .به عبارتی دولت در بخش کشاورزی که خود
مالزیاییها تمایل کمتری به فعالیت دارند ،مالیات کمتری دریافت میکند  ،اما در
بخش خدمات که خود مالزیاییها تمایل بیشتری برای کار دارند ،مالیاتهای باالتری
دریافت میکند .اما در عمل بسیاری از کارفرمایان مالیات اضافه را از حقوق نیروهای
کار مهاجر کسر میکنند ،در نتیجه تمام فشار مالیات اضافی بر دوش نیروهای کار مهاجر
است و این مکانیسم اثری انگیزشی بر کارفرمایان برای استخدام نیروهای بومی ندارد.
بعضی از کارفرمایان هم این مکانیسم را دور میزنند ،بهاینترتیب که به استخدام
مهاجران در صنایع با مالیات پایینتر (مثل کشاورزی) میپردازند ،اما آن نیروی کار
را در بخشهای دیگر همچون ساختوساز ،تولید و خدمات خانگی به کار میگیرند.
گاه هم مهاجران این مکانیسم را دور میزنند .بهاینترتیب که برای کار در مشاغل
سطح پایین همچون بخش کشاورزی اقدام میکنند و اجازه اقامت میگیرند ،اما بعد
کار را رها میکنند و در بخشهای با دستمزد باالتر بهصورت غیرقانونی مشغول به کار
میشوند .دولت مالزی به کارفرمایان اجازه داده تا از  ۱۴کشور آسیایی کارآموز جذب
کنند ،اما مشخص نکرده که این کارآموزان چگونه باید آموزش داده شوند .در نتیجه
جذب کارآموز یکی از را ههــای جذب نیروی کار رایگان یا کمهزینه برای کارفرمایان
مالزیایی اســت .دولــت مالزی دو تفاهمنامه با کشور بنگالدش و انــدونــزی دارد که
بهموجب این تفاهمنامهها بهکارگیری نیروهای کار بنگالدشی در بخش کشاورزی و
نیروهای اندونزیایی در بخش خدمات خانگی بهصورت رایگان ممنوع است و اتباع
این دو کشور برای کارآموزی هم باید حداقلی از حقوق را دریافت کنند.

رفاه کارگران مهاجر
مالزی سیستم حداقل حقوق برای کارگران را اجباری کرده است .این حداقل حقوق
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حتی بــرای مهاجران هــم تضمینشده اســت :حــداقــل حقوق یــک کــارگــر در مــاه در
شبهجزیرهی مالزی  ۹۰۰رینگیت و در صباح و ســاراواک  ۸۰۰رینگیت است .هدف
دولت مالزی از حداقل حقوق این است که مشاغل مهاجران را برای نیروهای بومی هم
جذاب کند ،اما ثابت شده است که متقاعدکردن نیروی کار مالزیایی برای پر کردن
مشاغل مهاجران بسیار دشــوار است .این مسئله دو جنبه دارد :عرضه و تقاضا .در
سمت تقاضا خیلی از کارفرمایان انتظار دارند که مهاجران بیش از ساعات معمول و
استاندارد کار کنند .نیروهای بومی بهراحتی تن به این تقاضا نمیدهند .آنها از حقوق
خودشان آ گاهاند ،اما مهاجران بهراحتی این درخواست را میپذیرند .آنها از طریق
اضافهکاری و فراتر از استاندارد کار کردن هزینههای مربوط به مالیاتهای اضافهشان
را جبران میکنند .کارفرمایان در مالزی از مهاجران ماهانه  ۲۵۰ساعت کار میکشند ،به
آنها  ۹۰۰رینگیت حقوق میدهند و از آن  ۹۰۰رینگیت ۱۰۰ ،رینگیت را به خاطر مالیات
و  ۵۰رینگیت را به خاطر هزینههای محل خواب و اجاره کسر میکنند .بهاینترتیب یک
مهاجر ماهانه  ۷۵۰رینگیت میگیرد و  ۲۵۰ساعت کار میکند.
در سمت عرضه هم بین مهاجران و افراد بومی رقابت چندانی برای مشاغل وجود ندارد.
حجم باالی مهاجران کم مهارت و اشتغالشان در کارهای سطح پایین به مالزیاییها
این امکان را بخشید تا سطح مهارتی خودشان را از طریق آموزش باال ببرند .آنها در
کارهای سطح باال مشغول میشوند .مالزی یکی از کشورهایی است که تولیدکننده
تجهیزات الکترونیک در جهان اســت و بدین ترتیب بــرای اشتغال نیروهای کار
تحصیلکرده خود مشکالت کمتری دارد.

مهاجران باعث اشتغالزایی برای مالزیاییها میشوند
با نگاهی به حجم مهاجران بین سالهای  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۰مالزی میبینیم که به ازای هر
 ۱۰مهاجر که وارد مالزی شدهاند ۴.۱،شغل برای مالزیاییها ایجاد شده است .از طرف
دیگر حقوق پرداختی به افراد مالزیایی هم افزایش داشته ،بهخصوص برای کسانی که
تحصیالت باالیی دارند .البته برای افراد کمسواد و کم مهارت مالزیایی اتفاقات خوبی

یکشنبه ۲۰ ،اسفند 225| ۱۳۹۶

نیفتاده ،سطح دستمزد متوسط آنها طی این سالها برخالف افراد باسواد مالزیایی
کاهشیافته است.
بسیاری از تحقیقات و مدلساز یهای اقتصادی این نتایج را تأیید میکنند .بانک
جهانی طی یک مطالعه برآورده کرده که اضافه شدن هر هزار نیروی کار مهاجر در یک
بخش خاص اقتصاد مالزی باعث میشود در طوالنیمدت  ۸۳۶شغل تماموقت و ۱۶۹
شغل پارهوقت برای خود مالزیاییها ایجاد شود.
توضیح این مسئله به این شکل است که حضور کارگران خارجی هزینههای تولید
را کاهش میدهد .کارشناسان و نیروهای خبره با این صرفهجویی تولید را گسترش
میدهند و گسترش تولید باعث ایجاد مشاغل جدید برای مالزیاییها میشود.
بانک جهانی برآورد کرده که به ازای هر  ۱۰درصد افزایش مهاجرت به مالزی ،یک درصد
اشتغال تماموقت بــرای افــراد بومی در مالزی اضافه میشود .البته مطالعات بانک
جهانی نشان میدهد اضافه شدن نیروهای خارجی در بخشهای کشاورزی و خدمات
باعث افزایش اشتغال مالزیاییها میشود ،اما اضافه شدن آنان به بخش تولید برای
مالزیاییها شغل جدیدی ایجاد نمیکند.
نکته بسیار مهم در سیاستهای مهاجرتی و تأثیر نیروهای مهاجر بر اقتصاد مالزی این
است کهدر این کشور مهاجرتاز طریق کاهشهزینههاینیروی کار است کهباعثبهبود
اقتصاد شده و نه از طریق افزایش بهرهوری و این افزایش بهرهوری است که در بلندمدت
باعث رشد اقتصادی پایدار و گذار یک اقتصاد از درآمد متوسط به درآمد باال میشود.
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 {Â]Ã{ÁM{Â//mÁÖÀËv]Ì£½Y{//»Z]ÖÀËv]
ÄÌ·ÁYcZ¿Z°»YYd//Ì ]Ze¾f//Y|¿¶Ì·{Ä]Ä¯Yq
µZ//Y|¿{Â]¹Áv»¾//Ëv]{Ö³|¿
¶Ìveªu{Y§YÁ½Z¯{Â¯¾ËYÄ]¾Ëv]d»Â°u
ËZ|À¿Z»Ä]Öf»Z«YÁÖ¿Z»{cZ»|yYÃ{Z¨fYÁ
d»Z«YÕZÅcZÌ·Z»YYZÅ½MÁ{¯ZY½Y|¿ÁÆ
ÕZÅµZ//Ö{¯¥Z »¾Ëv]{ÖmZyZ^eY
Ä]¾Ëv]ÃZ{ZaÂf{Z]Ze
½Y{»Z]Ö//ÀËv]½Z¿kYÁ{YY¶//Zu{Â¯
|ZYdÌ ]ZeÖmZy
dÌ ]Ze½Â//¿Z«ÌÌ¤eµZ^¿{Ä//]¾Ëv]¸n»
Âf//{Ä]ZÌ¿dÌ ]ZeÕZYÕY]´Ë{Zed//Y
¾Ëv]dÌ ]Ze|Ë|m½Â¿Z«ª^|//Z^¿ÃZ{Za
¾ËYZy{ÖÀËv]{Z»ZË|aYÄ¯Õ{Y§YÄÌ¸¯
|ÀËMÖ»ZÌ¿{Ä]Â//¯¾ËYZyYkZyZËÂ¯
|¿Â[Âv»ÖÀËv]|ËZ]
Õ|À]¼m
YÕZÌ]{{Â//Ö»Ã|ÅZ//»Ä¯Â½Z¼Å
]Ze½ÂydÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«{Ä¯½ZÆmÕZÅÂ//¯
µZ¬f¿YhZ]º//Å{Z»½Ây,|Àf//Å½Ây¶Y
ÌaÄÅ{Á{Ze,Ö]ÂÀmÃ¯{ {Â//Ö»dÌ ]Ze
{Â]µZ¬f¿Y¶]Z«|//a½ÂyªËY//¬§dÌ ]Ze
ºÅÕ¿Á|¿YÂ//¯{ ½YËYÄ]Z//»ÖËY
¹Z´¼ÅZ»Y {Â]YÂ{ZÌ//]{Z»YdÌ ]ZeµZ¬f¿Y
dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«ZÅÂ//¯¾ËYÖ//¿ZÆmcYÌÌ¤eZ]
ºÅ¾Ëv]¶j»ÕÂ¯ |¿{¯sÔYY½Z{Ây
Ä]Z»0Z^Ë¬eÖËY,dÌ ]ZeµZ¬f¿YÄÀÌ»{Ä¯
¾Ì¿YÂ«sÔ//Y{|{d//Ä]{Y{Y½Y//ËY
dY{ÂydÌ ]Ze
{dÌ ]Ze¾//Ì¿YÂ«|//Ö»¿Ä],µZu¾ËYZ]
ZÅÂ//¯ËZ//Z]½Z»ºÅÁ¹Z´¼ÅZÆÀeÄ¿½YËY
,¾Ì¿YÂ«¾ËYsÔ//Y{Ä°¸],|¿YÃ{°¿Y|Ìa{Â^Æ]
½Yv]Ä]®Ë{¿ÖfÌ ÁÄ¯Ã|//ÌyPe|«½M
YÌ]Öf»|«YÄ¯¾Ì¿YÂ«¾ËY ºÌf//Å|ÅZY
YÄ¯Ö¿Y|¿§dËÂÅ,d//YY{Ây]µZ//|
dÌ¼Ä]Y|¿YÃ|//|·Âf»½YËY{ÁÖ¿YËY{Z»
|ZÀÖ¼¿
1. Jus sanguini
2. Jus soli

½ZÌ»Ô£Z|¼v»°

|À¯Ö¼¿dËZ¼uÖmZyZ^eYZ]{Ây½Z¿kYÁ{YY¶Zu½Y|¿§YÄ¯dY½ZÆmÕZÅÂ¯{Á| »Y½YËY

´Ë{ÕZÅÂ¯dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«ZËM.|ÀÀ¯Ö»kYÁ{Y
{.dYÃ{¯ÌÌ¤eZÅkYÁ{YYÂ¿¾ËYZ]\ZÀf»
ÕZÅÂ¯dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«Ö]Ä],dY{{ZË¾ËY
¾Ëv]ÁÖ]ÂÀmÃ¯,¾Ìq,Õ¿Á|¿Y,Õ·Z»,ÄÌ¯e
½Z¿kYÁ{YY¶Zu½Y|//¿§dÌ ]ZeZ]Ä]Y{
ºËY{aÖ»ÖmZy½Y{»Z]ZÅÂ¯¾ËYÄ ]Ze
ÄÌ¯e
½Ây¶Y ZY]ÄÌ¯eÂ¯dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«
Ä],ÄÌ¯eÖZY½Â¿Z«Ã{Z» |¿YÃ|//¾ËÁ|e
-{Y{aÖ»Â¯¾ËYdÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«ÄÂ¼n»½ZÌ]
{ÕYÄ//Ì¯e|aZ//Ë{Z»®ËYÄ//¯Ö//¿Y|¿§
ZÌ¿{Ä][ÂqZÆq¾ËYYkZyZËkYÁ{Y[ÂqZÆq
dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ« |¿ÂÖ»[Âv»ÕYÄÌ¯e,|ÀËZÌ]
 dYÃ|¿¶WZ«ÖeÁZ¨e½Á{»¾Ì]ÄÌ¯eÂ¯
dÌ Á½Â¿Z«Ì¿½Z³|¿YÂy|¿§dÌ ]Ze{Â»{
ÕYÄÌ¯e|¿ÁÆ®Ë³Yd//YÃ{¯z»Y
,|À¯µÂ^«Ö³|¿YÂy|¿§Ä]YµZËÕ{§
|ËMÖ»{ÄÌ¯edÌ ]ZeÄ]{§¾ËY
Õ¿Á|¿Y
¶Zu½Y|¿§Ä]Õ¿Á|¿YÂ//¯dÌ ]Ze½Â¿Z«
dÌ ]ZeÖmZy½Y{//»Z]ÖËZË¿Á|¿Y½Z¿kYÁ{Y
¶ZuÄ¯Õ|//¿§ |//À¯Ö»ZYÖ//ËZË¿Á|¿Y
Õ{»Z]ÖËZË¿Á|¿YÖ¿Ö¿Â¿Z«Ì£ZËÖ¿Â¿Z«kYÁ{Y
,¾ÌÀr¼Å {Â//]|ÅYÂyÖËZË¿Á|¿Y|//Z]ÖmZy
ÖËZË¿Á|¿YÖ¿Ö¿Â¿Z«kYÁ{YY¶ZuÄ¯Õ|¿§
 dYÖËZË¿Á|¿YºÅZ]|Z]dÌ ]Ze½Á|]Õ{»Z]
ÖËZË¿Á|¿YdÌ ]Ze\//¯,µZ//Y¶^«Ze
ZÌ//]ZÅkYÁ{YÂ¿¾ËYY¶Zu½Y|//¿§ÕY]
{ZËÁÖ¿ZÆmcY//ÌÌ¤eZ]¹Z´¼ÅZ»Y {Â]YÂ//{
½Y{»|¬Ä//]Ä¯ÖËZË¿Á|¿Y½Z¿{Y| e½|//
sÔYÂ¯¾ËYdÌ ]Ze½Â¿Z«,|ÀËMÖ»{ÖmZy
Ì¿Õ¿Á|¿Yd//Ì ]Ze½Â//¿Z«sÔY¾ËyM |//
,½Â¿Z«¾ËY ZY] d//YµZÄ]Â]»
½®ËÁÖmZy{»®ËkYÁ{Y¶//Zu½Y|¿§
 |ÀfÅÖfÌ ]ZeÁ{Ö´·Z//¾ZeÖËZË¿Á|¿Y
Â//¯dÌ ]ZeºÅÁ|¿Y{ÖËZË¿Á|¿YdÌ ]ZeºÅ
Y|»ÁZÅÖ//Y¯Á]Äf^·Y Y½Z//{ÂyÕ|a
,cÂbZa,|·ÂeÖÅYÂ³»Y¾ËYÄ]Â]»ZÌ¿{Â»
¹Â¸ »Áz//»Ö·ÁÃ|ÌrÌa ÁkYÁ{YY|»
µZ//Ö¿Â¿Z«¾//Ä]Ä¯¾ËYY| ] d//Y
dÌ ]Ze¦//Ì¸°eÄ¯|¿Y{d«ÁµZ//|¿|Ì//
{ÂyÖËZË¿Á|¿YdÌ ]ZeZË|ÀÀ¯z//»Y{Ây
½ZÕ|aÂ//¯dÌ ]ZeÄ]¬§ZË|ÀÀ¯¨uY
Y½{Â]ÖfÌ ]ZeÁ{ÃZmYÕ¿Á|¿Y¾Ì¿YÂ« |ÀËZÌ]{
 |Å{Ö¼¿µZÕÓZ]{Y§YÄ]

dÌ¿Ë~a½Z°»Y
ÂyÄ]dÌ ]Ze½Â¿Z«sÔYhv]ZÅÁ¾ËY
Z]Ö¿YËY½Z//¿kYÁ{YY¶Zu½Y|//¿§{Â»{
ÕÌ´ÌaÖ»ÔYÕYÂ¸n»{ÖmZy½Y{»
ÕYmYÁ\ËÂecÂ{Ä¯ÖËZÅs {ÂÖ»
¾ËY½ZÀ¯Z//Y¨¿½ÂÌ¸Ì»|ÀqÄ·P//»,«Â»Ä]
YZÆ¿MÄÌ·ÁYÕZÅÄ£|£{Á|À¯Ö»¶//uY¹Â]Á»
{ZÖ»¥]
ZÅÂ¯ËZ¾Ì¿YÂ«Ö]
Ä]½ZÆmÕ|Ì¸¯ÕZÅÄyZ//YÖ°ËcmZÆ»
ZÌ§Y¤m,Á»YÕZÌ¿{{ d//YÁ»YÄfÂÌaºÅ
¶Ë|^eÖÀÅ}¹ÂÆ¨»®ËÄ//]ÖËZÌ§Y¤mÕZÅ»Á
Zq{dÌ¸»ÁÂ//¯½Â//qÖ¼ÌÅZ¨» |¿YÃ|//
Ö³]Â¯´Ë{ÓZu |¿YÃ|¾Ë{ZÌÀ]ÖeYÌÌ¤e
Ä¿Ä¯dYÃ|»M{ÂmÁÄ]¾Ì»Ã¯{ZÅ½Z//¿YY
Ö¯f»¾Ì»Ä]|À^ËZaÄ¿Á|¿Y{Ö¯f»½Z]
|¿Yf»ºÆ»ZÌ]Ö³ËÁ®Ë{¬§ |ÀfÅ
|·ÂeÁ|]YÄ¯YÖËZÀ//MÌqÅ |¿YcnÅ¶ÅY
®ËÁ//ÕY]Á|¿YÃ{¯ZÅ|Àf§³Â//y½MZ]
Ä¼Å¾Ì»Ã¯Y´Ë{ÖËZÌ§Y¤m{´Ë{Ö³|¿
|¿YÄfY~³daYÌq
Ö¿Z¯½ZÆm½YmZÆ»dÌ ¼mµZ{
¶v»YÌ£ÕÂ¯,½Z//Ö³|¿¶v»Â¯Ä¯
 |Ì¨¿½ÂÌ¸Ì»{Á|uÄ]Ã{Â]½Z//|·Âe
0Z^Ë¬e¾Ì»Ã¯ÌaµZÄ]d^¿Ä¯Ö¼«
{Y| eÌyYµZµÂ{ d//YÃ|]Y]Ä
ËY§Y¨¿½Â//Ì¸Ì»½ZÆm{½Y//mZÆ»¶¯
½ZÆmdÌ ¼mY|{ ½YmZÆ» dYÄfY{
 |¿{Â]Ã{Y{Z//fyY{ÂyÄ]µZ//{Y
Äf//~³ÕZÅÄÅ{Ö½ZÆm{cmZÆ»|//
{Á|uYdYÃ{Â]ÖnË|eÁY|ËZa|¿Á®Ë
½ÂÌ¸Ì»{Á|uÄ]µZ//{¨¿½ÂÌ¸Ì»
µZ{¨¿
Ä¯ÖËZÅkYÁ{YÃÁ//»Y,ËY//¾ËYÄ]ÄmÂeZ]
ZÌ]Õ»Y,|¿Y|¿Ö¿Z//°ËdÌ¸»¾ÌmÁ,½M{
Ád//Ì]Áºf//Ì]½« d//Y½ZÆm{µÂ¼ »
{]ÕZÅd§//Ìa d//YcmZÆ»½«,º°Ë
cmZÆ»Ä//¯|//hZ]cZZ^eYÁ¶//¬¿Á¶¼u
xËZeµÂ{Õ´Ë{½Z»ÅYÌ]ZÅ½Z//¿Y
 |Z]
dÌ ]ZeÄ·P»Z]ÄÆmYÂ»{ZÌ¿{ÕZÅÂ¯ËZ
,ÖmZyZ^eYZ]{Ây½Z¿kYÁ{YY¶Zu½Y|¿§
Ä·P»¾ËYZËM.|¿YÄf§³ÌaYÖËZÅdZÌÄq
{¬§ZËM.d//Ys»½YËYÂ//¯ÕY]¬§
ÖmZyZ^eYZ]½Z¿YÖ ]Ä¯dY½YËYÂ¯

¨¿½ÂÌ¸Ì»¦¸fz»ÕZÅµZÖ½ZÆm½YmZÆ»dÌ ¼m ¶°

Ä·P//» |\¸d¬Ì¬u ½Z¼Ìa Ã|À//ËÂ¿
ÁÖ¿YËYÌ£½Y{//»Z//]Ö//¿YËY½Z//¿kYÁ{Y
¦ ¶Ì·{Ä//]ZÅkYÁ{Y¾ËYY¶//Zu½Y|¿§
®ËÄ]¶Ë|^eÄ¿Zf//M{,{ÂmÂ»dÌ ]Ze¾//Ì¿YÂ«
{Y| e{Â»{Ö¬Ì«{Áz»Z»M dY½Yv]
pÌÅ,½MYe|] {Y|//¿{ÂmÁZÅkYÁ{YYÄ¿Â³¾ËY
Â¿¾ËYY¶Zu½Y|¿§{Â»{ºÅÖ¬Ì«{Z»M
½Y|¿§{Y| eZÅ{ZÆ¿Öy] {Y|¿{ÂmÁZÅkYÁ{Y
¹ÔY¨¿,YZÅkYÁ{YÂ//¿¾ËYY¶Zu
Ö»ÔYÕYÂ¸n»½Z³|ÀËZ¼¿Öy] |¿YÃ{¯
dÌ ¼m Ö¿Z//Yy½YÌ//ZÕZ«M½Âr¼Å
½Y{»Z]Ö¿YËY½YÂ//¿Z]kYÁ{YY¶//Zu½Y|¿§
¨¿½ÂÌ¸Ì»®ËZe//¨¿YÅ¾Ì]YÖ¿YËYÌ£
¶°//»¾Ëe±]Ä¯Ö¿Y|¿§ |¿YÃ{¯½YÂÀ
,dÌ ]ZeÖ]{§ d//YÄ»ZÀZÀ¾f//Y|¿,½Z¿M
d//Y|Æ],¶Ìve½Âr¼ÅÖZ¼fmYcZ»|yY
|¿Z»|ÅYÂy{YÂ//Ö],|¿Z»Ö»¹Áv» ÁÖ»Â¼
ÁÖ¨À»ÕZÅÌ//»{ÕÌ³Y«ÕY]¾ÌÀr¼ÅÁ
 {ÂÖ»| f»,ÖZ¼fmYÕZÅÕZnÀÅZ¿
Ö]½Z¯{Â//¯¹Á{¶//¿,{ÂmÂ»d//Ì Á{
½Á|]½Z¯{Â¯Z] |ÀfÅÂÆµZu{Ä»ZÀZÀ
|·Âf»½YËY{Ä¯ºÌf//ÅÄmYÂ»ÕYÄ»ZÀ//ZÀ
Z»Y Ö¿Zf¿Z¤§Y|aÁÖ¿YËY{Z»®ËY,|¿YÃ|//
¶u |¿Y|¿Ä»ZÀZÀ,Ä]Z»¶Ì·{Ä]Ì¿½Z¿Y|a
hZ]½YËY{Ä»ZÀ//ZÀÖ]{Y§Y¶°»½|¿
½Á|]½Z¯{Â//¯|·Âe[ÂÌ »ÄyqÕÌ³¶°//
ÁdYÃ|Ä»ZÀZÀ½Á|]¾Ë|·YÁYÄ»ZÀ//ZÀ
Ä»Y{Y{ dYËY§YÄ]Á,ÃÂu¾ËYcÔ°//»
Â//¯|ÀqÁ½YËY{ÄÂ]»¾Ì¿YÂ«Ä//]ÖÅZ´¿
 ºËY{Ä¿Â¼¿
½YËYdÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«]ÕÁ»
[Zf¯Y¦¸fz»ÕZÅÁÄ]Äf//]YÁ,dÌ ]Ze
Y|ÀeZ^Á{Y{Ö¨¸fz»YÂ¿Y,½M
Ä]Á|·Âe\^Ä]Ä¯ÊfÌ ]ZeÖ¸YdÌ ]Ze 
Ã|Ì»Z¿Ê¸YdÌ ]Ze|ËMÊ»d//{Ä]½M{n»
dÌ ]Ze,dz¿-dYÂ¿Á{]¶¼f»Á{ÂÖ»
v»Ä],¶¨Ä¯½Âyºf//ÌYÖZ¿Ö¸Y
,¹Á{ d//Y{|ÅYÂyY{Ây¾Ë|·YÁdÌ ]Ze,|·Âe
dÌ ]ZeÄ¯Zyºf//ÌYÖZ¿Ö¸YdÌ ]Ze
É{§ÅÊÀ Ë dÅz|·Âe¶v» ZY]
,Ã|»MZÌ¿{Ä//]½M{Ä¯{Y{YÉÂ//¯dÌ ]Ze
ÄfY|¿YÂ//¯½MdÌ ]Ze{Z»Á|a|ÀqÅ
 |ÀZ]
|·ÂeYaÄ¯ÊfÌ ]ZeÖ]Z//f¯YdÌ ]Ze 
dÌ ]Ze{Â//Ê»¶Zu½MÄ//]Z^eY½Á|]Á
ÃY|ÀqYdÌ/// ]Ze¾ËY {ÂÊ»Ã|Ì»Z¿Ê]Zf¯Y
{ÂÌ»¶Ìve

ÊmZy½kYÁ{Y
Â¯®ËZ^eYYÉ{»Z]
ÖmZyZ^eYÂedÌ ]Ze¶Ìve
Y{ÂydÌ ]ZeÉ{///§ÊÀ Ë-dÌ ///]ZeÌÌ¤e
ÉY]|Ë|mdÌ ]Ze,ÌÌ¤e½MiY]Á|Å{Ê»ÌÌ¤e
 |ËZ¼¿¶Ìve{Ây½Y|¿§Á¼Å
½YËY{Ä¯¯Å,½Y//ËYÖf ]Ze¾Ì¿YÂ«ª^
Ã{Z»|À]dY½YËYÄ ^e,|//Z]ÄfY{d¿Â°
ZÅ½M|·ÂeÄ°ÀËYY//¿¥ Ö¿|»½Â¿Z«
ÄqdÌ ]ZeZÅ½M{Z»Á|aZËÃ{Â]Â//¯¹Y|¯{
 |¿YÃ||·Âf»Â¯¹Y|¯{ZË|¿YÄfY{YÊf·Á{
Å,Ö¿|»½Â¿Z«Ã{Z»|À]ª]Z»,¾ÌÀr¼Å
¶yY{{Äq {Â//|·Âf»Ê¿YËY|aYÄ¯Ê¸¨
¾ËY {{³Ê»[Â//v»Ê¿YËY kZyZËÂ//¯
¹Z¿{½Ây¶YÄ¯d//YÄf°¿¾ËY]Z¿,|À]
 d//YÃ|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁÕÂv»,½YËYÕY~³½Â¿Z«
,½ÂyºfÌ\//u]Ê¸YdÌ ]Ze,¾ÌÀr¼Å
\¿Á{Â//Ö»Äf§Ë~aÉ|a\//¿ÃYY¬§
Ö¯,|À]¾ËY ZY] d//YÃ|¿Zv·É{Z»
½ÂyZ»Y |¿Z»Ö»Ö//¿YËY,d//YÖ¿YËY|aÄ¯
{ÂÖ¼¿½Y|¿§Ä]dÌ ]ZeµZ¬f¿YhZ]{Z»
{d//Y{Á©Â§¾Ì¿YÂ«Ä¯ÖeÔ°//»¶Ì·{Ä]
½YÂÀdveÃ^eÁ{Z]ÕYÃ|uYÁÃ{Z»µZ
Y¶Zu½Y|¿§d//Ì ]Ze¦Ì¸°e¾ÌÌ e½Â¿Z«
¸n»{ÖmZy½Y{//»Z]Ö¿YËY½Z¿kYÁ{Y
,½Â¿Z«¾ËY ZY] |//\ËÂeÖ»ÔYÕYÂ
½Y{»Z]Ö//¿YËY½Z¿kYÁ{YY¶//Zu½Y|¿§
®ËZej¯Y|uZËÃ|//|·Âf»½YËY{Ä¯ÖmZy
|·Âf»½Y//ËY{½Â¿Z«¾//ËY\ËÂeYaµZ//
µZ¾Ä]½|ÌY| ]|À¿YÂeÖ»|¿Â//Ö»
{{Y§Y¾//ËY |ÀÀ¯Ö¿YËYdÌ ]ZeÕZ//Z¬e¹Z¼e
ÁÖfÌÀ»YZËÕ¨Ì¯ÄÀÌ//ÌaLÂ¾fY|¿cÂ
Äf§Ë~a½YËYdÌ ]ZeÄ]Ö¿YËYÌ£dÌ ]Ze{¹ÔY
ÂÂ»½Y|¿§Ã|uYÁÃ{Z»¾ËY ZY] |¿ÂÖ»
d»Z«YÄ]Zn»Ì¿dÌ ]Ze¶ÌveY¶^«Ã{Z»¾ËY
¶°»Ã|uYÁÃ{Z»¾ËY,¶¼{ |Àf//Å½YËY{
Z]Ö¿YËY½Z//¿kYÁ{YY¶Zu½Y|//¿§dÌ ]Ze
ZÅ½McÔ°»Ä]Öfu {°¿¶uYÖmZy½Y{»
ZeZÅkYÁ{YYÂ¿¾ËY½Y|¿§Ä¯Yq {Á§YÌ¿
|À¿Z»Ö»Ö«Z]dÌ ]Ze½Á|]Ö´·Z
ºÌ¼eÖ»ÔYÕYÂ//¸n»µZ{
Ya|Ë|ms d§³Ã|uYÁÃ{Z»¾ËYsÔYÄ]
ÖÀ¸¾vÁZÅ½ÂÌÌ¼¯{½YÁY§ÕZÅÖ//]
Ä]  xËZe{Ö»Ô//YÕYÂ¸n»
YaZ»Y |ÌÖ»Ô//YÕYÂ¸n»\ËÂe
½Â¿Z«Z]cËZ¤»{YËYZ]½Z^Æ´¿ÕYÂ//Ä]µZY
½Z^Æ´¿ÕYÂ//¿Ä]ZÀ],|//ÄmYÂ»Ö//ZY
ÁÄ¿YZËd//§ZË{|À¿Z»ÖeÔÌÆ//e¾f§³¿{
ÖmZyZ^eYÕY]d»Z«YÄ§ edyY{aYdÌ§Z »
YmYÕY]s//½MÖ·Z»Z]Ád//Ì¿Ë~a½Z°»Y

۱۳۹۶  آبان۸  دوشنبه- شماره اول

ÃZ¼|ºnÀaµZ|½Z]MÄ^ÀÁ{



ÃZ´¿

.dY¾»Õ{Z»¾Ì»ZnÀËY
|Ö]YÆ¾v»|
{ÂÖ»Z¼fmY
½Zf¿Z¤§YÄ]Ö¿YËY½cmZÆ»
¦¸fz»¶//ËÓ{Ä]Ö//¿YËY½Z¿Õ{YÂ//»{
kYyY,¬§,½YËY{½Y|¿§dÌ ]ZecÔ°//»
½Zf¿Z¤§YÄ]{Ây//¼ÅZ]ÃY¼Å Á//¼Å
½ZÀr¼ÅÄ¯ÕÂ¯{Ö³|¿ |¿YÃ{¯cmZÆ»
dzZÌ]½Z¿¾ËYÕY],dYÃ|Ì¿cZ^iÄ]
½YËY{Ä//¯ZÆ¿M½Y|¿§,¾//ËY]ÃÁÔ d//Y
{Ö]ÂyÖ//³|¿ËY//Ì¿,|¿YÃ|»MZ//Ì¿{Ä]
|¿Y|¿½Zf¿Z¤§Y
Ö¿YËY½½|¿Z»ZÆÀe
|À¯Ö»cÂ§Ö¿Zf¿Z¤§YÅÂ{YÂ»Öy]{
|¿§|ÀqZ//]ÖfËZ¼upÌÅ½Á|//]Ö¿YËY½Á
½Y{³//Ã|//¿d^ikYÁ{YÁÄ»ZÀ//ZÀÖ]
{ÂÖ»
Ö¿YËY½Ã{Z¨fYLÂ
{»//Ä]Á¾//ËYºÅ{YÂ//»Öy]{
½Y{»YÖ//y] {Â//Ö»¹Z//¼eÖ¿Zf//¿Z¤§Y
ªu,|¿Y|¿ÖfËÂÅ|»pÌÅÄ¯Ö¿Zf//¿Z¤§Y
{Y§Y¾ËY |//¿Y|¿Y{Â//y¹Z¿Ä]ZÅÖËYY{d//^i
Ö°¿Z][Z//u,Á{Ây,Ä¿Zy{Â//yÕZÅÖËYY{
{-|ÀÀ¯Ê» d//^i½Z//Ö¿YËY½¹Z¿Ä]Y Á
ZÅÖËYY{Ä¼ÅÖ¿YËY¼ÅÄ¯Ã|»MÌaÕ{YÂ»
¶Ì·{Ä]Ì¿Ö¿Zf//¿Z¤§Y{»ÁÃ{//¯\uZeY
 dYÃ|»{Â¯{Ö¿Â¿Z«Ì£Âu

Ä¯dYµZ//ÖYÌ]Ö¿Zf//¿Z¤§YZ^eY
Ö³|¿,½YËY{Ö//¿Â¿Z«Ì£ÁÖ¿Â¿Z«cÂ//Ä]
ÕZÅZ»M,Ö¼//ÕZÅZ»M[Z//Ì£{ |ÀÀ¯Ö»
½ÂÌ¸Ì»Y//Ì]ÂuYdËZ°uÖ¼//Ì£
Ö¿ÓÂÂu |À¯Ö»Â//¯{Z^eY¾ËYY¨¿
ÕYÃ{f³cZ ^eÖ Ì^ÂÄ],{Y§Y¾ËYc|»
|¿§½ÂÌ¸Ì»®ËYÌ] d//YÄfY{ÃY¼ÅÄ]
½Yfy{Ö¼//Ì£ÁÖ//kYÁ{YY¶Zu
 d//YÃ|»ZÌa¾ËYYÖ°Ë,ÖmZyZ^eYZ]Ö¿YËY
¾Ì»//{ÁÖ¿YËY½Y{Z//»YÄ//¯Ö¿Y|¿§
½YY~´¿Â¿Z«ÖËZÀfYÖ] |¿YÃ|//|·Âf»,Õ{Z»
{Õ{| f»cÔ°//»Á]\^,Ä·P»¾ËYÄ]
Y dYÃ|//Â¯{\Ìn¿//«¾ËYÖ³|¿
Ä¸¼m
ÅÂÕË~adÌ·ÂX»¹|
~yYÃÌ´¿YZ]Z§ÖmZyZ^eY{YÂ»Öy]{
Ya,|¿YÃ{¯kYÁ{YÖ¿YËY½Z¿Z]d»Z«YÂn»
ÖfuÁ½ZÖ¿YËY¼ÅZ]Ö³|¿µZ//¾Ë|Àq
ÁÃ{¯ZÅY//ÌqÄ¼Å,|¿§¾Ë|Àq{Â//mÁZ]
¶Ì·{Ä]Ì¿Ö¿YËY½ |¿YÄf//³]½ZÂ¯Ä]
¾eÖmZyÄ ^eZ//]Ö¿Â¿Z«Ì£kYÁ{YÄ//]Ä¯¾ËY
½YËYd·Á{ÕÂYÖfËZ¼upÌÅY,d//YÃ{Y{
®ËZ]Ö¿YËY½,ËY¾ËY{ dÌ¿Y{Ây]
½Á|]{Â¯¾Ë|Àq,Ã|¿d^iÖ¿Â¿Z«Ì£kYÁ{Y
{½Y{³//ÖfËZ¼upÌÅ½Á|]ÁÄ»ZÀ//ZÀ

Â³Ád¨³
|¿ÁÆZ]Â³Ád¨³{½Z¤§Y½Z¯{Â¯Ä¿ZyË|»

ºËÂÀ]YmZÆ»½Z¯{Â¯ÕY|
|Õ{Y|uÄÀÌ¼Æe|

½Y|¿§Z¼//ÁmZÆ»ÕZÅÃ{YÂ¿ZyÕ{Zf«Y
dÌ¿Á|¬»½ZËY]ÄÀËÅ¾ËY½{¯ºÅY§
 |¿Z»Ö»Z] {Y{Â¯Á
¶]Z«Ä¯YÕ//´Ë{ºÆ»·ZqÕÂ//Â»
d//YÕÌ´ÌaÁ{Â¯Ö¸»Äf¨Å{s
¾ËY|¿YÂy½Z¤§YmZÆ»½Z¯{Â¯ÖfËÂÅÖ]
|¿ÂÖ¼¿½YËYÂ¯²ÀÅ§[~m½Z¯{Â¯
Å¾f§Á|//¿Á]ÕÁ|ËZ]|À¿Y{Ö»½Â//q
{Â//Ö»Ä»»½Z¿MÂ³{ZmÅÁÄv·
ÖËZÀMÁdyZÀÄÀÌ»pÌÅ´Ë{ÕÂY
ZÅ½M{½Z{ÂyÂ¯Ä]Ö´f]µ{{ZnËYÁ
Ö¿YÁ¿Y½Z¯{Â//¯¾ËYÁ|//ËMÖ¼¿|Ë|a
ÅZ]Ä¿Z´Ì]Á¾Ì»//Ö]ÕZÅ¹{MY{Â//y
¹Ó¹¿Ä] |À¿Y{Ö»Á|ÀÀÌ]Ö»Â//¯Á{
mZÆ»½YÂ»M¿Y{Á½Z¯{Â¯ÕY]Ä¯dY
½Z¿M½{¯|À»Ä«ÔÕY]Ö¸¼°»ÕZÅ[Zf¯
Â¯½MYdyZÀÁ½ZÕ{Z»ÕÂ¯Ä]
d//³Z]Ö¿YÁÕZÅÄÀÌ»½{//¯ºÅY§Á
½Z¿MÖfËÂÅÖ]YºÅ¹Y|«Y¾ËYZ] {ÂfÀ»
Ã|ÀËM]Y]{½Z¿MºÅÁ{Â//Ö»ÕÌ³Â¸m
¾ËY |ÀÀ¯Ö»dÌ·ÂX» ZuY½ZÂ¯
Á½|¿YÂy {\^//dÌ·ÂX» Z//uY
ºÅÖ·Z±]{Á||ÅYÂy½Zf§Ìa
|ÀÅYÂyZ]¾ÁÄ]Õf//Ì]d^£Á¶Ì»Z]
 d³
Äf§Ë~b¿Y½Z//¤§Y½Z¯{Â¯º//Æ»Ä£|£{ÁY
Ä·P»|¿YÂyÖ¿YËY½Z¯{Â¯¼m{½|//
Â¾Ì¼ÅÁ½Z//¿M¬§ÁmZÆ»½Z¯{Â//¯Z¯
Ö¿YËY½Z¯{Â¯¼m{½Z¿M½|//¿Äf§Ë~b¿
Ä¿Z´Ì]ÃZ´¿ÁÃ{YÂ¿Zy{ÄqÁÄ//|»{Äq
Ä¯d//Y½Z¯{Â¯ÕZÅ·Zq´Ë{Y½Z¿MÄ]
|¿YÃ|Ã|ÌÀeºÅ{½ZÀqZÅ·Zq¾ËYÖÅZ³
ZÅ½M¾ËeºÆ»{Y{Ìz//e½YÂ//eÖ¼¿Ä¯
 |¿Y¹|¯
¹¿Ä]d¿Y{Ã{ZY¶WZ»¾ËYZ°ÅYÁY
ÕZÌ¿{Ä·P»ÅYY{Â¯ÁÂ»M¿Y{|ËZ]¾»
ÅÁZmÅ{{Â¯ ºÌÀ¯Y|m½ÓZ//³]
|»YY|m |¿YÂz] {|¿YÂf]|ËZ]ÖËY
dËÂÅz]{ ½ÓZ//³]Öf»Z«Y¹Y|//»Á
Âz»[Zf¯ÁÄ¸n»ÁÄË//¿½YÂeÖ»ºÅ
½Z¯{Â¯ÄË¿Äf^·YÄ¯ {¯ÄÌÆeZÅÄr]ÕY]
 dYÄfY{]ZfY¾ËY{YÖËZÅ¹|«[Zf§M
Ä]dÆm|¿YÂeÖ»Z¼Ì//ÁY|´Ë{ÕÂ//Y
ÖËZÅ¹|«mZÆ»{Â¯¾fyZÀ//dÌ¼//
¹{»Ä¯|ÀÀ¯ÕZ¯|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z {Y{]
ÖfuÁ|¿Ë~b]eduYY¾ËmZÆ»,Z¼fmYÁ
Ã{Y{Â»MÌ¿Ö{ÕZÅ[Zf¯{Ä·P»¾ËY
 {Â

d^vÕZa{Â//¯Ö¸»Äf¨ÅÄ¿ZÆ]Ä//]
½Z¯{Â¯Ä¿Zy//Ë|»,ÕÂ//Â»{Z¿ÕZ«MÕZÅ
 ºÌf¿[Zf§M½Z¯{Â¯ÄË¿Ì]{Á½Z¤§Y
²ÀÅ§½Y{³{ÂyÄ|»Ë|»ÕÂÂ»ÕZ«M
¹Z¼eÁd//YÖ¿Zf//¿Z¤§Y½Z¯{Â//¯ÃËÁ
mZÆ»½Z¯{Â¯Z]^e»cÔ »ÁcÔ°»
 dYÃ{¯¼·½ÂyÁd//Â³Z]Y½YËY{
½Z¤§Y½YÂ»M¿Y{{ÁÁYÕ|ÀyY]YZ]ÁY
½YÂ»M¿Y{¾ËYË~a,Öf·Á{ÕZÅÄ|»Ä]
ÕZ²ÀÅ§¹¸f»YÖ¿YËY½ÓZ¼ÅÂe
¾ËYf//»²ÀÅ§Ä]Ä//mÂeZ]Zed//¿Y{
 |¿Â¿ÄfZ´¿YÄ¿Z´Ì]½YÂ»M¿Y{
Ìa·ZqÂ³Ád¨³¾ËYÕY|f]Y{ÕÂÂ»
YÄf//~³µZ//®Ë{½Z¤§Y½Z¯{Â¯ÕÁ
¶Ìvf·Y¡Z§Ä¯ÁY d//¿Y{Â»M½ZÀr¼Å
d¨³dY½YÆeÃZ´//¿Y{YcZÌ]{YÄf//
ÃÂu{ZÅ·Zq¾//ËeºÆ»YÖ°Ë¹¿Ä]
 d//Y½Z¿MÂ»M¶°//»mZÆ»½Z¯{Â¯
¾ËY¶u{Ö¼Æ»ÕZ//Å¹Z³ZÅÁ¾ËY|ÀqÅ
,ZÅ½ZfÀÅZ»Yd//YÃ|//ÄfY{]¶°»
z]ÕY//Ë~a½Z//ÂÅÌeÁÄ¿Â¼¿ Y|//»
|ÀqÅ |Àf//Ì¿½YÂ»M¿Y{¾ËYYÖ³]
¾//ËY½Ô¯ÕZ//ÅdËË|»ÁcYÁt//{
Á½Z¯{Â¯ºÅÂÀÅZ»Yd//YÃ|¶uÂÂ»
Ä·P» |ÀfÅÂÂ»¾ËYÌ³{½YÂ»M¿Y{
YÕY|m//mZÆ»½Z¯{Â¯ÂÀÅÄ¯d//Y¾ËY
Ã|Ë{Â//»M¿Y{®Ë½YÂ//ÀÄ]Á½Z//fÌ¸»
ÄqÁ½ZËZÅÖÔ°¼Å½ZÌ»{Äq,|¿ÂÖ¼¿
½YZ³Â»MÖy]Âe
½Y{³{ÂyÄ|»²ÀÅ§Ä//|»Ë|»
Ôe{ÂmÁZ]Ä¯{¯ÃZ//Y½Z¤§Y½Z¯{Â¯
½Z¯{Â¯YÖy]½ZÀr¼ÅÁaÁÂ»MËÁ
Ä¯Ö¿Z¯{Â¯|//¿YÃ|¿Z»Z]¶//ÌveY½Z¤§Y
|»Á|//¶v»Æ//YÌ£ÕÆ//{
¹Y|¯pÌÅ¶»Z|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿½Z//ÀË|·YÁ
 |¿ÂÖ¼¿Ä//|»Ä]{ÁÁÕY]ZÅs¾ËYY
½|kZyZyÄ]Ä¯|Àf//ÅºÅÖ¿Z¯{Â¯
 Ô¯ÅÃ|//¦Ë eÁÖ¿Â¿Z«¾//ÄÀ»Y{Y
 {Ö¼// Y|»{|//À¿YÂeÖ¼¿//´Ë{
ÕZ´¿Y¶Æ//ZyÄ]ºÅÖ//ÅÁ³ |À¿YÂz]
Ö¸ÌvedËZ¼uÕZÅÄ³]|¿YÄf¿YÂf¿¾Ë|·YÁ
|À¿Z»Ö»Z] {YZ//Å¾ËYZ//]Ä¯|¿Ì´]Y
{¾ËmZÆ»Ä//°ÀËYÄ]ÄmÂeZ//]´Ë{ÃÁ³Á
ÕZÅÄÀ»Y{{ÁÓZ//]ÖfÌ ¼mº¯YeZ]ªZÀ»
ZÅÄ|»dÌ§Y|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ZÅÆ//
 Y|»Ä¯dY¾ËY´Ë{{Â» |¿YÃ|kZy
µÂad§ZË{Z//]¬§0ÓÂ//¼ »Ö//ËZÀ»YcPÌÅ
dÌ ÁÄ]Ä//mÂeZ]Ä¯|ÀÀ¯Ö»Ö//ËÂ¿¹Z¿
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ÃZ¼|ºnÀaµZ|½Z]MÄ^ÀÁ{

ÕZÅY//]ÖÀf^»ÄqZb°ËÆ// |¿{¯Ö»
 dYÃ|ÄÀË{ZÆ¿½ZÆmZ¬¿ËZ//{ÄqZb°Ë
Z»Y,dYÃ{Â]Ä·P»ÃYÂ¼ÅÖfÌÀ»YcYZz» Ä¸]
cYZz»ZÀ¯{ÖfÌ ¼md§Z]{ÂÀeÄ]½ZÆm
ºÅZ» |À¯Ö»ÃZ´//¿Yº//qÄ]YÖfÌÀ»Y
ÕY]ÕZÄÀÌ»ZÅd¿¾ËYªËY|ËZ]º¯º¯
ºÌÀ¯ºÅY§YÃZ´¿Â¿¾ËY¾fyY|¿YZm
cZuÔ»ZÅÂ//¯¾ËYÖ]YÆ//¾v»
.|ÀÀ¯Ö»Zv·ÂqYÖfÌÀ»Y
Ád»Z«Y//ÁÖf«ÁÖeYÂ¸¹Y//Æ]f¯{
µfÀ¯,|Z^¿z»½YmZÆ»{Â»{dÌ ]Ze
pÌÅ {Â]|ÅYÂy//¨ºÅ½YmZÆ»ÕÁÖfÌÀ»Y
 {Y|¿{Â//mÁÖÀf§³¿ËÁÕ//Ì³{dÌ¸]Z«
ÖfÌÀ»YÃÂ¬·Z]y®ËY,|¿ÂÖ»d^i{Y§YÖf«Á
|¿ÂÖ»¶Ë|^e|¶]Z«Õ{Y§YÄ]
½|ÌËZ»§Ö»Z¼//ÖÀ ËÕYÌ¾Ìu
dÌ ]Ze|//¿§Ä]ÄqÖ¿Zf//qÂ¸]Á½ZfÌ
kYÁ{YÖ¿Zf//¿Z¤§Y½Y{»Z],|//ÀÅ|¿Äq,|ÀÅ|]
Ä¯dYfÆ]a {ÂÖ»|¿§\uZÁ|À¯Ö»
YZÆ¿MºÌ¿YÂf]ZeºÌZÀ]dÌ¼Ä]Y½Y|¿§½M
ºÌÀ¯|¶]Z«¶«Y|u
 d//YÂ¾Ì¼Å Ä¸]ÖeYÂ¸¹YÆ]f¯{
ËÁÃ|À]Ä¯Ö¼Æ»ZÌ]Ä·P»Ä¯¾ËYÃÁÔÄ]
,dYÄ »Zm{ÕZ//½Z¼f¨³hv],¹Y{|Ì¯Pe
Z»Y,{ÂÃ{Y{Ö¿YËYdÌ ]Ze½Z¯{Â¯¾ËYÄ]³YÖfu
Äf§´¿¶°Ä »Zm{½MÕY]¹ÓÕZÅ½Z¼f¨³
Ë~aÄ »ZmÁÄ//|»{½Z¿MºÅZ],|//Z]
|¿ÂÖ¼¿
¿Ä],Ö¿ZÆ¨Yf¯{ÕZ«MÕYÌ¾Ìu
½YY~´¿Â¿Z«ÖfÌÀ»YÕZÅµÓ|f//Y¶]Z¬»{Z¼
f¯{ÕZ«M.{¯s»½YÂeÖ»ÖËZÅµÓ|fYÄq
ÃZYÄÀÌ»¾ËY{Ö]ÂyÕZÅµÓ|fYÄ]ÖeYÂ¸
|¿YÃÂ¬·Z]ÖfÌÀ»YydËÂÅÖ]{Y§YÄ¯¾ËY |¿{¯
Ä¯¾ËY-dËÂÅ\uZ{Y§YYeZ¿yZÌ//]Á
YÄ »Zm{ÂÀeÁ{Â//ÕZ½Z¼f¨³|ËZ]
{ÂÖ¬¸e
Z»ÃZ³|//Ë{|ÌÀÌ^]Ö//¿ZÆ¨YMf¯{
Ã|À]Ô//j» d//YcÁZ¨f»ZÌ//]Y~´¿Â¿Z«Z//]
Y~³d//ZÌÖ·Á,Ô//Y¹Y|¿{Z//¬fY»Ä]
Ä·P»Ä]ÁYÃZ³|Ë{Y|ËZ]Ä¯{Y{ÖËZÅ§Ìa
½YmZÆ»ÃÂu{¹{ÂycÓZ¬»{Ã|À] ºÌÀ¯ÃZ´¿
 ¹YÃ{ÁM½Z¿MË~aÕY]ÕZÌ]¶ËÓ{½YËY{
Z»Y,{Ë~aÖ»Y¶//ËÓ{¾ËYÄ¼Å//¸n»Ád·Á{
ÖfÌÀ»YÕZ//Åhv]½|Ì//¯
 ÌaZ]yM¹|«{
¾Ë{ZÌÀ]¶Y {Â//Ö»¶vÀËÓÄ·P»,ºf¨³Ä¯
½ZËmÅZ¯dY¾ËY½YËY{ÖemZÆ»¾Ì¿YÂ«
¾ËY Zu½YmZÆ»½|¿Y{³Z]Á½YËY{cmZÆ»
Ä¯ºÌËÂ³Ö»ÁºËYÃ{¯Ä ·Z»Z» dYÃZ^fY¶Y
ÄmÁpÌÅÄ]Y~³dZÌZ»Y,dYÃZ^fY¶Y¾ËY
d§Z]ÌÌ¤e {ÁÖ¼¿¶Y¾ËY½{Â]ÃZ^f//YZ]Ë
Â]»¾Ì¿YÂ«ÌÌ¤e{//¿Z»¾Ëf³]ÖfÌ ¼m
Y~´¿Â¿Z«Z]Z»¥ÔfyY¥Z°// d//Z»hv]Ä]
,{Y|¿ÖËZÀ »»ºÌËÂ³Ö»Z» dY®ËÂ·ÂW|ËY
Y~´¿Â¿Z«Z»Y dY[ÂyÕ{Y],dY[ÂyÕ]Y]
{Y|¿µÂ^«YZÆÀËY
ÕÂ·ÂW|ËY½Z//¼Å{YqÖ]YÆ//¾v»
Õ{Y]ÁÕ//]Y]ÕZÅhv]µZ//^¿{Ä]Y~´¿Â¿Z«
ÁÕ]Y].ºÌÀ°¿{ÁÁZÅÄrË{½Z¼ÅYÁºÌ//Z^¿
{Y{{ÂmÁºÅÁYÕÂ·ÂW|ËY{Õ{Y]
|ËZ]Z»¾//»{Z¬fYÄ]ÖeYÂ¸¹Y//Æ]f¯{
ÄÌ«{|ÌÀÌ^] ºÌ//Z]ÄfY{ÕeÄ¿ÓZ §¬¿
ÕZÅYÂË{ÕÁÁ|//¿|»MZÆ¿M {ËÄË|ÅZ//¹{»
 Y|»{|ËZ^¿½Z¤§Y½Z¯{Â¯Ä¯|ÀfÂ¿Ä|»
Ä^·Z»Ä¿Â³¾ËY¹{//»Öf«Á |//À¿YÂz] {Z»
cZmÁc|Z]ºÅÄÂ]»µÂX//»,|ÀÀ¯Ö»
³Y {]Ö»µYRËY½YmZÆ»ÂuÕf//Ì]
ZÅYÂË{ÕÁÆ½Z¼Å¹{»Á{Â{ZnËYÖ¿Z¼f¨³
]Y]¶ÌveZfYÂyZ»Ä¯|ÀËÂÀ]ZÅ{Z¯ÔaÁ
¾ËY|¿YÂeÖ¼¿Y~//´¿Â¿Z«,ºÌf//Å½Z¯{Â¯Ä¼Å
f//³µZ^¿{Ä]|ËZ]Z» {Ì´¿¿{YÄ^·Z»
cÂÄ]Ä »Zm{ÂÀeÁË~a½Z¼f¨³Ö¬À»
ºÌZ]Ì³Ä¼Å
{Ä¯Õ//´Ë{ÃZ³|//Ë{®ËÕÂ//Â»{Z¿
YqÔYÄ//¯d//Y¾ËY,{Y{{ÂmÁ½YY~´¿Â¿Z«
.|À¯|Æ f»½Y//mZÆ»µZ^«{Y{Â//yd·Á{
Z]Ëd·Á{Yq |À¿Z¼]ªÌ¸ e{½YmZÆ»|ËY~´]
ÖZ¼fmYcZ»|yÄËYYÁd»ÔÁÄ¼Ì]ÕZÅÄÀËÅ
ÄÀËÅ,ºÌÀ¯Ö¼¿Ä¼Ì]-|ÀËÂ³Ö».{Á]½YmZÆ»Ä]
Ã{Z¨fY½YmZÆ»Y,|ZÌ¿³Yd«ÁÅ,ºÌÅ{Ö¼¿
ÕZÅZÌf»Y,ºÌf//Y{ZÌ¿ZÆ¿MÄ]d«ÁÅ ºÌÀ¯Ö»
 ºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f//YZÆ¿MYÁºÌÅ{Ö»Öe|»ÃZeÂ¯
Â]»¾Ì¿YÂ«ZÅµZ¾ËY{Ä¯ÖËZÅ´¿YÖ°Ë
dYÃ{Â]¾ËY,Ã{°¿ÌÌ¤e½YmZÆ»Ä]
Á|¿Á|Ö»¿Ä]Äf^·YÖ]YÆ¾v»
{¹Â¸|Ë|mËÁÄ¯ÖËZÅ¥u d//Yd^j»Ä]
ÁÖmZy½Z´^z¿Ë~a{Â»{¸n»¾v
ÕYÃ|ÀÀ¯YÁ|Ì»YÕZÅÄrË{,{mZÆ»½ZËÂn¿Y{
dYÃ{¯Z]Y
{Z»|ËZ]Z»Ä£|£{Äf^·YÖ¿ZÆ¨YMf¯{
Ä¯ÖËÂn¿Y{½M |Z]¶¨·YÂ]Y{ÂyÁ¶¨·YÂ]Y
ZÌ¿{YÖËZmÅ {Y{Ö//·Z»¾°¼e,|ËMÖ»kZyY
{ÂyÁ¶¨·YÂ]Y{Z//»ËY//¾ËY {Á]|¿YÂeÖ»
dYÖ¿Z¿YÌ£½YËY{Ä¯dY¶¨·YÂ]Y
 |ÌËZ»§Ö»d{ Ä¸]ÖeYÂ¸¹YÆ]f¯{
ÕY]Ö·Á,d//ÅZ»Ä¼ÅÄ£|£{¶//¨·YÂ]Y{Z»
 dÌ¿Ö]ÂyÁ//Ä¬¿ÕZ½Z¼f¨³Á
½YÆeÆY|ËZ]Z»ÕZ//½Z¼f¨³ÁÄ¬¿
Ä]Õ{Â Õ|//¿ÁZ]Ze|//Z]½M½Y|¿ÁÆ//Á
Ä »Zm{ÁºÌ//]½YËY©//{Õ»ªZÀ»
Ã|ÀËMÄ]Ã|À] {Ì´]¶°//ÄÂ]»ÕZÅ½Z¼f¨³
{Ö]ÂyÖ//ÅÁaÕZÅÃÁ³ ºf//Å¾Ì^Ây
 dYÕÌ³¶°µZu{½YmZÆ»½Â»YÌa½YËY
Ä//Â»{¶¸¼·Y¾Ì]cmZÆ»Ö//ÅÁaÃÁ³
{cmZÆ»ÕY~³dZÌÃÁ³,ÖZÀdÌ ¼m
|ÀfÅZÅÃÁ³¾ËYÄ¸¼mY¦ËÖf ÀÃZ´¿Y{
ÁdYÕÌ³¶°µZu{Õ|//Ä]Ád¯uÁ
½YZË{½ÂqÖËZÅÃÁ³ÁZÅÄ¿ZÄ¯Ö¿Z»ZeÄf^·Y
Zf¿Y½YÂeÖ¼¿,|¿Y~´¿Ä//Ä]ZaÕ|mÂÄ]
 dY{YËY{Â^Æ]

|¿ÁÆ °
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dY{Â^Æ]¶]Z«,[YÂZ¿Á¾ËY
Ö¿YËYÌ£½Y{»Z]Ö¿YËY½Z¿kYÁ{YY¶Zu½Z¯{Â¯Ä]dÌ ]ZeÕZY¦¸fz»{Z ]YÖ]
cZÂ^»ÃZ´ËZ¼¿-|¿ÁÆÄ»Z¿ÁÄ§£{Özed¿{

dY|Ë|m½YËY{¦¸fz»ÕZÅ½Z»ZÁ
ÌÌ¤e½YËY{dÌ ]ZeÄ//]Â]»ÕZÅ½Â¿Z«Yq
ÃZ´¿Ö¿ZÆ¨Yf¯{ÕZ«MYÖ¸Y¶Ì·{.|ÀÀ¯Ö¼¿
Y¹ZÀ°Ì¿ZfÀbÄ·P»Z»½ÓY |¿YÃ{¯¯}ÖfÌÀ»Y
ÖÀË{ÕZÅdÌ¸«YÄ]ÖfÌÀ»YÃZ´¿¶ZuÄ¯ºËY{ºÅ
 |¿YÄfY~³ÄvÖ¸Ìy½M]ZÅÄ¿Z//Z»Y,dY
cZÂ^»,ZÅÄ»Z¿Á¬¿{Y{{ÂmÁÄ¯ÕYÄf°¿
|ËMÖ»¿Ä] d//YÖÅZ³M{ZnËY{ZÅÄ¿Z//Á
Ö¿YËY½Y{Z»Y¶Zu½Y|//¿§dÌ ]ZeÄÀÌ»{
ZÅÄ¿Z//Ö//z]ÖÅZ³M¬¿Ö¿YËYÌ£½Y|aÁ
Z]½YËY{dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«ÌÌ¤e dYÃ{Â]¦Ì 
µZZe|ËZZÅÄ¿ZÖz]ÖÅZ³MÖ¿ÂÀ¯Á
d§ZË|ÅYÂyËY§YÖÅZ³MZ//»Y,|f¨Ì¿©Z¨eY´Ë{
ÃZ³M{ÂyZ¿ÖÀÌÀq¾ËY¶WZ»´Ë{µZ ZeÁ
|¿ÂÖ»¶u
d//YÕ|Ë|»ÕZÅc|» ºÀ¯Ö»Ö·Zj»
Y§½YËY{c//mZÆ»ÃÂu{Ö¸YÄ£|£{Ä¯
ºÌÀ¯Ö»°§ÃZ^f//YÄ ]Z» {ÂÖ»¯}½Z´^z¿
Ä¯¾ËYZÌ¿ZiÁºËY{ZÅ¤»Y§{ÖËÓZ]Z»MÓÁYÄ¯
Ád//Y|¿{ÂmÁÕYÃ{Y{ d//YÖ¨À»Ã|Ë|a¾ËY
½Z´^z¿cY{ZÄÀÌ»{Z»|¿{¯Ö»°§ZÅÖ¸Ìy
´Ë{½ZÆm{Ä¯Ö·Zu{ º//ËY{YZÌ¿{®ËÄ^e
yqY½MÄ°¸],dÌ¿s»ZÅ¤»Y§hv]
½Z´^z¿Ã|Àf§ÕZÅÂ¯ |À»Z¿Ö»ZÅ{Y| fY
¾¯Z//½Z´^z¿Y¦¸fz»©Ä]Á»Y½ZÆm{
|¿ÂÖ»|À»ÃÆ]½Z//{ÂyÕZÅ»YkZy{
ÕZ»M¿Y |//f§YÖ»Zm{Y{ºÅ½YËY{¾ËYÁ
Y«½Z´^z¿kÁ//yÕÓZ]ÕZÅÄ^e{½Y//ËYºÅ
dYÃ|hZ]ÄÀÌ»¾ËY{Öz]ÖÅZ³M {Y|¿
Á{Â//kZyÖfÌÀ»Yd·ZuYZÅ¤»Y§hv]Ä¯
¶Ë|^ed^j»ÖfuÖÅZ³|Ë{Ä]Ö¨À»ÃZ³|Ë{®Ë
¾ËY,|//{YÁ½MY½YÂeÖ»Ä¯ÕYÄrË{ {Â//
Ã|Ë|aYÕ|À»ÃÆ]d§{ZnËYÄ»ÓÄ¯d//Y
ºË»|¿§µZj»YÄ]dÌ ]ZeÕZYZÅ¤»yq
dZÅÖ¿ZyYÌ»
,{Y{{ÂmÁÄ¯ÕYÄ·P»ÖfÌÀ»YÃZ³|Ë{{Â»{
½YmZÆ»Z]ÄÆmYÂ»{ÖfÌÀ»Y¶ËÓ{Ä¯dY¾ËY
µÂ¸ »-dY´Ë{Ö¸ËÓ{µÂ¸ »Ä »Zm{{Y§YÁ
 ZÅÌ ^eYÂ¿YÁÖZ¼fmY,Õ{Zf«YÕZÅÌ ^e
cY|ÌÆ¼eZ]YÖZ¼fmYÕZÅ\Ì//MºÌ¿YÂf]Z»³Y
 ||ÅYÂyY«]dÌÀ»YÄ·P»,ºÌÀ¯º¯½Â³Z¿Â³
ÕZÅÆ ºËY{YÃ|ÀÀ°ÕZÅÆhv]ZÌ¿{{Z»
,|ÀÀ¯Ö»|{ÁÄ¯|ÀfÅÖËZÅÆÃ|ÀÀ°
{ÂmÁÄ]ÕZÅÌ ^e³YÄ¯dY¾ËY½ZÄf°¿Z»Y
ºÅd½Z¼ÅÄ],|¿Â¿¶uZÅÆ¾ËY{Ã|»M
|ÀZaÖ»Á§
ÁcmZÆ»Ã|//Ë|aÖ¿ZÆmÕZÅ½ZËmZv·Y
Äf§³Y«ÃËÁÄmÂe{Â»½ZÆm¹Z¼e{½YmZÆ»
¿Y¨À¯Ã|ÀËMµZ{|vf»¶¸»½Z»Z dY
Ö»Z¼eÂ//uZ]Yc//mZÆ»Ö¿ZÆmcY//ÌiPe
Ä¯¾ËY{Â»{ |À¯Ö»Y³]½ZÆmÕZÅÂ//¯
ÕZÅÃÁ³|//Z]d¨·Zz»hv]ºÅZaÁY{Ây{
ËZ{ dÌ¿Â¾ËY,Ã|»MÌa½Z¼¸»mZÆ»
Ä »Zm{diversityÂÀe½ZÆmÕZÅÂ//¯
Á½|À·Y{Æ//Öf«Á {Â//Ö»Ö¬¸eY®Ë
½MÕZÀ »,{ÂÖ»[Zzf¿Y½Z¼¸»Õ{§¹Y{e
Ö°Ë d//YÖfÌ ¼md§Z]{ÂÀe¶YÄ]¹YfuY
YÄ¯dY¾ËY|À¸Å¹Y{eÆcYZzf§YY
Á|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿Õ{Y§YÆ¾ËY{½ZÆmÂ¯
 |¿YÃ{¯{ZnËYÆ¾ËYÕY]YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÖfËÂÅ
 ¹{¯Ö»Ö³|¿½Z¼·M¹ZÆÀËZ»Æ{¹{ÂyÃ|À]
½Z¿Z¼¸»ÁZÅeÆdÌ ¼mY¹Â®Ë{Á|u
µZ^¬fYÄ·P»¾ËYYÕÆ//½ÓÂX//»Á|¿{Â]

ÆÃÖÀÌ¼y¹Z»YÕÔ»¶v»{½YËYcZÂ^»ÃZ´ËZ¼¿¾Ì»ÂÁdÌ]|\¸d¬Ì¬u½Z¼Ìa
Á{ {ÂY³]½YËY{cmZÆ»ÃÂu½Y¿\uZÂuZ]ÖzeÖf¿Ze{Â]Öf§½YÆe
dÌ ]ZeÕZY¦¸fz»{Z ]YÖ]Özed¿½Z]Ì»|¿ÁÆÄ»Z¿ÁÄ§£,½Z]MÄ^ÀZÆq
Ä¿ZyË|»,ÕÂÂ»{Z¿d¿¾ËY{ {Â]Ö¿YËYÌ£½Y{»Z]Ö¿YËY½Z¿kYÁ{YY¶Zu½Y|¿§Ä]
f¯{-¶ÌveYÃ|¿Z»Z]Ö¿Zf¿Z¤§Y½Z¯{Â¯½Y{³{ÂyÄ//|»Ë|»Á½YËY{Ö¿Zf¿Z¤§Y½Z¯{Â¯
Á½YmZÆ»ÃÂu{Ä¯½YÆeÃZ´//¿Y{YÖZÀÄ »ZmÕYf¯{¶Ìvf·Y¡Z§,Ö¿ZÆ¨Y¿M
ÕÁÌ¿cZ ·Z»ÕYf¯{,ÖeYÂ¸¹YÆ]f¯{ÁdYÕZÌ//]ÕZÅÅÁa\uZ½YËY{½Z³|ÀÅZÀa
ÂÂ»¾ËY½Â»YÌa{ÂycY¿ÁcZÌ]ne½ZÌ]Ä]ZÌ·ZfËY½ÔÌ»ÃZ´¿Y{YÕ{Zf«YÖZÀÄ »ZmÁZ¯
|¿{Y{Y«Ö]Áhv]{Â»Y½M¦¸fz»ÕZÅÄ^ÀmÁ|ÀfyY{a

Äf§³Z»YYÄÂ]»¶WZ//»{Z ]Y¾ÌÌ e½Z°»Y
dY
ÕZ½Z¼f¨³¬¿dYs»Ä¯Õ´Ë{hv]
{ d//YÂÂ»¾ËY½Â//»YÌaÄ¿Z//[ZvY
½ÂqÖjuZ^»Ä//]d^//¿cmZÆ»hv]½ZÆm
dÌ ]Ze d//Y|Ë|mÁÂ¿Ö¸Ìy½|//Öf À
¾ËYÁÃ|//»MMobilityYEĂƚƵƌĂůŝǌĂƟŽŶ
hv]¾ËY {Â^¿s»dË]xËZe{Ô^«Ã|Ë|a
dYÃ|½|»ÃZe»YÂmZy
½Zf//Á{cY¿YÕ|À]¼m®ËºÅYÂz]³Y
ÕZÅdÌ «YÁ¾Ì]Ä¸Z§ºËÂ´]º¿YÂeÖ»,ºZ]ÄfY{
½YZ´¿Ä»Z¿ÁÁ½YZ¯|¿Yd//{Ä//r¿MÁÕZm
Ìq¾Ì¿YÂ«d//Y¾°¼» {Âº¯|ËZ]|À¿Y{Ö»
Õ´Ë{ÕZÅÂaÌ¿ZÅÄ¿Z//,|ËÂ´]Õ´Ë{
 |Z]Äf//Y{{ÂmÁÕ´Ë{ÕZÅdÌ «YÁZ»Y,|Å|]
ÖfÌÀ»YÕZÅÄ£|£{½YY~´¿Â¿Z«Á½Z³|¿Ì³ºÌ¼e
 dY½Z¿MªuÁÖ Ì^Ä¯|¿Y{
Ä¯|Àf//ÅÕYÄrË{ÖZ¼fmYÕZ//ÅÌ ^e
Z¼fuÖZ¼fmY½ÓZ// §ÁÖZ¼fmYÕZ//ÅÄ»Z¿Á
ÕZÅÌ ^e½Z¿½Y//ËY{ |ÀÀ¯Y|Ìa{ÁÁ|//ËZ]
ªu,©Ôªu,¨ªu½Âr¼Å,|¿Y{Ö¨¸fz»
ZÀ¯{ºÅdÌ ]ZeÕZYªuÄ¯ÃZ´ÁÄ]{ÁÁ
½|ÌÀ½Z¼f¨³Ä¯Äf°¿¾ËYÁd//Y¶WZ»¾ËY
ZÅ{ZÆ¿,{Y§YÃZ³|Ë{YÃ|Ë|a®Ë¦¸fz»ÕZÅÄ^Àm

.Âq,|¿Ì´]Ö¿YËYdÌ ]Ze
Y´¿¾//ËYÃ|À]Ö//¿ZÆ¨YMf¯{
Ö¿ZyYÌ»º//Ë»{Â¯|ËZ]Yq ¹|À//aÖ¼¿
|ËZ]Yq.{Ì´¿dÌ ]Ze¶¨·YÂ]YZ»Y{Ì´]dÌ ]Ze
eÖ¿YËY¶¨·YÂ]YÖ¸Ì]{Y{Z»YYÖ¿ZyYÌ»ºË»
dYÁYµZj»YÁ¶¨·YÂ]YZ»Ö¸Y{{ÔY.ºÌ¿Y|]
dY¾ËY,{Y{{ÂmÁÄ¯ÕYÄf°¿ÕÂÂ»{Z¿
ºÅYd»Z«YÃZmY¾Ì¼ÅÖfuµZ//ZeÄ¯
ºÅ½ZÄfYÂyZ¿Âu |¿{Y{Ö¼¿½Z¯{Â¯¾ËYÄ]
{Â]Ö¿Â¿Z«Ì£
ÌqÅY¶//^«¾»ÖeYÂ¸¹Y//Æ]f¯{
¾ÌÀqÄ]Ä¯ºÀ¯Ö»°//e|¿ÁÆ//Ä»Z¿ÁY
{Ô»Z¯Ä¯ÕYÄ·P//»,d//YÄfyY{aÖÂÂ»
 dYÕ|¿ÁÆÃÂu
Ä·P//»¾ËYÄ]Ö¿ZÆ¨Yf¯{¥ÔyÄ]Äf^·Y¾»
Â¸mÄ]ÁcÓÂve¹¿Ä]Áºf//Ì¿¾Ì]|]Ö¸Ìy
¿Y¨À¯¾Ìf//z¿´Ë{ÃZ//»Á{{Á|u d//Y
ÕZÅÂv»YÖ°Ë {ÂÖ»Y³]½YËY{Ö¿Y¼°u
¾ËY{ d//YcmZÆ»ÁdÌ ¼m¿Y¨À¯¾//ËY
hv]±//]¦ Z¬¿YÖ//°ËÄ//]¿Y¨À¯
ÕZÅÃ{Y{cÁº//ËY{aÖ»½YËY{cmZÆ»
|ÀqÄ¯dÌ¿z»Z¬Ì«{Äf°¿¾ËY cmZÆ»
Z^eYY¨¿|Àq.ºËY{½Y//ËY{ÖmZyZ^eY¨¿
ZÅÃ{Y{{Â^¿¾ËY.|ÀfÅÂ//¯YkZy{Ö¿YËY

ÕÂÂ»{Z¿
¹Â¸ » |¿ÂÖ¼¿¦Ì¸°e¾ÌÌ eÖ´·ZZeÖ¿YËYÌ£|aÁÖ¿YËY{Z»,½Z¯{Â¯
 dYÖ¼Æ»ZÌ]¾Ö´·ZZe .Ö¿Zf//¿Z¤§YZË|¿YÖ¿YËYZËMÄ¯dÌ¿
Ä¯§Ä]Ö´·ZY| ] {Ì³Ö»¶°//½YÁ{¾ËY{{§®ËdÌz
¾ZeÕZÅdÌ»Áv»ÁZÅÄ¼·½Y^m¾ËY,|ÀÅ|]{Â¯¾ËYÄ]ºÅÖ¿YËYdÌ ]Ze
|À¯Ö¼¿YÁYÖ´·Z
Ö¿ZÆ¨YM
½YmZÆ»ÁcmZÆ»ÄrË{YÖmZy|aÁÖ¿YËY{Z»½Y|¿§Ä·P//»s
Ì ^ehv],|Z]½YmZÆ»ªu{¥ZvmYÄ·P»Ä¯¾ËYY¶^«¾ËY dYÃZ^fY
½Z»Y,|À¯¶¬fÀ»|¿§Ä]YdÌ ]Ze|¿YÂeÖ»{»½Â¿Z«ª^ {Y{ÖfÌÀm
ÖfÌÀmÌ ^e¾ÌÀqÕ{Á| »ÕZÅÂ//¯Á»YÕZÌ¿{{ {Y|¿Yªu¾ËY
 ½ZÆmÂ¯¬§|¿Y{{Ây¾Ì¿YÂ«{ÕZ°M
ÖeYÂ¸¹YÆ]
²¿aZÌ],ÂÂ»¾ËY{ÖÅZ³M{ZnËY{ZÅÄ¿ZÁcZÂ^»,ZÅÄ»Z¿Á¬¿
½Y|aÁÖ¿YËY½Y{Z»Y¶Zu½Y|¿§dÌ ]ZeÄÀÌ»{|ËMÖ»¿Ä] d//Y
dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«ÌÌ¤e dYÃ{Â]¦Ì ZÅÄ¿ZÖz]ÖÅZ³M¬¿Ö¿YËYÌ£
 |Àf¨Ì¿©Z¨eY´Ë{µZZe|ËZZÅÄ¿ZÖz]ÖÅZ³MÖ¿ÂÀ¯ÁZ]½YËY{
 dYÄ »Zm{ÕZ½Z¼f¨³hv]¹Y{|Ì¯Pe½MÕÁÃ|À]Ä¯Ö¼Æ»ZÌ]Ä·P»
{½MÕY]¹ÓÕZÅ½Z¼f¨³Z»Y,{ÂÃ{Y{Ö¿YËYdÌ ]Ze½Z¯{Â¯¾ËYÄ]³YÖfu
|¿ÂÖ¼¿Ë~aÄ »ZmÁÄ|»{½Z¿MºÅZ]|Z]Äf§´¿¶°Ä »Zm
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Ä¯¾ËYY¶^«¾ËY dYÃZ^fY½YmZÆ»ÁcmZÆ»
Ì ^ehv],|Z]½YmZÆ»ªu{¥ZvmYÄ·P»
YdÌ ]Ze|¿YÂeÖ»{»,½Â¿Z«ª^ {Y{ÖfÌÀm
{ {Y|¿Yªu¾ËY½Z»Y,|À¯¶¬fÀ»|¿§Ä]
Ì ^e¾ÌÀqÕ{Á| »ÕZÅÂ//¯Á»YÕZÌ¿{
¬§|¿Y{{Ây¾Ì¿YÂ«{ÕZ°//MÖfÌÀm
 ½ZÆmÂ¯
{»,dÌ ]Ze½Â//¿Z«¾Ì¼Åª^´Ë{¥//Y
ÁYÕY]ÖmZy½Z//]kYÁ{Y{|//¿YÂeÖ»Ö¿YËY
{Y|¿Yªu¾ËYÖ¿YËY½Z»Y,{Ì´]Ö¿YËYdÌ ]Ze
¾ËY{ |Å{µZ¬f¿YÅÂÄ]YÖ¿YËYdÌ ]ZeÄ¯
ÖÌ ^e¾ÌÀq½ZÆmÂ//¯¬§ºÅÄÀÌ»
¹¿Ä] ºÌfÅZÅÂ¯¾ËYYÖ°ËºÅZ»Á|¿Y{
s»{»Á½Õ]Y]ÄrË{YYÄ·P//»¾ËY³Y
½YËY//Âf»Ä¬^Ä »ZmYÕ{ZËz],|ÌÀ¯
½ÓZ §Ä¯dY¾ËY\·ZmÄf°¿ ||ÅYÂyÃY¼Å
ÄmÂe½YËY{eÖËm¶WZ»Ö¸ÌyÄ]½Z¿©Â¬u
Ã|Ë{Z¿Y½Â¿Z«{Ö³]¾ËYÄ]Ä·P»Z»Y,|ÀÀ¯Ö»
½YËYÄ]Z»Ä¯ºÅÖËZÅÂ¯YÖ¸Ìy |¿Ì³Ö»
Ö|ÀfY{dÌ ]ZeÕZY{ÖfÌ//ÀmÌ ^e
ªu¾ËYÁ|¿{Y{ÌÌ¤eY½ZÀÌ¿YÂ«Äf~³½ZÌ·Z
ËYn·YÁ¯Y»¶j»-|ÀfyZÀdÌ¼Ä]Y
{Â»{½Â//¿Z«½{°¿ÌÌ¤e¶ËÓ{YÖ//°ËZ»Y
d§Z]ÌÌ¤e//§,Ö¿YËY{Z»Yd//Ì ]ZeµZ¬f¿Y
µZuÄ]Ze¸n»{ dYÂ//¯dÌ ¼mÖ^Å~»
 dYÃ|//s»Z]|Àq½Â¿Z«¾ËYÌÌ¤ehv]
ÁÕ{Zf«Y¶ËÓ{½Âr¼ÅZÅd¨·Zz»¶ËÓ{Ä¼Å
 d//Y¶u¶]Z«½YËYY~³½Â¿Z«ÕY] ÁÄ¿YZËZ]
Ö¸ÌyZ«Z¨eY{Y//§Y¾ËYÄ]dÌ ]ZeÁd//ËÂÅÕZY
| f//»{Y|¿dËÂÅÄ¯Ö//¯ d//YÖ¬À»
ËY§YdZÌ½ÓY½YËY dYÕZ°]YyÄ¿Â³Å
dYfÆ]dZÌ¾ËYÕZf//Y{ {Y{dÌ ¼m
½YËYdÌ ¼mÁ|ÀÅ|]dÌ ]Ze½Z¯{Â//¯¾ËYÄ]Ä¯
 |ÀÀ¯{ZËY
½YËY©//{Ö¿YËY½Z]ÖmZy{»kYÁ{Y
{ZËdÌ»Áv»Á¬§ºÅ½M¶Ì·{Á{Y{ZÌ]kYÁ
fy{,½YËY©{Ì¬§ÕZÅÃ{YÂ¿ZyÕY] dY
|¿ÂÖ»ZuZÅÃ{YÂ¿ZyÁd//YÃ {YÂ¿Zy]ÕZ]
Ö·Z»¾°¼eÖ¯|¿YÄ¯Ö¯Å|¬Ä]Y½Zfy{
Äq|Z]Ö¿Zf¿Z¤§YÄq |¿ÁZÌ]{|//Z]ÄfY{
d§Z]ÌÌ¤e]Y{ÂyÌiPeZÅkYÁ{Y¾ËYZ»Y,Ö¿YËY
YdËZ¼u¶Y{Â»{ {Y~³Ö»Â//¯Ö^Å~»
 dYs»hv]¾Ì¼ÅºÅÖ¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»
Ä]dËZÆ¿{|ÌÀ¯ÔeÄqÅÄÀÌ»¾ËY{Z¼//
 |»Zn¿YÖ»d°Ä]ZÅÔeÖfÌÀ»Y¶Ì·{¾Ì¼Å
ZÆ¿M |¿Y{Ä//£|£{½ÓYºÅZÅÖËZaÁY{Â//yÖfu
¾ËY{½Z¿Z¼¸//»dÌ ¼mÄ¯¾ËYYZuµZu{
Y| ]ÂyÄ],|À¿Y´¿,{Â//Ö»{ZË{Y{ÃZ«
Y~´¿Â¿Z« Ä¿Y§{Á|]YÖ·ZÖfËÁeg{YÂu
µZu¾Ì{ {Y{½YËY{YÖ¿Y´¿¾ËYÄ]Z»ºÅZ»
Ö¿Z//¿Y{Z ]Y]Á½{¯Z¯Ö»Â¼//´¿ÕÁ
,½{¯|Ì¯PeÄ// »Zm®Ë{½Y//mZÆ»Ë~a
{|ËZ¾ËYÁ|À¯ ZuYÖ»Â¼Z°§Y|¿YÂeÖ»
Ö¸Ì·{Ä]c|»ÃZeÂ¯{Z»Y,|//Å|][YÂmc|»|À¸]
dYÃ{ÂÆÌ]½Â¿Z«¾ËYÌÌ¤eÕY]Ôeºf¨³Ä¯
¾ËYª§YÂ»|¬q½Ze{ÂyZ¼Ö]YÆ¾v»
.|ÌfÅY~´¿Â¿Z«µÓ|fY
ÔY¾»d¬§YÂ»hv]Ö¿ZÆ¨YMf¯{
ÃZ³|Ë{¾ËYYY~´¿Â¿Z«ºËÂ³Ö»¾» dÌ¿s»
,|ËY~´]ÁYÕZmÄ]Y½Ze{ÂyZ¼³YÁ|À¯Ö»ÃZ´¿
{Y|¿{ÂmÁÖ¸uÃYÄ¯|ÌÀÌ]Ö»
ÃY½Â¿Z«{ÖËZÅ|Ì«³YÕYÌ//¾Ìu
Ö¿ZyYÌ»ºË»µZj»Y½Y|¿§¶«Y|uÄ¯|À¯Y|Ìa

|ÌeZYÄ]¹|¬»Ìy¾¼Ö]YÆ//¾//v»
Z¼d»|y½YZË{{Â»{ÕYÄ»|¬»Y|f]Y,¹fv»
Ä¯d//YÖf^iµZu{¾¼n¿Y,½YZË{ ºÀ¯
dÌ·Z §Ä]µÂ¤»½YËY{½YmZÆ»YdËZ¼uÕY]
ÌÌ¤esÔYÄ]YcZ^½YZË{¥|Å dYÃ|
Z^eYÁ½YmZÆ»Ä·Â¬»Ä]d^//¿½ZÌ¿YËY´¿
ÁÖ//ZÀ\ÌMZ]Ád//Y½YËY{ÖmZy
Á{Â^Æ]ÕY]ÖËZÅZ°ÅY,ÖmZyZ^eYÖ³|¿
d¿¾ËYºËYÁ|Ì»Y |Å{Ö»{ZÆÀ//Ìa{ÂmÂ»
ÖzeÕZÅd¿Ä¸//¸ÕY³]]ÕZ£M
Ä»Z¿ÁÕZ°¼ÅZ]½YËY{½YmZÆ»ÂÂ»µÂu
|Z]|¿ÁÆ
hv]dZ»Á»Yd//¿Âv»Ä¯ÖÂÂ»
½YÂ¿Z]kYÁ{YY¶//Zu½Y|¿§Ä]dÌ ]ZeÕZY
cZÂÂ»¾Ì]{ d//YÖ¿YËYÌ£½Y|aÁÖ¿YËY
À4¯Ä]ÂÂ»¾ËY½Z»¿Ä]½YmZÆ»Ä]Â]»
ÕZ¯dËÂ·ÁY{Y½M¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁdY®Ë{¿
ÕZÃZ³MµZ^¿{Ä],d//z¿¹Z³{ ºËYÃ{Y{Y«
½Y|¿§¾ËYcÔ°//»Á¶WZ//»YÖ»Â¼Z°§Y
{¾¯ZÖ¿YËY½YÂ¿Z]YÖ Ì//Á¦Ì ºÌf//Å
Á|¿ZÅ{¯kYÁ{YÖ//mZyZ^eYZ]Â//¯[ÂÀm
Ö¼dËÂÅ½Á|],ZÅkYÁ{Y¾ËYY¶Zu½Y|¿§
¶°//»¾ËY¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯Ö»Ö³|¿Ä »Zm{
Z]Â//¯YkZy{Ä¯Ö¿YËY½YÂ//¿Z]Ì´¿Z^Ë³
ºË»µZj»ÕY]-dY,|¿{¯kYÁ{YÖmZyZ^eY
kYÁ{Y®qÕÂÆ¼m¶ÅYÕ{»Z]Ä¯Ö¿ZyYÌ»
d//Y{Ö¿YËY¹Z¿,½Z//fy{ZÆÀeÁ|¿{Â]Ã{¯
®Ë|¿§Ä¯dY{d//Á{Ö¸ÌyÁZfÌÅZ¿M
YYªu¾ËY,½YËYdÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«Z»Y,|//Z]Ö¿YËY
Â¯Z]½ZËY¶ÁÄ¬¸u¾ËyMÁd§³½Z//ËY
 |«ºÅ½YËY
s»Ä¸m¾ËY{Ä¯Ö·YÂÕYÌ¾Ìu
ÕZYhv]¦¸fz»ÕZÅÄ^ÀmÄ¯dY¾ËY,dY
Ö¿YËY½Y{Z»kYÁ{YY¶//Zu½Y|¿§Ä]dÌ ]Ze
Ä·P»¾ËY½Z ¨ÀË}.d//ÌqÖ¿YËYÌ£½Y{»Z]
Z¼Y¹Y|¯ÅYºÌÅYÂyÖ».|ÀfÅÖ¿Z¯Äq
ÕZÅÄ^Àm½Ze{ÂyÃZ³|Ë{YÄ//¯ºÌÅYÂz]½YË
ÕËÂeÄ//]Ze|ÌÀ¯½ZÌ]YÄ//Ì«¾ËY¦¸fz»
ºÌÀ¯Y|Ìad{e¥Z¨
½YZË{¾//¼n¿YYY|f]YÃ|À]ÕÂ//Â»{Z¿
d//{Ô»Z¯hv]¾ËY{Â»{ ºÀ¯Ö»°//e
d//YÖÅÁ³Ä]Â]»,ÂÂ»¾ËY |ÌËZ»§Ö»
YÄ¯Ö¿Z¯ º»Z¿Ö»½YmZÆ»Ä¼Ì¿YZÆ¿M¾»Ä¯
´Ë{¥YÁ|¿ÂÖ»[Âv»mZÆ»¥®Ë
 |¿Y|¿Ö»Â¸ »ÁÄ¯Ö¿Z//¯ |ÀfÌ¿mZÆ»
¾ËY Ö¿Zf¿Z¤§YÄ¿Á|ÀËMÖ»[Z//uÄ]Ö¿YËYÄ¿
Ã|Ö»Ö Á{Y{{ÂmÁÄ¯d//ZÅµZ¶ »
ÄÀÌ»¾ËY{ÖeÁZ¨f»Ö^Ë¬eÕZÅZ»M {Â¿Ã|Ë{
|Àf¨³Ö»µZ{Ôj»-{ÂÖ»fÀ»
Ö³|¿½YËYÄ// »Zm{ÖÀÌÀq¾ËY{Â//¯YÅ
Ã|fÀ»cZË¿{µZ»YÖËZÅZ»M |ÀÀ¯Ö»
 |¿{Â]Ã{¯¹ÔY¨¿½ÂÌ¸Ì»®//ËY{Y| e¾ËYÄ¯
Ä¯{Â]Ã{¯fÀ»ÕZ»MZ¯cYÁºÅÖËZm{
Ö¿YËYÌ£Z^eYZ]kYÁ{YÖ¿YËY½YÅ{Á|u
{Õ{ZËÖ¼Ì£ÕZÅZ»MµZuÅÄ] |¿YÄfY{
Ã{f³{Z ]YÃ|ÀÅ{½Z¿Ä¯{Y{{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY
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|¿|½YËYZbÅ|ÀfY{
Ä Ì¨¿½ÂÌ¸Ì»®ËYÌ] |¬»Z§{µZdÅÖ
ÕZaÁÖ·Zyd{Z]ÁkYyY©YY½Z//·YÂ»YÃ{Z»Ya
¾¯ZfÌ]Ä¯Ö«Y½ZÌ¿YËY |¿|//Ã|ÀÅZÀa½YËYÄ]Ã{ZÌa
¾Ë{ÁZ »Ä]ZÅ| ],|¿{Â]¾Ì¼Z¯Á¦n¿,Ô]¯½ÂqÖËZÅÆ
|¿|ÂÆ»½Z³|Ã{Y{d
 ³Z]
ËZ«ÁYa½YËYÄ]Ö«Y½Z³|ÀÅZÀacmZÆ»Õ| ]kÂ»
ÖZÌ[YuYÕZÅÕÌ³{Z£MÁµZÄÌ¿Z^ ÄZ¨f¿Y
¾ËY{ |Z£M©YÖ]ÂÀmÕZÅÆ{º¯Zud·Á{Z]Ä Ì
Y¨¿,{Á|uÄ

ÌcZ¿ZËmd°YaZÅµZ
|¿|Ã|ÀÅZÀa½YËYÄ]©Y¹{»
ÕZËZ//Ì¼¯ÕZÅZ»MÄ¯Â½Z¼ÅµZ//Y|// ]
{Y| e|Å{Ö»½Z¿ºÅ½Z³|ÀÅZÀaÂ»Y{¶¸»½Z»ZÖ·Z
ÖYÖ·Á¿Õ|¿Á½YËYÂ¯{Ö«Y½YmZÆ»Á½Z³|ÀÅZÀa
{¯
dÌ ]Ze| ] ÕZÅµZ{|Àf¿YÂeÖ«Y½Z³|ÀÅZÀaYÖ ]
Âu{ZËcÔ°//»¶Ì·{Ä]Ì¿Õ{ZË{Y| e |¿Ì´]Ö¿YËY
ËY½{Â]¹Â¸ »Z¿½ÂqÖeÔ°»mZÆ»½YÂÀÄ]½YËY{
¶v»®ËÄ]{Á|v»,¾fY|¿¨ÃZmY,½YËY{dÌ ]ZeÁd»Z«Y
Á½Z»{ÁdY|Æ]½Âr¼ÅÖZ¼fmYcZ»|y¾fY|¿,½{Â]
ÁkYÁ{YÖ¿Â¿Z«d^i½{Â]YÂ//{,½Y|¿§ÕY]¶Ìveªu
|¿{Â]Ã|»MZÌ¿{Ä]½YËY{Ä¯Ö¿Y|¿§½|¿Z»dËÂÅÖ],©Ô
 |¿|Ã|ÀÅZÀaZaÁYÄ]½YËYY Á
YÅ{Á|u¬§©YÄ]Z°Ë»MÄ¸¼uÁµZ//Ze
cmZÆ»½YËYYÖ¬]Z»Á|¿{Â]Ã|//¿Z»Ö«Z]½YËY{Ö«Y¨¿
Ä]¹Y|Â¬Y| ]ºÅ½YmZÆ»¾ËYYÕ{Y| e |¿{Â]Ã{¯
Ze¬§ZuµZu{{ÂÖ»Äf¨³ |Àf³]½ZÂ¯
YÅ{Y| e¾ËYY |¿Y¾¯Z½YËY{Ö«YmZÆ»¨¿YÅ
|¿Y¾¯ZZÅ`¼¯ÁZÅÃZ³Á{Y{½Z¨¿
ÌiPeÂÀf»ÕZ//ÅÄ^Àm½YÂf]Ä//¯Ö¬Ì«{ÕZÅZ»M{Â//^¿
\¸mc|]{¯Ö]Y½YËY{½YmZÆ»ÂuÕZÅ|¿Á
pÌÅ½YËY{½YmZÆ»ÂuÄ]neÄÅ{Y| ] |À¯Ö»ÄmÂe
ÂucYÌiPe{Â»{ÕYÃ{Y{]ÖÀf^»ÁªÌ«{ÕÌ³ÄnÌf¿
 ÁÕ{Zf«Y|ËYÂ§,ÖZ¼fmYÕZÅ\ÌM,Z¯YZ]]½YmZÆ»
{¯kYzfY½YÂeÖ¼¿
dÂ¿Öa
1-United Nations High Commissioner for Refugees
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Ä¿ZÆ]Ä]½Z//»½M{©Y//d·Á{ |¿|»M½YËYÄ]Ö»Ô//Y
, Z§lÌ¸y{Ä¿Z³ÄËYmÄ]Â]»ÕZÅÄ«ZÀ»
©YY,½Zf»Z«Y½{°¿|Ë|¼eZ]Y¶ÓYÖ¿YËYÖ«Y|¿ÁÆ
|¿|Ã|ÀÅZÀa½YËYÄ]{Y§Y¾ËYÁ{¯kYyY
µZ//Ä]½YËYÄ]Ö//«YZ^eYc//mZÆ»¹Á{kÂ»
½YÂÀÄ]¾Ì//u¹Y|½|»MZ¯ÕÁZ//]Ä//¯{{³Ö»Z]
½YËY²ÀmZ£MbÁµZ{©YÕÂÆ¼mÌW

dYÃ{°¿Z»M|Ì·ÂeÄ]¹Y|«YÄ¯Ã{Â]½M|À»ZÌ¿
Â¯Ä]mZÆ»ÃÁ³¾Ëf³]Ö¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»Y| ]
kÂ»|ÀqÖÌ¿½YmZÆ»¾ËY |ÀfÅÖ«Y½YmZÆ»½YËY
Ö·ZÕZËZÌ¼¯ÕZÅZ»Mª^Á|¿|//½YËY{YÁÖemZÆ»
ZÆ¿M{Y| eZÅµZYÖy]{½Z³|ÀÅZÀaÂ»Y{¶¸»½Z»Z//
|ÌºÅ¨¿YÅÁ½ÂÌ¸Ì»®ËYÌ]Ä]½YËYÂ¯{
[Ô¬¿YY¶^«ÁµZ//{Z]¾Ì·ÁYÖ//«Y½YmZÆ»

µÁYkÂ»¥Ôy] d//ÂÌaÂ«ÁÄ]Ö¸yY{ÕZÅ²ÀmZ£MÁ
Á|¬»ÕZÅÂ//¯µZ^¬f//YZ]Ö¸ÌykÂ»¾ËY,c//mZÆ»
a½YËY{ |¿ÃY¼ÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{ZÆ¿dËZ¼uÂ¾Ì¼Å
Äf§Ë~a½YmZÆ»ÖÁ|Ì«pÌÅ½Á|]Ä¯Ö¿YÁ{d~³Y
Z£M½YmZÆ»¾ËY½|¿Y{³Z]ÕY]Ö ÌÁÕZÅÄ»Z¿],|¿|Ö»
 |
¾ÁÄ]d//³Z]Ä»Z¿]¾Ì·ÁY½Y//ËYÖ»Ô//YÕÂÆ¼m
¾Ì]Ä^¿ZmÄª§YÂe®ËdveµZ{YZÅÖ¿Zf¿Z¤§Y
¶¸»½Z»ZÖ³|ÀÅZÀaÖ·ZÕZËZ//Ì¼¯Á½YËY,½Zf¿Z¤§Y
fÌ],ZeÕZÅµZ¾Ì] {¯\ËÂeUNHCR
Ä¿Z^¸ÁY{cÂÄ]½YmZÆ»Y¨¿YÅ|ÌÁ½ÂÌ¸Ì»®ËY
Ä]Y{ÂyÕZÅ»½YËYµZ{ |Àf³Z]½Zf¿Z¤§YÄ]
ÖÂ»MÕZÅdËZ¼u¾ÌÀr¼Å d]Ö¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»ÕÁ
ÁÕZÅµZ{ {¯¦«Âf»Y½Z»{Ád»ÔÁ
Ã|d^iÁÖ¿Â¿Z«Y|»ÕYY{Ä¯Ö¿Zf¿Z¤§YYÅYÌ]
 |¿|Ã|¿Y{³Z]½Z{ÂyÂ¯Ä],|¿{Â^¿
Z°Ë»MÄ¸¼uZ]½YËYÄ]ZÅÖ¿Zf//¿Z¤§YcmZÆ»¹ÂkÂ»
{Y| e´Ë{Z]Á|ÁµZ{½Zf¿Z¤§YÂ¯Ä]
 {¯Y|ÌaÕ{Â Õ|¿Á½YËY{ZuÖ¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»
Ö¿YËY{Ö¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»ÂuZ°Ë»MÄ¸¼u½ZËZaY| ]
{°¿Ä]neYÕ{Â Õ|¿Á´Ë{Á|Ìµ{Z eÄ]ºÅ
Á½YmZÆ»ÂuxËZe{Â»{Ä¯Ö¬Ì«{ÁÖ¼ÕZÅZ»M
ÕZËZÌ¼¯ÕZÅÃ{Y{Ä]Â]»,{Y{{ÂmÁ½YËY{½Z³|ÀÅZÀa
¾ËY dYUNHCR½Z³|ÀÅZÀaÂ»Y{¶¸»½Z»ZÖ·Z
Ö»ÔYÕÂÆ¼m½ÓÂX//»ÁÃ{Â]hv]{Â»ÃYÂ¼ÅZÅZ»M
ÕZÅZ»MYfÌ]ZÌ//]Y½Z³|ÀÅZÀaÁ½YmZÆ»{Y| e½YËY
d^i½Z³|ÀÅZÀaÄ]Â]»ZÅZ»M¾ËYÄ¯Yq |À¿Y{Ö»ZËZÌ¼¯
ZÅZ»M¾ËY{|»½Á|]ÁÖ¿Â¿Z«Ì£½YmZÆ»Ád//YÃ|
µÂ{Ä¯ÖËZ°eY¶]Z«Z»MZÆÀe\ÌeeÅÄ]Z»Y |¿YÃ|¿Zv·
{¶¸»½Z»ZÖ·ZÕZËZ//Ì¼¯ÕZÅZ»M{Y{{ÂmÁÄÅ{
 dY½Z³|ÀÅZÀaÂ»Y
Ö¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»Âu{ÂÖ»Ã|ÅZ»Ä¯Â½Z¼Å
Ä]½MY| ]ÁÄf//Y{Õ{Â ÕÌµZ//Ze½YËY{
¾ËYYÕ{Z//Ë{Y| e½|¿Y{³Z]Ád·Á{ÕZÅd//ZÌ¶Ì·{
Z°Ë»MÄ¸¼uÁÁµZZeÃ|Ö·Á¿|¿Á½YmZÆ»
{ZuÖ¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»{Y| e´Ë{Z]Ä¯½Zf¿Z¤§YÄ]
¾ËY{Y{{ÂmÁÄ¯ÕYÄf°¿ {¯Ä]neYÕ{Â Õ|¿Á½YËY
Ä]Â]»ÕZÅÃ{Y{ZÆÀe¶¸»½Z»ZÖ·ZÕZËZÌ¼¯Ä¯dY
Ö¸Ì¼°eÕZÅÃ{Y{ÁdYÃ{¯d^iY½YËY{½YmZÆ»Âu
½YmZÆ»Âu½Â³Z¿Â³{Z ]Y³¦ÌÂeÁÃ|ÀÅ{tÌÂeÄ¯
¾ËYÄf^·Y dYÃ|//¿d^i,|Z]½YËYÂ¯]½Z//ÌiPeÁ
d·Á{ÁÄfY|¿ºÅÖ»Á·ZËZ//Ì¼¯ÕY]Ö¸Ì¼°eÕZÅÃ{Y{
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UNHCRÕZÅÃ{Y{YÃ{Z¨fYZ]½YËY{½YmZÆ»ÂuÕZÅkÂ»]ÕÁ»

dÌ ]ZeÃÂuÖËYmY½YË|»|\¸d¬Ì¬u½Z¼Ìa
ÖÅ|¿Z»Z//Ã|Ë|aÄ]¦¸fz»ÕZÅ{°ËÁZ]½YËY{
ÁZÅ{°ËÁ¥ÔfyY¾ËYÄ//Ë |¿YÄfyY{a½YmZÆ»
{Â^¿Ä]½YÂeÖ»YÕY~³d//ZÌ{|Ë|cZ¿ZÂ¿
 d¿Y{^e»c|»|À¸]»ZmÄ»Z¿]Áz»{^ÅY
Ö¼³{\^Â°ËY,ÕYÄ¬Ì¸//cZ¼Ì¼e¾ËY
½|¿¹Z£{Y\^´Ë{ÕÂ//YÁ½YËY{½YmZÆ»
ÂuÕZÅd§YÃ{Z¨fYÁÄ »Zm{mZÆ»Ä »Zm
dYÃ|½Z¿M
{Y|¿{ÂmÁÖ¬Ì«{Z»M
^e»ÕZÅ{ZÆ¿Ä¼ÅÃ|¿ÂY°eÁÕ|Ì¸¯Ä¸¼m¾ËY
 dY½YËY{½Z³|ÀÅZÀaÁ½YmZÆ»Â»YZ]
ÁmZÆ»¨¿|Àq½Z]Ì»½YËY,Äf//~³½ZÌ·Z{
Ä¿Â´q½YmZÆ»ÖÀÕZÅÃÁ³.d//YÃ{Â]Ã|ÀÅZÀa
ÄqÕY]|ËZ]Â¯Ã|ÀËMÕZÅÕËÄ»Z¿]ÕY].dY
ÕËÄ»Z¿]mZÆ»½Z¿YÂmÁ½Z¿YÂmÂ¿Á½Z¯{Â¯Y{Y| e
.|ÀfÅZ¯Ä]µÂ¤»½YËY{mZÆ»¨¿|Àq.ºÌÀ¯
.|¿Â//Ö»ÖËZÅZ¯ÄqÄ]µÂ¤//»Z¬Ì«{½YmZÆ»
{|»M{¾ËYY|¬q.dY|¬qZÆ¿M|»M{Â¼n»
kZyÂ¯Y½MY|¬qÁ{ÂÖ»¥»½YËYÂ¯
{.|¿Y|¿ÕeÓZ]Õ{Zf«YÃ{Z]½YmZÆ»ZËM.{ÂÖ»
¹Zn¿Y½YËY{mZÆ»ÅÕY]ÖËZÅÄÀËÅÄqµZÅ
Yq.{ÂÖ»d§ZË{ÁYYÖËZÅÄÀËÅÄq.{Â//Ö»
Ân»½Á|]½YmZÆ»ªÌ«{{Y| eÄ¯{Â//Ö¼¿Ö 
kYÁ{YÖ¿YËY½Z¿Z]½YmZÆ»Y{Y| eÄq.{Â//d^i
ÁÖ¿YËYÌ£½,Ö//¿YËY½Y{»Y{Y|// eÄq.|¿YÃ{¯
kYÁ{Y¶Zu|¿§{Y| eÄq.|¿YÃ{¯ZÌfyYmZÆ»
{Y| eZÆÀeZÆÀËY Á.dYÖmZy½Y{»Z]Ö¿YËY½Z¿
Ö¬Ì«{Z»MpÌÅÄ¯dYÖ·YÂZ¼Ö]YÕ{Á|v»
{Y|¿{ÂmÁZÆ¿MÃZ]{
ÄfY{{ÂmÁºÅÕZ»M³YÄ¯dY¾ËYe|]Ä·P»
,µZj»½YÂÀÄ] dYÕ{Á|uÁÕ{ÁM]Z»M¾ËY,|Z]
Z»MÄ//½YËY{Ö¿Zf//¿Z¤§Y½YmZÆ»{Y| eÃZ]{
½YËYZ»MÖ¸»½Z»Z// {Y{{ÂmÁÕ{Á|uÁ¦¸fz»
µZ{½YËY¾°»Á Â¨¿ÕZ¼ ZY]
Á½ÂÌ¸Ì»®Ë{Á|uYÖ¿Zf¿Z¤§YdÌ ]ZeZ]{Y§Y{Y| e
½YËYÂ¯cYÁ{ÁM] dYÃ{¯¹ÔY¨¿YÅ
cYÁÁdY¨¿YÅÁ½ÂÌ¸Ì»{Á|u{Y§Y¾ËYY
Á½ÂÌ¸Ì»Yº«¾ËY½Zf¿Z¤§YÂ¯¾ËmZÆ»Â»Y
¾Ì]uZ§¥ÔfyY d//YÃ{¯¹ÔY¨¿YÅ
{ÂmÂ»ÕZÅZ»MÕ|»MZ¯Z¿Ä¿Z¿Ö¿YËY{ZÆ¿Á{ÕZÅZ»M
dY½YmZÆ»½Â»YÌa½YËY{
IMOcmZÆ»Ö¿ZÆm½Z»ZÕZÅY³ÃYÂ³Ä]
¾ËeË~amZÆ»YÖ//°Ë½YËY¦¸fz»ÕZÅµZ//{
 {Â]½Z³|ÀÅZÀaË~aÄÀÌ»{½ZÆmÕZÅÂ//¯
{½ZÆm{½Z³|//ÀÅZÀaË~aµÁY¹Z¬»ZÅµZ//Ze
{½ZÆm¦¸fz»ÕZÅÂ¯ÁÃÁ»Y {Â]½YËYZÌfyY
{Ây{Ä¯Ö¿Z³|ÀÅZÀa{Y| eÄ]½Â³Z¿Â³ÕZÅd¿
{ÂyªÌ«{ÕZÅZ»MÄËYYZ] |ÀÀ¯Ö»Zzf§Y,|¿YÄf§Ë~a
d^j»ZÌ]ÕËÂeÁ|À]Â¯Ö»ÖfÁ{]¶^]
Z»M½YËYÄ¯Ö·Zu{ |ÀÀ¯Ö»ÄËYY½ZÌ¿ZÆmÄ]{ÂyY
ZÅÂ¯ËZ|À¿Z»Ä]Äf¿YÂf¿½M^eÄ] Á{Y|¿Ö¬Ì«{
Ë~aÄÀÌ»{{ÂyYÖ//f^j»ÁªÌ«{ÕZÅY³
ÖËZaÁYÕZÅÂ¯Â¼n» |À¯ÄËYY½ZÆmÄ]½YmZÆ»

ÕZÅÄyZYÖ°ËcmZÆ»|Ö¿ZÅY§Ö]YÆ¾v»
½YmZÆ»dÌ ¼m dYÁ»YÄf//ÂÌaºÅÄ]½ZÆmÕ|Ì¸¯
Â¯YÌ£Ä]ÕÂ¯{Ä¯Õ{Y§YZÌ¿{Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]
ÃYÂ¼ÅÌyYµZ//Ö|¿Y{d¿Â°//,{Ây|·Âe¶v»
¨¿½ÂÌ¸Ì»Ä],µZ//{ÁÄfY{Õ{Â Õ|¿Á
 ½ZÆmdÌ ¼mY|{ µ{Z »ÖfÌ ¼m-|Ì
,|ÀÅÕZÅÂ//¯Y½ZÆm{ÌymZÆ»µÁYÂ//¯lÀa
¶]Z«Äf°¿ |ÀÅ{Ö»¶Ì°e{Ô´À]Á¾Ìq,ÄÌÁ,®Ë°»
½Zf¯ZaÖÀ Ë½YËYÖ«ÄËZ¼ÅÂ¯Á{Ä¯dY¾ËYÄmÂe
Ä]mZÆ»½{Zf§{½ZÆmµÁYÂ//¯Ám½Zf¿Z¤§YÁ
½YËYÖ»ÔYÕÂÆ¼mÂu |ÀfÅ½ZÆmÕZÅÂ¯ËZ
Á]| f»ÁÀeaÕYÄ¬À»{cZ^iZ]Â¯®Ë½YÂÀÄ]
ÃYÂ¼Å,½YËYÄ]cmZÆ»ZeÃ|//\^//{| f»ÕZÅ½Yv]
ÕZÅÂ¯Öy]¹{»ÕY]s»ÕZÅÄÀË³YÖ°Ë½YÂÀÄ]
½Z»{»Ö^Å~»ÁÖ´ÀÅ§cZ¯YfY¾ÌÀr¼Å |Z]ÄËZ¼Å
Ä]cmZÆ»ÕY]Ö¨Z»ÃÌ´¿Y,½YËYÄ »ZmZ]ZÅÂ¯¾ËY
Ö³|¿|Z»Z¿ËY,ÄÔyÂÄ] dYÃ{ÁM|Ë|a½YËY
Ö°Ë{¿ÁÖ´ÀÅ§,Ö^Å~»cZ¯YfYÁÂ®ËY²ÀmÂ«ÁÁ
{½YËYÂ¯Zed//YÃ|\^´Ë{ÕÂ//YÖËZÌ§Y¤m
¾ËYZ^eYcmZÆ»YÕYÃ{f³kÂ»ÕYË~aÕ{| f»ÕZÅÃÁ{
|Z]ZÅÂ¯
ºÅ½YËYÖ¿ZÆmÕZÅ|¿ÁZ]¹Z´¼ÅÄ¯Äf//~³ÄÅ{Ä{
½YmZÆ»Á½Z³|ÀÅZÀa,|//ÁÄ]Á½YmZÆ»Ë~aÃ|Ë|aZ]
 |¿{Y{¶Ì°eY½YËY{½YmZÆ»dËj¯YÖ«YÁÖ¿Zf¿Z¤§Y
½YmZÆ»{ÁÁÕZÅ|¿Á]dY{ºÌÅYÂyÕÁ»ZfÂ¿¾ËY{
 ½Z»Â¯Ä]Ö«YÁÖ¿Zf¿Z¤§Y
Â//¯xËZeYË~aZ¿ÖËY|mz]®ËÃYÂ//¼ÅcmZÆ»
¹{»,¦¸fz»Ö//¿Z»ÕZÅÃÁ{{ d//YÃ{Â]½Zf//¿Z¤§Y
cÔ°»,Ö Ì^ÕZÅ½Yv]|À¿Z»ÖeÁZ¨f»¶ËÓ{Ä]½Zf¿Z¤§Y
ËZÄ]²ÀmY¶ZuÖÀ»YZ¿ÁÖZÌºËÌÌ¤e,Õ{Zf«Y
µZ{Ö¿Zf//¿Z¤§Y½YmZÆ» |¿{¯cmZÆ»ZÅÂ¯
|¿|Ã|ÀÅZÀa½YËY¾Ì»Ä]kÂ»|ÀqÖÄf~³
ÁÕZÅµZ//{ZÅÖ¿Zf¿Z¤§YÂuµÁYkÂ»
{dÌ¿Â¼¯Öf·Á{½|»MZ¯ÕÁÁÕÁÂ//¹ÂnÅYa
Â//¯½YmZÆ»YZ]ÕÁZ]½YËY,½Z»¾ËY{Ä//¯{Â]¶]Z¯
Á½YËY¾Ì]²ÀmÄÌ·ÁYÕZÅµZ//{ {¯µZ^¬fYÄËZ¼Å
¦¸°»YlÌ]ÁÃZb,ÉYÖ¿YÀz{ÃÖÀÌ¼y¹Z»Y,©Y
½YËYd«Ád·Á{¾ËY]ZÀ] {¯mZÆ»ÕZÅ½Z¤§YZ]ÕZ°¼ÅÄ]
ÃZmYZ]ZÆ¿MÁ{Â³½YmZÆ»ÕÁÄ] ÖÀÌ¼y¹Z»Y½Z»§Ä ]Y»
½YËYÄ]YËÁÁÄ»Z¿~³ÄËYYZËÁÄmÁdyY{a½Á|],½YËYd·Á{
 |¿|{YÁ
ÕÁÂÕZÅÁÌ¿kÁyZ]ZÅÖ¿Zf¿Z¤§YcmZÆ»¹Á{kÂ»
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ZÅ{»ÌaZ¯//¬§{½|Ì//Â] Ä¿ |Å{Ö»Y«
ºÅ½YÂmÕZÅ//aÁZÅfy{ d//Ì¿ZÅ½ÌaÁ
ZyYÄ¬¿¾//ËYÄ]c|//]Á|ÀÀ¯Ö»YZ¯¾ËY
|¿Y{{Z¬fY½ZÆ
Ö¿ZÆmcÆÁZÅÕÆ¸³ÕZÅÖ³»Á
ÕÂeºË|ÌrÌaÖ//ÀËÁM½Z]ZÌyYÄ//¯{Â]
Ö]ÂqÕZÅ©]//ÌeZ]ÕYÄqÂ¯ ÕÁÂ//¿ÄqÂ¯
½YË|»Z]½Z»Y« dY{Y«¶¸»YZ]ÄËZ//{Ä¯
Ä¿ZyÕÂeEveryDayGOLSHAHRÄ//v¨
 {Â]½Zf¿Z¤§YÀÅ
ÕY{Yd{Z]{Â]Ã{ZfËYÁÅYÄeÄ¯Ö¿Z¤§Ya
°|ÌÅYÂyÖ»Z//ËMÄ¯{ÁM{¾//fyY|¿Y°
½Z»fÀ» ºË|//{YÁÁÄ//¸]ºÌf¨³.|//ËY|ÀÌ]
Y°qÂ¯Z//ÌuÄ¯{Â//]Ö°qÂ¯Ä¿Zy |//¿{Â]
Ã{Z¨fYÕ·Z³½YÂÀÄ]½MYÁ|¿{Â]Ã{¯¦¬//»
//Á{ |¿{Â]Ã{²¿YËZÅYÂË{ |¿{¯Ö»
ÖËZÅµ|»ÁÖ//¨¯Ä´À·ÁZ//ÅÃÂ¯Á{Â//]ÕÌ»
Õ·Z³½Z¼Å¾ËY ½{¾//ÁÄËZÁÖZ¬¿ÕY]
EveryDayÃÁ³ÕZYÄ¯{Â]Õ¬v»Á®qÂ¯
Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ËZ¼¿¾Ë|Àq½M{GOLSHAHR
Ö¿Z¼·M,Ö¸Ë],ÖÀaY,ÖÁÕZÅÃÁ³ÕZ°¼ÅZ]
 |¿{Â]Ã{¯Y³] Á
ÕZÅÕZ//Ä°^¶Zu½Zf//¿Z¤§YÀÅÄ¿Zy
Ä¯ÕYÄ¿Zy {Â]Æ//¸³{ºÌ¬»½YmZÆ»¶¬f»
ÁÄ¿ZzeYÁpÌÅd¨¿ÌÄ]Äf]YÁYÄm{Â]ÕY]
ÔyYÕÂ]Ö·Á,{Â]ÃÂ°Ö]Á¬v» {Â^¿Ö¿Z»Z
¹Z¼eÕZ°¼ÅÕY]{Â//]Õ¯» {Y{Ö»ÕZ°¼ÅÁ
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Ö³]Â¯´Ë{ÓZu |¿YÃ|¾Ë{ZÌÀ]ÖeYÌÌ¤e
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|À¯f»ºÆ»ZÌ]Ö³ËÁ®Ë{¬§ |ÀfÅ
|·ÂeÁ|]YÄ//¯YÖËZÀ//MÌqÅ |ÀenÅ¶ÅY
®ËÁ//ÕY]Á|¿YÃ{¯ZÅ,|Àf§³Ây½MZ]
Ä¼Å¾Ì»Ã¯Y´Ë{ÖËZÌ§Y¤m{´Ë{Ö³|¿
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½ZÆm½YmZÆ»dÌ ¼mµZ//½ZËZa{
Ì£ÕÂ¯,½ZÖ³|¿¶v»Â¯Ä¯Ö¿Z¯
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 dYÃ|¶Ì°e½YmZÆ»Y¦¸fz»ÕZÅÂ¯dÌ ¼mYÕY{ZÀ »ÕZÅ|{Á»Y½ZÆm{

½ZÆmÖ¸yY{·ZyZ¿|Ì·ÂeYÓ{{ZÌ¸Ì»
YÃ|ËZ§¾ËfÌ] |¿{Â]Ã{Y{ZfyY{ÂyÄ]Y
ÁÖ·Z¼ÕZ°Ë»MÕZÅÂ//¯Y½YmZÆ»Âu
YÅ Ze{ZÌ¸Ì»YÅ  |¿]Ö»Ö]£ÕZaÁY
ÕZ°Ë»MÖ¸yY{//·ZyZ¿|Ì·ÂeYÓ{{Z//Ì¸Ì»
{ZÌ¸Ì»YÅ Z//e{ZÌ¸Ì»YÅ ÁÖ·Z¼//
ÂeÖ]£ÕZaÁYÖ¸yY{·ZyZ¿|Ì·ÂeYÓ{
ÂuÕ{Zf«YÌiPe dYÃ||Ì·Âe½YmZÆ»
Á Z§lÌ¸yÃÂ//uÕZÅÂ//¯{½Y//mZÆ»
,dYf¼¯ÕÓ{ ZÌ¬»{Äq³YÄÌ//Â¿ZÌ«Y
ZÌ]·ZyZ¿|Ì·Âe¶¯YºÆ// ZÌ¬»{Ö·Á
·ZyZ¿|Ì·ÂeYÖ//¼Ì¿Z^Ë¬e d//YÄmÂe¶]Z«
Á Z§lÌ¸yÃÂ//uÖ]ÕZÅÂ//¯Ö//¸yY{

1. https://www.mckinsey.com/globalthemes/employment-and-growth/
global-migrations-impact-andopportunity
2 .International Organization for
Migration
3. https://www.iom.int/worldmigration
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 ºËYÄfY{ZÆ¿MÄ]d^¿¾ÌËZaÄ]ÓZ]ÃZ´¿ÄÌ¼ÅÁºÌ¿Y{Ö»
ZÅ½Âf//aÁZ//Å®ÌmZeÖ//À Ë½Zf//¿Z¤§Y¹YÂ//«Y//´Ë{
,Ä Ì//ÕZ//ÅÃYÅÁ|//¿Y{Z//ÅÖ¿YËYÄÌ^//Ö//eÂ
ÁZÅ®ÌmZeÃ|//hZ]¶»Z¾Ì¼ÅÁZÅÖ¿YËYYcÁZ¨f»ÕÅZ
Ö§Z¯¬§ ZÅÃYÅZe|ÀÀ¯|»MÁd§½YËY{eduYZÅ½Âfa

cÂ{Á|//ÀÀ¯¶Z]Y{Ây//ËZ»McZ¯
Y½YmZÆ»//j¯YÁ{Â//Ö»¶»Z//YÖ¯|¿Y
³YÖÀ Ë,|//¿Y|¿d//³Z]ªu´Ë{,¾//f§
Ä¯dZm¾ËYµYÂ |Àf//Å¹Áv»Ä»ZÀÌÅYÂ³
¶]Z¯{{Â//yÌa|aÄ//]|ÅYÂz]½YÂ//m®Ë
Ö¿Â¿Z«cÂÄ//]Ä¯Ö¿YmZÆ»Ä]¶//Ì·{ÄqÄ]
´Ë{Á|À¯¶Z]Y{ÂycZ¯|ËZ],|¿]Õ//
Ö³|À¿YÃZmY,|//¿Y{ÂuÖ»Ô//Y½YËY{
 {{´¿Z]
{ÂyÕ{ÂyÄ]½Â//¿Z«¾ËYZ//ËM.{Â//Ö¼¿Ã{Y{
¶j»ÖËZÅÄf{¶ÌveªuÖ¿Zf//¿Z¤§Y
.{Â//Ö¼¿½Â¿Z«YY//§ÁÖ//¿Â¿Z«Ö]hZ]
,IT cZ//ÔY ÕÁZ//À§
Ây{//´Ë{dË{Á|v»
 {Y|¿Y ÁÖ¼ÌÖ|ÀÆ»
½YmZÆ»Z¯Á\//¯Á¶¤
±]ÁºË|»MZÌ¿{Ä]Z»
ÂuÃZmYZÅÖ¿Zf//¿Z¤§Y
Z»ÕZÅ¶Ì»Z§YÖ ] d//Y
Ä¯ºË|Ì¼Æ§| ] ºË|
Â¯µZ¼Á[£ªZÀ»{
Y´Ë{Ö ]Á|ÀfÅ³Z¯
{ÂmÁdÌ¸»¶j»ÖËZÅÌq
¶ÌveÕY]Öfu,|//¿Y|¿Y
¹ZÀÂyÁÖ¼Ë|«ÕZÅ\Z¯
Z»d·ZYÄ¯ºË|Ì¼Æ§ {Y{
Ä¬À»½MÕZÅÃZ´¿Y{{
Á½YÁY§d¼uZ]Ä¯|Æ»{
¬»{ dYÖ¿Zf¿Z¤§Y
{{{eÕY]ZÅÖ¿Zf¿Z¤§Y
Õ³Z¯YÁµÔuÕÁ\¯
Ä³]|ËZ]Z//n»ÕZÅ½Zf//Y
Ä]½YÁY//§ÕZÅdËÁ|v»Z//]
{½YÁY§ÔeZ],Â°À¯
 |¿Ì´]{{e
ºÅ½Zj¯Y |¿YÃ|ÌZm¾ËY
Á¦ËÖf ÀÃZ´¿Y{
|Àf//ÅËZ»McZ¯ÕYY{
ÕZÅdË{Á|v» {Â//» { 
µÂ^«½Y¼Ö|ÀÆ»Äf
cZ¯|ËZ]½{//¯Z¯ÕY]Á
tÌÂeÖ¼¯d¿Â°Á{{e
Äf{ºÅ¹{Y] ¹|
¾f§³ÕY] |¿Ì´]Õ//³Z¯
 |ÌÅ{
ÃZ´¿Y{eÂÌb»Z¯Ö|ÀÆ»
d//Ì·®Ë,Õ//³Z¯cZ¯
Æ//|Àq{mÓÁYZ//Æ¿M
 |µÂ^«{ÁÅZÖf·Á{
Ö´¼ÅÄ¯ Zn»¶£Z//»Y
,|ÀÀ¯d¿Â°|Àf//Ì¿Zn»
 |ÀfÅ¾ÌËZat¶£Z»
Âz»¬§ZÆ¿McZ¯ZÌ¿Zi
½Z §Y|»ÕZ§Ä¯| ]Z»Y
ÁYÁ{§ÕÂ//¸m|¿Y~³Ö»Y
³YÔj» d//YÆ//½Z¼Å
¾»d¨³,|»MÌa¹u
[Zzf¿YYÖ°Ëd//YÂ^n»
Ö³|¿½Z//Æ¨YÄ¯Ö//¯
Áº¿YÂz] {ºÅYÂyÖ¼¿
Ä¯Õ{§½M¶//j¼·YÖ§ |À¯
|ËZÌ]|//ÅYÂz]//³Y|À¯Ö»
ÄËÂ¹Á]

ºÅYÂy
Ö
»
[Zzf¿Y|ËZ],d//Y\//Z¯
±]|ËZ]cZËÕY]|Æ//»
ÕamMÃÂ//¯//³Z¯|À¯
|Æ»Ä]½ZÆ¨YÌ»{{e
Z//Ä¯Ö¼Z¯ºZ¯ÕZ«M
 {Ì´]
ÃYÂÀm¾Ì¼Å{ZËÖ¼¸Ì]{Ád//YÖ§Á »
YÖ°ËÌaµZ//|ÀqZe¾//»¹YÂ«YYÖ°Ë
½ZaÂq®ËeZ¯ Z//Y],{Â]ºÅn§ 
|«½M {Â]½ZÆ¨Y{Âf¿Z»e]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe
®ËÄ¯|¿Ë~b]|//À¿YÂeÖ¼¿ÖfuÖÀ Ëd//Y
Ã{//§YÄ¯|¿{¯fË}YÁ|¿{ÁMZ//§ÁYÄ]
¾ËY, ZËÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeZË|//Z]ÕYZ]Ö¿Zf¿Z¤§Y
Z»Y |Æ»d³]Á{¯¶Ì eYZ¯Á|
.dYÌ¬vemÕÌq
½M|Ë|¼eÕY]|ËZ]ÁdY½ZÆ¨YÕY]ÁYcZ¯
ZÆ¿MsÄ¯{Y{{ÂmÁÌ¿Õ´Ë{cÔ°»
½ÂqÄ¯dZm¾ËY±]¶°» ½ZÆ¨Y{Á]
ZÆ¿MÕ{Â»¯}Ä]Z§ÁdYkZyÄ¸ÂuY
ÃZmY,d//Y½ZÆ¨YÕY]ZÆ¿MÃ{YÂ//¿ZycZ¯
¹Y{aÖ»
 |À¿YÂz] {|Æ//»{½ZÕZÅÄr]|¿Y|¿
¹Z¿Ä]Y{Ây®¸»|À¿YÂeÖ¼¿ZÅÖ¿Zf//¿Z¤§Y
Ä|»®ËÄ]Öf¨´ÀÅµÂaÃ|//Â^n»ºÅÁY
Ö¿YËY{§®Ë¹Z¿Ä]Z¼fu|ËZ]Á|À¿]½Z{Ây
ZÅÄr]|ÀÅ{ÃZmYZe|Å|]|Æ»{ÖZ¨f¿YÌ£
 {ÂÃ{
ÕY]µZ//u¾Ì{ |//À¿YÂz] {|Æ//»{
|ËZ]½Zf¿Z¤§YÄ]¨//ÕY]ZÅÖ¿Zf//¿Z¤§Y
|ËZ]ÖÀ Ë,½Z//Æ¨Y|¿Á]|¿Â^n»cZ//¿Zvf»Y
|À¯²ÀÅZ¼Å½ZÆ¨YÄ|»Z]|Æ»Ä|»
®Ë |ÀÅ|]½Zvf»YÁ½ZÆ¨Y|¿Á]ZÅÄr]¾ËYÁ
{Â¹Z¼e½Z//½Zvf»YZe|À¿Z»Ö»½ZÆ¨YÃZ»
YqÌ³ZaÁd{cÔ°//»¾ËYyM |¿{³]Á
.{Y{{ÂmÁ
 Z¼Ã{YÂ¿ZyÄ]ºË{³]ºÅZ]

ºË|Ì¼Æ§| ],ºË|±]ÁºË|»MZÌ¿{Ä]Z»
ºË|Ì¼Æ§ {Y{{Â//mÁdÌ¸»¶j»ÖËZÅÌqÄ¯
Â°À¯¬»{ dYÖ¿Zf//¿Z¤§YZ»d·ZYÄ¯
d//Y{Ä«ÔÖ¸Ìy¾»|aÄ¯¾ËYÄ//]ÄmÂeZ]
ÃZ´¿Y{{½YÁY§ÔeZ],ºÌ¿YÂz] {Z»Ä¯
µÂ^«½Y¼Ö|ÀÆ»Äf//Á¦ËÖf À
eÂÌb»Z¯Ö|ÀÆ»Äf//{ºÅ¹{Y] ¹|
| ]Z»Y |//µÂ^«{ÁÅZ//Öf·Á{ÃZ´//¿Y{
¾»d¨³,|//»MÌa¹u½Z §Y|»ÕZ//§Ä¯
¹Á]º//ÅYÂyÖ»Áº//¿YÂz] {º//ÅYÂyÖ¼¿

 ºË{`³ÖfZÁ{ÁºÌf//Y~³Y«¦ËÖf ÀÃZ´¿Y{{
´Ë{ÁdYÁYÖ¿Zf//¿Z¤§YÃÆq,ZÅÖ¿YËY\·Z£Z]eÁZ¨eZÆÀe
ºÅ½Z]ÖZ§ÁÄ Ì//Z«YÄ¯½Zf//¿Z¤§YÕZÅÃYÅpÌÅ
ÖËmÁ|¿YÃ{Â]±]½ZYyÖ¸Y½Z^uZÕZ³Á,|Àf//Å
Ä¿Z´Ì]Z^eYYZÆ¿MZ//»Á»YÄ¯ÖËZÅ¾Ì¼Å ZyÁ[M¾Ì¼ÅY

Â¯½M{Ä¯Õ{§,ZÌ¿{ÕZÅÂ¯j¯Y{
[Âv»Â¯½Z¼Å|¿ÁÆÁ]Ze,{Â|·Âf»
ËYÁdÌ¿Â¾ËY½YËY{Z»Y,{Â//Ö»
|·Âe¶v»[Zzf¿Y d//YºÆ^»ÁÃ|ÌrÌaÖ¸Ìy
|À¯[Zzf¿Y{ÂyÄ¯dÌ¿Ö»{MZÌfyYÁm
ÖÅZÀ³ÄqÖ¿Zf//¿Z¤§Y¶¨,|ËZÌ]ZÌ¿{Ä]Zn¯
|»ÕYY{Yj¯Y½YËYºÌ¬»ÕZÅÖ¿Zf¿Z¤§Y
Ã|//|·Âf»½YËY{Ä¯Ã{¯
//ËZ»McZ¯Ö//³|ÀÅZÀa
 |¿Z»Ö»dËÂÅÖ]Ä//¿Â³¾ËYÁ
ÅZ\//u]Ä¯|ÀfÅ ZÌfyYÁm|·Âe¶v»[Zzf¿Y
¶¸»½Z»Z//dËZ¼ud//ve [Zzf¿Y{ÂyÄ¯dÌ¿Ö»{M |À¼Æ§Ö¼¿Ä¯Ö¿Z»ZeZÅÄr]
,dÌq½M»ÁyÁdÌ¸»
µZ//Ä]µZ|//ËZ]Ád//Y
¶¨,|ËZÌ]ZÌ¿{Ä]Zn¯|À¯
Zf^//¿ÄÀËÅdyY{aZ//]Á Ä¯Ã{¯ÖÅZÀ³ÄqÖ¿Zf¿Z¤§Y Ö¸°//»Ö//uÁZ//v·Y
Ä¯|À¼Æ§Ö»Öf«ÁZ»Y,|¿Y|¿
Ö·Z»//ÁÄ]ÄmÂeZ]{Z//Ë
Ä¿Â³¾ËYÁÃ||·Âf»½YËY{
{Y{{ÂmÁdÌ¸»¹Z¿Ä]Öy
¾ËY |ÀÀ¯|//Ë|¼e½YmZÆ»
ZeZÅÄr] |¿Z»Ö»dËÂÅÖ]
{YZ//Æ¿M¾Ì¼ÅZyÄ//]Á
ÕYY{ Ö//³|ÀÅZÀa |//»
ÁdÌ¸»|À¼Æ§Ö¼¿Ä¯Ö¿Z»
Ì ^eÁ|ÀÀ¯Ö»Y|mÄ|»
\Ë£Á\ÌnÕZÅdË{Á|v»
Zv·Y,dÌq½M»Áy
{Â»|ÀqÄ]Ä¯dYÕ{ZËÁ Öf«ÁZ»Y |¿Y|¿Ö¸°»ÖuÁ dveÖ¸Ìy,|¿Â//Ö»¶ËZ«
 {¯º//ÌÅYÂyÃZ//YZÆ¿MY dÌ¸»¹Z¿Ä]ÖyÄ¯|À¼Æ§Ö» YÖ¸Ìy |¿Ì³Ö»Y«Z//§
Ä|»Á {YÁÃ{§YZÆ¿M
ÕYY{ºÅ½Y//mZÆ»YÖ ]
¾Ì¼ÅZyÄ]Á{Y{{ÂmÁ
ZÅÄr]YÖ¸Ìy |¿ÂÖ»Ã{
Ö»Ô//Y ÕÂÆ¼m d//»Z«Y
|ÀÀ¯Ö»Y|mÄ|»{YZÆ¿M
|ÀqÅ Z¯¡Y//|//¿ÁÖ»
ÕZÅdË{Á|v» Ä¯ |Àf//Å
Ö¸Ìy|¿ÂÖ»¶ËZ«Ì ^eÁ
º »^Å½Z»§Y| ]ÓZu
d»Z«Y¾ËY,d//Yf¼¯½Z¿M
 |¿Ì³Ö»Y«Z§dve
¶]Z«Ä·Z//®ËZËÄÅZ»|//Àq Á {YÁÃ{§YZÆ¿MYÖ¸Ìy ½Z´ËY¶//Ìve//]Ö//À^»
ËY//{Ád//Y|//Ë|¼e
YÖ¸Ìy |¿ÂÖ»Ã{Ä|» {Ö¿Zf//¿Z¤§YÕZÅÄr]Ä¼Å
,Ã|fÆ]Z§,½YËY Y|»
 {ÂÖ»ZYÁ{ZÖZy
Z¯¡Y|¿ÁÖ»ZÅÄr]
Õ{ZËcÔ°»ºÅÂÀÅÖ·Á
Õ´Ë{ ÕZÅdË{Á|v» Äq 
Ö ]ºÅÂ//ÀÅ {Y{{ÂmÁ
{mZÆ»®//ËÖ³|¿ÕY]
.dY½YËY
¹Z¿d^iYZ//ÆÀËY Y|//»Y
Ä]®¼¯º//YÄ]|ÀÀ¯¹Z¿d^i³YZË|ÀÀ¯Ö¼¿
Ã|ÀÅZÀaÕZÅÖ¿Zf//¿Z¤§Y,µZ//j»½YÂ//ÀÄ]
{ÁÃ{¯d//§ZË{Ö§Y³ÕZÅÄÀËÅÄ//|»
cZ^fÄ//]¨//ÃZmY//ËZ»McZ¯ÕYY{Á
ÕZÅÄr]YYÖ¿Zf//¿Z¤§YÄr]ºÅ{YÂ»Ö ]
Äf^·Y |Àf//Y|¿Y×Y|^Z]YcZËÁcZÌ·Z
YÖ¿Zf¿Z¤§YÕZÅÄr]Ôj» |ÀÀ¯Ö»Y|m´Ë{
Õ^ÅÃËÁÕZÅdËZÀZ]ÌyYµZ//Ä,Á{{
 |¿]Ö¼¿Á{Y
,½YËYÁ©YÂ¯Á{cZ»Z¬»ÕZÅÖ´ÀÅZ¼ÅÁ
Â»M¿Y{mÄ],|¿]Ö»Á{YYÄ¼ÅÖÀ Ë
ºÌ¬»Ö¿Zf//¿Z¤§Y½YWYÂu½Z°»Y×|¼v·Y
.Ö¿Zf¿Z¤§Y
Äf^·Y dYÃ|//ºÅY§¾Ì ]YcZË{½YËY
ÕZÅÁ{YÁÂ¿½ZÌÅYÕÂÀ »ÕÁ{YÖfu,Ä¸]
µZ//´Ë{¹ZËY{Ä¿Á¾Ì ]Y¹Z//ËYÕY]¬§
¾ËYÄ¯ºËÂ´]Y¹{ÂyÄ¼//aÔj»,Ö^Å~»
ÕY]Ä»ZÀÌÅYÂ³Á|//¹|Õ| ]d//Ë{Á|v»
Ä|» d//Y{Ä«ÔY|Æ//Ä]Ö¸Ìy®¸¨
¬§Á¬§Äf^·Y,d//YÖ¿Zf//¿Z¤§Y½YmZÆ»
{Y{\Ìee[ÂÀmÖ//eZÌ¸¼ªZÀ»ÕÁ{Y®Ë
¾f//Y{cÂ{Ád»Z«YÕYY{½YmZÆ»ÕY]
ºÅÖ¸ÌyÁ{//¯¹Z¿d^iº//Å¾»Ä¼//aÁ
|{Ä¯{ÂÖ»{ZÄ»ZÀÌÅYÂ³¶ÅPe//
{]Ö»YZ»Ä|»Ä¯d¨³Ö»Á{Â]µZvÂy
Ä¯|Àf¨³ÁYÄ]Ä|»½ÓÂX»Z»Y Y|ÆÌa
Ö¸ÌyÕÁ]Ö¿YÂeÖ¼¿ÁÖf//ÅÖ¿Zf¿Z¤§YÂe
½ÓÂX»Ä]ÄqÅÀË|·YÁ {Ây«Á}ÕÂe
dY½Z»{ÂyZ]fÌ·ÂX//»Ä¯|Àf¨³Ä|»
 |¿{°¿Ä//¯|¿{°¿µÂ//^«,ZÅ¥u¾//ËYYÁ
[Ô¬¿Yd//YY«³Yº//À¯Ö»°§¾»Z// «YÁ
Ö»ÔY¹Z¿Á[Ô¬¿YdÌ»Â¸»Á{Â//{Z
ÁÄÀÌ//Ä]ÄÀÌÃ|//ÄfzËZaÕZÅ½ÂyÁ
YÖ¿Zf¿Z¤§YÄr]Yq{Â//¶¬fÀ»¶¿Ä]¶¿
ÕÂÀ »ÕZ§Zf¬Ì¬uÄ//¯Â¿½ZÌÅYÕÁ{YY
¥Ôy¾ËY×YÁ.|//ÀÀ¯Ö»¹Áv»{Y{ÕYÃËÁ
Ôj» d//Y{ZË{YÂ»¾ËYYd//Y|Æ¹Y»
cZ¬]Z»{d¯ªuÖ¿Zf¿Z¤§YÂ»M¿Y{
¶uY»Ä]³YZ//Ë,{Y|¿Y ÁÖ//ÁÁÖ¿M«
¨¿Z]YÁY,{ÁZ//Ì]¹Z¬»Á|//À¯{Â ÕeÓZ]
d//{e]¹Z¬»Ä]Ze|ÀÀ¯Ö»ZmÄ]ZmYÖ¸^«
½Z½ZËm{ÄÀÌÄ]¹{ÂyYZÆÀËY |À°¿Y|Ìa
 {Y{d¬Ì¬uÄ¿Z¨Zf»Á¹YÃ{Â]
½YmZÆ»ÕY//]ÖfËÂÅ|»Â¿|Àq
.ºËY{Ö¿Zf¿Z¤§Y

۱۳۹۶  دی۳  یکشنبه- شماره ششم

 {{³Ö»Z]¶^«¶¿Á{Ä],½YËY{Z»Âu
ªZÀ»YÖ°Ë,{Â//Æ]YZf·ZY¾»±]|a
Ö°Ë{ÂÆ] {Â]¶]Z¯Ö°Ë{¿{{Á½Zf//Y
Y{Á|u½Zf¿Z¤§Y{ dY¾Ì¿ÃYÅªZÀ»Y
¶Ì°//eZÅÃYÅYÄ Ì//¹{»Y|//{
{ÃYÂ¼ÅÄ//¯d//Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],|ÀÅ{Ö»
Ã{Â]ºÅ¥{Yf»ÃYÅÁÄ Ì½Zf¿Z¤§YÄ »Zm
,Z^·«½ZÌ Ì,ÃYÅYÌ£Äf^·Y |Àf//ÅÁ
 ºËY{ºÅ Á½Âfa,®ÌmZe,cY{Z
dÌ ¼m|{ZeÂuÁµÂuZÅÃYÅ
|ÅYÂÖ ] |ÀÅ{Ö»¶Ì°//eY½Zf¿Z¤§Y
¾Ì¼ÅµÁYY½Zf//¿Z¤§YÖ»Â]¹{//»|ËÂ³Ö»
ZeY{Á|//u,ÃYÅ//mÄ] |¿YÃ{Â]Z//ÅÃYÅ
Ö¨ÀuÁ½Z]ÖZ§Ä¯ºËY{®ÌmZe|{
½Âf//aºÅ|{Ze |Àf//Å\Å~»
½Z£ÁYºÌËÂ³Ö»½Z»{Ây½Z]Ä]Z»Ä¯|Àf//Å
ÂfaÖ·Á\Å~»Ö¨ÀuºÅZÅ½Âfa ½Z¤§Y
Ä¯ºËY{®]YºÅ|{Ze |Àf//Å½Z]
 |ÀfÅ½Z]®]YÁ\Å~»Ö¨ÀuºÅZÆ¿M
{Â»ÃYÂ¼Å,½{Â]Ä Ì//ÄYÁÄ]Z»{Y|mY
©Â¬uYÁ|Àf§³Ö»Y«Ö¯¶¿ÁÌ ^e
Ä¯{¯Ö»¦Ë e¹|a |//¿{Â^¿Y{Ây]]Y]
YÖ°ËZ]®Ë,ÄfY{ÃZ¤»¶]Z¯{Ô^«|a
,Ã{Â]ºÅ\À»\uZÄ¯ÁY½Âf//a½ZfÁ{
|ËÂ³Ö»º³]|a,Äf//Y{ÂuYÃZ¤»{
{Ö¼ÆÁ¬¿ºÅZÅÃYÅZ»{Â][Ây|¬q
YËÁ®Ë¶«Y|uºÌfY{d°¸¼»Â»YdËË|»
½ZÀq½ÂfadÁ{½M |Ö»[Zzf¿YZ»¾Ì]
Ö¼Ì¼Ä¯¾ËY{Â//mÁZ]Ä¯{Â//Ö»Ö¿Z^
|¿Ö»º³]|acÂ//Ä//]\£Z],|¿{Â]
,|ËÁZÌ]½ÁÌ]½Ze//YY°§¾ËY|ËÂ³Ö»Á
,¹{]Ö»½Y|//¿Ä]YÂ//e{Â^¿½Z»d«Z§//³Y
{Ä¯|¿YÃ|Ì//Zn¯Ä]ZÅÃYÅ¾Ì^]d¨³Ö»
¥uÖfuÖÀ Ë|ÀÅYÂyÖ»ºÆd°¸¼»Â»Y
ËÁ®Ë,ÃYÅÕ|//{dÌ ¼mÄ¯¾ËYY
 Ã{Â] Â¿Z»Z¿|«¾ËYºÅ|Z]ÄfY{
¥vÀ»Ö¸YÌ//»Y,\y {Â]\·Zm
 |Ìf¨³Ö»½Ze{ÂyÃ{YÂ¿Zy{Â»{ ºËÂ¿

[YuY{¾»±]|a,½Y//ËY[Ô¬¿YY¶^«
\f°»Á½YËYÖ»Ô//Y[Ô¬¿YYiPf»Ö»ÔY
ZÅZ//§¶Ì·{Ä],d//Y{dÌ·Z §×YsÁ¹Z»Y
ÄÌ¸Öf//Ì¿Â¼¯d»Â°uÕZ//ÅdË{Á|v»Á
YÖ¸ÌyÁº//³]|a,Y´»Ô//Y½Â//Ì]Ô¬¿Y
eÄ]Â//^n»´Ë{½Â//Ì]Ô¬¿YÁ¾//Ë|ÅZn»
 |¿ÂÖ»d]£ZË{ÖÅYÁÃ|//½Zf//¿Z¤§Y
 ½YËY|ÀËMÖ»Öy]Á½Zf//¯Za|¿ÁÖ»Öy]
Á{Â]Ã|//ÁÌa½YËY[Ô¬¿YÄ¯¾ËYÄ]ÄmÂeZ]
±]|a,|¿{Â]Äf§³Ö¨Z»ÄÌuÁ½ZÌ Ì
Ä¯{Â]¾ËYZ//Æ¿MdÌÀÅ} ½YËY|//ËMÖ»ºÅ¾»
Ä¯´Ë{µZ//ZËÁºÌf//Å½YËY{Öe|»
 ¾ÁºË{³Ö»],|//fÆ]½Zf¿Z¤§YZÁY
|Àf¨³Ö»Á|//¿|ËyÖ¼¿Â//¿¶ËZ//ÁÖ//fu
½Zf//¿Z¤§YºË^]YZÆÀËYº//ÌÅYÂyÖ»Âq
Â^n»ºÅZÆ¿M| ]ÕZÅ¶//¿Ä¯|Àf¿Y{Ö¼¿
ËY//¶Ì·{Ä]Á|À¿Z¼]½Y//ËY{|¿Â//Ö»
 |¿{³Z]½Zf¿Z¤§YÄ]|À¿YÂeÖ¼¿´Ë{|Z»Z¿
Ö¸ÌyÁÄf//Y{Ö¼¯µZ//Á¾ºÅ¾»|a
Y×YsÁ¹Z»YÁ½YËY|ËZÌ]Ä¯Äf//Y{d//Á{
Ã{Â][Ô¬¿YYiPf»½YËYÕZ§½Z»½M |ÀÌ^]
 |¿{¯Ö»µZ^¬f//YÖ¿Zf//¿Z¤§Y½YmZÆ»YÁ
| ] |¿ÂÖ»¾¯Z|Æ»{º³]|aÃ{YÂ¿Zy
Ö^Å~»ÃÌ´¿YZ]¾»|a,|//Á²ÀmÄ¯
À½ÂqZ»Y ²Àm{Á]Ä¯{Ì³Ö»ºÌ¼e
Z]ÃyÓZ],{Â//]¹YY|Àf//Y~³Ö¼¿Ã{Â]º¯
¹ÓÕZÅÂ»M½|//¿Y~³Ya|À§eYÅ
½YÂÀÄ]µZ// {Â//Ö»ÄÆ^m¹ZÖ»Z¿
\Ëze|uYÁÁ¾°yÕZÅ½Y{³{ÖnÌ]
{½Z//Yy¿°//·cZÌ¸¼cZÔYÁ
,n¨·YÁ,|//],®¼Ì»,//^ÌyÕZ//ÅcZÌ¸¼
¦Ì¸°e¹Zn¿YÁd//»|yÕÔ]¯ÁÕÔ//]¯
½YÂÀÄ]Ä//¯ÕÔ]¯cZ//Ì¸¼{ |//À¯Ö»
cZÌ¸¼cZ//ÔYÕÁÌ¿Á¾°//yYÂ£
¾ÌyÆ¿{ÁÄr¼¸Ä¬À»{,Äf//Y{Âu
Ä]ÖÂÆÌ]Á{Á{Â//Ö»sÁn»c|]
½ZËYcZY |ËMÖ»{Öj ]¾¼//{cZ//Y
Ä]ÄmÂeZ//] d//YÃ{Â]dË°eÃZ³Á{Y{
YÖ°ËÖfuÁÃ{Â]¹Â¸ »Z¿½Z//ËYÁÄ¯¾ËY
Ã{YÂ¿ZyÄ],|Æ»Ä]d//³Z]Ya½Z»¼Å
ÖËYÌ»¾//v»¹|Ë{¹{ÂyÄ¯|ËÂ³Ö»¹|a
,dYÃ||ÌÆ//ÁÃ{¯d]ZYÄ]Ìe
ÁÃ|//|ÌÆ//¹|aÄ¯|Àf//Y{ÂeÄ¼Å
½ZËYÕY]ºÅºY»ÕY³]{ZÆÀ//ÌaÖfu
{ÁÃ|Ì//YÄ¯|À¼Æ§Ö»| ]Z»Y {Â//Ö»
µZ¶¼veYa¹Zn¿Y// dYcZÌu|Ì«
µZÖÀ ËµZ//{,ÄnÀ°ÁcZY
½YËYÄ]YYµ{Z^e½ZËm{²Àm½ZËZaY| ]
ZÌ¿{Ä]Ã|À]ºÅµZ// |¿{³Ö»Z]Ö»ÔY
 ºfÅ{Y]ÕYY{ºÅZuµZu{ÁºËMÖ»
½YÂÀÄ],|·Âf»Õ{Z//ÅZ«MÖÀ ËÖ·ÁY{Y]
Y§Y°·{¹Ô//YºËu§Y|»Á|ÅZn»
¹´Ë{{Y]Á{ÁdYd»|yµZu{½ÂÌ¼Z§
 |ÀfÅ¶ÌveµZu{
{Ä¯ÖËZÅÄr]Á½Y//mZÆ»Á{Â»{
 |ÌËÂ´],|¿ÂÖ»|·Âf»½YËY

Ôj» {ÂÖ¼¿¶¼Ä¯d//Å¾Ì¿YÂ«Ö¸Ìy
|ËZÌ]ZÌ¿{Ä]½YËY{Ö¿Zf//¿Z¤§YÄr]®Ë³Y
|Z]Ö»Ô//YÕÂÆ¼md»Z«Y|»ÕYY{Á
½Â¿Z«ª^,{Â//¿kZyÂ//¯YµZÁ
¶¼¹Z¬»{Z»Y {ÂÖ»dÌ ]ZeÕZYµÂ¼»
Ä]Á{ÂÖ»Ã|ÌrÌaÁdz//Ö¸ÌyZ¯YmYÁ
½ZËÂyYÖ¸Ìy {Â//Ö»ZYdÌ ]Zec|¿
d^¿Ä¯Ö^ eZÆÀËY |¿Y{YËY//¾ËYZ»
 |¿Y|¿½Zf//¿Z¤§YÄ]d^//¿,|¿Y{½Y//ËYÄ]
Ä¿Z¨Zf»Z»Y,|À¿Y{Ö»Õ|Æ//»Y½Z//{Ây
|¿ÂÖ¼¿[Âv»ºÅÄm{|¿ÁÆ//Öfu
|¿Z¼]Ä¯dÌ ]Ze,|¿Y{Õ{ZËÕZÅdË{Á|v»Á
 {ÂyÕZm
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|Ö]mZÆ»½Y{»Á½Z¿Z]½Â¿Z«{Ây]¥ÔfyY,½YmZÆ»Ö¿ZÆmÁdY|Ì»Y³d¿{

Ö¿ÂyÌ ^e

ºÅ¶¸»½Z»Z//Ö»Â¼¼n»{¾ËYYÌa
 ºË{Â]¿YmZÆ»µZ^«{½YËYcÂ°//|ÅZ
 dY½ZÆmÕZÅÂ//¯ÁÄ·P//»cmZÆ»
Ö»Â¼¼n»Ä¿ZÌ·Z//d¿¾Ì»Á{Á{Zf¨Å
,µZ^»Zfb//{|vf»¶¸»½Z»Z//
¦¸fz»ÕZÅÂ//¯½Y//½M{Ä¯{Â]ÖËZm
ÃY{YÕY]{Â//yÕZÅÄ£|£{¾Ëf¼Æ»½Z//Ì]Ä]
{ÂyÕZÅÖ¿YÀz//{ZÆ¿M |//ÀfyY{a½ZÆm
ÕZÅÂ//¯ÕÁÌa¶WZ//»¾ËeÕ|mÄ//]
Zf//YÂyZÆ¿M¶uÕY]Á|¿{¯ÃZ//Y½ZÆm
½«Ã|Ë|a,½Z//Ì»¾ËY{ |¿|//Ö//Ë|¿YºÅ
-dY{ÕYÃËÁÃZ´ËZmº°ËÁd//Ì]Áºf//Ì]
Ö¿YÀz{Ä¯ÕYÃYÁ|Ì¸¯ cmZÆ»Ä·P»
¦¸fz»ÕZÅÂ//¯½Y//Y¨¿Y//Ì]
{½YmZÆ»Ë~aÄ·P//» |//ÃZY½MÄ]
ZÅÂ¯YÕZÌ]½Y//Ä¯{Â]ÕÌqÄ »Zm
{{ÂyÖ¿Z¿Y¬¿½{¯Äf//m]ÕY]½MY
ÕÂÆ¼mÌW |¿{¯Ã{Z¨f//YÖ¿ZÆmÄ »Zm
ÄmZyÂ»YËÁ,ZÌ¿Y¿ZeÄmZyÂ»YËÁ,½ZÀ^·
ÕÂÆ¼mÌWÁ¶Ë]ÕÂÆ¼mÌW,½Y{Â
ÕËÂeÄËYYdÆmÄ·P»¾ËYYÖ´¼ÅZ°Ë»M
Â¯Z»Y |¿{¯Ã{Z¨fYÖ¿ZÆm½ZÅ}Y{d^j»
{Â^Æ]ÕY//]ºÅ¶¸»½Z»Z//½Â^ËeY½YËY
½YmZÆ»µZ//^«{¶«Y|u{ÂyÖ//¿ZÆmËÂe
Ám½YËYÂ//¯Ä¯¾ËYZ] {°¿Ã{Z¨f//Y
µZYÁË~aÄÀÌ»{½ZÆmd//z¿Â¯
{Ä¯{Â^¿ÕÂ//¯Ám,d//Y½YmZÆ»
ÃZYÄ·P»¾ËYÄ]¶¸»½Z»Z//Ö»Â¼¼n»
|¿{¯

Y| ]µZ//Ä]YdÌ ]ZeÕZYÄ¯ÕYÄ]Â»
|ÀqÅ {¯µÂ¯Â»ZyÖËYÁ|¿§|·Âe
Ä]Â»¾ËYZ»Y,|//Äf//Y{]ÌÌ¤eÕY]Ö»|«
Ä]ÂÀ»Y½MÁ|//¿dÌ ]ZeÕZYhZ]Ô¼
{¯d·Á{ºÌ¼e
½Z¿ÄÌ¸dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«{Ì ^e
{Y|¿ÖÀË{ÄËÔY
 {Â]Ä»Z¿] ZÀ//Z¯¾Ì»Â//Ö¿ZÆ¨Y¿
{¯Ö ½YÆeÃZ´¿Y{ÖZÀÄ »ZmÕYf¯{
dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«{{Â//mÂ»Ì ^eÖ¸Yd¸Ä]
³YÁY//¿Y {Y{//b]ZÆ¿M½|//¿§Á½YËY
Ì ^e¾ËY½ZÌ¿Z]«ZÆÀeÖ//¿ZyYÌ»ºË»µZj»Y
 {Â]Ã|¶ue{ÁZÌ]Ä·P»,|¿{Â]ÖfÌÀm
ÕZÌ//]Á©Ôªu,gYÌ»ÁgYÄ ÀÌ»{
½Õ]Y]Ä¯|ÀfÅÖÆ¬§ÕZÅÄË¾ËY¶WZ»
dÌ ]ZeÕZY{Â//»{Z»Y |¿Ë~aÖ¼¿Y{»Á
ÕYÖÀË{Ä//ËpÌÅ|¿§Ä]Ö//¿YËY{Z»Y
Ä·P//»¾ËYZ]ÖÆÌ¬§pÌÅµZuÄ]ZeÁ{Y|¿{ÂmÁ
µZuÄ]Ze¶°»¾ËY¶uÕY] dYÃ{°¿¦·Zz»
,d//YÃ|//s»¸n»{Õ{ZËÕZÅs
¾ËY,d//Ì¿Ö¸Y¶Ì·{Ä¯Ö¸ËÓ{Ä]Z//]ÅZ»Y
ºÅµZ// {ÂÖ»Äf//Y~³ZÀ¯ZÅs
dÌ ]ZeÕZYÔ¼,|Ä§ZYÕYÃ|uYÁÃ{Z»Ä¯
ÖÀ ËºÅd·Á{Ân»Á|d·Á{Ân»Ä]ÂÀ»
cZ»|Ã|uYÁÃ{Z»¾ËY ½{¯¾°¼»Ì£Ádz
Ö¿YËY½Z¿kYÁ{YY¶Zu½Y|¿§Ä]YÕZÌ]
ÁÖfËÂÅÖ]{½Z¿MÄ¯Yq,|¿Ö»ÖmZyZ^eYZ]
|¿ÂÖ»±]Öy]ÖfÌ Á

YÁ¾ËYÖfÌWÂe{Ä¯{Â]Ö»Ô//YÕYÂ//
Z]Ì³{½ÓÂX//»Y¹Y|¯pÌÅ d//¨³®Ë^e
ÄmZyÂ»YcYÁY½Y//ËY{½Y//mZÆ»Â»Y
d^ZÀ»Ä] Á¹Â¸cYÁZeÂ//¯cYÁZe
ÕÂÆ¼m |¿{°¿fÀ»Ö»ZÌaÖ¿ZÆmÁ¾ËY
½Z´ËY¶Ìve½Z°»YÆ»ÃZ»{½YËYÖ»Ô//Y
Ã|ÀÅZÀaÁmZÆ»{Â¯YÅ{Á|uÕY]Y
{ZÆ¿pÌÅY¹Y|//«Y¾ËYÕY]½Y//ËY {¯ºÅY§
Ä¨ÌÁZyÄ]ZÆÀeÁd//§´¿®¼¯Ö¸¸¼·Y¾Ì]
Ä¯Ö¿Z¯{Â¯Öfu {Y{¹Zn¿YY¶¼¾ËYÖ¿Z¿Y
Á{Â]Ã|ÄfyZÀZn»Ì£½YËY{½ZÂu
fqdveºÅ|ÀfY|¿ÖfËÂÅ|»Ä¿Â³pÌÅ
Ä¯Ö»Y|«Y |Àf§³Y«½Z´ËY¶ÌveÖfËZ¼u
ÕZÅÂ¯Y¹Y|¯pÌÅÁdYÄ¬]ZÖ]½ZÆm{
{Y| e |//¿Y|¿YÖ»Y|«Y¾//ÌÀqÄ¬]Z//Ö]£
Ä]ZaÁYÃZ«¶¯{ÖËÂnÅZÀaÕZÅd//YÂy{
ºÅ½YËYÂ¯{Zu½Z³|ÀÅZÀa{Y| eÃY|¿Y
Ä·P»¾ËY½ZÀqÖËZaÁYÕZÅÂ//¯Z»Y dÌ¿
Ö¼ÌdÌ ¼mÖËÂ³Ä¯|¿YÃ{¯ÕYÄ¿Z//Y
Â¯¹Y|«Y d//YÃ|Ä§ZYZÅÂ¯¾ËYÄ]
½Z¯{Â¯¹Z//¼e½Z´ËY¶//ÌveÕY//]½YËY
Â¯½Y//Ä¯d//YÕÌq¶«Y|umZÆ»
½YËYÂ¯Á|z»ËÂe½MZ]|Àf¿YÂeÖ»
¢Ë{Z»Y |À//z^]{Â^Æ]YÖ¿ZÆmÄ »Zm{
Ád^//ZÀ»Ä]Ö·ZyÁ®//y®Ë^e®ËY
Ö¿Z¿Y¹Y|«Y¾ËYÄ]ÃZYÁ½YmZÆ»Ö¿ZÆm
|f¼»Ö³{Â·M[YÂy
{½YËYËÂeµZ^«{½Y{¼f·Á{cÂ°¾ËY
 dYY{Ä¬]ZÖ¿ZÆmÄ »Zm{½YmZÆ»{Â»

ÖX¿Á],|À¸ËYÂ//,Ö·Z»Â//,«|¿Â//Ö¼¿
½YËYÁ½ZÀ^·,dËÂ¯,¹Ô·YY{
Ö]Á|¬¿Áº¸Ì§za
ÖeY|Àf»¾Ìf//z¿YÖ°Ë¢ÌeÄ^·|Àf//»
½Y{»Z//]Ö¿YËY½Z¿kYÁ{Y{Â//»{Ä//¯{Â]
Ä¯Õ|Àf» |//ÄfyZ½YËY{Ö¿Zf//¿Z¤§Y
ÕZÅÄv·Ö»Z¼eZ»Y,|ÄfyZµZ{
cÔ°» dY{©Y|»ºÅµZÕY]½M
Ä»Y{Y{ {Â]Ã|//¿fÆ]ÕÌqpÌÅÁ|¿{Â]Ö«Z]
|»M{ËZ¼¿Ä]ÕYÄ¬Ì«{|Àf//»¾ËYÄ»Z¿]
Z//|Àf»Á|¬fÀ»,Ö»Z»Y½ÂËZ¼Å½MY| ]Á
½Y{³Z¯Á½YËY|Àf//»ÕZ¼ÀÌcÂ°Ìa
s»½M{Â»{YÖ//eZ°¿Õ|ÌuÂe{Y§º¸Ì§
{¯
|Àf»½|//ÄfyZ¶uY»YÕ|ÌuÂe{Y§
ºÅÖ¿Z³Á{|Àf//»¾ËYÄ¯¾ËY d¨³¢ÌeÄ^·
Ö«Y½YmZÆ»{Â//»{Ä¯½Z¤§¹Z¿Ä]{Y{
Y dYÃ|//ÄfyZÖ¿YËY½Z¿Z]½Z¿MkYÁ{YÁ
Z¼ÌÁY|½ÓÂX»|Àf»¾ËYdyZÖYÂu
¢ÌeÄ^·|Àf»|¿{Â]Äf¨³d«Á½M{Ä¯|¿{Â]
ÁÃ{Y{ÄËYYÖ¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»YÖf^j»ËÂe
Ö«Y½YmZÆ»YÖ¨À»ÕËÂe½Z¤§|Àf»
ZÆÀeÕ|ÌuÂeÖ·Á {Â//¶Ë| eÄ¯dYfÆ]Á
Y| ] {Â]ÄfyZ|Àf//»{ÂmÂ»ÕZÅdÌ «YÁY
Õ{ZËÕZÅ©Z¨eYZ¼Ì//ÁY|Yº¸Ì§¾ËYza
¸n»µZ//Ä ]Â»ZÆ¿MYÖ°ËÄ¯{Zf§Y
½Z¯{Â¯Ä]dÌ ]ZeÕZYÕY]Ö»Ô//YÕYÂ
 {Â]ÖmZyZ^eYZ]Ö//¿YËY½Z¿kYÁ{YY¶Zu

Á|adÌ ]ZeÄ//]½Ây¶Y{Z»Y|ÀÀ¯d//Ì ]Ze
½Ây¶Y{½YËY¾Ì¿YÂ« {Â//Ö»ÄmÂe{Z»
½ÂyÁ|ZÀÖ»dÌ¼//Ä]Y|a½Ây¬§
|ZÀÖ¼¿dÌ¼Ä]Y{Z»
.|Y¶°»Ö¿Z»ÄqÖfÌÀmÌ ^e¾ËY
ZÅÂ//¯´Ë{Z]¹Z´¼ÅÌ¿½Y//ËYÄ¯Ö¿Z»Y
ZiMYÖ//°Ë |//ÁÄ]Ác//mZÆ»Ã|//Ë|aZ]
ÖfÌ¸»Y§ÕZ//ÅkYÁ{YcmZÆ»//Ë~aZ¿[ZÀfmY
Ì ^e Ö»Â]½Z¿Z]mZÆ»½Y{»kYÁ{Y d//Y
Ã|//\mÂ»½YËY¾Ì¿YÂ«{{ÂmÂ»ÖfÌ//Àm
kYÁ{YY¶Zu{Â¯YÅYÌ]Ä¯dY
ÁdÌ ]Ze½Á|]Ö¿Zf//¿Z¤§Y½Y{»Z]Ö¿YËY½Z¿
|¿Â]dËÂÅÖ]
½YËY{//Zu½Z¿ÕY//]¬§¾Ì¿YÂ«¾//ËY
Á½Yfy{YÖ¼Ì¶Ìy d//YÃ|¿Y¶°»
|¿{¯cmZÆ»Â//¯YkZyÄ]Ä¯Ö¿YËY½Z¿
ºË»½MÄ¿Â¼¿¾ËeZ] |¿YÃ|¶°»Zq{Ì¿
Ö¿YËYÌ£Õ{//»Z]Ä¯ÕYÄ^z¿ {Â]Ö//¿ZyYÌ»
dY{dÁ{Ä¯¸Ì»{ÂmÁZ]Á{Â]Ã{¯kYÁ{Y
¾Ì¿YÂ«,|Z]Äf//Y{Ö¿YËYdËÂÅ|¿§ZÆÀe
\·ZmÄf°¿ |¿{Y|¿ÁYÄ]YÃZmY¾ËY½YËYdÌ ]Ze
Ä]Ä¯ÖËZm-{Â]Ö]YÆÕZÅ¥uÕZÆf¿Y,ÄmÂe
{¶¸»½Z»ZÖ·ZÕZËZ//Ì¼¯µÁY|mYÖ°Ë
ZuµZu{Ä¯¾ËY,{¯ÃZ//Y½Z³|ÀÅZÀaÂ»Y
¾Ì¿YÂ«{Ä¯|Àf//Å½ZÆm{Â//¯¬§
¾ËYYÁ|//¿Y{ÖfÌ//ÀmÌ ^e{ÂydÌ ]Ze
ÄmÁpÌÅÄ]Ä¯|Àf//ÅÂ//¯d¨Å¬§½ZÌ»
¶ËZ«½Y|¿§Ä]½Y{Z//»YYdÌ ]ZeµZ¬f¿Yªu

®Ë^eÕZmÄ]cÂ°

|ÖÀv»Ë|«½Y§|

|¿ÁÆ ÖÀuÕ|Æ»°

Y½Y//ËYÖemZÆ»d//ZÌÖ//¿ZÆ¨Y¿
Ád¿Y{½YmZÆ»d//³Z]ÁµfÀ¯d//ZÌ
 dYÄf~³dZÌ¾ËYÕZ¬¿YxËZeÄ¯d¨³
½Z¹ZÆq¶¿ÖfuÁ¹Â//¶¿Ä¯Ö¿YmZÆ»
ÕY]ÖÀÌ»´Ë{,|¿YÃ|//|·Âf»½YËY{ºÅ
{¿|Ë|neª//ËYZÆÀeÁ|¿Y|¿d//³Z]
Ä¿Á½YÂeÖ»Ä¯d//YÖemZÆ»ÕZÅdZÌ
ÕZÅÌ ^eÁdÌ ]Ze¾//Ì¿YÂ«ÌÌ¤eÕY]Õ|Ì»Y
dY{½M{{ÂmÂ»
½YmZÆ»Ö¿ZÆmÁÄÌ¿ZÌ]
Yx//ZaÁ//az]Y| ]½Z//ËZa{
Ä»Z¿]Õn»,Ä»Z¿]½Z//ZÀZ¯Á½Y{³Z¯
¾Ì¿YÂ« {¯Õ|À]¼mYÃ|//s»huZ^»
½«®ËÄ//]®Ë{¿Õ¼½Y//ËY{d//Ì ]Ze
ZuµZuÕZ//ÅZÌ¿ÕÂ´]YÂm//´Ë{Á|¿Y{
ÕZÅÌ ^e¾//Ì¿YÂ«¾//ËY |Àf//Ì¿Â//¯
YÁ½Z//¿//«Ä//Ì¸YÖ//ËYÁZ¿ÖfÌ//Àm
YÕZÌ]cÔ »ÁcÔ°//»Á|¿YÄf//Y{
{ºÅÁ½YËY¶//yY{{ºÅÖ¿YËY½Z//¿ÕY]
 |¿YÃ{ÁM{ÂmÁÄ]½YËYYkZy
Y½YmZÆ»Ö¿ZÆmÁÄÌ¿ZÌ]dWY«Z]º//Y»
|Ì½ZËZaÄ]½YZË{¾¼n¿YÕÂ
½Z»ZºËÂ¬e{ÃZ»}M^»Z//{Á
Ã|//d^i½YmZÆ»Ö¿ZÆmÁ½YÂ//ÀÄ],¶¸»
Ö¿YmZÆ»¹Z¼e¹YfuYÄ]|ËZ],Á¾ËY{ d//Y
{ÂyZË{Á¾Ì»//YfÆ]Ö³|¿|//Ì»YÄ]Ä¯
ÁZÅÖfz//Ö»Z¼eZ]´Ë{ÕZË{Á¾Ì»//Ä]
//YÃÔ¯,|¿YÃ{¯c//nÅZ//ÅdÌ «¹|
Á|]YÄ¯YÖËZÀMÌqÅÄ¯Ö¿YmZÆ» ºËY{]
Á//ÕY]Á|¿YÃ{¯ZÅ,|Àf§³Ây½MZ]|·Âe
¾Ì»Ã¯Y´Ë{ÖËZÌ§Y¤m{|Ë|mÖ³|¿®Ë
|¿YÄfY~³daYÌqÄ¼Å
®Ë^eZÌ¿{//Y{½YmZÆ»Ä]YÁ¾ËY
YÖÆmÂe¶]Z«z]ÓZuÄ¯ÖfÌ ¼m ºÌËÂ³Ö»
½ZËZa{ |¿YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YZÌ¿{dÌ ¼m
Ä¯Ö¿Z¯½ZÆm½YmZÆ»dÌ ¼mµZ
¶v»YÌ£ÕÂ//¯,½ZÖ³|¿¶v»Â//¯
 |Ì¨¿½ÂÌ¸Ì»{Á|uÄ]Ã{Â]½Z//|·Âe
Z^Ë¬e¾Ì»Ã¯ÌaµZÄ]d^¿Ä¯Ö¼«
dYÃ|]Y]Ä
Ä¯Ö¿YmZÆ»Ö»Z¼eÄ],Ã//ËÁÂÄ]YÁ¾ËY
f//»²ÀÅ§Á¾Ë{,½Z]ZyÄ]Y½Y//ËY
,|¿YÃ{¯[Z//zf¿Y{ÂycnÅ|//¬»½YÂÀÄ]
Ä//YÌ]Ä¯Ö¿YmZÆ» º//ÌËÂ³Ö»®//Ë^e
¹Z»YÂf{YaÂ//¯{½Z//ÂuYÄÅ{
½Z¼¸»½YÅYÂyÁ½Y{Y]Ë~aÕY]ÖÀÌ¼y
Ö¿YËY½YÂ¿Z]Z]Ä¯Ö¿YmZÆ»,{~³Ö»Ö¿Zf¿Z¤§Y
ZÆ¿M½Y|¿§¹Â//Á¹Á{¶//¿Á|¿YÃ{¯kYÁ{Y
Zzf§YZÆ¿MZ]ÖÀÁºÅÄ] |¿YÃ||·Âf»½YËY{
mZÆ»ÁÃZ³pÌÅ´Ë{ºÌÀ¯Ö»ÁMÁºÌÀ¯Ö»
ºÌËÂ´¿®Ë^eZÆ¿MÄ]Y
Á¾Ë{ºÅÁ½Z//]ºÅZÆ¿M |Àf//Ì¿mZÆ»ZÆ¿M
|ÀfÅZ»²ÀÅ§ºÅ
|ÀfÅÁ|¿{Â]ºÌÆ,½YËYÖ¿Y¼Ä Âe{
ÕZÅdÌ§Ä ÂeÁ½YËYÕ{Zf«Y|//{
|ÀfÅÁ|¿{Â]iÂ»µZ¤fY
Á|¿{Â]³{ZÆm½Y//ËYÖ»Z¿ÕZ//Å½Y|Ì»{
|ÀfÅ
|¿{Â]®ËZ»ÕZÅº£ÁZÅÕ{ZÖ»Z¼e{Á
|ÀfÅÁ
ÁMÁº//ÌÀ¯Ö»Zzf§YZ//Æ¿MZ]Ö//ÀÁºÅÄ]
ZÆ¿MÄ]Y//mZÆ»ÁÃZ³p//ÌÅ//´Ë{ºÌÀ¯Ö»
ºÌËÂ´¿®Ë^e

|¿ÁÆ °

|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿½YËYYkZy{Ö¿YËYYÅÁ½ÂÌ¸Ì»®Ë{Á|ucmZÆ»Ö¿ZÆm½Z»ZÕZÅZ»Mª^
|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿mZÆ»YÅÁ½ÂÌ¸Ì»{Á|u½YËYÂ¯{Ä¯Ö·Zu{

½YËYÖ»Ô//YÕÂÆ¼mÂ//¯½ÓÂX//»Z]
ZÆÀe,Â//¯½ÓÂX»¾Ì]{ |ÌÀ¯Ä//ËZ¬»
½YÌ//{ZÆ¿«ÁÖ¿ZÆmÁ¾ËYÄ]Ä¯Ö//¯
¸n»{|Æ»Æ¹{»Ã|ÀËZ¼¿,Ö¿Z//Yy

ÄÌ¯eYÖ]£ÕZÅÂ¯ÖfËZ¼uÄ»Z¿],d//Y
 {ÂÖ»«½ZËÂnÅZÀaÂy{
®qÂ¯ÄËZ¬»®Ë
YÄÌ¯eÕÂ//Æ¼mÌW¹Y|//«Y¾//ËYµZu
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Ä]neYÕf//Ì]|//½ZÆm{ÁÄ//]ÁÁ
½ZÆm½Y//mZÆ»{Y| eÄ¯ÕYÄ//¿Â³Ä],|À¯Ö»
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ÕZÅkYÁ{YÄ]ÕZÌ]½ZÌ¿YËY,Ì¿Z »Z³Á{
µZj»½YÂÀÄ] ½ÄqÁ{»Äq |¿YÃ{¯¹Y|«YÖ¸»Y§
ÖËZ°Ë»M±]½Y{{Zf«Y,°]Õ³ÕZ«M//¼Å
ÖfÌ³º¿Zy,|//ºÅ{Zf«Y¶]Â¿ÕÃËZmÃ|¿]Ä¯
ÃÂYÖ¿ZyYÌ»ºË»º¿ZyZË {Â]Ö¿YËY®ËZ¿
dÌ ]ZeÄ¯dY{ÖmZyÕ//¼Å,½YËYcZÌZË
Á|Ì´¿Y]hv]ZÌ//]½YËY{Ì¿½Z//|¿§
ÄqÅsÂÁÄ]Y½YËY{{ÂmÂ»¾Ì¿YÂ«ÕZÅ¦ 
ºÅ½YËY¶yY{{,Z//ÆÀËY]ÃÁÔ {¯Ô»]e¹Z¼e
©Z¨eYÁdYÃ{Zf§Y©Z¨eYÕZÌ]Ö¸»Y§ÕZÅkYÁ{Y
|{{Á|uÄ¯½YËY{½YmZÆ»Âu |f§YÖ»

۱۳۹۶  دی۱۷  یکشنبه- شماره هشتم

Ã|¼³dÌ¸»ÁÕ{Z»
|ÕÂÂ»ÄÌ¼|

 |À°]¾Ì´ÀÕZÅÄ¼ËmÖfËÂÅY|»½Á|]³Z¯
ÄfY{½Z{Ây¹Z¿Ä]ºÅÕÌq|À¿YÂeÖ¼¿ZÅa
½{¯¼mÁ{ZËd¼uZ]Ä¯YÕÌqÅ,|À//Z]
½Z{Z»¹Z¿Ä]|ËZ],|¿ÁMÖ»d//{Ä]½Z«Â¬u
ÖmZydË{ÂmÂ»ZÆ¿Md//Ì°·Z»½Â¿Z«ÕY],|ÀÀ¯
 |¿Y|¿
Á{ÂyÖ//|¬Ä]Â]»Y|»Ä¼Z§
Z»Y Y¿Y|¿§c{ÓÁÖ//ÅYÂ³Á{Y{YÅÂ//
Á¼ÅµZ¼ÅY{ÂyÄf¨³¶Ì·{Ä]ZÅµZ//½M{
mYÁ{YÄf¿YÂf¿½ÓÂX»Ö¿Â¿Z«ÕZÅ½{Y{ Za
ÕY]Ä»ZÀZÀÁ|¿Z]d^iÄ]Ö¼cÂÄ]Y
|À¯cZ^iYDNAËZ»MZ]|ËZ]ÓZu {Ì´]ZÅÄr]
Yqc¿Ä]ºaÖ» |ÀfÅÁY{Ây|¿§ZÅa
.|f§YÖ»©Z¨eYÄ//ÀÌ»¾ËY{ÕÌ´fz//|«¾ËY
| ]Á|Àf§³Ä»ZÀZÀ|Àf§ZÅÖ¸Ìy|ËÂ³Ö»
¹{Â]Äf§Öf«Á |ÀfyÁ§´Ë{{Y§YÄ]YÄ»ZÀZÀ
Á{Â]Ã|»M¾»¾//ºÅÖ¼¿Zy®Ë,dÌÀ»YÌ¸a
YÄ·Z//ZÆqÄ//Är]ÕY]|ÅYÂyÖ»d¨³Ö»
Ä¯Z¼yM-d¨³Ö»ÁYÄ]Â»Z» {Ì´]Ä»ZÀZÀ
ÄfY{Ö°qÂ¯¾ËYÄ]ÕYÄr]{ÂyÖ¼¿dÀ//Ä]
ºÅZ»|¿ÂÖ»hZ]{Y§YÂm¾ËYÄÔy Ö//Z]
Ä»ZÀZÀ½Z¼ËZÅÄr]ÕY]Ä¿Z«{ZºÌÅYÂyÖ»Ä¯
Ö¿Z]«Á¾ËY,{Â//]¶u½Z¼eÔ°»ÁºËÌ´]
 ºËÂ]
|ÀËZÌ]ZÅ//aÄ¯|¿Y{YYÄ¼Z§ÕZ//Å{Z»Y{
Z»YZÅa |¿Ì´]Ö¿Zf//¿Z¤§YdÌ ]ZeÁ½Zf¿Z¤§Y
ÁÄ»ZÀZÀ¾f§³Z]³YÖfu,dY½YËY{½Z·{
|ÀËÂ³Ö» |¿Â]¾f§ÕZ]Ä]ZqZ¿Ö¿YËYdËÂÅ
½Z¿Y|¿§ÕY]½Z{ÂyÕZÅÄ«|ÀÅYÂyÖ¼¿Ä¯
|¿Ì´]Ö¿Zf¿Z¤§YÄ»ZÀ//ZÀ³Y {Â//Y°eºÅ
Ö¿YËYÕfy{Ä//]µ{Õ{Z»¾Ì»//{ÕÁÁ
½Z¸¿{ÖfËÂÅÖ]Á¹Zm§Ö]½Zf//Y{,|¿|À^]
ºÌ¼eÄ¼Z§Ä·ZdÌ]a d§ZË|ÅYÂy{Y|f»Y
,{Ì´]Ä»ZÀZÀ´Ë{µZ//Ze|¿YÂf¿³YÄ¯Äf§³
ZË½Z¼·MÔj»Ö//ËZaÁYÂ//¯®Ë|¬»Ä]Y½YËY
cÔÌÆe¾ËfÌ]Ä¯ÖËZÅÂ¯ |À¯e|WÂ
ºÅY§ÖËZaÁYÕZÅÂ¯½ZÌ»{ZÅÃ|ÀÅZÀaÕY]Y
ºÌ¬»ÕZÅÖ¿Zf¿Z¤§YYÕZÌ//]|Ì»YÄ¬¿ÁÃ{¯
¾ËfÌ]ÃÌ´¿YÁÄ¼Z§±] e |¿YÃ|½YËY
 d//Y½YËY{ZÅ//a¾f//Y{Ä´¿ËZÅÔe
ZÆÀeËZÅÄr]Z]YÄ]YÄ¯|ÅYÂyÖ¼¿|ËÂ³Ö»
,{Â//]ÖÀ¨¸e Z¼eZ]Á{Ö°ËÕYÄf¨ÅÄ]{Á|v»
dËÂÅ½Á|]ÁZÆÀed{,Ö³|À´ÀmZ]Ä¯YÖËZÅÄr]
Y dYÃ|¿Z½Z»Z//Ä]½ZÕ{Z»¾Ì»{
Ä]µ|]½ZËY]Ä¯|ËÂ³Ö»ºÅËZÅ//akYÁ{Y
kYÁ{YÁÕZ´fYÂy°§ZÅa Ã|ÄÂÀ¼»ÖËÁM
Ä»ZÀZÀ½Á|]¯pÌÅ |¿YÃ{¯{Ä]½ZYY

Ä^uZ»ÕY]YÖa|f§Ö»Ä¯ÕÁZyº¿Zy
Ä¯Ö¿,Ä¼Z§ dZm¾ËY| ]Ä¬Ì«{,¾»Z]
Y{¶³Õ{ZqZ],|//Ö»¿Ä]Ä·Z|ÀqÁÃZnÀa
Ä¿Zz]Zf¯Ì»da ²¿Ö]MÖËZÅºqÁÕÁ
ËÂeºÅÄ¼Z§ÕZÅÄr]YZeÄÁ{Ä¯ÕYÄ|»
Á{Á ºÌÀÌ//¿Ö»ºÅÕÁÄ]Á,|//¿YÃ|¿YÂy {
½Zf//Y{Z´¿Y |À¯Ö»Z]Yµ{{{//Ä»|¬»Ö]
dÁ{Ä¯{Y{ÕYÃ|¿Z»Â¸³{µZ//|ÀqÕY°e
,|Z]¿|ÌÀ//Ä]¶ËZ»Ä¯Ö//Â³ÅÕY]{Y{
Ä¯Õ{Z»-d//Y¾ËYÄ¼Z§½Zf//Y{ |À¯¦Ë e
Á{Ì³Ö»Yf//{,|Å{Ö»½Z//m|¿§Ä]
¿Z¿Á[MÁ|À¯Ö»³],{]Ö»ÅY¹|«Ä]¹|«
Ä¯ÖÀÌ»//{YfËÂÅ|¿YÂeÖ¼¿Z»Y,|Å{Ö»
¾ËY |Å{ÄË|ÅÁYÄ],Ã{¯±//]ÁÃ{ÁMZÌ¿{Ä]YÁY
Ö¿YËY½Z¿½Z^Ë³Y|ÁÖ]dZÅµZ½ZfY{
Ö¿ZyYÌ»ºË»±»YaZÆÀeZ»Y,Äf§³YÕZÌ]
|¿§ |¥Â »ËÂÄ]Ä »ZmÃZ´¿½Y|ÌZË
Yq,d//YÖ¿YËYÌ£Õ{»Z]ÁYkYÁ{Y¶ZuÄ¯ÁY
ÁZÅhv].|Z]ÄfY{Ö¿YËYdËÂÅÁdÌ ]Ze|ËZ^¿
ÂÂ»¾ËYÃZ]{ÕZÌ]ÕZÅ·ZqÁZÅµZnÀm
ÕYÄÂ³{Ä¼Z§Ä¯ªÌ¼ÖËZÅ·Zq d§³{
½YÆeÄÌ//ZuÕZÅZfÁ¾ËeÖ«//[ÂÀmY
ÕYÄ¿ZÕZ§Y^yÖ]Ä¯dZÅµZ,{Z]M{Â¼v»
dY½Z^Ë³Ä]d{ZÆ¿MZ],½Z¿©Â¬uÄ]Â]»
¼ÅZ]µZ//Ä¯d//YÖ¿YËYÖ¿Ä¼Z§
YZeÄÕY] d//YÃ{¯kYÁ{YYÖ¿Zf//¿Z¤§Y
½Z¼ÅY,|¿YÃ|»MZÌ¿{Ä]µZY¶^«Ä¯¿Y|¿§
ÁÃ{¯kYÁ{YÄ¯Ö¿Y|¿§,Äf§³Ä»ZÀZÀ|·ÂeÁ|]
YZ»Y,|¿]Ö»Ä]Ö·Â^«¶]Z«ÕZ¯ÁÖ·Z»ËY{
ÕY]Ö¿YËYÄ»ZÀZÀÁ||¿Á´Ë{| ]Ä]µZ
ÖmZyZ^eYZ]Ö¿YËY½Z¿kYÁ{YY¶Zu½Y|¿§
¾ËYY| ] Ä¯ÁYa|¿§lÀaÁfy{Á{ Ã|¦«Âf»
½Â¿Z«ª^ |¿YÄ»ZÀZÀ|«Z§,|¿YÃ|»MZÌ¿{Ä]µZ
Ã|ÌÖ´·Z¾Ä]Ze|¿|¿Z»Ö»fÀ»|ËZ]ZÆ¿M
Ä¼Z§ |ÀÀ¯¹Y|//«YÄ»ZÀ//ZÀ¾f§³ÕY]| ]Á
ËZÅaÄ»ZÀZÀ¾f§³ÕY]{Y{Ä¯dZÅµZ
 |´ÀmÖ»Á{ÁÖ»ÃZ³{Y{½MÄ]ÃY{Y¾ËYYZÆÀeÁ®e
¬§ÁÃ{¯ÖY¶uY»Ä¼Å{ÂyÄf¨³Ä]ÓZu
ÕY]·ZÕÓZ]//aZÆqÁ{ÂyZeÃ|¿Z»
,|ÀÅ|]DNAËZ»M½Z//d^¿ÁdËÂÅYuY
[M½Z»ÂeYÅ|¿Za½Z»Y|¯ÅÕY]Ä¯ÖËZ»M
¾ËY½{¯ÂmÄ¼Z§ÕZÅÁ¾ËYÄ£|£{Á{ÂyÖ»
dYµZlÀaÄ¯aZ°^uZ dYµÂa¢¸^»
,|Å{Ö¼¿¹YÁÁYÄ]Y¢//¸^»¾ËY,|À¯Ö»Z¯ÁYÌa
ÖfËÂÅY|//»|«Z§Ä¯Ö//¯Ä]¹YÁ½{Y{½Âq
|¿Y{ËZÅaÁÁYÓZu dYÖ³]®Ë,dY
ZÀ¯½Z»ÂeYÅ|f¨ÅÖÅZ»Ì¼¿ÁÂz]©Â¬uY

ZÀËY°

Ö¸»Y§ÕZÅkYÁ{Y

dY{{ZË

|ÀÅ|]Y½ZËZÅËZ»MÄÀËÅ|À¿YÂf]Ze|¿Y~³Ö»
 |¿Â]Ä»ZÀZÀ\uZ| ]Á
Ä¯|ËÂ³Ö» º//aÖ»Ä//¼Z§ÕZ//Åfy{Y
kYÁ{YÅÂ//Ö¿Zf//¿Z¤§YÕZÅÃ{YÅYÂyZ//]
Ö¿Zf¿Z¤§YÄ»ZÀZÀÁÃ|cYÅ¾¯ZÁ|¿YÃ{¯
ÕÁÄf//Y~³Y¼£ÁºÅ¹Z¼eÄ¼Z§ |¿YÄf§³
YÕ{ZËd^v ZÅ//adËÂÅ©YÁYÁÄ»ZÀZÀ
Á¾Ì¿YÂ«Ä]|//¿YÃ{Y{¾eZÅfy{ |À¯Ö¼¿ZÅfy{
ÃZ³Ä³Äf^·Y |¿YÄf§Ë~aY½ZËZÅÅÂÁ|adËÂÅ
½Zf¿Z¤§Y{½Z//ËZÅ eY½Z//{Z»Ä]ÖÀ¨¸e
YY½ZËZÅÄr]|¿Y{d//uÁÄ¯¾ËYY |ÀËÂ³Ö»
Ö·Z»ÁÕYÂÅÄ]Ö//¯Á|Àf//¨]½ÁÌ]Ä¿Zy
 |ÅYÂz]µÂaÁ{{|//]YZÆ¿M,½Z//ËZÅÅÂ[Ây
|ÀÀ¯Ö»Z¯dË¿YeÕZÅ¾ÌZ»ÕÁ½ZËZÅÅÂ
 |ÀfÅ¨{½Zf¿Z¤§YÁ½YËY¾Ì]¹Y|»Á
,|¿Y{¾µZ//ZeYÄ¯Ä¼Z§ÕZÅa
ÖfËÂÅ,|ÀÀ¯Ö»\//¸{Z»YYÖ¿YËYd//ËÂÅZ»Y
ZÆ¿M d//YÃ|//¢Ë{ZÆ¿MYÖ³|¿ÕY|f]YYÄ¯
YÖZ¿cÔ°»Z]½Z//Ö³|¿ÕZÅµZÖ{
Á{YÌ£,|¿YÃ{¯¹¿ÄnÀaÁd{½{Â]Ä»ZÀZÀÖ]
cÔÌve{Z]M{Â¼v»{Â¯Ä¿Zy{Ä¯ZÅÄr]YZe
ÖËY|f]Y½YÁ{|¿YÄf¿YÂf¿ÄÌ¬],|¿YÃ|¿Y~³YÖËY|f]Y
ZyÄ]ºÅ| ]Á|¿YÄf§Ä|»Öe|» |ÀÀ¯¹Z¼eY
 |¿YÃ|//kYyYÖf»Z«YÁÖfËÂÅY|»¾f//Y|¿
Ä]Ö¯|»,|//¿YÃ|¿YÂy {Ä¯ºÅÖËZÅµZ//½M
Ö¼¯,Ä¼Z§µÂ«Ä]ÓZu d//YÃ|¿Ã{Y{ZÅÄr]
c§Z» [Zf¯Á[ZuÁ|À¿Y{Ö»¾fÂ¿Á½|¿YÂy
DNAËZ»M½{Y{ÕY]Öfu,|¿Á]|À¿YÂeÖ¼¿ºÅ
|ÀfÅZm½M½Z|aÕZÅÃ{YÅYÂyÄ¯¶]YÆ{
 |ËMÖ»{e½YY//ËZ»MÕZÅÄÀËÅ|ÀËÂ³Ö»Á
ÃZ´ZaÕÂeÃY¾Ì]Á|¿Á]|ÀeÖ»-|ËÂ³Ö»Ä¼Z§
Ä¼Ì]ZÅÄr] |ÀÀ¯½Z»{Á½Z//|¿Ì´]Ì¸a
½Z¿YZ°¼ÅÄ]d^¿Ì¿½Z«Â¬uÁ|¿Y|¿Ö¿Z»{
Ä¼Z§ÕZÅaÕY]ºÅÖ¸¤dÌÀ»Y dYe¾ÌËZa
Ö»ÂÆ¨»,|ÀfÅÕ³ÄfzËZ¯{½Z|a¶j»Ä¯
dY¾°¼»½MÅÄ¯¾ËY¶Ì·{Ä] dYÃ|¿¦Ë e
dÌ¿Ö «YÁÃ|Äf§³Z¯Ä]¹Z¿,cZuÔ»¶Ì·{Ä]  YÃ{Z¨fY¶Ì·{Ä]YZ»§Z¯Á|]Ä¼Ì]Â»P»

fz»ÁÃZeÂ¯Ö§ZuY|y«Â» |Å{Ö¼¿½ZÆ¿MÄ]
Õfy{Ä]ËZÅ//aYÖ//°ËÄ«ÔÕY//mZ»Y
½{Â]Ä »ZÀZÀÖ]ZyÄ]Ä¯ÕYÕ{»Z¿Á|ËÂ³Ö»
 {ÂyÖ»ºÅÄ]a
{d//YµZ//{Á|uÄ¯ÕÁZyÃÅZ
ÕZÅdÌ·ÂX»,ËÂa{Â¯½YY|f//Á{¾¼n¿Y
Ä¿Zy½Z¼ÅÄ//¯¾¼n¿Y¾ËYÄ//|»{YÖ¨¸fz»
Z]ºÌ¬f»Á{Y{Ã|ÆÄ],d//Y{Z]M{Â¼v»{Â¯
,dYÌ³{mZÆ»ÕZÅÃ{YÂ¿ZyÁ½Z¯{Â¯Â»M
Y| ] dÌ¿Ä¸u»¾ËyMDNAËZ»M|ËÂ³Ö»
ÖZm½MYÕ´Ë{¶uY»Á½Zf¿Z¤§Y|¿Á]|ËZ]¾ËY
Õ|ÀËM§,Ä»ZÀZÀ¾f§³|ÀËM§,ÁYÄf¨³Ä] |ÀÀ¯
¶uÁ|¯Ö»µÂµZ|ÀqÃZ³Ä¯dYÖ¿ÓÂ
{ZÅÄr]¾ËY|//ËÂ³Ö»ÕÁZyº¿Zy {Â//Ö¼¿
|ÀfÅÖ¿YËYÄ¿ |¿]Ö»Ä]ÖfËÂÅÖ]Âm®Ë
Ä]½YËYd·Á{Ä¿ºÅcZ»|yZv·Y Ö¿Zf¿Z¤§YÄ¿
Ä¿ZyÕÂe ½Zf¿Z¤§Yd·Á{Ä¿|Å{Ö»cZ»|yZÆ¿M
cÁZ¨f»mZÆ»ÕZÅÄr]ÄÌ¬]Z]½ZËYºÅ{Â¯
ZÅÖÔ°¼Å| ]ÁºÌfÅÖ¿YËY-|ÀËÂ³Ö» dY
½ZfÅYÖf·Á{Ä|»aYqÄ¯|ÀaÖ»ZÆ¿MY
.|ÀÅ{Ö¼¿
Á¾»Ä]Ä¿YYÁ|Ì»YÖÅZ´¿Ö§ZuY|y«Â»Ä¼Z§
YÁY {Y|¿YÖ»,Ã{¯^YËY|Ä¯¾»ÖÂ³
½ÓÂX»YYÄfYÂyZÆÀeÁ{Y|¿ÕYÄËÔ³Ö¯
ÕZÅÄÀËÅ½{¯f¼¯ÁÖ¿Â¿Z«ÕZÅ|¿Á¶ÌÆ//e
Ä¿Z¿ÕZÅÄ£|£{YÄ¼Z§ dZÅaÁÁYÕY]ZÆ¿M
½©Â¬uÕ]Y]½Z°»YY,Ã|ÌÀ¿Õ{ZËÌqÕÁ»Y
ËZÅfy{,½Y|¿§Ä]½ZdÌ ]ZeÕZY{{»Á
Õ{Z»¾Ì»{YÂ»MÁ¶Ìve½Z°»YÄ¯Ì¿
ÁÁY |¿YÄ¿Z´Ì]huZ^»¾ËYZ]{ZËµZ¼fuYÄ],|¿YÄfY|¿
½Z¿Y|¿§ÕY]Õ{Z»½ZÖ¿Y´¿ZÆÀeËZÅfy{
ÄqÅÄ£|£{¾ËYÕY]ÁZÆ¿M
 ËY½{¯fÆ]ÁdY
½Y{Z»ZÆ¿M |//¿Ì³Ö»Z¯Ä],|¿Y{½YÂ//e{Ä¯Y
Ã|À»|ËZÄ¯|ÀfÅÕÂ^ÁË~aZ¿Ö´fy
{½ZËZÅaÄ]Ö¸»dËÂÅ½{Y{{½ZÖ¿YÂeZ¿Y
 |¿{³Ö»½Z{ÂyÃ|¼³dËÂÅµZ^¿{Ä]ZÆ¿Md»Z«
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دياران

ÃZ¼|ºnÀaµZ|Õ{Ä^À°Ë

{Y{b]¶ÌveÄ] Y|»
ZÅ¶¤//Ö ]{µZ¤f//YÃZmYYqÄ¯¾ËYÃZ]{
µZ^¬fYZÅÖ¿YËY½Âq.d//YÃ|//Ã{Y{½YmZÆ»Ä]
{Y| e,|Àf§³ª¿Á½YËY{Ä¯ZÅÃZ´//¿Y{ |ÀÀ¯Ö¼¿
¾» |Àf§³¿ZÌ·©Â§Á¿Z//Ì·½ZÌ¿YËYYÕ{ZË
Z¯{¹Y~´],{Y{¿Z//Ì·©Â§Ä¯YÖ¯º¿YÂeÖ¼¿
Ä¯ºÅÕ³Z¯ÕZ//Å½Â¿Z¯Z]Öfu Ä//·Z]ÕÁM¼m
¶¤mÄ]ºÅZÆ¿M,ºÌf//Y~³½ZÌ»{YÄ·P//»¾ËY
ÕÁÌ¿Ä¯|Àf¨³´Ë{ÕZÅ¶¤Ö»Z¼e{ÕZ¯d·Z¨M
ÕÁÌ¿Á{Â//Ö¼¿ZÅZ¯¾ËY¹Zn¿YÄ]ZuÖ¿YËYZ¯
{Y|¿{ÂmÁ¶£Z»¾ËYÕY]Ö§Z¯Ö¿YËY
|ËZ]Ö¿Zf//¿Z¤§YZ^eYµZ¤f//YÄ¯ºËY{{Z¬fYZ»
ÄÀÌ»{|ËZ]½ZËZ»§Z¯ÕZÅZÌ¿ {Â//ÖÅ|¿Z»Z//
Õ³Z¯ÕZÅ½Â¿Z¯d¯Z»Z] {Â¾Ì»PeZ¯ÕÁÌ¿
¾Ì»PeÁÄi{ZuÄ¼Ì]hv] ºËYÃ{¯¾°¼»YZ¯¾ËY½YËY
ÁdYÃ|ÕZ^mY,mZÆ»½Y³Z¯ÃZ]{ºÅÖZ¼fmY
Äf~³µZ{ dYZ¯½Â¿Z« ZY]ºÅ½Z©Â¬u
µZ»YÄ¯ºË{Y{ÖmZyZ^eYÄ]Z¯Ân»YÅºÅ
 ºÌÀ¯Ö»|Ë|¼eµZZeYZÆ¿MºÅ
¬§½YmZÆ»
|¿ÂY{ÄËZ»|À¿YÂeÖ»½{¯Z¯Z]
d^¿Ö¨À»ÃZ³|Ë{Y{Z¬f¿YÄ]Õ{Zm§¶ÀaÄ »Y{Y{
d¨³ÁdyY{a½YËY{½YmZÆ»½|//Y{ÄËZ»Ä]
¶°»½YËY{Ö¿Zf¿Z¤§Y½YmZÆ»½|Y|·ÂaZ]Yq
Z]ÖÀ Ë,|¿Y|¿YµÂ¬À»Ì£µYÂ»YdÌ°·Z»ªuZÆ¿M.|ËY{
,|¿ÂÖ¼¿Y|·ÂaÕZ]µÓ{Á®¸»Á¾Ì»Á§Á|Ëy
®Ë |¿ÂY|·Âa|À¿YÂeÖ»Ä¯d//Y½{¯Z¯Z]¬§
ÁÃ{¯Z¯d°¸¼»¾ËYÕY]Ä¯Ö¯ÖÀ ËY|·ÂamZÆ»
Ä]Yq.|ÌÀ¯Ö»ÃZ´¿·ÂaÄ]¬§Yq dYÃ|Y|·Âa
µÂ¬ »|ËZ]Z»ÃZ´¿.|ÌÀ¯Ö¼¿ÃZ´¿,Ã{¯Ä¯ÕZ¯½YÌ»
 {Â]Ö¿Z¿YÁ
dz¿dËÂ·ÁYÖmZy½Y{»Z]Ö¿YËY½Z¿kYÁ{Y
|Z]|ËZ]ÖmZyZ^eYÄ]Â]»¶WZ»{
ÕZÅÃ{Y{ÁZ//»Mf§{YÖ//Z^½Y//Zu¾Ì]{
Õ´Ë{cZÂÂ»sÄ]Â//¯µYÂuYd
 ^i½Z»Z
Ö¿|»½Â¿Z«Ã{Z»Z//»dÌ ]Ze½Â¿Z«ZÆÀedyY{a
½Â¿Z«ºÅ½Â//¿Z«¾ËYÕZÀ^» {Y{ÖeZ«ZÀeÄ¯d//Y
Ã{Z»¾ËY\ËÂeY| ]µZÁ{Ä¯dYÄ¿Y§dÌ ]Ze
Z»Y,|¾Ë{ZÌÀ]cYÌÌ¤eZq{Ä//¿Y§{Ây{½YËY{
¿Ä] |¿Z»Ö«Z]ÌÌ¤e½Á|]Ád]Zi½YËYdÌ ]Ze½Â¿Z«
{|À¿YÂeÖ»Ä¯|Àf//ÅÕ{ZÆ¿{µÔmÕZ«M|ËMÖ»
¾Ì¿YÂ«ÌÌ¤eZfYÂyÕ|¿ÁÆ//©Â¬uÂÀ»\·Z«
kYÁ{Yhv]{ |¿Â½M½|tYÁÁ¥Z¨ÁdÌ ]Ze
½M½{Â]Ö¿Â¿Z«cÂ{Ö¿Zf¿Z¤§Y½Y{»Z]Ö¿YËY½Z¿
{Z½Z|¿§ÕY]ÖmZyZ^eYc{ÓÁÖÅYÂ³,kYÁ{Y
Ö´·ZZe|ÌÄ¯Ö´·ZÄ]|¿§½MÁ{ÂÖ»
dYÂy{½YËYÂ¯Y½|¿kZyÄ] {Y{d¸Æ»
ª¸ eÁYÄ]Ä¯ÕYÄ»ZÀ//ZÀÄf^·Y |Å|]Y½YËYdÌ ]Ze
ÕÂÆ¼mÌWÄ¯|Å{Ö¼¿ÁYÄ]YÃZmY¾ËY,{Ì³Ö»
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d·ZuÁÄ¸Zu½Y|¿§ÖfÌ ]ZeÖ]hv] ½ZµZ¤fY
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ÖfÌÀ»YÔ»Z¯Ä·P//»,|Á//½YËY{½Z³|ÀÅZÀa
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lË|eÄ]Ä¯|¿{Â^¿ZÌ¿{ÕZÅÂ¯ËZ{½YmZÆ»|À¿Z»
Z]½YËY½ZÆ³Z¿Ä] {¯½Z//dËË|»{Â]Á|¿Â{YÁ
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Ád·Á{Ä¿|] ºË{Y{Z¯ÃZmY½Z¿MÄ]Z¯½Â¿Z«Ã{Z»
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dÌ¿½YmZÆ»Z]½ZÌ¿YËYZf§¶¯Ä]ºÌ¼ e¶]Z«¾ËY
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,ÕÁZ//¯Á[M,Ö¿Z³Z]Ád À,ÕÁZÀ§Á
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WTOÕ¯»ÕZÌMÄ]Z»ÃYÁ{½Zf¿Z¤§Y |ÀÀ¯Ö»
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¾Ë´ËZmÔY½YËY{½YmZÆ»µZ¤fY|½YÂÀ½YÂÀ
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Ö¿YËYdÌ ]ZeÖ¿YËY{Z»®Ë|¿§
ÖfÆmY dZÅÖ¿Zf¿Z¤§YdËZÀm
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Ã|Ë|a¾ËY,{Â//¯}ZfuYÄ¯
½Âr¼Å½YËY{½YmZÆ»ÖZ¼fmY
ÖËZÅÖfz//Z]dÌ ]ZeÕZ//Y
,ÖËY~£,ÕYÄ//¼Ì],Ö°¿Z]cZ»|y
¾ËY½YZ¯|¿Yd{×YLZ¿Y dÌ¿Ì³Y§ÁdYÄmYÂ»
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|ÀÀ¯¶§Á¶uY½MÂÂ»
¹mw¿ºÅZ]cZÌ§¾ËYÄ ¼ÅZ] |À¯Ö»{ZËY¹m
.|Õ|À]Äf{½YmZÆ»ÕY]¶£Z»Yq
¹mw¿]Y] {Á|u½ZdÌ ¼mÄ]d^¿ZÅÖ¿YËY
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dY½ZdÌ ¼mÄ]d^¿ZÅ½Z¤§Y
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Ä¬]ZÄÅ{|ÀqÄ¯Ö//¯ {Â]½YËY{ÖmZyZ^eY
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ÁÕZÅÄ Å{Ä]Â]»½YËY{Ö¿Zf¿Z¤§YZ^eYµZ¤fY
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µZY½YËY{Ö¿Zf¿Z¤§YZ^eYµZ¤fY dÌ¿
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Öf·Á{ÕZÅÃZ´f{ÁZ¯ÕÁÌ¿ÄÅ{{ |//Á
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 |Y³]Z¼Ì//ÁY|ÕZÅËZ¼Å¯»{
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ºÅ½ZÆm½YmZÆ»d//Ì ¼mY|{®ËÁ|ÀÀ¯Ö»
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Ö·ZÄÂ»ÖÂ»M½ÁZ »,Õ{Zm§Ö¸ »Ô£Á¹Â¸
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 Ë{Á|uÁ{Â]Äf§Ë~aYÖ¿Zf¿Z¤§Y
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Ö¿YËYZ»Y,|¿YÃ|»MZÌ¿{Ä]½YËY{½YmZÆ»¹Á{¶¿
YZÆ¿MÄ¯dY¾ËYÌ´¿Yº£Äf°¿ |¿ÂÖ¼¿[Âv»
 |¿ÂÖ¼¿[Âv»½Z¤§YºÅÕ{Y|mYÄ »ZmÕÂ
[Â//v»Ö¿YËY½Z//{Z»Á|aZyÄ]½YËY{
½YËY{Ä¯¾ËYZyÄ]½Zf//¿Z¤§Y{Á|¿ÂÖ¼¿
,|¿YÃ|dy4 Y½YËY¾À//Á[Y{MZ]Á|¿YÃ|»MZÌ¿{Ä]
YÕ´Ë{Â¿¾ËY |¿ÂÖ¼¿[Âv»Ö¿Zf¿Z¤§Y
Ö°Ë{Y½MÃÁÌ§Ä¯dYÖfËÂÅÖ´¿Z³Á{Z§
|À¯Ö»½ZÌ]ËZÅ±Â·ZË{Y
ÖËÂ³ |Ì°»Y^· {¯ÃZ´¿Y//a |Ìyq
d¨³ÃyÓZ] |//Z]§u½{¯Ã»Ã»µZu{
½{³Ö»]½YËYYÄ¯ÖËZÅ½Z¤§YÄ]Zm½ÁYÖ¿Á{Ö»
.ÖqÖÀ ËÖ¿Á{Ö»YÁ¾//³Ö».¾³Ö»Öq
ÁZ»Z¿ÁY ÃÌ¬ve,Äv§Âm®Ë Â·ÂqÂ¯WYÖÀ Ë

Ö´·Z// ½Z¼ÅY {//¯Ö»{Y//¿Z¤§Y
Z]dYÂyÖ¼¿Z»Y dY{dÁ{YkYÁ{Y |¿|»MÖ»
kYÁ{YÖ¿YËY®ËZ]dYÂyÖ» |À¯kYÁ{Y¾ÁºÅ
Á |À¯
{YÁÃZe½YmZÆ»Ä]½YmZÆ»¹Á{¶¿ÃZ´¿
¶¿YÖ¸Ìy¶j» |¿Y{Ö»Ö¿YËYY{ÂyÃÁÌ§
{Y½Zf//¿Z¤§Y Ã|»MZÌ¿{Ä]½YËY{½YmZÆ»¹Á{
½YËYÕY]ËZÅÃZy Ã|Ë|¿ºqÄ]¼µÂ
½YËY{¿YË^« |¿Y½YËY{¿Zf//Á{ dY
Ä¯ÖËZÅ½Z¤§YÄ]d^¿Ä¯dYÖ¿YËY|«½MÁY dY
Ö¨À»Õ|Ë{c|]|¿ÂÖ»Ö¿YËY{YÁ©ZqZ«ÃYY
¾ËY´¿ZÌ]Ö¯Ö¿Z¤§Y¶¤{Â»{eÔ¼m {Y{
dYÃZ³|Ë{
ÕÂe.ZÅÖ5¯Ö
 ¿Z¤§YÃ|ÖeZne®Ë ÃÁÌ§
|ÌÖ^ ¨¿Ã{ZÆqÃ{ÌZe½ËÖ»¾ÌZ»Å
 ÄÌ¨Ìj¯Z¯ {ZËÖ»Z//ÅÃ|À¿YÌ³µÂa|ZÆq
 ¾Ö»n¿ÂeÄ¼Å ÄÌ¨Ìj¯Z¯d¨³Ö»¹{Y]
¾fY{Öf«Ád¨³Ö»¹{Y] ZÅÖ¿Z¤§YºÅZÅÖ¿YËYºÅ
ÁÃ{Ö»|´·Z]½ÂÃ|À¿Y ½|//Ö»¾ÌZ»YÂ
|´· ¾°]Â°§ ¾ÌZ»ÂeÄ]½ÂZmZeZÅ½Z¤§Y
Ö¿Â³Z´¿Y Ä]½ÂZm¾ÌZ»ÕÂeZeZÅ¹{MÄ]Ö¿]
 {ZËÖ»¹|]ZÅ½Z¤§YY º//³Ö»ÄÀËYZyÄ] ÖÀ¯a
 ¾À¯Ö»Ì¬veÂ¿Â{Ây ¾§|ÅÖ] ¾fÌ·ÂX»Ö]
Ä¯Ö´À//³Y¾¿Â¼]\y ½{Ö»Öf·}ÅÄ]¾e
 Ä¯ÄÀËYYÃfÆ]ÃÌ¼]¹{M ½{»«Â§ ½Ì»Ö¼¿
 Âm¾ËY
{Ây|«½M{YÁÃZe½YmZÆ»¶]Z¬»{ÃÁÌ§
|À¯¹Â°v»YZÆ¿M{ÂÖ»ZuÄ¯|¿Y{Ö»Ö¿YËYY
.Ö¿Zf¿Z¤§YZËÖ¿YËY
d//YÖ¿YËYÄ¯¾ËY]ÃÁÌ§YY¹Z¼e{ÂmÁZ]
¦¸fz»ÕZÅ±Â·ZË{{[Zf¯ÕZmÕZm{Y¾ËYÁ
½Á{{,{Y|¿Ö¿YËYdÌ ]Ze½ÂqÖ·Á,|¿Ö»{ZË§
ÁYÄ¯Ö¸ËÓ{¹Z¼e d//Y|Ë|ÖfËÂÅ½Yv]Zq{
Ö¸ËÓ{ |¿YÖ¿Ô¬,{ÁMÖ»{Ây½{Â]Ö¿YËYÕY]
½{¯ZeZÆqZeÁ{Á{Á½{¯°§«Â»Ä¯|ÀfÅ
¾fY|¿ÁÄ »ZmÁ½Y´Ë{ÃZ´¿Z»Y |À¯Ö»¿Z«Y¾Å}
ÁY dYÃ{¯}Â¨¿{ÂmÁ©Z¼Y{Ö¿YËYdÌ ]Ze
 |¿Y{Ö¼¿Ö¿YËYYÁYÖ¯Z»Y,|¿Y{Ö»Ö¿YËYY{Ây

¹{MÄ].|Z]Ã{°¿\¾Ì»½M{YÁ®ËZ»Y
{Ö°Ë{¿ËÂyÁ¹Â«pÌÅZ»Y,Ö¿Zf¿Z¤§Y|ÀËÂ´]
.|Z]ÄfY|¿Zm½M
Zm½
 MYÁÄÌ»ÁYÄ]Á{ÂyZ]µZZaZÅÂ¼a
Á|¿|//ÄÌ¯e{YÁÖ«ZqZ«Á|Àf§ÄÌ¯e»Ze
½Z{ÂyÁ|¿{¯ÖYÄÌ¯eÂ//¯¶¯Ë
Ö³|ÀÅZÀaÕZZ¬eÁ|¿|¿Z//½Z¿ÂËÄ]ªËZ«Z]Y
Äf¿YÂeÓZu,{Â]Äf§e¶^«Ä¯½ZÖ°Ë |¿{¯
dÌ ]Ze´Ë{µZ// Á{Ì´]YËeYd»Z«Y
|¿YÂeÖ»d«Á½MÁ{ÁMÖ»d//{Ä]ºÅYËeY
| ]Á{Á]½Zf//¿Z¤§YÄ]ÖfuÁ{{³]½Y//ËYÄ]
ÖËeYY{ÂyÁYÖ·Á,{{³]ËeYÄ]ÃZ]Á{
 d³Ö¼¿]ºÅ½YËYÄ]Öfu´Ë{Ád¿Y{Ö»
{Z» {Â]Äf§¿ZÆ¿MZ]ZÀÌ// {Â]¹Á{Äf{YÁY
fÂ¿ {ÂY|mZÆ¿MYÁYÄ¯d//Y|¿dÁ{
½YmZÆ»YÖ¸Ìy¶j»¹Â¸ »Zn¯Y |Ö»¹Â¸ »Z¿
Y.{Â¿©£Ä¿YfË|»ÕZË{{´Ë{Ö¿Â¿Z«Ì£
½ZfÁ{.|ÀÀ¯d¬§YÂ»YÖ³|ÀÅZÀaZ]¹Â¸ »Zn¯
Ö¸ÌyYZaÁYÖËÂmÃZÀaÕZÅ`¼¯Á½ZËZÀMÁ
|¿{¯Ö»¦Ë e|]
Y {Â]Ã|//|¸]ÁÃ{//¯ZÅZ¯Ö¸ÌyZÀÌ//

Á½Z^·Z{ÂmÁZ]ºÅ|¬»ÖfuÄ¯Õ¨ {Â]
dY{¹Â¸ »Z¿ÖfÂ¿Y{
½|¿Z»¾//Ì¼ÅZyÄ]ËZÅÂ¼//aÔY
Ä]Ö¿Â¿Z«Ì£ÁÃ{Z//mÄ//]|¿{Ä¯{Â//]½YËY{
cZ¯Ä¿ÓZ//|Ë|¼e¾Ì¼ÅZyÄ] |Àf§ZaÁY
®ËÕY] f//{ÁËÕZÅdË{Á|v»ÁËZ»M
ÃZmYÁ|Àf§Ö»Z^eYÃY{YÄ]|ËZ]µZ¼//Ze¨
Á{ÂyÁ|¿{Â]|¸]Ö³|À¿Y½Z//Ä¼Å |Àf§³Ö»
{Â]µZºÅZÀÌ |ÀfY|¿Ä»ZÀÌÅYÂ³Z»Y,|ÀfY{
Z]®ËÖfu,{¯Ö»Ö³|À¿YÄ»ZÀÌÅYÂ³½Á|]Ä¯
Ä»ZÀÌÅYÂ³½Á|]ZyÄ//]Ä¯{Â]Ã|»ZÌ¿ÌaºÅ
Z¯,\yÖ·Á,|f¨Ì]//{{Ä]½{¯Ö³|À¿Y
 {Â]Ö¿Â¿Z«Ì£
Ö¿YËY|Àf¿YÂeÖ¼¿Ä¯¾ËYZyÄ]ZÅÂ¼//a
Z] |Àf§ZaÁYÄ]Ö¿Â¿Z«Ì£ÁÃ{ZmÄ]|¿{,|À//Z]
Ã|//±]½YËY{ÁÃ|»MZÌ¿{Ä]½YËY{Ä¯¾ËY
pÌÅºÅZ],|¿{Â]Ã{¯kYÁ{Y½YËY{ÖfuÁ|¿{Â]
½Z{Z»Á|a½Âq,|ÀfY|¿½|Ö¿YËYÄ]Õ|Ì»Y
 |ÀZ]|Àf¿YÂeÖ¼¿ºÅÖ¿Zf¿Z¤§Y {Â]Ö¿Zf¿Z¤§Y
Z]®Ë¶«Y|u|¿YÂf¿Z»Y,Ö¿Zf¿Z¤§Y|ÀËÂ´]¹{MÄ]
,Ö¿Zf¿Z¤§Y|ÀËÂ´]¹{MÄ].|ÀÌ^]Y¾Ì»½M{Á]

½Z³|ÀÅZÀaÂ¿YÂyÄ]½YmZÆ»µÁY¶//¿
Á|¿YÃ{¯Ä]neYdz//ÖËY// |¿^¶ÅY
ZÆ¿MË~aÄ ¿Zf//M |¿Ë~aÖ»fÆ]YZÅd¼ËÔ»Z¿
|À¿Y{Ö¼¿|Ë|mÂ¯¶ÅYY½Z{Ây dYeÓZ]
¶¿Z»Y |ÀfÌ¿¶ËZ«½Z{ÂyÕY]Ö¿Y|ÀqªuÁ
Áº¸|À¿YÂeÖ¼¿,|ÀÀÌ]Ö¼¿Z¯¾ËYÕY]Ö¸Ì·{¹Á{
¾Ì¼Å|·Âf»,|¿Ë~b]ÖfuYÄ]YÖf·Y|Ö]Áºf
|ÅZÁ|ÀfÅ¾Ì»¾Ì¼ÅÃ|±]Á¾Ì»
½Z{Z»Á|a¾Ì»¾ËY{Ö³|¿ÕY]Ä¯|¿YÃ{Â]
dyY{a½Y´Ë{]Y]|ÀqÃZ³Á]Y]Á{ÖËZÅÄÀËÅ
Á¾Ì»¾ËY¶ÅYYZÆ¿MÖ//¯ \yZ»Y |¿YÃ{¯
ÕZÅ½Yv]YÖ°Ë¾ËYÁ|¿Y{Ö¼¿©Â¬uÁªu\uZ
dYÖfËÂÅ
Ã|ÀËÂ¿YÖfËÂÅ½Yv]Äf^·YÁÖ¸¿cÁZ¨e¾ËY
Ã{¯¦ÌÂeÁcZ//v¨{Ö]ÂyÄ]½Z»
dY
 {¯Ö»ÅZ´¿d¯uÖ]ÁÂ//^Z»Y{Z»
{Â]Ã{¯c{Z|ËZ//ZË{Â]Ã{¯c{ZÌqÄ¼ÅÄ]
ÕZÅ®¸f»ÁZÅÖyÂ//Y |À¯µÂ^«YÌqÄ¼ÅÄ¯
Ä]Y½Z//ÀmÄ¯ÖËZÅY{ÃZ¤»Y,ZÅÄËZ//¼Å
Ä¯ÖËZÅ¿YMÃ|À¿YZË|ÀfyÁ§Ö»e½Y³ZÅÖ¿Z¤§Y
½ZfZ¼Ì]ÕZÅZfaY |Àf§³Ö»ÕfÌ]ÄËY¯
Ä]Y½Z¤§YÕZÅË»ÕZÅÁY{|»MÖ»½Z//ÁÄ¯
ZÅÁY{Ze|¿{¯Ö»Y|Y½ZÅY¼ÅÁ|¿^]½Zfze
Ö¿Z^ {Â]Ã{°¿cÂ°ÃÁÌ§ |¿Ì´]½Z{ÂyY
¾ËY{ºÅÁY.{Â]ÄqZÅÖ¿YËYÄÌ¬]Z]ÁY©§ |Ö»
Z]®ËÕY]Öfuc|»¹Z¼eÁ{Â]Ã|»MZÌ¿{Ä]Â¯
ÕÂeÄ¯ÖËZÅ½Z]ºy {Â]Ã{°¿eYÂ¯¾ËY
.ÃZmYº¿Zy ÀÅ}ÕÂedzË,{Â]Ã|ÌÀÄ|»
¾ËY Ã{Ö»Â]½Â¿ÂmZÀËY ºÌÀÌÖ¼¿ZÀËYZÀ¯Z»
 {Â]Ã{°¿c{Zd«ÁpÌÅZ»Y{Â]Ã|ÌÀYZÅ¥u
Á®Ë | ] dY{Y{Ây{Â·M{{Ö³ZeZ]Å
dÌ¯d¨´¿Ö¯Ä]´Ë{ ÕÁÄq{Â^¿{ZË
ÖÅZ³ÁÕ|Æ»ÖÅZ³Y{Ây d//Zn¯¶ÅYÁ
 {¯Ö»Ö§ »´Ë{ÕZ//m®ËÖÅZ³ÁÕ|ÀmÌ]
{ZË {Â]ZÅÖ¿YËYÄÌ^//ºÅYÄ§ZÌ« dY|¿ÄnÆ·
½Âq {Â^¿ÖfzZ¯ |À¯½Z¼f¯YfËÂÅd§³
ÕZÅZ´fYÂy d¿Y{Ö»Ö¿YËYY{Ây·{Äe

{Y{ÖËZËQ

Öf«Á,{Ì´]{{eÃZmYÁ{Á]f¿Â°¶v»Z^eY
ÃY{YÄ]Y{{eÃZmY|ËZ],|Ì//|¬»Ä]ºÅ
³Y |Å|]^yY¿|ÌÁ{^]|¬»ÆZ^eY
½Zf¿Z¤§YÄ]Á|¿{¯Ö¼¿Ì´f{½YËY{ºÅ
ÕZZ¬e½Zf//¿Z¤§Y{|//ËZ]d«Á½M,d//§Ö»
Ö¿Zf¿Z¤§YÄ¯{¯Ö»d]ZiÁÖ¿Zf¿Z¤§YY|»
pÌÅ½Zf¿Z¤§YÂ¯{ÁYÕY]Ä¯Ö·Zu{,dY
ZÌ¿{Ä]½Zf¿Z¤§Y{ÁY {Y|¿{ÂmÁÕ|ÀÁ|»
{ {Â^¿½Zf¿Z¤§Y{ºÅÁ®ËÖfu,{Â]Ã|»ZÌ¿
¾ËY{ZÀÌ|Å|]½Z¿Ä¯Ö¯|»pÌÅ½Zf¿Z¤§Y
½Zf¿Z¤§Yd§Ö»³Y d//Ì¿,{Y{{ÂmÁº·Z
d]ZiÄ¯¾ËYÕY],{]Ö»ºÅY{Z//»Á|a|ËZ]
YºÅ{Z»Á|aÃZe d//YÖ¿Zf//¿Z¤§Y|À¯
,½Zf//¿Z¤§Y{ºÅZÆ¿M |¿{Â]½Y//ËY{Ö¯{Â¯
ºÅZÅ¶Ì»Z§¹Z¼e |¿|Ö¼¿[Âv»Ö¿Zf¿Z¤§Y
½|Ö¿Zf¿Z¤§YÕY]d§Ö»³Y |¿{Â]½YËY{
|ËZ´Ë{½MY| ]Ád//Y{½ZfY{ZÅYÅºÅ
,|a |Ö»¾°¼»Ì£½YËYÄ]Àf³]Öfu
¾f//³]Á|¿{Â]½YËY{Ä¼ÅYÃ{YÂ¿ZyÁ{Z»
d¿YÂeÖ¼¿´Ë{YË,|Ö»¾°¼»Ì£½YËYÄ]
d³Z]Ö] Õ¨ |¿{¯Ö¼¿µÂ^« {Â]Ã|ÀÅZÀa
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{ÂÖ»Ö¿YËY²ÀÅ§{YÁÂqÄ¯¾ËY¹Zn¿YÁ
ÕYÄrË{Z´¿Y d//Y{d//Á{YZÅÁ¾ËY 
Z]Ö´//Ì¼ÅÖ³»ÁYÌ£ÕÌqÄ]Ä¯|¿{Â]
ÂmÆ |¿|Ö»Õ´Ë{ÂmZÅ¹{M |¿|//Ö»
ZÅÄËZ¼Å |Ö»ÄfY{]ZÅÄ¸Z§ |Ö»Õ´Ë{
ZÅÃÆqÁeZ]ZÅÄ¿ZyÕZÅ{ |¿|//Ö»e®Ë{¿
{¯Â^n»Y{Z//»{Â]Ä¯Ä·Z// e½Z]Æ»
ÕZÅ½ÖZ«Zm½M |¿Á]½Z//ÄqÂ¯ÄÌ°eÄ]
¾Ìu¹Z»YÕY]ÄË³º Z]¾Ì·ÁYÕY]ÄËZ//¼Å
,ZÅd]£,Z//ÅdÌ»Â¸»¹Z¼eZyÄ] |Ì//qY
ZË{ÂyYÄ°¿MÖ],{¯ÄË³ZÅÖf·Y|Ö]ÁZÅº¸
|¿|»M½ÁÌ]Ä¯ÄÌ°eY |°]d·ZnyÕ´Ë{¯
Ä¼Å½MZ]Ö¿ÂyºÅ ZuY {¯Ö»Ö°^ ZuY
ÄË³Á|¿{Â]Äf§³²ÀeY½ZÖ°»{ZqÄ¯½
YÖ´^Ë£ Z//uYZ]¾Ì·ÁYÕY]Zm½M |¿{¯Ö»
 {Â]Ã|//¼mYÖËm |Ë|¿ºÅYÖËZÆÀe,|Ë|¿
Á
½ZÌ¿YËYZ]¹v»ÃZ»ºY»{d¯//ªËYÁY
½{Â]½ÂyºÅ ZuY,|À¯Ö»ÖÀÁºÅ ZuY
Ä]Â¯¾ËY{ dÌ¿Ä^Ë£ÁY |Å{Ö»d{ÁYÄ]
ÁÄÂ£Â¯¾ËYºY»¾ËeÖfÀ{ÁÃ|»MZÌ¿{
¹Á{¶¿|ËÂ³Ö»Ä¯d//ÅÕYÄË¿ {Â//Ö»
¾Ì¼Å|ËZY¸Ì·{ d¿Y{mZÆ»|ËZ^¿Y½YmZÆ»
ÃÁÌ§{Z»Á|a |À¯½ZÌ]Ö]ÂyÄ][Zf¯YÄv¨Á{
Ìv»{ÃÁÌ§Z»Y ÖZ§Ì£Ö¿Z]YÁ|¿{Â]ÖÀ
|a¾Ë{Ä]Ä¯{ÂÖ»dyY½M²ÀÅ§Z]½ZÀq½YËY
|¿Z»Ö¼¿Ö«Z]{Z»Á
.Ä ÌZËÖfÅÖÀZ¼|Ìaa
{Z»Ä¯ÕÂm,{ÁM¾//ÌËZaYËY|ÃÁÌ§
 ¾fÅÖÀ¹{Z»Á¹Z]Z]Äf^·Y Ä Ìd¨³ {ÂÀ¿
¹|Ä Ì¾»
|ÀfÅÖÀZÅÖ¿Z¤§YÄ¼Å¹{¯Ö»°§
 ¾fÅÄ ÌZÅÃYÅÁZÅ®]YÁZÅ®ÌmZe,fÌ]
½Â¿Z]Z»Y¾fÅZÅÖ¿YËY¶°Äq³ZÅ½Âfa
e®Ë{¿ZÅÖ¿Zf//¯ZaÄ]Á½Â//{Ây ÃY{©§
Á ½{Â]ÖÀZyÄ] ¾¿Á{Ö»
ZÅÖ»Á{¶//¿½YmZÆ»¹Á{ÁµÁY¶//¿cÁZ¨e
|ÀfÌ¿cÂ°¶ÅYÁ|ÀZ]Ö¿YËY|¿Y{dÁ{

Ä]ºÅÁ®//Ë¼¹Z//¼e{Ä¯¾ËYZ//]Öfu
Ö¿wÌ¸aÄ¯ºÅZ]®Ë {Â]Äf§¿½Zf//¿Z¤§Y
 ¹YÖ¿Zf¿Z¤§Y¾»d¨³Öf·ZnypÌÅÖ] ÁY,{Â]Ã{¯
ºÅÕYÄ§uÁÖÀ§ÕZ//Å Ô¯ÕÂe {//°¿½ZÆÀa
dYÃ{°¿ÖÅZÀ³ dYÖ¿Zf¿Z¤§YÄ¯{°¿½ZÆÀa
|À¯Z°¿Y|ÅYÂz]Ä¯
¾Ì¼ÅÄ]Z¯ {Á]½Zf¿Z¤§YÄ]ÁYÄ¯|Ö¼¿Ö·Á
d¿YÂeÖ¼¿ dY{ËZ»McZ¯ÁY {Â^¿ZÅÖfuY
cZ¯,d§Ö»½Zf¿Z¤§YÄ]³Y {Á]½Zf¿Z¤§YÄ]
ËZ»McZ¯Ä¯Ö¿Z//¯ |Ö»¶Z]ËZ»M
ÕÁÄ¯Ö¸v»½Z¼Å{|ËZ] |¿Y|¿¨ªu,|¿Y{
ÕY] |ÀZ]ÄfY{d¿Â°//,Ã|k{½ZcZ¯
|¿Ì´]ÃZmY|ËZ]½{¯¨
ÃY{YÄ]|ËZ]½Zf¿Z¤§Y»Ze¨ÕY]ºÅZÀÌ
ZeºÅZÆ¿M d§³Ö»¨//ÃZmYÁd§Ö»Z^eY
,{Á]½Zf//¿Z¤§YÄ]|ÅYÂyÖ»ÁYÄ¯|¿|Ì¼Æ§Ö»
Ã|ÀÅZÀaº°u´Ë{½Âq,|¿{¯Ö»¶Z]YeZ¯
,d§Ö¼¿Z^eYÃY{YÄ]ºÅ³Y dY|¿½YËYÕY]Y
|Ö»Ö¿Â¿Z«Ì£½YËY{½Zf¿Z¤§Y»Ze¨
ÕmZÆ» |ÀÀ¯Ì´f{YÁYÃYÁdY{½Z°»YÁ
ÃY{YÄ]|ËZ]¨ÅÕY],{Y{ËZ»McZ¯Ä¯

{Ö¿Zf//¿Z¤§Y½YmZÆ»|\¸d¬Ì¬u½Z¼Ìa
½YËY¾Ì»//Ä]kÂ»|ÀqÖÄf~³µZ//
{ZÅÖ¿Zf//¿Z¤§YÂuµÁYkÂ» |¿|//Ã|ÀÅZÀa
ÁÕÁÂ//¹ÂnÅYaÁÕZÅµZ//
Z]Ä¯{Â]¶]Z¯{d//Ì¿Â¼¯Öf·Á{½|»MZ¯ÕÁ
¹Á{kÂ» |¿|ÁÄ]Á½YËY¹{»Ád·Á{µZ^¬f//Y
Z£MÁÕÁÂÕZÅÁÌ¿kÁyÁµZÖ·YÂuY
Ä]Z]¹ÂkÂ»Ád//ÂÌaÂ«ÁÄ]Ö¸yY{ÕZÅ²Àm
Ö·YÂuY½Zf¿Z¤§Y¾Ì»{½Z^·Z½|Ìc|«
ZÅ½Z¤§YÖ³|ÀÅZÀakÂ»¾ËyM |Z£MµZ
w½Zf¿Z¤§YÄ]Z°Ë»MÄ ¸¼uÁµZ{½YËYÄ]
Z»Á{~³Ö»½YËY{ZÅ½Z¤§YÂuYÄÅ{|Àq {Y{
½YmZÆ»¹ZÆqÁ¹Â,¹Á{ÕZÅ¶¿Âu|ÅZ
½Z¤§Y½YmZÆ»¹Á{¶//¿ ºÌf//Å½YËY{½Z¤§Y
½Z¤§YÕ{Z»Á|aYÄ¯|ÀfÅÄ·ZZeÖ¿Z¿YÂm
 |¿YÃ|»MZÌ¿{Ä]½YËYZy{½Z¤§Y|aÁÖ¿YËY{Z»ZË
,|¿YÃ|±]Â¯¾Ì¼Å{ZÅÖ¿YËYËZ¶j»ZÆ¿M
½Z¼ÅdveÁ|¿YÃ|¿YÂy { Y|»{½ZÕZÌ]
½ZÌ¿YËYËZÄ¯|¿YÄf§³Y«ÖËZÅÂ»MÁºÌ·Z e
dyY{aZ]½ZÕZÅÖ ]¾ÌÀr¼Å,|¿YÄf§³Y«
Á|¿YÃ|ÃZ´¿Y{{YÁ½ZÌ¿YËYYfÌ]ÖËZÅÄÀËÅ
½Z¼½ZÌ·ZµÂ{ZÆ¿M |¿Y{Ö·ZcÔÌve
mÄ]Á|¿YÃ{°¿¨ºÅ½Z//Õ|aÂ¯Ä]Öfu
Z]Z»Y |¿YÄfË¿YÕ´Ë{¾Ì»pÌÅZy,½YËY
|¿Y{Ö¿YËY½Z¿YÂmËZZ]ºÌÖeÁZ¨e,ZÆÀËYÄ ¼Å
Z»Y,|¿YÃ|±]Á|¿YÃ|»MZÌ¿{Ä]½YËYZy{ZÆ¿M
 |ÀfÌ¿Ö¿YËY
½Z¿YÂmYÕZÌ]½YËY{dÌ ]Ze¾Ì¿YÂ«¶Ì·{Ä]
Ä¿Â³pÌÅÖ´·Z//Ze½YËY{mZÆ»¹Á{¶//¿
{½Z¿MdÌ ]ZeºÅÖ´·ZY| ] |¿Y|¿ÖfÌ ]Ze
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½ZÅ}YÕY//],Ä¿ZÌ»ÁZy{Zz//»ÁÁ»Y
¾f§³ÕY] |Ì¿YÂeÖ¼¿|//Ëz]Ä¿Zy|ÌÅYÂz]
ÖZÌ|¿ÁÖZfËZÆ¿ {Â//tËeÖ»Â¼
ÕY] |ËY{¶°//»ÃÌ£Á¾ÌZ»|Ëy,¹YÁ
,d^j»,Ä¿YYÁ|Ì»Y,µ|//f »,µÂ¬ »Ö¿Â¿Z«Á
kÁy {Y{{ÂmÁ¶°»Â¯YkÁyÁ{ÁÁ
}ZzeY¹ÓcZuÔY,Ä¿ZZnÁÄ¿Y|À¼eÁZz
³Y |Z]¼ÅZËd¯ÃZmYZ]|ËZ]Â¯Y
 {ÂÖ»Ã|¿ZYmYÄ¸u»Ä]ÁÃ|Ë{³
d¯|ËZ],|Z]Z¯Ä¿YÁa{ZÀf//YÄ]d»Z«Y
ZÅ½Z¤§Y¾Ì¼ÅY//mZÆ»YZ»ÂeÖ·Á
|ËZ],|Z]dÌmÁ{ZÀfYÄ]³YÁ|Å|]ÃZmY
dYiZf»
{Ä¯dY\·ZmºÅ¾ËY |Å|]ÃZmY//¼Å
{Ây |ÌÀ¯ÃZ´//¿½ZÀ^·Ä]Z¼//Ö·ÁÄ¸]
ÕY]{Ì´]ÃZmY{Ây¼ÅY|ËZ]{»½YËY
½ÂÌ¸Ì»Á{Z//»Y{Y{d//Ì ¼m¨¿½Â//Ì¸Ì»
¾°¼» dYZ§{ÂyZÆÀËYÂ¯YkÁy
ºÀ¯Ö»°§¾»¶¯ÂÄ] {Y{ÕÂmZÆ»
Ä]Z§|ÅYÂz]ZË|Å|¿ÃZmYd¯//d//Y
ÃZ´¿Y//iZf»½YmZÆ»µZ//^«{ZÅd//ZÌ
³YÖÀ¯Ö»aÄ//¯Ö»§{| ] {ÁZÌ]¶¼
¸Y½YËYdÌ ]Ze¾Ì¿YÂ« d//YÖ¿ZyZ
Ân»ÂeÄ],dYd mY»kÁyÄ¯Ö//ËÂÀ¿
\·Z£ÃZ³|Ë{¾»¿Ä] dY½Z»½Z¼ÅµZ»
{ÁÁÕY]|ËZ]d«Â¿MÁ|ÀÅ{Ö»ÖËZÆ¿kÁy
Ö»Ô//YÕZÅY¥Ôy][Ô//¬¿YY| ]
|À¿Y{Ö»Ä¯¾ËYZ//]ÖÀ Ë ÕÌ´]Y//ËÁÃZ]Á{
½Z»{ÂyÁºË|À^]YZ//Å{Ä¼ÅÄ¯¾ËY d//Y
ÖÅYÂyÖ»Ád//ZnÀËYcYÖ³|¿Ä¼ÅÂeÄ¯

ÄÔy-dYÄf§Ä¿Z//¿ZÆ¿MÕÂ//Ä]¹ZÆeY
ºÌfY{Õ|Ë|//d§//a|¿Á®ËÄ¯¾ËY
Ã{Ây//ºÅZaÁY¹{»{Ây Ä]Y¾ËY{
ÖfËÁed¯u|ÀqÂyÄ]Á|¿YÃ|//
ÅÄ] dYÃ|¿ZeY¹{»Ä¯Ã|¹Zn¿YºÅ
ÕY]Ö]Â¸»ËY|ËZÄ¯¾ËYÂÀ»µZu
 |Z]ÄfY|¿{ÂmÁZm½M{Z»Ö³|¿
Â¯{Ö³|¿ÁÕ{Zf«YZv·Y
.½YËYZË{Â]fÆ]½Ze{Ây

ËY//,ºÌÀ¯ÃZ´¿|Ëyc|«Zv·Y³Y
{Ö³|¿d//Ì¨Ì¯Äf^·Y-{Â//]fÆ]Z//aÁY{
Ö^ZÀ»Zf^¿|»M{³Y-d//Ì¿|]ºÅ½YËY
µZÄ]d^¿½ÓY|ÀqÅ |Ì//Z]ÄfY{
 Ã|{ZËÖ³{Â·M½ÓY d//YÃ{¯d§YÌa
ÕmZÆ»ÕY]Zm¾ËYÖ·Á Ã|{ZËºÅÖ¿Y³
½Z¼¸//»¾»½Âq{Y{Ö¿YÁdÌÀ»Y¾»¶j»
Â¾ËY½Y´Ë{ÕY]|ËZ//-ºf//ÅÄ ÌÁ
{Y|¿dÌ¼ÅY½ZËY]\Å~»Ä¯Õ{Y§Y |Z^¿
Ä·P//»®ËÖ·Á|ÀÅ{Ö»tÌmeYZm½M\y
Ö^Å~»Ì£{Y//§YÖfuÄ¯d//ÅºÅ´Ë{
¶WZ//»½MÁ|À¯Ö»½Y//´¿Zm½M{ºÅY
{ÂmÁZm½MÄ¯Ö¿ZËm dYÖfÌ]eÁÖ«ÔyY
-d//YµÂ¬ »Ì£ÁÖ Ì^Ì£Ö//¸Ìy{Y{
ÕZÅÖ¿Y´¿½Y|¿§ÖfÌ]ehv]{ÂyÄ]
 ÖÀm¶WZ//»{Ä¸¼mY,{Y{{ÂmÁÕ{ZË
Ö ]{Ä¯ºÀÌ]Ö»ÌyYµZ//|Àq{¾»
,ZÌ·ZfËY,Ä¿Y§,Ì¸´¿Y,½Z¼·M¶j»ZÅÂ//¯
Äf¨Å®ËZe½Z»ÃZ»Y¶^«Ä//f¨Å®ËY Á
Ã{f//³cÂÄ]ZÅ{Â^¸Ì]¹Z¼e½MY| ]
|ÀÀ¯Ö»YÄ¿Z¿//Ë Z^·¢Ì¸^e²ÀÅZ¼ÅÁ
{Ä¯ºËÂ´]|ËZ]µÔud//Â³Ây{ZË
YµÔudÂ³ÕZÅÄ¿ZyZ¯YÕZÌ]¹Â¯
|»M¶¼Ä]¦Z¯| ]Á|¿YÃ|ËyZÅÖ¸ÌËYY
ÕZÅdÂ³¾ËY{ºÅÂydÂ³ÖfuÄ¯
d//{¾ËYY-d//Y{{ÂmÁµÔusÔYÄ]
 dY{ZË¶WZ»
{Á|ÌfÅÖYËY//¾ËYY¶¯{
.|Ì¿Z»Ö»½YËY

ÃÁa®ËºÅ½ÓY ºf//ÅÖY¶¯{-Ä¸]
Ô §-ºËY{YmYd{{ZÅÄr]ÕY]ÖÂ»M
 ¹Y|¿d³]|«
Äq|Ë{Â]½Y//ËYÄ//¯Öe|»¾//ËY{
\·ZmZ¼//ÕY]ZÅÖ¿YËYYÖeZÌÂy
.Ã{Â]ÄmÂe

Ö¿Z//¿YÁ¥Â,¦Ì·Ö¸Ìy½YËY¹{»
¶¯{¾»Ö³|À¿Y¹Z´ÀÅ{Ä¿Äf^·Y-|ÀfÅ
ÕZÅÆ,ZÅZm{Y½YËY¹{»¾» ºËÂ³Ö»
Z]ÁÃ|Ë{¦//¸fz»ÕZÅdÌ «Â»{Á¦//¸fz»
Ê»{»ºÀ¯Ö»°§ ¹YÃ{¯c//Z »½ZËY
^ |ÀfÅªÌ¼²ÀÅ§Z]Ád//Á{½Z¿Y
Ä]ÕÂv¿Ä//]ÖÅZ³Ä¯|¿Y{ÉYÕÂ«Õ //
¾»d//Y¾°¼»Á{Â//Ö»nÀ»ÕÁÃ{ZË
¾Ì]{¥Z e ¹|À//b¿ÖËZaÁY®Ë½YÂÀÄ]
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ÕY]Õ{Ô//Ì»µZ//½Zf//]Ze{¾»
{Ã{§ÃÁ{®Ë{Ö//Z§½Z]ÕÌ³{ZË
´Ë{Z]®Ë ¹{¯d¯Ö»ÔY{YMÃZ´¿Y{
½Z]ÃÁ{¾ËÁ«ÖÀÌ¼y¹Z»YÃZ´¿Y{{ºÅ
Y³]½YÆe{Ä//f^·YÄ¯¹|¿Y~³YÖ//Z§
¹Ì´]{ZËÖZ§½Z]ºf//Y{Ä«Ô |Ö»
ºfY{{ÂyÂ//¯{Ö¿YËY½Zf//Á{½Âq
ÖÀ£Ö¸Ìy½Y//ËY²ÀÅ§Ä¯ºf//¿Y{Ö»Á
 ¹|Ä ÌÁ½Z¼¸//»¹Â¯{¾» d//Y
ÃZ´//¿Y{{Á½YËYÄ]¹|»MºÅµZ//
ÖeZ ·Z»ÃÁ{µZ//Á{c|»Ä//]©{Z¹Z»Y
¹{¯kYÁ{YZm¾Ì¼Å©Z¨eY\//u] ºfY{
Ä//| ] |//º°v»Ö¸Ìy½YËYZ]¹YÄ¬¸Á
Á½YËYºf³]ÃZ]Á{| ]ÁZaÁYºf§µZ//
 ¹{¯Z¯½YËY{Ö¸¸¼·Y¾Ì]d¯®ËÕY]
Ä]Á//,|//¹Z¼ed¯//½MZ¯Ä¯| ]
-{Â]dzÖ¸ÌyÄ¯¹{Â¼¿Z¯ÕÂmÁd//m
-|»M{Zv·YÄqÁZ¯²//ÀÅ§Zv·YÄq
ÁºfY{Ö]Ây|»M{Ö¸^«d¯//{½Âq
Ã|Á//ºÅZÅºËve {¯d§YÄ §{®Ë
{ÂÖ¼¿´Ë{¹|Ë{ |//dzÖ¸ÌyÁ{Â]
¶ËÓ{Ä]Z»YZaÁYºf§ÃZ]Á{Á{Y{Ä»Y{YZm¾ËY
¹{³]Ä//¯ºf§³ºÌ¼eÃZ]Á{Öz//
ÖeÔ°//»ºÅZaÁY{Zm½MÃ//yÓZ] ½YËY
,{Y{Ö^Å~»cZËY³Ä¯Ö¯ÕY]Ä¯dY
dYµZºÌ¿Á®
 Ë½ÓY {ÂÖ»YÂ{ËY
Z¯Ä]µÂ¤//»Zm¾ËYÁ½YËY¹YÄf//³]Ä¯
Ö´ÀÅ§Z¯Ä]ºÅYºf«ÁYÖ//z] ºfÅ
 |{Ze-ºÅ{Ö»ZfyY
.Ö´ÀÅ§Z¯Â¿Äq

®À^·Y[Z//f¯ º//ËÂ¿Ö»Ä·Z¬»Á[Z//f¯
ÓZu ¹{¯Ä¼meY||ÌÆ//ÕÂ]Ô·Y
{Z¬f¿YÄf^·Y-º//À¯Z¯½M|¬¿ÕÁºÅYÂyÖ»
ºÀ¯Ö»Ö¿YÀzZÅÃZ´¿Y{{ÖÅZ³ Ã|¿Z
Õ{Zf«YÖÀ Ë-¥Z f»Ì£{Zf«YÂÂ»{
 {ÂÖ»Y|Ìaf¼¯Ö//{ÕZÅ[Zf¯{Ä¯
-½YËYÕZÅÃZ´//¿Y{ÕZÅ[Zf¯{ÂyÄ]
Õ|{||¸¬»ºÅ½YËYÕZÅÃZ´¿Y{½Âq
Ö¿Z//¯½ÓY |Àf//ÅZ°Ë»MÕZÅÃZ´//¿Y{
{Zf«YÄÌ¸Ä¯|Àf//ÅÖ]£ÕZÅÂ¯{
¥ÂmÄ¸¼mY |//ÀÀ¯Ö»d//^v¥Z f»
Å d//Y¶]Â¿ÃËZmÃ|//¿]Ä¯fÌ¸´Ìf//Y
ºf//ÌÕ|m|¬fÀ»Y½Z//ËY¾//»|Àq
\ÌnÖ·Á-ºÀÌ]Ö¼¿ÕY{ÄËZ»//Õ{Zf«Y
|¬fÀ»ÅZÄ]½YËYÄ¯¾ËY{ÂmÁZ]Ä¯d//Y
ÖY§YÕY{ÄËZ»º¯ZuÕ{Zf«Yºf//Ì
{Zf«Y,ÖÅZ´¿Y{ Ö¼¸ÕZ§{Z»Y,dY
Â½Z¼Å {Y{Ö//¼¯½YY|§¥Z f»Ì£
Õ|Ì¸¬eÃZ´//¿½YËYÕZÅÃZ´//¿Y{º//f¨³Ä¯
 |¿Y{ÖËZ°Ë»M
.dYÃ{Â]ÄqZ¼Ö¸ÌveÄf

ÕYf¯{Ád¨¿{Zf«Y|//YÖ//ZÀZ¯
{Â»{¹YÄ»Z¿½ZËZa ¹|¿YÂyÄ¿Y§{{Zf«Y
{Zf«Y|»Z//]Zm¾ËY {Â]Ö»Ô//Y{Zf«Y
d¨¿Ö¸»Ä//Â»YÄ¯º//À¯Ö»Z¯Õ¿Y
 dY^f »Ö¸ÌyÄ¯¹YÄf§³¹Â¯
Äq|Ì¿Z¼]½YËY{|hZ]Ä¯ÕYÃÌ´¿Y
.{Â]

®^//Äf^·YÁÃ{Â]ÕÂÀ »ÃÌ´¿Yf//Ì]
-d//Y{ZËd//Ë{Á|v»Z//aÁY{ Ö//³|¿
Z»Y{Â]½ZÆÀaÕÌf//¹ÔYcZ//ËY³Ô^«
ZÀ¸YÂ//¯`»Ye½ÓY Ã|//ÖÀ¸ÓZu
 |ÀfÅ½Z¼¸»Ä¼ÅÄ¯|À¯Ö»ÕÌ³Ä¿Z¿
ºqÄ]YÖ//YÅ¹ÔYdËÂ¬e|ÀËM§¾ËYZ»
¶j»ÕÂ¯{µZ//{ ºË|Ë{{Ây
|¿{¯ÕYÃ{f³cYÅZe½Z¿Z¼¸»Ä¿Y§
{Õ//Á½|Ì//ÂaªuºÌÅYÂyÖ»Z»Ä¯
Y {ÂÄfyZÀdÌ¼//Ä]ÁaÁÂ»M
ÖËZaÁY½Y{¼f·Á{dÌ//Zu| ]Ä]ÄÅ{
Ä¯ºÌÀÌ]Ö»Ôj» |//fÌ]Ä·P»¾ËYÕÁ
ÕZÅ{Z¼¿ËZ//Á[ZnuÀ»½Â¿Z«{
ÌaZe |YmYÂ//¯½M Y|»{ÖÀË{
ÖÀ¸| ]Z»Y{Â//]Äf¨³Z¿ZÅdË{Á|v»¾//ËYY
s»ZaÁY¶¯{[Z¬¿ÂÂ»{ |
ÂÀ¼»Ä¿Y§¶j»ÉÂ//¯{ÁdYÃ|
YfÌ]|ËZÂ//¯¾ËY{Ä¯Ö·Zu{ |
hZ]½Â¿Z«¾ËYZ»Y{Â^¿[Z//¬¿Z]½{Â»
d´¿YZz»|ÀÀ¯uZÅ½Z¼¸»Ä¯|

241| ۱۳۹۶  آبان۸ ،دوشنبه
دياران

ÃZ¼|ºnÀaµZ|¾¼Æ]Ä^À°Ë

ÆÄ¿Z´Ì]

Y³

Õ|Ì»Â¿Á¬§ÕZÅZu

½YËY{ZÅÆ½Z¼Æ»ÕZÅ{¯Z¯Ö]

½ZnÀ§Æ½Z¼Æ»YÕ|Ë{Z]Y³
|Ö¿ZÅY§Ö]YÆ¾v»|

¾Ëe½Y³Ä//¯d//ÓZ]|«½M§»ºÅ
Æ½Z¼Æ» |ÀÀ¯Ö»[ZuZÆ¿MZ]YZÅÄ§ e
®Ë,d//Y½ZnÀ//§ÕY|¿Z»§//¿Ë
½Á|]d//ZÅµZÄ¯{Y{Ö¿YËYd//a
¾Ì]Y\//zfÀ»ÕYÂ//®ËÁÃ|¿Z»//ÌÌ¤e
Â»YµÂX»ºÅÆ//½Z¼Æ»{¾¯Z{Y§Y
Æ½Z¼Æ»¾¯ZÅ |ÀfÅÃZ³Á{YÖ¸yY{
¶uÁ©],[MµÂad]Z]½Z»ÂeYÅÄ¿ZÅZ»
ºÅÕY{Æ¾ËY]ÃÁÔ {Y{aÖ»cÔ°»
YÂZyÄ]½Z»ÂeYÅ¨¿ÅYÄ¿ÓZ
Æ½Z¼Æ»ÕÂeÕZÅÄ·Z]Z»Y,{Ì³Ö»ÕÆ
½Z//{Ây |ÀÀ¯Ö»ÕÁM¼mÖ·ZÅY{ÂyY
ÕÁM¼mYZ//ÅÄ·Z]ÁÃ{//¯ÃZmYÁ{Ây
ÕY]ZÆ¿MÄ//·Z]¶¼uÕÁ{ÂyZ»Y,|//ÀÀ¯Ö»
{Y|¿ªuÃÂ¯ÕZÅÄÀ»Y{{Ä//·Z]½{¯Ö·Zy
 |À¯Ã{Z¨f//YÂz»d·Z¨//MÃ{Z//mY
Ö¿Zf//¿Z¤§YÕÁ{Ây|ÀËÂ³Ö» |¿Y~³Ö¼¿
{Á]Ö¯ZyY|ËZ]
Y|»|Ë|¼eÕY]Æ//½Z¼Æ»½ZÀ¯Z//
®Ë|ËZ]½Y//ËY{Ö//³|¿Ân»ÁÖ//¿Â¿Z«
 |¿^]Z^eYcYY{YÄ//]¥ »½YÂ//ÀÄ]Y¨¿
|//Z]½Z//ÕZ»§Z¯|¿YÂeÖ»¥// »¾ËY
Æ//½Z¼Æ»Ö//·ZÅY ½Z//Ä¿Zy\uZZ//Ë
ºÅ½Z//ÕZÅÖ¸Ìy |//¿Y|¿Ä//¿Zy\uZ
,Z¯//|¿ÁÖ»³YZËÁ|¿Z°Ì]Á|//¿Y|¿Z¯
Öz»ÕZ»§Z¯Ád//Y{»ÁÁÖ¸§
Ân//¿Y{ºÅ½Z//¨¿{Á|//u |¿Y|¿
 Ä¿Zy\uZÄ//¿Á|¿Y{Z»§Z¯Ä¿,|Àf//Å
®ËÄ]½Z»ÂeYÅ,.|ÀÀ¯Ö»Z¯Äq
YÄ»ZÀ//ZÀÖb¯Á|ÀÅ{Ö»Ö¿YËY{Zf »
|ÀÅ{Ö»¶ËÂveZ//^eYÃY{YÄ]Á|//¿yÖ»Y
ºÅ| ] d//YZ»ÕZ//»§Z¯¾//ËYÔj»Ä//¯
Ze|ÀÀ¯Ö»d//yY{aYÖf¨´ÀÅÕZ//ÅÄÀËÅ
 {Â|Ë|¼eÆ//½ZÆ»{½Zd»Z«YÂn»
ÖfËÂÅY|»½Á|]½YmZÆ»Æ½Z¼Æ»{
|ÀËÂ³Ö»Ö·ZÅY{ÂyZ»Y,|//ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ºÅ
ZËÄfY{ÖfËÂÅ|»Ä¯|À¯Ö¼¿Ö«§pÌÅ
|¿ÂÖ»Ã|Ë{ºq®ËÄ]Ä¼Å,ÖZ]ÄfY|¿
Ä|»ZÅÄr]ÕY]ÁÃZ´¿Z»{Æ//½Z¼Æ»
ÁdY½Z]ÂeYd¼//½MÄ¯ÕYÄ//|»,{Y{
½Z//½Zm¾f§Ä//|»ÕY]ÁÅZÅÄr]
ÕÓÄ]ÓYÁ|//¿Y~³Ö»½Z//d{¦//¯Y
|¿ÂÖ»{½Z]ÂeYd¯uµZu{ÕZÅÁ{Ây
|Ì»Y |¿Y|¿Ã{Z//Ìa]Z¶a |//À¿YÂz] {Ze
³Y |¿Y|¿½|//¿YÂy {ÕY//]ºÅÕ{ZË
½Z//ÕY]¾f§ÃZ´//¿Y{,|//¿Ì´]º¸bË{
cÂbZa|ËZ]Ä¯ÓÁY d//Y¾°¼»Ì£Z^Ë¬e
½Z|À]ºÌ¿d»Z«Y¾Ì¼ÅÁ|¿Ì´]½Zf//¿Z¤§Y
ºÅ| ],{Ì³Ö»Y//«¹ZÆ]YYÕYÄ·ZÅ{ºÅ
ÄËÆ//µÂaÖ¸¯|ËZ]¾//f§ÃZ´//¿Y{ÕY]
Â°À¯®ËÄ^e³YÖfuÄ¯|À¿Y{Ö» |ÀÅ|]
 Ô¯ÕY]ºÅZ],|¿Â//½YËYÕY
³Y |ÀÅ|]Õ{ZËµÂa|ËZ]¾f//¿ÃZ´¿Y{
Æ½Z¼Æ»ÕZÅ®¿Â·MÕÂeÄ¯|Àf//Y{µÂa
º¸bË{³YÄ¯|À¿Y{Ö»ZÆ¿M |¿{¯Ö¼¿Ö³|¿
|¿Á]½Z//½Y|a¶j»|ËZ]ºÅZ],|¿Ì´]ºÅ
|»M{¶«Y|uÄ]ÁÕ³Z¯ÁÄfaÕZÅ¡Z]{
Ö³|¿ |¿Y|¿Õ´Ë{ÃZq |ÀÀ¯Ã|À]¾°¼»
½Z¯{Â¯ÕZ//ÅZËÁZÅZu{Ã|//{Á|v»
|À¯Ö»®qÂ¯Á{Á|v»ºÅYÆ//½Z¼Æ»

Ö³|¿{Z//qËºÅÌaµZ//Ä//Ze
Ö³|¿{ZqËÄ¯{Â]µZ//|Àq |¿{¯Ö»
Ö³|¿{ZqËÄ//¯{Â]ÄÅ{|Àq |¿{¯Ö»
½YËY|//¿|»MÄ¯ÌaµZ// |//¿{¯Ö»
½Z°//Y¶v»Ze|¿{Â]Ã{Y{ZÆ¿MÄ//]YZÅ{Zq
| ] |ZÆ¿MÄ¿ZyZÅ{ZqZ»Y,|Z]½Zd«Â»
Á|¿|wYÂwYÂÁ{ÂaZÅ{ZqZÅµZY
dyÁmM |¿Z]®¿Â·M|¿|Â^n»ZÆ¿M
ÕY] |¿^]ÓZ//]YÂË{Á|¿ÁZÌ]Ì³¶´ÅZ¯Á
ÕZÅ{Zq½Z¼ÅÁ|Àf//Y~³[ÂqºÅ¦¬
ÕÁ|Àf//Y~³,|¿{¯Ó|ÀqYÃ|//{Âa
¦¬|//ZÅ¾Ì¼ÅÁ|¿{¯º°v»ÁZÅ[Âq
{ZuÖ¿Zf//¿Z¤§YÃ{YÂ//¿ZyÄ¿Zy
{[Zf§MÁ{Z]|¿³YZe½ZnÀ§Æ¿Z¼Æ»
f»ZÅ¹Z¼uÁZÅÖËÂ//f{ |ÀZ]½Z»Y
¾f§ÖËÂf{ÕY]Ä//Ì¼ÅZÅt^ dY
 |ÀfËYÖ»¦
½ZnÀ//§Æ//½Z¼Æ»Ö·ZÅYÕZÅ®¿Â·M
ÖËZÅ®¿Â·M |¿Y®ËZeÁ²Àe,¬v»,®qÂ¯
Ö¿Zf//¿Z¤§YmZÆ»Y//ÅÄ¿Zy¦¬//Ä¯
,|¿Y½Zf¿Z¤§YÆ®Ë¶ÅY½Zj¯Y |ÀfÅ
½Zf¿Z¤§Y¶a½ZfYÄ ¸«Ä»ÂÆ
|ÌÀ¯Ä mY»½Y//ËYÖ¸»Z»MÃZ³{Ä]³Y
µZÕZ¼ª^Z»M½Z»ZÄ¯|ÌÀÌ]Ö»
½ZfY{¾¯ZÕZÅÖ¿Zf¿Z¤§Y{Y| e
¾ËYY dYÃ{¯¹ÔY¨¿Y½Z»¯
Æ½Z¼Æ»¾¯Z½Z¨¿YÅ{Á|u{Y| e
ÖËÓZ]{Y| eÕ|{¿Y |ÀfÅ½ZnÀ§
Á½ZÖ³|¿dÌ¨Ì¯Z»Y,|¿Â//Ö¼¿¶»ZY
YµYÂ¾ËY½YmZÆ»¾ËYÖ³|¿¾ÌËZat
ÃZ³Á{Y¾ËYÁ|ËZ]YqÄ¯{ÁMÖ»{ÂmÁÄ]
.|Z]¾ÌÀq
¾ËY¾¯ZÄ¯d//ZÅÄÅ{½ZÕZÅÖ¸Ìy
½M{Á|//v»ÕZ//ÅZu{ |¿Æ//½Z¼Æ»
|·ÁÁ{Y,|//ÀÀ¯Ö»Ö//³|¿Ä¯d//ZÅµZ
d//ZÅµZºÅ½Z//ÕZÅÄr]Á|//¿YÃ{¯
Ã¯Y²ÀeÁ®//qÂ¯Ä°e¾Ì¼Å¾¯Z//Ä¯
Ö¸yY{²Àm{,|¿{Â]Ä Ì//ZÆ¿M |¿Y¾Ì»
½YËYÄ],|Àf§³Y«ºmZÆe{Â»½Zf//¿Z¤§Y
-ÃZ³Á{Y¾//ËYÄ]½Z//|¿{ÁMÁ|¿{ÁMÃZ//Àa
 |½Z//Ö³|¿Ö¼ËY{¶v»Ä¯ÖÅZ³Á{Y
//Y,|¿YÃ{Â^¿µÁYYºÅ½Z//ÕZÅÖ ]
Ä¯|Àf//Y|¿Ö·Âa |¿YÃ|»MÕY|//¿ÁÕZqZ¿
½ZfYÕZÅÆ//ËZZË½ZnÀ//§Æ{
ºÅY§½Z{ÂyÕY]ÕYÄ¿ZZ¯ÁÄ¿Zy½Z»¯
aÖ³|¿ÁZÅ®¿Â·MÄ//]|¿{Y{dËZ |ÀÀ¯
ÕY]½ZÄ¼Å Æ//½Z¼Æ»{dË{Á|v»Y
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ÕY|m,|ÀÅ|]f³YZÅÆ½Z¼Æ»|ÀÅYÂz]³Y
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YÌ]½Z]Ì»½YËY¦¸fz»ÕZÅÆ{Æ½Z¼Æ»
Ö«YmZÆ»YÅYÌ]ÁÖ¿Zf¿Z¤§YmZÆ»YÅ
½YmZÆ»dÌ ¼mY|{ZÆÀeÕ|{¿Y |ÀfÅ
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Y|ËZ]ÖÅZ´¿Y{cÔÌveÕY]Z»Y,{ÂÖ»ÄËYY½Z´ËY
½Z¿MkÁy dÌ¿ÖfuYÄ]¾ËYÁ|¿ÂkZyÆ½Z¼Æ»
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ÁZÅ`¼¯YY½Z³|ÀÅZÀa|À¯Ö»ÔeÄ¯Õ{ZÆ¿
½ZÌ»ÁÃ{ÁMZÅÄ¿ZyÄ]ZÅÆYkZyÕZÅÃZ³Á{Y
|À¯Y«]Z^eYZÅÆ¹{»ÁZÆ¿M
½ÂÀ¯YºÅÁd//Y½Z¼·M{{ZÆ¿¾ËYÖ¸Y¯»
,µZ¤ea,½Z¿ÂË,ËeY,½Z¼·M¶»Z//Â¯{
ÕÂÆ¼m,Y{Z¿Z¯,ZÌ·ZfËY,½ZfÆ·,|À¸Å,|WÂ,ZÌ¿ZbY
Ä]µÂ¤»ZÌ·YfYÁÖ·Z¼//|À·ËY,Ö¿Z»Á,®q
|À¿YÂeÖ»Ì¿ZÅÂ¯ËZ½Y|¿ÁÆ dYdÌ·Z §
Â¯{Y½MÕZÅdÌ·Z §Á|¿|¿ÂÌb]ÄÂ»¾ËYÄ]
|ÀÅ{Ä Âe{Ây
¹{»Y{Â//ydËZ//ªËY½Z»Z//¾//ËY
®ËZ]Y{Â//yÖ³|¿¶v»ÁÄ//¿ZyZe|ÅYÂyÖ»
 |¿ÂÄ¿Zz¼ÅZÆ¿MZ]Á|¿Y~´]YfYÄ]ÂnÅZÀa
ÄÂ»¾ËYªËYÂnÅZÀaYÌ]µZuÄ]Ze
|¿YÃ|Ä¿Zz¼Å½Z]Ì»ÕZÅÂ¯½Y|¿ÁÆZ]
½|Ä¿Zz¼Å§ZÀ»Refugees welcome
Y|¿Y{Ö»Ä^¿ZmÁ{Y½Z]Ì»½Y|¿ÁÆZ]½YmZÆ»
Ö³|¿\ZÀ»ÃZÀa®Ë{½Z³|ÀÅZÀa¥®Ë
ÕÂ»M½Z]|À¿YÂeÖ»ÕfÌ]dZ],|ÀÀ¯Ö»
´Ë{¥YÁ|À]ZËªÌ^e|Ë|mËYZ]Á|ÀÀ¯
,Ã{¯®¼¯|À»ZÌ¿{//§®ËÄ]|À¿YÂeÖ»¹{»
|¿ÂZÀMcÁZ¨f»²ÀÅ§®ËZ]¾ÌÀr¼Å
Ä¯{§ÅdYcÂ¾ËYÄ]dËZ¾ËYZ¯ÁZ
Y½Z³|ÀÅZÀa½ZÌ»YÄ¿Zz¼Å®Ë¾f§Ë~aÖ³{Z»M
{ÂycZz»Á¹Z¿d^i½Z»ZdËZ[Á{,{Y{
,½Z]Ì»cZz»ÁËYÄ]ÄmÂeZ] |À¯Ö»{YÁY
Z]Ö·Z¼fuYÖ¿Â´¼ÅÄ¯YmZÆ»®Ë,½Z»Z¾ËY
\ÌeecZ«Ô»®ËY«ÁÃ{¯Ö§ »,{Y{½Z]Ì»
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Â¿dËYÁ
Ä¿Z»ÕZÅ\ÌMYZÀYÅ

|À¯Ö»dËYÁcZ¼¸Ä]½ZÌ¿YËYÕYÃZaÁZ]Y½{Z
{ÂyºqÄ]Ä¯|À¯Ö»ÃZ//YÖËZÅ¹{MÄ]b
ÖÅÁ³ÁÃ|ÌYeZÅ²À//]Y~ËÂ edYÃ|Ë{
¶v»Á¾Ì´¿¾Ì]Z»,{ÂyÕf´¿Y{Yº¸Ä¯
{ÕÂ//¿Y§{´¿ZÆm |ÀÅ{Ö»Y//«½M\¿
Õ|À»{ÂÁZÅº¸¾ËYÕZÀ »ÁdÌ¼ÅYÖ§Z°YÁ
ÕYÃZa|ËÂ¿Ö»½ZÌ¿YËYÖ³|¿{ZÆ¿M|»ZÌaÁ
|»MÌaÄ¿Â³ÅZ]Ä¸]Z¬»ÕY] ZÆ¼¸Á~ËÂ e
\¸mÂz»´Ë{Öy]Á{ÂÖ»ÄfZ´¿LÂ
Z»Y dY¥Z·YÁZÅÖÂyÁZÅÖ°Ì¿¹Z«YÁYÂ¿Y
ZÅ~ËÂ eY{ÂydËYÁÄ]½{Z//Ä¯e\·ZmÄf°¿
½ZÀqZÅÖ¿YËYÄ¯d//Y½M|ËY§YÖ»cZ¼¸Á
Ì¿{ÂycZ//¿YÂÌu½{³]ÖfuYÖËZÅº//¸
Z]Ì¿Y½Z[Â^v»½Z³|¿a¨«ÃZ³,ÄfzËÁMÖ»
,ÁYÁZ]Ä]Ì¿ZÅ\Z¯ÁZÅY{½Z¯{ |¿YÄfYMÖ»ZÆ¿M
Z]Y{ÂyÕZÅ½Z¯{Á|¿Y{ÁZ]ZÌ]ZÅ{Z¼¿¾ËYÄ]
\¸m{Ze|ÀËYMÖ»ZÅ~ËÂ eÁZÅº¸Ä¿Â³¾ËY
Z¬Ì«{cZ¼¸¾ËYZ»Y |Z]iÂ»Y|ËyÁÕf»
ÕZÅÃÂÌYÖ°ËÄ]¶Ì¨eÄ]½{Z.|¿YÃ{Â]Äq
½M½ZÌ¿YËY½ZÌ»Ä¯|À¯Ö»ÃZYÖeZ¼¸dyZ
ÕZ»ÂÄ «®ËdYÃ{Â][Â^v»ZÌ]Z³Á
d´¿Y//ZËlÀaÄ]ÁY}®ËYe|À¸]
¾ÌÀ»Â»Y¾e¶Æqv»Ä]Y½MÁ|ÀÀ¯Ö»[Zzf¿Y
|ÀËZ¼¿Ö»Z|fYÁ|¿]Ö»d°¸¼»ºÆ» Á¶»Z¯
ÃZ³{µÂ^¬»Ä¯cZ¼¸¯¾//uYÁcYZ^ÕÂ«YÄ¯
  |¿Z´À]Â]»~£Z¯ÕÁ],|//Z]ÖÅZÀf»Z¿
 Á|ÀrÌaÖ»YZ//»Â,½ZËm¾ËY½ZËZaY| ]
ZËÁ|¿|À]Ö»{ÂyÕÁZ]]ÕYÄ//Ì¯ZËÕYÄ§Z¨·{
ÖY³\Ìee¾Ë|]½{Z// |¿ËÁMÖ»½{³Ä]
ÕZÅ½Yv]Y½Y´¿Ä¯|À¯Ö»d//^iYÖËZÅ¹{MY
ÖËZÅY]Y-|//¿YÃ{]Ö»ÃZÀaÖËZÅ~£Z¯Ä//],Ö³|¿
Á»YMÁd»Ô//ÕY//]ÖËZÅÄ»Z¿d¿Z¼Ä//¯
¾Ìf//z¿ |¿YÄf§Ö»Z¼//Ä]Ö³|¿Ä//]|Ì»Y
Y¹{»Õ|Ì»YZ¿,Ä// »Zm®Ë{ZÅÁZ]¾ËY|ÀËM]
-dYÖ³|¿ÕZÅ\Ì//MÁZËÔ]Z]ÖËÁZËÁ½YÂe
ZÅ¹{MdYÃ|//Ö»\mÂ»~³{Ä¯ÕYÃ|Ë|a
Öz¸e]Y]{,Ö//ËZÅÁZ]¾//ÌÀqÄ]½{//]ÃZÀaZ]
{Ây½Á{Á|Àf//ËZ]ZÅÖ¿YÂeZ¿ÁZ//ÅÕ|Ì»YZ¿½M
cZ¼//¸¾ËY |ÀËZ//´]z]|Ì»YÖËZÅÄ¿Á
ÁÁ{ZmÁv//Ä]½ZÌ¿YËYÕYÃZ//aÁZ]¾ÌÀr¼Å
Ö//z]ZÆ¿M-|¿ZËZ¼¿Ö»Y½M´¿YËÁÕZ//Å|»ZÌa
Á{ZmÄ//]YÖ//³|¿ÕZÅÕYÂ//{ÁZ//Ål¿Y
¾f§ZËÖ//a{Ä¯½MÕZ//mÄ]Á|//¿|¿Y{³Ö»Z]
,ZÅÕZf§³ÁZÅÄ·P»¾ÌfYÕZÅf]ÁZÅd¸
],|ÀZ]\ZÀ»ÕZÅZ°ÅYÄ]Ö]ZÌf{¾ÌÀr¼Å
ÃZ^»Ä]ÖËZÅÁ{ZmZ]cZ¼¸¾ËYZ]|¿|Ö»½M
{Â]½Z{Ây|Ì»YZ¿¾Å}Ã|ÌËYÄ¯|¿Ìy]

ÃZ³Á½{³]ÄfzËÁM,Ö¼//Ë]Y®qÂ¯ÄÌ¯
½Y{´¿ZÆmÕY]Ä//Ì¼Å,½ZÌ¿YËYÕÁZ]]Äf]
 dYÃ{Â][Y~mÄf~³ÕZÅÃÁ{{½YËY§Z//»
d¨]ÖËZÅÄf§Z]d{{ÃZ³Ä¯®qÂ¯ÄÌ¯½M
ÕZÅÄË|¿YÁÖÀÌ]½ZÆmYÖfËYÁ,Ã|Ö»Ã|ÌrÌa
,»YM,Ö//³|¿Ä¯d//YÖ¿ZÌ¿YËYYÄf//{½M
{ZÆÀeY{ÂyÕÁyYc{Z //Öfu,Öfz^Ây
,½{Z½Y |¿YÄfmÖ»ZÅ~ËÂ eÁcZ¼//¸ÃZÀa
½MY,ÕÂ//¨ÃÁ{{ÕÂ//¿Y§ÃYÁMa{´¿ZÆm
YÄÂ³¾ËYÄ]Ä¯|ËMÖ»Z¼Ä]Ö¿ZËÂ¿Ä»Z¿¨
,½{Z dYÄf//Y{ÃËÁÃZ´¿½ZÌ¿YËYÖÀÌ]½ZÆm
Ã{Â]Ì¿¥Â¸Ì§,ÕZÅYÂmÁÕ{´¿ZÆm]½Á§Y
Ì»M²¿{fÌ]Ã|Ë|a½MÄ]ÁYÄmÂeÁ¾ËYY,dY
½YËYÄ]º°Ë Z^ÃZ//½Z»{Ä¯ÁY |//¿ZËZ¼¿Ö»
¾Ëf°qÂ¯Ä¯Ã|Ö¿YËY½|¼eÄf¨Ì½ZÀq,Ã|»M
Ö³|¿Á²ÀÅ§YËZÅd§ZË{ÁZÅÃ|ÌÀ,ZÅÃ|Ë{
dYÁ¾Ì¼ÅY|ËZ// dYÃ{¯dËYÁYÖ¿YËY
ÁÃ{¼]Ö//ZÀ½YËY³Z£MÁY~³ÄËZaYÁYÄ¯
cZ ^feÁcZ¬Ì¬veZ]½{Z|¿YÄf//Â¿YÃZ]{
ÕY]Y½Z//Ì¿YËYÁ½YËY,//ËÂyÂz»Ö¼¸
 {¯Ö§ »½ZÌ¿ZÆmÄ]|ËZÁ|ËZ]Ä°¿ZÀqZ]¾Ì·ÁY
Ö´¿,~ËÂ eÁº//¸Ä]½ZÌ¿YËYËY³ÃZ]{ÁY
¾ÌÀqÃZ]¾ËY{Y{ÂydËYÁÁ¾ËYY,{Y{Ä¿Y|¬fÀ»
dzËÂy¿Y{Áº¸º£Ì¸½ZÌ¿YËY{Z£MÖ»
|ÀZ]Ö»|¬f »ÁÃ{Â] cZ§YyÁcZ»ÂÅÂ»|À]Za
bÁY dYZ»¨¼°uZmÄ¼Å{Ö·YË|¬eÄ¯
|À¯Ö»dËYÁÄ¿ZÌ»ZÕZÅÁZ]¾ËYYY{Âyd§ZË{
YÁcZZÁµZ¹ZËY¹Z¼eÄ¯|ÀËÂ´Ì»½ZÌ¿YËY
Ä] |]ZËÖ»¶Ì°eZ]{YÁµZ^«Y,v¿Á| cZ«ÁY
Ä]Á|¿YZÀ¼Ì]dzÁ{ZmÁv//YdÆm¾Ì¼Å
cZ¼¸ÁºËY |¿Y{½Z¼ËYÁ{Z¬fY~ËÂ eÁº¸
|¿ZÖ»Â¸z»Ì»Mv//cZuÔYZ] Y
ZÌfuYÁ¹u½M½Z°»Á½Z//»Á~£Z¯[Zzf¿Y{Á
Ä¯{ÂÖ»ÁM{ZËÁY |¿Y{Ö»µÁ~^»ÕYÃ{Z ·Y©Â§
ÕYÄÌ¯{fÌ]YºËYÁcZ¼¸¾ËY½ZÌ¿YËY
ÕÁZ]]ZËÄfzËÁM½{³ÁÄÀÌ//],Ã{ZÆ¿®qÂ¯
YZedÅd¨ÅZz//YÖ ]|¿|À]Ö»{Ây
Õ|À]ÁZ]|À¿Z»Ä]ÄfyÁ{ÕYÂ¿ÕÁÄ]YÂ]»ºËY
º¸©YÁY´Ë{Öy]Á|¿|À]Ö»ËÂy|ZÄ]
ZËÁ¾Ì¼Ì//Á¾Ë®qÂ¯Ö¸ÌyÕZÅÄ^ m{Y
,|¿Y~³Ö»½Y|¿{µÔyd·MÄ¯Är¿MÄÌ^ÕZÅÖÂ«
dYuÁdZ¨u{fÆ]ªË¾Ë|]Á|ÀÅ{Ö»Y«
\Ìee¾Ë|]Á|//¿ÁMÖ»¶¼Ä]d//^«Y»½M 
Á|ÀZ]ÄfY{ËÂyÕÁZ]{Y½M¹Y|»|À¿YÂeÖ»
Á,ÁÃYÂyÁ|Z]\ÃYÂy,ÃÂmÂ·Y¾»ÄmÁpÌÅÄ]
½{Z |¿Z¿Y|m¾fËÂyYºÅÄ]Z»³{Öfu

½Â]ZÌ]¹Y}Ö»ÁÄËºÀ»

®]Âq©{ZÌ´ÀeÄ«{Ã|À»ÁZ³Ä]ÕZË¾Ë{Z¼¿dËYÁ
ÕZÅÄr]Y¨¿lÀaÄ¯{Â]Äf¨³|¼v»Ä],Ã|Ö£ZË
½ZÖ°ËÁ|¿Ì´]Ä¯|¿{Â]Ã{¯ÃÁ{YYÁ,Ã{
Á|¿{Â]Ã{¯ÖÅYÁZ³| ]Á{Â]Ã|//YÁZf§³
|¿{]Ä¯{ÂyÖ»d¸£{Ây½ÂyÂea
ÕÓZ]{Z»Á|aÁ|¿{¯¿Z»{YÁ{Áb¯Âe
½M]ÖËÂ³Ã|À//ËÂ¿ |¿{¯Ö»ÄË³//
¹{»ÃZÀa¾ÌaYÁ¨¿®ËZÆÀeZf//Á{{ÂÖ»
ÃZÀa½YÂeÖ»ÁYÄ]ËY//¾Ëedz{Ä¯dY
,|¿Z\ÌMÁZ³Ä]|ÅYÂyÖ¼¿Ä«½Z»Æ« {]
ÁZ³Ä]ÃZÀaÖ]ÄÀÌ°//ÕÁÁ©|¿Y{Ö»YË
Y|¿ÁY{ //»Ì´]Z¼fu¹Y{µZÌyd//Y|À]
Z]¾»º¿ÁY YÁÄ¿Á{ÄË¾Ì¼Å,dz]|]ÄÀÌ°//
¦Á{Z»YÄr¿M ¹{°¿ÕÀÅÄ¯¼¿]Ä·Â¸³
Ál¿,|ËMÖ»Ì»M²¿{´ËZË½Z»Æ«ÕZÅÖ³ËÁ
½YÂ¸Æa|ÀqÅ-dZÅ¶°»]Y]{YÖÅZÀaÖ]
Ä]Z»Y,|ËMÖ»Z¼Ä]½Y´Ë{ÃZÀaÁdaÁZfÁ
¹{»Ä¯{//]Ö»ÃZÀaZÀ4¯dy{Ä//ÀmYÁ½ZËa
Z»YÕY|¿YÄf//Y{ÁZ]ZÅ½Y|]Ä¿ZÌ»Z²ÀÅ§{
¾»ÕÓÂaÄ¯ÖËZÆÀËYÄ¯¾ÌÀ¯ÕZ¯ÄËÄ³Y,Z¿ÁfÆ]
Ä//{ÄË¹{Ây,½|]aº]Y¹ÓÂa¾ËY½{ÂyY
¾ËY¾Ì¿Á{Ö»Ä¯Z¼ ºÀ¯Ö»ZÀ4¯~¿¹MÖ»º 
lÀa,Zq ¹{Â]Ã{¯º mÖ·{½ÂyÄqZ]¾»YÓÂa
¹{M¾» ½|Ì¯ÓZ]ºf//Y{ÄqÅÌ³Ä¿{³{{
ÕY  {Â]¹ZÅÄr]Á½ÕÓÂaZÀËY  ¹YÖfz]|]
¾Ì´ÅÁ|¿Y|¼v» ¾ÌÀ¯®¼¯¾»Ä],½ÁfÆ]Z»Y
ÆÂ]{Y½Z©Ì]ZÅÖ//Ì¸´¿YÄ¯¾ËYY-dY
¹{»ÁdYÃ|Ã{Ây¬uÄ¯,|¿YÄf//Y§Y]
Á|À¿Y{Ö»[Â^v»Ö¿YÂ¸ÆaYÁYÄ¼Å |¿Ì¬§ÁÃZÀaÖ]
|ÀÌ^]\ÌM¹{»Ä]ËZÅÕ´ËZË{|ÀÅYÂyÖ¼¿
Äf¨³ÁYÄ] |ÌÃYY{Â]·Z»ÁZ³Ä¯ÄÀÌ°//
 {Â]Ã|»MËYÁ¾f§³ÕY]|¼v»Ä¯|¿{Â]
|¼v» dYY{´mÁ½YÂ¸Æa|¼v»Ä¯d¿Y{Ö»
Ä¯Ö¿Y{»¹Z¼eYÁY {ZfËY|ZaÄÀÌ°½|Ë{Ä]
ÄÀÌ°// {Â]e|À¸]½{³Á//®Ë|¿{Â]Zm½M
dYÂyÖ¼¿·{Z»Y dY{dÁ{Ö¸ÌyYÁZ³
 {Y|ÀÌ]yÄ]ÁYZyÄ]Y{Â//y½Zm|¼v»
{Â^¿Ö¿ZMZ¯½M¾f§³
,ÄfyY|¿Y¹Y{Ä]YÃ|Ì»ÁZ³¹Zn¿YÄ«½Z»Æ«
]Y]{ÁY |//À¯Z¼ÌeZ//e{]Ö»Ä¿ZyÄ]{Â//yZ]
ÄÀÌ°Ä]Á,ÁZ³ÕÌ³¾Ì»ÃZ]{¹{»ÕZÅÄf¨³
 Ì¿Ì¯Z]pÌÅcÁZ³|//ËÂ³Ö»ÕYÁ|Ì»YZ]
½Â//ÖyÂZÀËY Ì´¿ZÅÄr]¾ËY¥uÄ]Â³
½{Â]ÁYÕZmZÅÄr]¾ËYÄ³Y À³ÁÄy Äf§³
Ä¯,ÄYÁ{[¬¾£ÁÃ{yÄË ½{Â]Ã|Ì¯eÓZu
,Ä¿Ây»]Ö»¹{Ây ¼yÁ¹Y}Ö»¹{Ây
^],|[Ây·ZuÄ¯Y{§ ºÀ¯Ö»Z¼Ìe
ÃÁ{Ö»yh»Ä¯ÖÀÌ]Ö» ÁÁZ³Âe

Ä¯{Â]ÌadZ®Ë¾Ì¼Å|Ö¸Ì¸yºÌ¿
Ä¯{Â]Ã{ÁM^yËY] YÁ{ÕZÅÄr]YÖ°Ë
Ã{¯ÃZaY|À],ÁÁZ³{ÁÃ|//Ö£ZËÄÀÌ°ÁZ³
¯pÌÅÁZË{ZÀ¯½Zf¸z¿ÂeÄf§Ã{¯Y§Á
 |¯eÖ»|¿Ì´¿³YÁ{Á]°Ë{¿|¿YÂeÖ¼¿
ÅÂÁdY|¿{»Ä¯{Â]ÕYÃÂÌ]½,ÄÀÌ°
ÁÁÁ{Ä¯d//Y{Ö]MÃZq {Â]Ã{»µZ//Za
{ÂyÁdZ¯Ö»Õ^ÁZÌyÁÃ]yÁÄ¿YÁ|ÀÅ
d¯Á{Ö»ºzÁZ³Ä¿Y{®Ë¾Ì¼ÅZ]Y¾Ì»
ÕYÁ¾ËYZ]ÓZ//u {¯Ö»ÕZÌ]MY½MÁ{¯Ö»
Äf¿YÂf¿¯pÌÅÁ{Â]Ã|Äf]f{Ö£ZË
º//qÁ|¿|Ì//eÖ»ÁYYÄ¼ÅÁ{Ì´]YÁY{Â]
 {Ì´]YÁZ³Á{Á//]Ä¯{Â]|¼v»Ä]Ä¼Å|Ì»YÁ
Ä¯ÄÀÌ°//Ä]|¼v»ÕZËdËYÁ,®]Âq©{Z
xËZe{Y¹{»Ä¿Y³ÕZËÁÄ¿Z¿Z]Æ»ÖfËºÅ
Ã|¿ZnÀ³Ì´ÀeÄ«µ{{,|¿ZËZ¼¿Ö»Z »
Ál¿½Z»¼ÅÁ¾Ë{Z¼¿dËYÁ,{Y|y¾ËY d//Y
½ZÃ»ÁdË{Y¹{»ÕZËÄ]ZÌ¿ÁÖÅZÀaÖ]
YÕ{Z¼¿¾ÌÀr¼Å½ZfY{¾ËY |¿Z]ZeÖ»Z]xËZe{
ÁÖZÌYÂ{ËY{Ä¯dYÖ»{»ºy
ÖËÂ³ZÆÀe½Ã|À»ÁZ³ |¿YÄf//ËÖ»ÖZ¼fmY
ÕZÅÁÌ¿ÂuYÄ«½Z»Æ«º//yYÖ¸Ìj¼e
YÕYÃZaºf//¾ÌÀr¼Å,Æ//Â]{ÖÌ¸´¿Y
¾fyY|¿Y¹Y{½Z»{ÁYÄ¯½ZÀq-dY¿ZËÆ¼Å
ÄËyMº»{Ây¾//»|ËÂ³Ö»½YÂÌuÄ],ÁZ³
 ½Â]ZÌ]Ä]¹Y}Ö»ÁºÖ»Ö£ZËÂeh»ÕÁ
Ö¯Ä´Ë{ Ì¿ÂeµZ»h» ´Ë{Âm¾»µZ»Z»Y
 Ä§{ÄË½ÂÌ,Ä§{ÄË±» Ä]¾»¦ËuÌ¿
 º¯Ö»½ÁÌ]½ÂÂ¸³ÂeYyMZÀË{ZeYº·Âa
Y¾ÁÖËZÅ{Z¼¿Z]YÌ//´Àe,®]Âq©{Z
xËZe{½YËYYÕYÄ//Â³¹{»ÖZ¼fmYdË
{Â]ÆÂ]Ã{Y,Ã|ÀËÂ¿ dYÃ{¯dËYÁZ »
{ÂyÕZÅ½Zf//Y{{ÃYÂ¼Å{ÂydËYÁÄ]Á
Z¼fmYd//{Á§cZ¬^Ö³|¿{ÁZ¯Á| À¯Ä]
,½Z¿M¾v·ÕZ//Ã|¿Z]{¯ÔeÁdyY{a
Ä]YZÆ¿MºuÖ]ÕZ//Ì¿{ÁcZÌuÁ,ÕÁY{½Á|]
¹ZÆ·YZ]YÌ´ÀeZ°ÅZ//®]Âq |Æ¿ZZ¼e
´·Z¤YÕZÅÖÌ¸´¿YZ]ÆÂ]¹{»ÕZÅÃZ^»Y
dYÃ{¯fÀ»µZ{ÁÄfÂ¿
5
ÖZ¼fmYÖ³|¿,ÄÀÌ°Ã|À»ÁZ³¾f§³dËYÁ
½ZÌ¿,dz¿-{|À]Ö»¬¿ÄËÁY|ÀqYY¹{»
,¹Á{,|¿ZÖ»Ö³|¿½Y~³ÕY]ÁZ³Ä]YÃZÀaÖ]
Ä]½M½|¿Y{³Z]ÕY]Y´Ë|°ËÄ]¹{»Õ´ËZË
ZÆÀe|Å{Ö»½Z¿¹Zn¿YÁ|¿ZËZ¼¿Ö»^uZ
-|À¯¹Y|¿YÂeÖ»Y¾Ì´¼yÁZ³½M,½Z»Æ«®Ë
ÖËY³½Z»Æ«ÖZ¼fmYÖZÀ¿YÁ{Ä¯Ö¿Z¼Å
ÁZ³{Â]Ã{ÁM^yÄ¯Ö//¯½Z¼Å{Ì³Ö»¹Z¿

ÕY»Ö¨»°



Ö¨À»ËÂe

dY½Z]Ì»Ä »Zm{Y§YYe¾ÌËZaZÌ]½Z¿MÕÌy¹mZ»MÁ|ÀÅ{Ö»¶°Z»Ö¿Zf¿Z¤§Y½Z´ËZ¼ÅY½YmZÆ»dËj¯Y½YËY{
\q]¾fY{¶Ì·{Ä]¹{»¾ÌÀr¼Å dYÃ{Â]iÂ»
¾Å}Ä]eduYY½M,Z//Å^y¾//ËYÕÁÖ¿Z¤§Y
¾Ë|ÀqÁ®Ë{|ÌÀ¯§,µZj»ÕY] |¿ZbÖ»
®Ëd«ZÀ¯{ÕÌ³ÁÁÄ¿Zv¸»d«^y
Z§Ö»Â¼Z°§Y¾ËY]ZÀ],{Â//fÀ»Ö¿Zf¿Z¤§Y
ÁY{dÆmcÂÄ]ºÅ½MYZÅÖ¿Zf¿Z¤§YÖ¨À»Z^yY
|À¯Ö»d§ZË{¾Ìr¸³
yM¾z
Õ{Y§YÁ//m½YmZÆ»½ZÆmÕZÅÂ//¯j¯Y{
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انجم ــن دی ــاران در س ــال  1396با ش ــعار «برای مهاجران برای ایران» تأس ــیس ش ــد« .تغییر نگرش نســـبت
شه ــای مرتبط با موضوع ــات مهاجـــرت و مهاجران» و
ب ــه مهاج ــران در جامعـ ـهی ایران»« ،انج ــام پژوه 
«ارائ ــه راهکاره ــای سیاس ــتی در حوزه مهاجران و ت ــاش برای بهبود قوانین» موجود ســـه مأموریت اصلی
ای ــن انجم ــن مردمنه ــاد هس ــتند .در راس ــتای مأمور ی ــت تغییر نگرش نس ــبت ب ــه مهاجـــران در جامعهی
ای ــران بر آن ش ــدیم ک ــه در روزنامهها و مطبوعات ب ــه بازنمایی زندگی مهاجران حاضـــر در ایران بپردازیم.
یه ــای متع ــددی انج ــام دادی ــم ت ــا بتوانیم ب ــرای اولی ــن ب ــار در تاریخ مطبوع ــات ایـــران در صفحهای
رایزن 
اختصاص ــی ب ــه روای ــت زیس ــت مهاج ــران حاض ــر در ای ــران بپردازی ــم .روزنام ــه ش ــهروند بهعنـــوان یک
روزنامـ ـهی اجتماع ــی ک ــه بهصورت تخصصی به مس ــائل اجتماعی میپردازد در این زمینه پیشـــرو شـــد
و در هفت ــه ی ــک صفحـ ـهی تم ــام از ای ــن روزنامه را به موض ــوع مهاجران حاض ــر در ایران اختصـــاص داد.
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