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]1[
کشورایراندرقلبخاورمیانهدرچنددههاخیرهموارهمقصدپناهندگانومهاجران
بسیاریبودهاست.درسال۱۳۲۰بیشاز۱۲۰هزارپناهندهلهستانیدرشهرهایایران
پذیرفتهشدهبودند.آنهابعدازحملهآلمان،ازطریقروسیهبهخاکایرانپناهنده
و مشکالت بــاوجــود و بــود نفر میلیون ۱۲ ایـــران کشور زمــانجمعیت آن در شدند.
قحطیهایفراوان،رفتارایرانیانباپناهندگانلهستانیستودنیبود.بعدازپایانجنگ
کشورخودشانبازگشتند،اماتعدادیهمایرانرابرای جهانی،اکثراینپناهندگانبه

زندگیتاآخرعمربرگزیدند.
امامواجههاصلیایرانیانباپدیدهمهاجرتوپناهندگیبعدازانقالباسالمیایران
کردوبسیاریازمردمافغانستانمجبوربه رخداد؛وقتیکهشورویبهافغانستانحمله
ترکخانهوزندگیخودشدند.سیاستدرهایبازوپذیرشبرادرانمسلمانازسوی
کهپناهندگانافغانستانیدرتمامشهرهایایرانسکونتپیدا حاکمیتباعثشد
کنند.باشروعجنگایرانوعراق،صدامحسینتعدادزیادیازشیعیانعراقراردمرز
کهتعدادیشانباپایانجنگبه کردواینشیعیانبهایرانپناهندهشدند؛شیعیانی

مقدمه
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عراقبرگشتند،تعدادیشانبهاروپامهاجرتکردندوتعدادیشانتوانستندشناسنامه
کهبرایپناهندگانافغانستانینیفتاد.دراوایلدهه وتابعیتایرانیبگیرند؛اتفاقی
۷۰ایرانباحدود5,۰۰۰,۰۰۰نفرپناهندهرسمیافغانستانیوعراقیرتبهاولجهاندر
امــروزه رسمی آمارهای آخرین بــود.طبق داده اختصاص بهخود را پناهنده پذیرش
تعدادمهاجرانحاضردرایرانحدود۱,6۰۰,۰۰۰نفراستکه95درصدشانافغانستانی
نفرپناهندهومابقیمهاجراندارای ازاینتعدادحدودًا9۰۰,۰۰۰ محسوبمیشوند.

پاسپورتمحسوبمیشوند.

]۲[
نوادگان و فــرزنــدان تولد و مهاجران از بسیاری سالهی ۳۰ از بیش حضور علیرغم
کاملصورتنگرفته ایرانبهصورت ایرانهنوزهمادغاممهاجراندر آناندرخاک
به ایران بهعنوانمهاجرشناختهمیشوند،در ایران کهدر کسانی از است.بسیاری
دنیاآمدهاندوحتیخاکایرانراهمترکنکردهاند.اماقوانیناقامتوتابعیتایران
هیچگاهاجازهیایرانینامیدهشدنرابهآنانندادهاست.عالوهبرمشکالتمربوطبه
کلیشههایذهنیشکلگرفتهدرموردمهاجراندر قوانیناقامتوتابعیتدرایران،
ایراننیزمانعازادغامفرهنگیاجتماعیدرستآناندرجامعهیایرانشدهاست.
مطبوعات کهسهم بودهاند مواجه برچسبهایخاصی با ایرانهمواره در مهاجران
دراینبرچسبگذاریهاغیرقابلانکاراست.بررسیمطبوعاتورسانههایایراندر
دهههایگذشتهنشانمیدهدکهتصویرسازیهاازمهاجراندرمطبوعاتایرانکاماًل

منفیبودهاست.
درسالهایاخیرچندکاردانشگاهیپیرامونتصویرسازیهایمطبوعاتورسانههای
کارنامهمطبوعات کهبهخوبی گرفتهاست ایرانصورت ازمهاجرانحاضردر ایران

ایراندرارائهیتصویرمنفیازمهاجرانرابیانمیکنند.
یکیازشاخصترینکارهایدانشگاهیپایاننامهدکترایرشتهعلومارتباطاتآقای
محتوای  تحلیل  و  ایــران  مطبوعات  در  افغانستان  »بازتاب  عنوان با اکبری یــاور علی
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روزنامه های اطالعات، کیهان و جمهوری اسالمی در فاصله زمانی 1۳۵۸ تا 1۳۸۸« بود.
دربازهی۳۰سالهی۱۳58تا۱۳88،سهروزنامهیباسابقهیایرانازنظرمیزانمطالب
و افغانستان به پرداختن ژانر اصلیترین نداشتند. تفاوتی باهم افغانستان به مربوط
کوتاه،خبرهایتلفیقی مهاجراندرایرانازنوعخبربوده:خبرهایتکمیلی،خبرهای
کیدرادرسهدههپوششخبری وخالصهخبر.اماکدامموضوعاتبیشترینتکراروتأ

مهاجرانوکشورافغانستانداشتند؟
که»امور نظامی و جنگ«،»روابط  یافتههایپژوهشاکبریومهدیزادهبیانگراینبود
خارجی«،»امور سیاسی حکومت محلی«،»حقوق بشر و امور پناهندگان«و»امور قضائی و 
جرم«اصلیترینموضوعاتمحتواییخبرهایمنتشرشدهبودند.بهعبارتیعمدهترین
کهرسانههادراینسهدههازافغانستانومهاجرانافغانستانیساختند، تصویرهایی
جنگوامورنظامیبودهاست.فقط8درصدمحتواهایمنتشرشدهدرطولسهدهه
این بهموضوعاتمحتواهایمنتشرشدهدر گر ا بود. ایران بهمهاجرانساکن مربوط
و بوده ایران بهمهاجرانساکن کهمربوط کنیم،میفهمیمموضوعاتی سهدههنگاه
دراینسهروزنامهبازتابداشته»حقوق بشر و امور پناهندگان«و»امور قضائی و جرم«
بودهاست.پوششهایخبریمربوطبههویتمشترکایرانوافغانستانوموضوعات
فرهنگی،هنری،امورمذهبی،پزشکیوبهداشتمهاجرانمحلیازاعرابنداشت.
کهدراواخردهه6۰واوایلدهه۷۰جمعیتمهاجرانافغانستانی ایندرحالیاست
حاضردرایرانبه5،۴میلیوننفرهمرسید.تنهاخبریکهدرمورداین۴.5میلیوننفر

منتشرمیشد،حقوقبشر،امورقضائیوجرموجنایتبود.
و اهمیت ــدهمیشدسیرصــعــودی دی پــژوهــش ایــن نتایج در کــه دیــگــری نکتهمهم
اولویتاخبارمربوطبه»امور قضائی و جرم«و»حقوق بشر و امور پناهندگان«درسهدهه
موردمطالعهاست.دردههنخستمجموعاخبارباموضوعجرم۲۱درصد،دردههدوم
۲8درصدودردههسوم5۳درصداخبارمنتشرشدهدرموردافغانستانومهاجران
افغانستانیراتشکیلمیداد.وقتیحجماخبارمربوطبهجرموجنایتدراینسه
روزنامهشاخصایرانرامیبینیم،متوجهمیشویمکهچرامردمانایرانتصویریمنفی
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کشور ازاخبارمنتشرشدهدرموردیکاقلیتقومیدریک ازمهاجراندارنــد.نیمی
مربوطبهجرموجنایتآنهابود.آنهماقلیتمهاجرانحاضردرایرانکههیچتوانو
امکانیبرایدفاعدرمقابلرسانههانداشتوفقطنظارهگرظلمبیامانرسانههاعلیه

خودشبود.

]3[
انجمندیــاراندرسال۱۳96باشعار»برای مهاجران برای ایــران«تأسیسشد.»تغییر 
نگرش نسبت به مهاجران در جامعه ی ایران«،»انجام پژوهش های مرتبط با موضوعات 
مهاجرت و مهاجران«و»ارائه راهکارهای سیاستی در حوزه مهاجران و تالش برای بهبود 
قوانین«موجودسهمأموریتاصلیاینانجمنمردمنهادهستند.درراستایمأموریت
و روزنامهها در که شدیم آن بر ــران ای جامعهی در مهاجران به نسبت نگرش تغییر
مطبوعاتبهبازنماییزندگیمهاجرانحاضردرایرانبپردازیم.رایزنیهایمتعددیرا
انجامدادیمتابتوانیمبرایاولینباردرتاریخمطبوعاتایراندرصفحهایاختصاصی

بهروایتزیستمهاجرانحاضردرایرانبپردازیم.
بهمسائل بهصورتتخصصی که اجتماعی روزنامهی بهعنوانیک روزنامهشهروند
اجتماعیمیپردازددراینزمینهپیشروشد.باموافقتمدیرمسئولوقتاینروزنامه
)آقایعبدالرسولوصال(درهفتهیکصفحهیتمامازاینروزنامهبهموضوعمهاجران
حاضردرایراناختصاصدادهشد.مسئولیتتأمینمحتوایاینصفحهیویژهکهبا

نامدیاراندراینروزنامهمنتشرشدبهعهدهیانجمندیارانبود.
کهروزنامهایصفحهیثابتهفتگیبرای ایناولینباردرتاریخمطبوعاتایرانبود
کهخالفرویهی۴۰سالاخیرمطبوعاتورسانههایایران مهاجرانداشت.حرکتی

بود.یکنوآوریدربحثتغییرنگرشبهمهاجرانحاضردرایران.
اواخر در کرد. روزنامهیشهروندمنتشر ثابتهفتگیدر دیــاران۱5شمارهی انجمن
کردندومتأسفانهادامهیانتشار اسفند۱۳96مدیرمسئولوسردبیراینروزنامهتغییر
 ۱۳9۷ سال در اقدامی چنین تأثیرات اما نشد. میسر هفتگی ثابت صفحهی این
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خودشرانشانداد.روزنامهیشهرآرابهانتشارصفحهایثابتدرموردمهاجرانحاضر
درایرانپرداختوبخشچندرسانهایاینروزنامهسلسلهبرنامههایملتعشقرا
کردند.ازطرفیدیگرروزنامهی درموردمهاجرانحاضردرایرانوزیستآنهاتولید
کشور ایراننیزبهانتشارهفتگیویژهنامهیایرانوافغانستانومراوداتاهالیایندو
گفتصفحهیثابتهفتگیدیاراندرروزنامهیشهروندپارادایم دستزد.میتوان

مطبوعاتایراندرموردمهاجرانراتغییرداد.
کتابهایانجمندیاران،مجموعهمطالببهچاپرسیده دراینمجلدازمجموعه
که گردآوریشدهاند.مجموعهمطالبی روزنامهیشهروند ثابتدیاراندر درصفحه
موضوعاتمتنوعیراپوششدادهانــدومیتوانندشاخصبسیارخوبیازوضعیت

زیستمهاجرانحاضردرایرانباشند.

گروهپژوهشانجمندیاران
پاییز98
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شماره اول





کهبهصورتقانونی محسنشهرابیفراهانی|اتباعافغانستانیبیشازسیسالاست
وغیرقانونیدرایران،زندگیمیکنند.درغیابآمارهایرسمی،آمارهایغیررسمی
حکایتازحضوربیشاز۳میلیوننفرازایناتباعدرکشورمیکند.حضورطوالنیمدت
گستردهایبههمراهداشتهاست.بیشازیکمیلیون اینافراد،بهطورطبیعیتبعات
از یکی خارجی، اتباع با ایرانی دختران غیررسمی و شرعی ازدواج از حاصل فرزند
ایرانیودرسرزمینمادری،متولدشدهاند. ازمادران که اینپیامدهاست.فرزندانی
بیاعتناییقانونگذارانبهاینمسئله،سبببروزمشکالتمتعددیدرزندگیاین

قشرنجیبدرکشورشدهاست.ازجمله:

عدممسئولیتپذیریشوهر
دربرخیموارداتباعخارجیصرفًاباانگیزهاخذمجوزاقامتبازنانایرانیازدواجکردهاند،
پسازچندینسالزندگیباهمسرایرانیشانوحتیباوجودچندینفرزند،همهچیز
کشورشانبرگشتهاند.زنایرانینیزبهدلیلاینکهبهازدواجغیرقانونی کردهوبه رارها
باتبعهخارجیتندادهاست،ازهیچحمایتیازسویدولتایرانبرخوردارنیست.
بدون کودک ثبتنشده،چندین غیرقانونی ازدواج یک با ایرانی زن شرایط، این در

اینجا سرزمین مادری من است؟
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شناسنامهوبدونهیچحمایتیسرگرداندراجتماعمیشود.

مهاجرتزنایرانیبهافغانستان
درمواردیزنانایرانیبهدالیلمختلف)مشکالتتابعیتفرزنداندرایران،فقر،اخراج
که کشوری کردهاند.زندگیدر همسرو...(همراهباهمسرخودبهافغانستانمهاجرت
این، بر است.عالوه بسیارسخت زنان این برای است، نرسیده ثبات به همچنان
فرزندانآنهاکهدرایرانبهدنیاآمدهاند،نیزشرایطزندگیخوبیدرافغانستانندارند.

تنهاماندنزنایرانی
دربرخیمواردشوهرافغانستانیفوتمیکندوزنایرانیبدونهیچحمایتیباچند

فرزندبیشناسنامهوازدواجثبتنشدهسرگردانمیشود.

سوءاستفادهزنایرانی
مردان از برخی میشود. تمام افغانستانی مرد بهضرر وضع این هم مــوارد برخی در
افغانستانیکههیچمدرکهویتیندارند،حقثبتداراییهابهنامخودراندارند.این
افرادداراییهایخود)خانه،خودرو،حساببانکیو...(رابهنامزنایرانیشانثبت
کردهومرد کههمسرایرانیهمهداراییهاراتصاحب میکنند؛درمواردیپیشآمده

افغانستانینیزبهدلیلحضورغیرقانونیدرکشورردمرزشدهاست.
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کودکان مهاجر را بشنویم صدای 

کودک«پایصحبتهایآقاینادرموسوی،مدیرخانه تهمینهحدادی|بهبهانه»هفته ملی 
کودکانآفتابنشستیم.آقایموسویمدیرمدرسهخودگردان کودکانافغانوسردبیرنشریه
فرهنگ)ویژهکودکانافغانستانی(استوتماممشکالتومعضالتمرتبطباکودکانمهاجر
درایرانراباگوشتوخونلمسکردهاست.اوباابرازخرسندیازوروددانشآموزانافغانبه
مدرسههایدولتی،پذیرشایندانشآموزانتوسطهمساالنایرانیرامستلزمفرهنگسازی

دانستتاباتوجهبهفرهنگمشترکایندانشآموزانبیگانهانگاشتهنشوند.

گذشته کودکانافغاندریکسال گفتوگوچالشپیشروی موسویدرابتدایاین
کهفارغالتحصیلرشتهادبیاتازدانشگاهتهراناست راهمچنانآموزشدانست.او

گفت:

 »بـــه نظرم یکـــی از مهم تریـــن چالش ها در حـــوزه کودکان مهاجر مشـــکل آموزش 
آنان اســـت. هرچند این روزها گام های مهمی در حل این مشـــکل برداشته شـــده 
اســـت اما هنرســـتان ها، مـــدارس نمونه و تیزهوشـــان پذیرای بخش بزرگـــی از این 
دانش آموزان نیســـتند. هرچند در سطح وزارت و مدیریت های کالن این موضوع 
حل شـــده اســـت اما هنوز هم کـــودکان و دانش آموزان درگیر این موضوع هســـتند. 

مدیرخانهکودکانافغاندرگفتوگوبا»شهروند«:
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مســـئله این اســـت که هنوز کـــودکان مهاجر جـــدای از ملیتشـــان و به عنوان یک 
دانش آمـــوز دیـــده نمی شـــوند، چـــه در میـــان  همکالسی هایشـــان و چـــه توســـط 

آموزگاران.« برخی 

مدیرمدرسهفرهنگ)مدرسهخودگردانکودکانافغان(اشارهکردکهباوجودتالشوزیر
آموزشوپرورشهمچنانبرخیازکودکانافغانازتحصیلبازماندهاند:

 »کودکانـــی کـــه در شـــهری غیر از شـــهر محل صـــدور مـــدرک والدینشـــان زندگی 
می کننـــد شـــامل هیچ کـــدام از ایـــن طرح هـــا بـــرای ورود بـــه مدرســـه نمی شـــوند. 
کودکانی هم هســـتند که به خاطر خارج شـــدن از دامنه سن قانونی و تعریف شده 
هـــر کالس دیگـــر نمی تواننـــد در مـــدارس رســـمی درس بخوانند. گروهـــی هم به 
خاطر ســـهل انگاری والدین نتوانســـته اند برگه های حمایت تحصیلی را بگیرند 
کـــه بـــاز این هـــا از درس بازمی ماننـــد و گـــروه دیگر با توجـــه به اینکـــه مهاجرین در 
مناطـــق با تراکم جمعیتـــی باال و در دامنه های شـــهرها زندگی می کنند از ظرفیت 
مدرســـه ها خارج شـــده اند. مـــورد دیگـــر ایـــن اســـت کـــه مـــدارس هیئت امنایـــی 
 فقـــط بـــا دریافت پـــول نام نویســـی می کننـــد که بـــا توجه بـــه وضعیت 

ً
معمـــوال

اقتصـــادی خانواده های مهاجر و شـــمار فرزنـــدان فراهم کردن این هزینه برایشـــان 
مقـــدور نیســـت و کـــودک از درس بازمی ماند.«

است پیگیری و کــودک ملی هفته در قابلطرح که را دیگری مهم چالش موسوی
بیهویتیکودکانمهاجرافغانخواند:

»ایـــن کودکان جذب فرهنگ کشـــور ایران نمی شـــوند چون می داننـــد باید روزی 
برونـــد و رفتن هرلحظـــه و هر جا در گوش آنان زمزمه می شـــود. از ســـوی دیگر هیچ 
زمینه شـــناخت و آشـــنایی و ایجاد دل بستگی به کشور خودشـــان در آن ها پدید 
نمی آیـــد و ایـــن کـــودکان ازنظر روانی خود را آدم های بی ســـرزمین و بیگانـــه با هر دو 
کشـــور می بینند و می داننـــد. به نظرم الزم اســـت که برای کـــودکان و دانش آموزان 
مهاجـــر کتاب های مکملی برای عالقه مند کردن آنان به کشـــوری مادری شـــان و 
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شـــناخت از آن کشـــور و فراهم کردن زمینه های روانی بازگشت منتشر شود. با این 
اقـــدام هم از بی هویتی آنان جلوگیری می شـــود و هم آنان در برابر آینده کشورشـــان 
احســـاس مســـئولیت می کنند. این احساس مسئولیت ســـبب درس خواندن و 
پیشرفتشـــان خواهد شـــد و در بزرگ ســـالی هم با میل و رغبت بیشـــتری به وطن 

گشت.« بازخواهند 

اودغدغهمهمکودکانافغانرانپذیرفتهشدندرجمعکودکانایرانیخواند:

 »مســـئله کار کودکان مهاجر و فقر آنان و همین طور نپذیرفته نشـــدن آنان در جمع 
کـــودکان ایرانـــی )چه در مدرســـه و چه در خانـــواده( و نگاه بیگانه به آنـــان از دیگر 
چالش هـــای کودکان اســـت که گاهی ایـــن چالش ها چنان درهم تنیده شـــده اند 

که نمی توان تشـــخیص داد مهم ترین آن هـــا کدم اند.«

اوراهکاراینمسائلراسادهدانست:

»بـــه نظـــرم من بایـــد دانش آمـــوز و کـــودک را از هر مســـئله دنیای بزرگ ســـاالن جدا 
کنیـــم. کـــودک در هر جا و هر شـــرایطی باید بتوانـــد درس بخواند. جـــدا از مدرک و 
مـــدارم اقامتی بزرگ ســـاالن. در بخش هویت هم می توان نشـــریه و مجله و کتاب 
کـــودکان آفتـــاب قدم هایی  مخصـــوص برای بچه هـــا تهیه کرد. که البته نشـــریه 
را در ایـــن راســـتا برداشـــته اســـت. از ســـوی دیگر صداوســـیما می توانـــد جهت به 
رســـمیت شـــناختن کودک مهاجـــر قدم هایی بـــردارد. رســـانه ها می تواننـــد کاری 
کننـــد که مـــردم و اجتماع، مهاجریـــن را راحت تـــر بپذیرند و حتی این مســـئله در 

کتاب های درســـی نیـــز آموزش داده شـــود.«
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برزخ بی هویتی در سرزمین مادری
نگاهیحقوقیبهقوانینتابعیتایرانوچندکشورآسیایی

سیدپیمانحقیقتطلب|مسئله»ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی«وفرزندانحاصل
ازاینازدواجهابهدلیلضعفقوانینتابعیتموجود،درآستانهتبدیلبهیکبحران
است.آمارمشخصودقیقیدرموردتعداداینگونهازازدواجهاوجودندارد.بدترازآن،
هیچآماردقیقیهمدرموردفرزندانحاصلازایننوعازدواجهاوجودندارد.برخینهادها
کردهاند.برخینمایندگان تعدادفرزندانحاصلازایننوعازدواجهارا۳۰۰,۰۰۰نفراعالم
مجلسشورایاسالمی-همچونآقایرضاشیرانخراسانی-جمعیتفرزندانحاصل
تایکمیلیوننفرعنوان نفر رابین8۰۰هزار ایرانی بامــردانغیر ایرانی بانوان ازدواج از
کردهاند.فرزندانیکهبزرگترینمشکلآنان،نداشتنشناسنامهاست.فردبیتابعیت،
ازخدماتاجتماعیهمچونتحصیل،بهداشتعمومیو...محروممیماند،بیسواد
خواهدماندوهمچنینبرایقرارگیریدرمسیرهایمنفیوناهنجاریهایاجتماعی،

مستعدمیشود.
کودکان کودکانبیشناسنامهدرحالظهورهستند.با دروضعیتموجود،نسلدوم
کهدرایرانمتولدشدهاند،ازیکمادرایرانیوپدر بدونشناسنامهایمواجههستیم
افغانستانی.اماپدرانشاننیزبهدلیلمشابه،شناسنامهندارند.حلنشدنمشکلافراد



دوشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۶ |  2۳ 

بیشناسنامهدرایرانباعثشکلگیریچرخهمعیوبتولدکودکانبدونشناسنامهاز
والدینبدونشناسنامهشدهاستومشکالتاینحوزه،روبهافزایشاست.درادامه

نگاهیبهقوانینمربوطهدرایرانوچندکشورنمونهداریم.

مروریبرقوانینتابعیتایران
تابعیت،وابستهبهروشهایمختلفاکتسابآن،انواعمختلفیداردوعبارتانداز:

1.تابعیتاصلی:تابعیتیکهبهسببتولدوبهمجردآنبهدستمیآید»تابعیت اصلی«
ازسیستم ناشی تابعیتاصلی نوعاســت؛نخست، بردو ومشتمل نامیدهمیشود
کهطفل،بهمحضتولد،تابعیتوالدینخودراخواهدداشت.دوم،تابعیت خون]1[
کهتابعیتبراساسمحلتولدشخصهست.یعنی اصلیناشیازسیستمخاک]۲[
کهدرآنبهدنیاآمده،هرچندپدرومادرشتابعیتآن هرفردیتابعیتکشوریرادارد

کشوررانداشتهباشند.
۲.تابعیتاکتسابی:تابعیتیکهپسازتولدوبدونارتباطبهآنحاصلمیشود»تابعیت 

اکتسابی«نامیدهمیشود.اینتابعـیتازچندراهتحصیلمیشود:

ازدواجزنخارجیبامردیازاتباعیککشور؛تحصیلتابعیتتوسطاتباعخارجی
تغییرتابعیت؛یعنیفـردیتابعیتخودراتغییرمیدهدوبراثرآنتغییر،تابعیتجدید

برایهمسروفرزندانخودتحصیلنماید. 
کهدرایرانسکونتداشتهباشد،تبعهایراناست طبققوانینتابعیتیایران،هرکس
کشوربودهیاپدر کدام )بند۱ماده9۷6قانونمدنی(.صرفنظرازاینکهتولدآنهادر
کشورمتولدشدهاند.همچنین، کدام ومادرآنهاتابعیتچهدولتیراداشتهاندیادر
مطابقبند۲ماده9۷6قانونمدنی،هرطفلیکهازپدرایرانیمتولدشود-چهدرداخل
کشوریاخارج-ایرانیمحسوبمیگردد.اینبند،ناظربرایننکتهاستکهاصلخون

درنظامقانونگذاریایران،محوریوتعیینکنندهاست.

1. Jus sanguini
2. Jus soli



|  دیاران در آینه ی مطبوعات24 

همچنین،تابعیتاصلیبرحسبسیستمخون،فقطازراهنسبپدریپذیرفتهمیشود
ونسبمادریلحاظنشدهاست.براساساینبند،کسیکهپدرشایرانیاست،ایرانی

میماند.اماخونمادرباعثانتقالتابعیتبهفرزنداننمیشود.
کهقوانینفوقوداشتدرسال۱۳85مادهواحدهایبادوتبصره بهدلیلمشکالتی
تحتعنوان »قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی« درمجلسشورایاسالمیتصویبشد.براساساینقانون،فرزندانحاصل
ازازدواجزنانایرانیبامردانخارجیکهدرایرانمتولدشدهیاحداکثرتایکسالپساز
تصویباینقانوندرایرانمتولدمیشوندمیتوانندبعدازرسیدنبهسن۱8سالتمام
تقاضایتابعیتایرانیکنند.اینافراددرصورتنداشتنسوءپیشینهکیفرییاامنیتی
واعالمردتابعیتغیرایرانیبهتابعیتایرانپذیرفتهمیشوند.براساساینمادهواحده
فرزندانموضوعاینمادهقبلازتحصیلتابعیتنیزمجازبهاقامتدرایرانهستند.
درعمل،اینمادهواحدهمشکلتابعیتفرزندانحاصلازازدواجزنانایرانیبامردان
خارجیراحلنکرد.حتیبهمشکالتآنهانیزافزود.چراکهفرزندانایننوعازازدواجها

تا۱8سالگیبدونتابعیتباقیمیمانند.
گرفت.طرح درسال۱۳9۱مجلسشورایاسالمیتصمیمبهاصالحاینمادهواحده
جدیدپسازبررسیهایفراواندرکمیسیونهاوصحنعلنیمجلسشورایاسالمیدر
تاریخ۱۳9۱/۲/۲۷بهتصویبمجلسشورایاسالمیرسید.اماپسازارسالبهشورای
نگهبانباایرادمغایرتباقانوناساسیمواجهشد،بنابهنظرشوراینگهباندرنظرگرفتن
تسهیالتیماننددریافتیارانهومعافیتازپرداختتعرفهاقامتبرایاتباعخارجی

امکانپذیرنیستوبارمالیآنطرحبرایاجراامکانپذیرنیست.
اینروزهابحثاصالحقانونتابعیتبهخصوصدرموردفرزندانحاصلازازدواجزنان
کهدر ایرانیبامردانخارجیدرمجلسشورایاسالمیپیگیریمیشود.طرحهایی
صورتتصویبواجرایبهموقع،مسئلهچندمیلیوننفرازساکناناینمرزوبومراحل

میکندودغدغههایاولیهآنهارابرطرفمیسازد.
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بررسیقوانینسایرکشورها
مهاجرتیکیازشاخصههایکلیدیجهانبههمپیوستهامروزاست.دردنیایامروز،
جغرافیاومرزهایجغرافیاییبهیکمفهومذهنیتبدیلشدهاند.مفاهیمیچونکشور
وملیتدچارتغییراتیبنیادینشدهاند.حاالدیگرکشوربزرگیازانسانهادرکرهزمین
بهوجودآمدهاستکهنهزبانمشترکیدارندونهپایبندبهزمینمشترکیهستند.فقط
دریکویژگیبسیارمهممشترکاند:اهلهجرتاند.هرچیزآشناییراکهازبدوتولدبا
کرهزمین کردهاندوبرایشروعیکزندگیدیگردرجغرافیاییدیگراز گرفتندرها آنخو
که گذاشتهاند.درسال۲۰۱5جمعیتمهاجرانجهان)کسانی همهچیزراپشتسر
کشوریغیرازمحلتولدشانبوده(بهحدود۲۴۷میلیوننفر کشورمحلزندگیشان،
رسید.رقمیکهنسبتبه5۰سالپیشکرهزمینتقریبًاسهبرابرشدهاست.درطول۱5 
کلمهاجراندرجهان۷۴میلیوننفرافزایشداشتهاست.مهاجران سالاخیرتعداد
بودند.رشد داده اختصاص بهخود درسال۲۰۱5 را ازجمعیتجهان درصــد ۳.۴
مهاجرتدرجهانطیدهههایگذشتهیکروندپایداروتدریجیبودهاست:ازحدود

9۰میلیوننفردرسال۱96۰بهحدود۲۴۷میلیوننفردرسال۲۰۱5.
کهدرآن،زوجینملیتیکسانیندارند، ازدواجهــایــی امــروزه باتوجهبهاینشرایط،

 جمعیت مهاجران جهان طی سال های مختلف )میلیون نفر(
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امریبسیارمعمولدرجهاناست.قرنبیستموبیستویکم،قرنمهاجرتاست.
کهمهاجرتانسانهابیشاز پیشرفتهایبشردرحملونقلوارتباطاتباعثشد
کشورهایدنیادرمواجههبامسئلهتابعیت هرزماندیگریدرطولتاریخباشد.سایر
فرزندانحاصلازازدواجزنانخودبااتباعخارجی،چهسیاستهاییراپیشگرفتهاند؟
آیااینمسئلهفقطبرایکشورایرانمطرحاست؟آیافقطدرکشورایراناستکهبعضی
اززنانبااتباعخارجیازدواجمیکنند؟آیاقوانینتابعیتکشورهایدیگرمتناسببااین
نوعازازدواجهاتغییرکردهاست؟دراینیادداشت،بهبررسیقوانینتابعیتکشورهای
ترکیه،مالزی،اندونزی،چین،کرهجنوبیوبحریندررابطهباتابعیتفرزندانحاصلاز

ازدواجزنانتابعهاینکشورهابامردانخارجیمیپردازیم.

ترکیه
کشورترکیهبراساساصلخونتدوینشدهاند.ماده66قانوناساسی قوانینتابعیت
کهازیکمادریا کشورمیپردازد؛فرزندانی ترکیه،بهبیانمجموعهقوانینتابعیتاین
ازاینچهارچوببهدنیابیایند،ترکیهای پدرترکیهایدرچهارچوبازدواجیاخارج
کشورترکیهبینمردوزنتفاوتیقائلنشدهاست. محسوبمیشوند.قوانینتابعیت
اگریک اســت: کــرده رامشخص قانونوضعیت نیز فرزندخواندگان تابعیت مــورد در
شهروندترکیهایفردیزیر۱8سالرابهفرزندخواندگیقبولکند،اینفردبهتابعیتترکیه

درمیآید.

اندونزی
قانونتابعیتکشوراندونزیبهفرزندانحاصلازدواجزناناندونزیاییبامردانخارجی
زنی غیرقانونی یا قانونی ازدواج کهحاصل فرزندی میکند. اعطا اندونزیایی تابعیت
اندونزیاییبامردیخارجیباشداندونزیاییخواهدبود.همچنین،فرزندیکهحاصل
ازازدواجقانونیزنیاندونزیاییبامردیبدونتابعیتباشدبازهماندونزیاییاست.تا
کسبتابعیتاندونزیاییبرایفرزندانحاصلازایننوعازدواجها قبلازسال۲۰۰6،
که بسیاردشواربود.اماهمگامباتغییراتجهانیوزیادشدنتعدادزناناندونزیایی
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کشوراصالحشد.آخریناصالح بهعقدمردانخارجیدرمیآیند،قانونتابعیتاین
قانونتابعیتاندونزینیزمربوطبهسال۲۰۰6است.براساساینقانون،فرزندانحاصل
ازدواجیکمردخارجیویکزناندونزیاییتاسن۱8سالگیدوتابعیتیهستند.هم
و بروکراسیها البته را. پدریخودشان کشور تابعیت وهم دارنــد اندونزیایی تابعیت
مدارکموردنیازمربوطبهاینامر)گواهیتولد،پاسپورت،مدارکازدواجو...(پیچیده
ولیمشخصومعلوماست.بعدازاینکهبهسنقانونی)۱8سال(رسیدند۳سالوقت
دارندکهتکلیفتابعیتخودرامشخصکنند:یاتابعیتاندونزیاییخودراحفظکنند
یافقطبهتابعیتکشورپدریشاندربیایند.قوانیناندونزیاجازهدوتابعیتیبودنرابه

افرادباالی۱8سالنمیدهد.

مالزی
درموردفرزندانیکهدرخاکمالزیبهدنیامیآیندقانونتابعیتاینکشوربینزنومرد
کودکشان تفاوتیقائلنشدهاست.درصورتیکهزنیامردیاهردویشاندرزمانتولد
شهروندیامقیمدائممالزیباشند،آنکودکمالزیاییخواهدبود.امادرموردفرزندانیکه
خارجازخاکمالزیبهدنیامیآیند،اصالتباخونپدراستوتنهادرصورتیکهپدر
مالزیاییباشد،فرزندهممالزیاییخواهدبود.قوانینتابعیتکشورمالزیبیانمیکنند
کهفرزندحاصلازازدواجیاروابطخارجازچهارچوبازدواجیکزنمالزیاییبایک
مردتبعهخارجیدرصورتتولددرخاکمالزی،مالزیاییخواهدبود.درصورتیکهزنی
کندوفرزندشاندرخارجازخاکمالزیبهدنیابیاید مالزیاییبامردیخارجیازدواج
بایدتبعهکشورپدریاشبشود.درصورتیهمکهزنیمالزیاییبامردیخارجیروابطی
کهمحلتولدشخارج خارجازچهارچوبازدواجداشتهباشدوصاحبفرزندیشود
ازخاککشورمالزیاست،آنفرزندشهروندوتبعهکشورمالزینخواهدبود.امامیتواند
بهعنوانمقیمدائم]3[بههمراهمادرشواردمالزیشودوحتیدرصورتاقامتچندساله

میتواندبرایشهروندیکشورمالزیدرخواستبدهد.

3. Permanent Resident
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چین
قوانینتابعیتچینهمبینزنومردچینیتفاوتیقائلنمیشوند.کودکمتولدشدهاز
یکوالدچینیویکوالدتبعهخارجیچهدرخاکچینبهدنیابیایدوچهخارجاز
چینبهدنیابیایدتبعهکشورچینخواهدبود.کشورچیندوتابعیتیبودنراقبولندارد.
درصورتییکیازوالدینکودکیکهدرچینبهدنیاآمدهچینیباشدودیگریخارجی
وبخواهندفرزندشانتابعیتخارجیداشتهباشدبایددردرجهاولازتابعیتچینی
خارجشودودردرجهدومبرایپاسپورتغیرچینیدرخواستبدهند.خروجیککودک
متولدشدهدرکشورچینیازتابعیتچینیفرآیندیبهشدتبوروکراتیکودشواراست

وبسیاریاززوجهاازلغوتابعیتفرزندشانمنصرفمیشوند.

کرهجنوبی
کره کرهایبودمیتوانستبهتابعیت کهپدرش تاقبلاز۱۳جون۱998فقطفرزندی
کرهجنوبیدرسال۱998اگرپدریامادر جنوبیدربیاید.امابااصالحقانونتابعیت
کرهجنوبیبعدازسال کرهایخواهدبود. کرهایباشندفرزندنیز )حداقلیکیشان(
کهازپدر کرد.همچنینفرزندی ۱998تفاوتبینزنومردبرایانتقالتابعیترالغو
ومادریبدونتابعیتدرخاککرهجنوبیبهدنیابیایدهمتبعهکرهجنوبیمحسوب

میشود.

بحرین
کشوربه کهازپدریبحرینیدرخاکاین کسانی مطابقباقانونتابعیتبحرین،تنها
دنیابیایندبحرینیمحسوبمیشوند.اینقانونمشکالتزیادیرابرایفرزندانحاصل
بهدلیلنداشتن بود.چراکه آورده مــردانغیربحرینیوجود با زنانبحرینی ازدواج از
تابعیتازامکاناتاولیهزندگیدربحرینمحرومبودند.ازسال۲۰۰9حکومتبحرین
کودکانوافرادحقتحصیلواستفادهازخدماتدرمانیواقامتیبهمانندسایر بهاین
شهرونداناعطاکردوآنهاراازمالیاتهایاقامتاتباعخارجیدربحرینمعافکرد.
کودکحاصلازازدواج طیسالهای۲۰۰6تا۲۰۱5بادستورپادشاهبحرینبه568۴
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زنانبحرینیبامردانخارجیتابعیتاعطاشد.مجلسبحرینبهدنبالتغییرقانون
تابعیتاستتادیگربرایاعطایتابعیتنیازبهدستورپادشاهنباشد.طبققانونجدید
تابعیتبحرینکلیهافرادیکهازپدریامادربحرینیدرخاکاینکشوریاخارجازخاک

اینکشوربهدنیامیآیندبایدبحرینیمحسوبشوند.

جمعبندی
همانطورکهمشاهدهمیشوددربسیاریازکشورهایجهانکهدرقوانینتابعیتخون
کرهجنوبی، تابعاصلخونهستند،خونمادرهمباعثانتقالتابعیتمیشود.در
تادودههپیشتابعیتفقطازطریقخونپدرقابلانتقالبود)شرایطیمشابهایران(.
باتغییرات اماهمگام بود. ازمادربسیاردشــوار تابعیت انتقال اندونزیهم کشور در
جهانیاینکشورهاقوانینتابعیتخودشانرااصالحکردند.کشوریمثلبحرینهمکه
درزمینهیانتقالتابعیت،شرایطیتقریبًامشابهایرانراداردبهسرعتدرصدداصالح
نهتنها ایران تابعیتدر قوانین بهنظرمیرسد بااینحال، تابعیتخوداست. قوانین
همگاموهمزمانباسایرکشورهابهبودپیدانکردهاند،بلکهدراصالحاینقوانین،آنقدر
تأخیرشدهکهوضعیتینزدیکبهبحرانراشاهدهستیم.اینقوانینکهازقدمتیبیش
کهازمادرایرانیودرایرانمتولدشدهاندرا ازصدسالبرخورداراست،هویتفرزندانی

بهرسمیتنمیشناسد.
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شماره دوم





این وضع ناصواب، قابل بهبود است ...

بررسیابعادمختلف
اعطایتابعیتبهکودکانحاصلازازدواجزنانایرانیبامردانغیرایرانی
درنشستتخصصیدرغرفهروزنامهشهروند؛نمایشگاهمطبوعات

سیدپیمانحقیقتطلب|بیستوسومیننمایشگاهمطبوعاتایراندرمحلمصالیامام
حوزه صاحبنظران حضور با تخصصی نشستی تا بــود فرصتی تهران شهر )ره( خمینی
مهاجرتدرایرانبرگزارشود.درروزچهارشنبه۱۰آبان،غرفهروزنامهشهروندمیزباننشست
با  ایرانی  زنان  ازدواج  از  حاصل  فرزندان  به  تابعیت  اعطای  مختلف  ابعاد  »بررسی  تخصصی
ایران کودکانافغانستانیدر ایرانی«بود.درایننشستنادرموسوی،مدیرخانه مردان غیر 
اصفهانی، نصر آرش تحصیل؛ از بازمانده افغانستانی کودکان خــودگــردان مدرسه مدیر و
پناهندگان و کهدرحوزهمهاجران تهران ازدانشگاه فارغالتحصیلدکترایجامعهشناسی
کارو درایرانصاحبپژوهشهایبسیاریاستوبهرامصلواتی،دکترایمطالعاتنیروی
جامعهشناسیاقتصادیازدانشگاهمیالنایتالیابهبیانتجربیاتونظراتخودپیراموناین

موضوعپرداختندوجنبههایمختلفآنراموردبحثوبررسیقراردادند.

محسنشهرابیفراهانی:ضمنخیرمقدمبهاساتیدمحترم،ابتدامقدمهایدرمورد
کهبرایحمایت کنم.دیاران،انجمندرحالثبتیاست دیارانخدمتشماعرض
ازمهاجراندرایرانمشغولبهفعالیتشدهاست.هدفدیارانعبارتازبهاصطالح
با و اســت ایــران در خارجی اتباع و مهاجران مقوله به نسبت ایرانیان نگرش تغییر
آسیبشناسیوضعزندگیاتباعخارجی،راهکارهاییبرایبهبودوضعموجودپیشنهاد
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میدهد.امیدواریمایننشستآغازیبربرگزاریسلسلهنشستهایتخصصیحول
موضوعمهاجراندرایرانباهمکاریروزنامهشهروندباشد.موضوعیکهمحورنشست
امروزماستبحثاعطایتابعیتبهفرزندانحاصلازازدواجبانوانایرانیوپدران
ُکنش غیرایرانیاست.دربینموضوعاتمربوطبهمهاجرانبهنظرماناینموضوعبه
گامنخست، ــم.در قراردادهای کاری اولویت رادر آن بههمیندلیل و نزدیکاست
ازمسائلومشکالتاینفرزندانهستیم.طیف افکارعمومی گاهسازی آ بهدنبال
وسیعیازبانوانایرانیساکندرجنوبکشوربااتباعخارجیازدواجکردهاندوفرزندان
حاصلازاینازدواجها،بدونهویترسمیدرجامعهزندگیمیکنند.همچنیناین
کردند، کشوربااتباعخارجیازدواج کهدرخارجاز گیربانوانایرانی گریبان مشکل
کهبامردیاهلجمهوریچکازدواجکردهبودندو است؛برایمثالمریممیرزاخانی
کهفرزندشیک ایرانیداشت)آناهیتا(وخیلیدوستداشت نام تنهادخترشان،
گرفتوآخرینحلقهوصل ایرانیباشد،اماقوانینتابعیتایران،اینحقراازایشان

ایشانباکشورایرانهمقطعشد.

حسینشیرازی:سؤالیکهدراینجلسهمطرحاست،ایناستکهجنبههایمختلف
ایرانی بامردانغیر ایرانی ازازدواجمــادران تابعیتبهفرزندانحاصل بحثاعطای
چیست؟ذینفعاناینمسئلهچهکسانیهستند؟میخواهیمازهرکدامازشماعزیزان
بخواهیمکهازدیدگاهخودتانجنبههایمختلفاینقضیهرابیانکنیدتابهتصویری

شفافتردستپیداکنیم.

نادرموسوی:بندهابتداازانجمندیارانتشکرمیکنم.درمورداینبحثکاماًلدرست
کهمنآنهارانیمهمهاجرانمینامم. گروهیاست میفرمایید.اینموضوع،مربوطبه
کسانیکهازیکطرفمهاجرمحسوبمیشوندوازطرفدیگرمهاجرنیستند.کسانی
معضل این افغانستانی. نه و میآیند بهحساب ایرانی نه ندارند. معلومی وضع که
در متفاوتی تقریبی آمارهای نشود. دیده وسعیمیشده دارد کهوجود سالهاست
کودکاینچنینیدر اینزمینهمنتشرمیشود؛مثاًلدرسال۱۳9۲میگفتند5۰۰هزار



دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶ |  ۳۵ 

کهاینتعدادرا جامعهایرانزندگیمیکنند.آمارهاییامسالدرنشریاتمنتشرشده
یکمیلیوننفراعالمکردهبودند.درجاییهموزارتکارآماریمنتشرکردهبودکهحدود
آمارهایغیررسمی بههرحال ایرانیداشتهاند. اتباعغیر با ازدواج ایرانی زن هزار ۱۰۰

زیادیدراینزمینهوجودداردکهنشاندهندهابعادگستردهمسئلهاست.
کسیکهمهاجراست،تکلیفشمعلوماست.میداندکهافغانستانیاست.امااینافراد
حالتنصفهنیمهایدارندودربالتکلیفیمحضبهسرمیبرند.هویتشاندرتعلیق
است.مدرسهمادرمحلهپاسگاهنعمتآبادمیزبانکودکانمهاجریاستکهبهدالیل
مختلفازتحصیلدرمدارسایرانبازمیمانند.بعدازحکممقاممعظمرهبریمبنی
کودکانی کودکانمهاجردرایران،وضعبسیارخوبشد،امابازهم برتحصیلرایگان
از بعضی که است وسال دلیلهمسن بازمیمانند.عمده تحصیل از که هستند
کودکانازسنتعیینشدهدرمدارسبزرگترندواجازهتحصیلدرمدارسایرانبهآنان
کودکاندارایمادرایرانیوپدرافغانستانیدرمدرسه دادهنمیشود.درسالیانقبل
مازیادبودند.امسالفقطیکیازدانشآموزانبهنامابوالفضلچنینوضعیتیدارد.

پدرشافغانستانیومادرشاردبیلیاستووضعبسیاردشواریدارد.
قوانینفعلیبهاینکودکانتا۱8سالگیفقطاجازهاقامتمیدهند.اینکودکانتا۱8 
سالگیتعیینتکلیفنمیشوند.معلومنیستکهآیاایرانیاندیاافغانستانی؟درعمل
کودکانافغانستانیمحسوبمیشوند.طبق کهاین کهمامیبینیمایناست چیزی
قوانیننانوشتهازخیلیازفرصتهایمعمولمحروماند.درخیلیازمسابقاتبهدلیل
افغانبودننمیتوانندشرکتکنند،درالمپیادهانمیتوانندشرکتکنند،اصاًلپذیرفته
نمیشوند.شایدمسئوالنبگویندنه،بایدحقمساویداشتهباشند،امادرعملاین
اتفاقنمیافتد.تا۱8سالگیسنبسیارمهمیاست.شخصیتیکفرددرایندوران
کودکبدهند، کهتابعیتایرانیهمبهاین شکلمیگیرد.بعداز۱8سالگیبهفرض
اینجبرانلطمههاومحرومیتهایتاسن۱8سالگیاورانمیکند.آسیبهایپنهان
اینکودکانبسیارزیاداست.اجازهاقامتتاسن۱8سالگیبهاینکودکانفقطبخش
کوچکیازمسائلشانراحلکردهاست.اینحالتتشویشوبالتکلیفیممتدمسئله
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گر بزرگیاست؛مثاًلهمینابوالفضلخودمان،هیچمدرکیهمندارد.بهمنمیگویدا
منرادرخیابانبگیرندچیزیندارمبگویم.نهایرانیام،نهافغانستانی.

تمام تابعیت قانون وطبق شــده کهخیلیها۱8سالشان اســت ایــن بعدی مسئله
اقداماتالزمرابرایبهدستآوردنتابعیتانجامدادهاندومشکلینداشتهاند،ولی
بازهمدررونداعطایتابعیتآنهاموانعبیهودهمیگذارندتاتابعیتبهآنهاتعلقنگیرد.

آرشاصفهانی:راستشمندراینحوزهبنابهتجربیاتمبهتغییرقوانینتابعیتاصاًل
ازهرچیزمیخواهم خوشبیننیستم.دلیلآنراهمخدمتتانعرضمیکنم.قبل
کهطرحمسئلهفرزندانمادرایرانیوپدرخارجیازدریچهمهاجرتومهاجران بگویم
اشتباهاست.اینقبلازاینکهمسئلهاجحافدرحقمهاجرانباشد،بحثتبعیض
کند،امازناین جنسیتیدارد.طبققانون،مردمیتواندتابعیترابهفرزندشمنتقل
کشورهایمعدودیچنینتبعیضجنسیتیآشکاریدر حقراندارد.دردنیایامروز

قوانینخوددارند:فقط۲5کشورجهان.
ازطرفدیگرطبقهمینقانونتابعیت،مردایرانیمیتوانددرازدواجبازنخارجیبرای
کهتابعیتایرانیرابهشوهرش اوتابعیتایرانیبگیرد،امازنایرانیاینحقراندارد
کشورجهانچنینتبعیضیدارندوماهمیکی انتقالدهد.دراینزمینههمفقط5۰
کنید، گراینمسئلهراازدریچهبرابریزنومردمطرح کشورهاهستیم.بهنظرما ازاین
بخشزیادیازجامعهطبقهمتوسطایرانهمراهخواهدشد.نکتهجالبایناست
کهفعاالنحقوقزنانبهخیلیمسائلجزئیتردرایرانتوجهمیکنند،امامسئلهبه
کهمشابهایرانتبعیض اینبزرگیدرقانونرانادیدهمیگیرند.خیلیازکشورهاییهم
جنسیتیدراعطایتابعیتداشتندطیسالیانگذشتهقوانینشانراتغییردادندواین

حقرابهرسمیتشناختند؛مثلمراکشوالجزایر.
امایکیازدالیلتغییرنکردنقانوندرموردانتقالتابعیتازمادرایرانی،فرضتغییر
کشوراست.درمجلستابهحالبحثتغییراینقانونچند بافتمذهبیجمعیت
یارانه بار و اقتصادی دالیــل مخالفتهاهمچون دالیــل همه اســت. مطرحشده بار
اتفاقًا و...برایقانونگذارایرانقابلحلاست.اعطایهویتوتابعیتبهاینافراد



دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶ |  ۳7 

خیلیمنطقیاست.کسیکههویتنداردمستعدهرگونهخرابکاریاست.ایراناآلن
کودکان کهبهاین سیاستافزایشجمعیتدارد.درراستایاینسیاستبهتراست
کنند.ازدواجمردخارجیبازنایرانیدرشرق تابعیتبدهندوجمعیتایرانرازیاد
ایرانرواجبسیارداردودلیلآنهمفقرومحرومیتزیاداست.برایخانوادههایفقیر
درشرقایران،دخترباریبرخانوادهاستوخانوادههاحاضرمیشونددخترشانرابه
کهاندکیتمکنمالیداشتهباشددربیاورند.چهافغانستانیباشدچه عقدهرکسی
ایرانی،امااینازدواجهاتأثیرخودرابرتغییربافتمذهبیکشورمیگذارد.درمورداصل
حمایتازمهاجرانافغانستانیهمهمینبحثمطرحاست.شمادراینزمینههر
چهتالشکنیددرنهایتبههمیندلیلامنیتیتالشهابهشکستمیانجامد.حتی
خوداروپاییهاهماآلندغدغهدارند.آنهادرحالحاضرازاینکهجمعیتمسلمانان
دراینقارهداردزیادمیشود،نگراناند،بهخصوصبعدازحوادثتروریستیشارلی
ابدودرفرانسه.قانونگذارماهممشابهایننگرانیرادرایراندارد.درعینحالروی
کیدکردن، نگرشعمومیکارکردنوبرابعادانسانیپذیرشمهاجراندریکجامعهتأ
کندواینشایددربلندمدتجواببدهد،امادر میتواندافکارعمومیراحساس

کوتاهمدتبهدلیلیکهگفتمتالشبرایتغییراینقانونبیهودهاست.

محسنشهرابیفراهانی:شماخودتانچقدرموافقایناستداللقانونگذارهستید؟

آرشاصفهانی:بحثموافقتمناصاًلمطرحنیست.منمیگویمقانونگذارازاین
دیدگاهنگاهمیکندواگرشماخودتانرابهجایاوبگذارید،میبینیدکهراهحلیوجود

ندارد.

مریم امثال فرزندان کهحداقل کند پیدا راه قانون در قیدهایی گر ا شیرازی: حسین
میرزاخانیتابعیتایرانیبگیرند،چطور؟

آرشاصفهانی:بندهایننگرشرانمیپسندم.چرابایدکودکمریممیرزاخانیتابعیت
بگیرداماابوالفضلتابعیتنگیرد؟چرابایدمریممیرزاخانیراازمادراردبیلیابوالفضل

ایرانیتربدانیم؟اصاًلدرداصلیماابوالفضلوامثالاواست.
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کهتاسال۱۳85حتیهمیناجازه کهوجوددارد،ایناست نادرموسوی:نکتهای
اقامتراهمبهاینکودکاننمیدادند.حضورناخواستهشانهمغیرقانونیبود.

بهرامصلواتی:منقبلازهرچیزازروزنامهشهروندتشکرمیکنمکهبهچنینموضوعی
کاماًلدرحوزهشهروندیاست.منالبتهبهخالفدکتر که پرداختهاست،مسئلهای
اصفهانیبهاینمسئلهخیلیبدبیننیستموبهنظرمتحوالتروبهجلواست.حدود
دوماهدیگرنخستینکنفرانسحکمرانیدرایرانبرگزارمیشود.یکیازمحورهایاین
کنفرانسجمعیتومهاجرتاست.دراینکنفرانسبهیکیازنقاطضعفبزرگبحث
مهاجرتدرایرانمیپردازیم:ضرورتدادههایمهاجرت.ایننکتهدقیقًامشخص
کهچندنفراتباعخارجیدرایرانداریم؟چندنفرازاتباعایرانیدرخارجاز نیست
گرفتهاست. کشورهستند؟ایننبوددادههاامکانتعیینابعادمسائلمربوطهراازما
بحثدیگریکهمطرحاستنقشگفتمانسازیاصحابرسانهپیراموناینموضوع
نو مباحثیچــونصنعتیشــدنخیلی به نسبت مهاجرت درجهانبحث اســت.
درتاریخبشریتمطرح

ً
وجدیداست.تابعیت]1[ازMobilityآمدهواینپدیدهقبال

از گربخواهمیکجمعبندی ا تازهمدرنشدهاست. نبود.اینبحثخاصجوامع
نظراتدوستانداشتهباشم،میتوانمبگویمفاصلهبینواقعیتهایجاریوآنچه
دستاندرکارانوروزنامهنگارانمیدانندبایدکمشود.ممکناستقوانینچیزدیگری
بگوید،رسانههانیزپوششهایدیگریبدهد،اماواقعیتهایدیگریوجودداشتهباشد.
تصمیمگیرندگانوقانونگذاراندغدغههایامنیتیدارندکهطبیعیوحقآناناست.
تبعیضهایاجتماعیدریچهایهستندکهروزنامههایاجتماعیوفعاالناجتماعی
کنند.درایرانزنانتبعیضهایمختلفیدارنــد،همچونحق حتمًابایدورودپیدا
کناراینمسائل کهحقاعطایتابعیتهمدر سفر،حقطالق،حقورودبهورزشگاه
گفتمانشنیدنجنبههایمختلفیکپدیدهازدیدگاهافراد، که استوایننکته

نهادهاوسازمانهایمختلفدرایرانجدیداست.

1. Naturalization
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آقایدکتر را نمیکنند؟دلیلاصلی تغییر ایران در تابعیت به مربوط قانونهای چرا
اصفهانینگاهامنیتیذکرکردهاند.اآلنمامسئلهسپنتانیکنامراهمداریمکهحاصل
گذاشتهاند. برآنخیلیصحه امارسانهها اقلیتهایدینیاست، به امنیتی نگاه
گاهیاست.به کهوجودداردنقشروزنامهها،مطبوعاتورسانههادرایجادآ نکتهای
نظرمیآیددرزمینهیتابعیتفرزندانحاصلازمادرانایرانیوپدرانغیرایرانینقش
گاهیبخشیرسانههاضعیفبودهاست.تغییرقوانینتابعیتدرایرانباوضعکنونی آ
افزایشخواهد گاهی آ اما نیفتد، اتفاق دیگر تا5سال رسانههاشاید گاهیبخشی آ

گاهحلمیشوند. یافتوتا۱5-۱۰سالدیگرمسائلاینچنینیناخودآ
کهدغدغهاصلیدرحوزهمهاجرت مثالیعرضمیکنم؛مدتهایمدیدیاست
کهاواًلآمارباالییدرفرار درایرانفرارنخبگانذکرمیشود.مابهاشتباهفکرمیکنیم
مغزهاداریموثانیًااینکهاینپدیدهمنفیاست.دادهایوجودنداشتوخیلیهافکر
میکردندمادرزمینهیصادراتنخبگانرتبهیکدنیاراداریم.درحالیکهدرجهان
دیگربحثفرارمغزهامطرحنیست،بلکهآنراچرخشاستعدادهامینامند.کشورهای
فرستندهنخبگاندرجهانامروزبهطرقمختلفازنخبگانساکندرخارجازمرزهای
خودشانبهرهمندمیشوندوایندرایرانهمداردجامیافتد.ازنظرآماریهمایراندر
گاهیبخشیدراینزمینهباعثشدهاست رتبههایباالیخروجنخبگانقرارندارد.آ
کهبحثفرارمغزهاازحالتامنیتیخارجشودویکدیدگاهمنفیبهدیدگاهیحتی
مثبتتبدیلشود.دریچهایکهمیتوانازآنواردشد،ایناستکهالزمهایجادفرصت
بهرهمندیازپدیدهچرخشمغزهااعطایتابعیتبهامثالفرزندمریممیرزاخانیهاست.
کهدالیلامنیتیدرمواجهه کهوجوددارد،ایناست درمورددیدگاهامنیتیمسئلهای
بامهاجرانوافراددرجامعهمعلولدالیلیدیگراست؛معلولتبعیضهایاقتصادی،
گرمابتوانیمآسیبهایاجتماعیراباتمهیداتگوناگون اجتماعیوانواعتبعیضها.ا
کمکنیم،مسئلهامنیتبرقرارخواهدشد.مادردنیابحثشهرهایشکنندهراداریم.
است این نکتهشان اما رشدمیکنند، زود که شهرهایشکنندهشهرهاییهستند
گرتبعیضهایبهوجودآمدهدراینشهرهاحلنشوند،بههمانسرعتهمفرو کها
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جهان تمام در مهاجران و مهاجرت پدیده جهانی جریانهای لحاظ از میپاشند.
تأثیرات کنفرانس آینده سال در متحد ملل سازمان است. قرارگرفته ویژه موردتوجه
اینکه مورد در میکند. برگزار کشورهایجهان تمامی باحضور را مهاجرت جهانی
گروههایمهاجرمسلمانپیشآمده،اینطور درخوداروپاهمبحثمخالفتبارشد
وقتی میشود. تلقی ارزش یک جامعه در تنوع]۲[ جهان کشورهای سایر در نیست.
شهردارلندنورتردامفردیمسلمانانتخابمیشود،معنایآناحترامبهاصلتنوع
دربافتجمعیتیاست.یکیازافتخاراتشهررتردامهلندایناستکهاز۱8۰کشور
جهاندراینشهرافرادیزندگیمیکنندوهویتیبینالمللیرابرایاینشهرایجاد
کردهاند.بندهخودمدرشهرماینهامآلمانزندگیمیکردم.حدودیکسومازجمعیت
شهرترکهاومسلمانانبودندومسئوالنشهریازاینمسئلهاستقبالمیکردند.شهر
یکپارچهمبتنیبرارزشهاییکپارچهدرسایرنقاطجهاننهادینهشدهاست.بله...
مخاطراتامنیتیهموارهمسئلهبودهاست،اماجهانبهتنوعدربافتجمعیتیدر
کمکمبایدازطریقاین کنارمخاطراتامنیتیاشبهچشمارزشنگاهمیکند.ماهم

نشستهازمینهسازیبرایجاانداختنایننوعنگاهرافراهمکنیم.

محسنشهرابیفراهانی:اینکشورهامالحظاتامنیتیراچطورلحاظمیکنند؟

کنترل بهرامصلواتی:وقتیوضعاقامتوتابعیتدرموردمهاجرانمشخصنباشد،
امنیتیرویمهاجرانهمصفرخواهدبود.هیچقابلیتردگیریوزیرنظرگرفتنیوجودندارد.
وقتیافرادثبتمیشوند،ازیکخطربالقوهامنیتیبهافرادیقابلرصدتبدیلمیشوند.

حسینشیرازی:یعنیشمامیفرماییدزنسیستانوبلوچستانیچهبهفرزندشتابعیت
بدهند،چهندهند،بامردانافغانستانیازدواجمیکندوصاحبفرزندمیشود.پس
بهتراستکهآنفرزندانرابهرسمیتبشناسیمتابتوانیمآنهاراحداقلقابلرصدکنیم.

بهرامصلواتی:بله.همینطوراست.بهعالوهاینکهمسئلهبسیارمهمیکهبندهرویش

2. Diversity
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کودکانتابعیت گربهاین گفتمانسازیدرجامعهاست،حتیا کیددارم،بحث تأ
ایرانیدادهشود،اماگفتمانهایالزمبرایآندرجامعهشکلنگرفتهباشد،بازهمآنان

درمدرسهوجامعهپذیرشنمیشوند.

امنیتی استداللهای مقابل در شما نظر به اصفهانی، دکتر آقــای شیرازی: حسین
قانونگذارانچهاستداللهاییمیتوانمطرحکرد؟آقایدکترصلواتیبهاستداللهای
کردند.اینکهافرادبیهویتخطرامنیتیبالقوهاندوبسیار خوبیدراینزمینهاشاره
گفتمانسازیشودوتنوعدرجامعه خطرناکترازافرادصاحبهویت؛اینکهباید

ارزشتلقیشود.

آرشاصفهانی:ببینیددیدگاهماباقانونگذاربسیارمتفاوتاست.مثاًلبندهبهمرز
به او دیدگاه از باید که دارد ولیسیاستگذارپیشفرضهایی اصــاًل، نــدارم اعتقاد
ایراندالیلبسیاری بندهدرمقاالتخودمدرحوزهمهاجراندر کنیم. مسئلهنگاه
برایپذیرشآنانآوردهام.دولتومجلسهمهایندالیلرامیپذیرد،امادرقدمآخر
بنیادین گفتم،مسئلهالینحلمیشود.اصل که امنیتی باپیشکشیدنبحثهای
بازگرداندن و ایــران در مهاجرت کاهشجریان است: این ایــران در مهاجرتی قوانین
کهایناصل کردهایمومیگوییم مهاجرانحاضر.ایناصلاشتباهاست.مامطالعه
اشتباهاست،اماسیاستگذاربههیچوجهزیرباراشتباهبودنایناصلنمیرود.تغییر
بافتجمعیتیبزرگترینمانعدرتغییرقوانینمربوطبهبحثماست.شکافاختالف
ماباقانونگذارایدئولوژیکاست.مامیگوییممرزمعناییندارد،برابریخوباست،

برادریخوباست.اماقانونگذاراینهاراقبولندارد.

محسنشهرابیفراهانی:چرادرهمانایدئولوژیقانونگذاربهدنبالبحثهایبرابری
وبرادرینباشیموازهماندریچههاورودنکنیم؟برابریوبرادریدرایدئولوژیاوهم

وجوددارد.

بهرامصلواتی:بهاعتقادمنمابایدنقشفعاالنهتریداشتهباشیم.ببینیددرقضیه
کودکانافغاننباید که مردمشاهدیهیزد.آنهاآمدندورویدیوارهایمدرسهنوشتند
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درمدارسمادرسبخوانند.وقتیمردماینگونهمطالبهمیکنند،مسئولمربوطههم
گفتمانیایجاد گر باشدتوجسارتبیشتریحضورمهاجرانرازیرسؤالمیبرد.ا
کهماخواستارتحصیلبرابر کاردهابنویسند شودومردمهمانشهررویدیوارهاوپال
کودکانهستیم،قانونگذارنمیتوانداینمطالبهرادرنظرنگیرد.مابایدبهدنبال همه

گسترشمنطقیگفتمانپذیرشوتنوعدرجامعهبهصورتهمهگیرباشیم.

کهاصاًلچرا کهدرقانونگذارانوجوددارد،ایناست نادرموسوی:یکدیدگاهدیگری
دولتخودشرادرقبالمهاجرانمتعهدکند؟بگذاریدمهاجراندرتعلیقبمانند.چرا
دولتزیربارهزینههایبیمهوسالمتوارائهخدماتاجتماعیبهمهاجرانبرود؟
گرنیازشد،ازمهاجراناستفاده میگویند؛بیمهنمیکنیم،هزینهنمیدهیم،هروقتا
آنها از و میدهیم کوتاهمدتی امتیازهای داشتیم، نیاز آنهــا به وقت هر میکنیم.
کهدراینسالهاقوانینمربوطبهمهاجران استفادهمیکنیم...یکیازنگرشهایی

تغییرنکرده،اینبودهاست.

مثبتاست.حرفهایی به رو روند نظرمیرسد به البته فراهانی: محسنشهرابی
کهوزیرجدیدعلومدرصحنمجلسدرموردپذیرشنخبگانخارجیودانشجویان

مهاجرزد،دریچههایامیدوارکنندهایرابازکردهاست.

آن باشد... ابوالفضل خود و ابوالفضل مــادر باید ما دغدغه البته اصفهانی: آرش
برود.این ازدنیامیتواند ازخارجمیآید،تمکنمالیدارد.هرجایی که دانشجویی

شرایطمادرابوالفضلوخودابوالفضلاستکهدرایرانغیرانسانیاست.

بهرامصلواتی:بله...درستمیفرمایید.مادرابوالفضلدغدغههمهماهست،ولی
برایشروعگفتمانسازینقطهشروعخوبینیست.نقطهشروعگفتمانسازیمابایداز
شهرتهرانوشهروندانآنباشدتاباروندیصعودیبهمناطقمرزیدرشرقایرانبرسیم
ودرجامعهگفتمانهایمربوطهشکلبگیرد.بندهبهآیندهخوشبینهستم.گروههای
پژوهشی گروه درحالشکلگیریاست. پیرامونمهاجران ایــران در پژوهشیخوبی
در گروهسیاستگذاریمهاجرت بینالمللدرموسسهجمعیتشناسی، مهاجرت
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بهرشدیدرحال رو گروههاهستندوحرکت این دانشگاهصنعتیشریفازجمله
گروههاییچوندیارانبهطورجدیپابه شکلگیریاستوالبتهتازمانیکهرسانههاو

عرصهنگذارند،نمیتوانانتظاربهبودشرایطراداشت.

نادرموسوی: »کودکان، مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی تا 18 سالگی تعیین تکلیف 
نمی شوند. معلوم نیست که آیا ایرانی اند یا افغانستانی؟... تا 18 سالگی سن بسیار 
مهمی است. شخصیت یک فرد در این دوران شکل می گیرد. بعد از 18 سالگی به 
فرض که تابعیت ایرانی هم به این کودک بدهند، این جبران لطمه ها و محرومیت های 

تا سن 18 سالگی او را نمی کند.«

آرشاصفهانی: »طرح مسئله فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی از دریچه مهاجرت 
و مهاجران اشتباه است. این قبل از این که مسئله اجحاف در حق مهاجران باشد، 
بحث تبعیض جنسیتی دارد. طبق قانون مرد می تواند تابعیت را به فرزندش منتقل 
کشورهای معدودی چنین تبعیض  کند، اما زن این حق را ندارد. در دنیای امروز 

جنسیتی آشکاری در قوانین خود دارند: فقط 25 کشور جهان.«

این  در  گاهی  آ ایجاد  در  رسانه ها  و  مطبوعات  روزنامه ها،   »نقش  صلواتی: بهرام
از  موضوع، بسیار پررنگ است. به نظر می آید درزمینه ی تابعیت فرزندان حاصل 
گاهی بخشی رسانه ها ضعیف بوده است.  مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی نقش آ
تا 5  شاید  رسانه ها  بخشی  گاهی  آ کنونی  وضع  با  ایــران  در  تابعیت  قوانین  تغییر 
کید دارم بحث  که بنده روی آن تأ سال دیگر اتفاق نیفتند... مسئله بسیار مهمی 
گفتمان سازی در جامعه است. حتی اگر به این کودکان تابعیت ایرانی داده شود، اما 
گفتمان های الزم برای آن در جامعه شکل نگرفته باشد باز هم آنان در مدرسه و جامعه 

پذیرش نمی شوند.«
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شماره سوم





آمار موردنظر موجود نیست
تحلیلیدربارهخألاطالعاتدقیقازتعدادوسیاستهایجذبمهاجراندرایران

سیدپیمانحقیقتطلب|مدیراناجراییحوزهتابعیتدرایرانبارویکردهایمختلفبه
در نوساناتشدید و رویکردها اختالف این ریشه پرداختهاند. مهاجران پدیدهساماندهی
سیاستگذاریرامیتوانبهنبودراهبردمشخصوبرنامهجامعبلندمدتمرتبطدانست.
اینتصمیماتسلیقهای،ازیکسوسببسردرگمیمهاجراندرایرانوازسویدیگرسبب

ادغامنشدنجامعهمهاجردرجامعهواستفادهازفرصتهایحضورآنانشدهاست.

»آماردقیقیوجودندارد«
کلیدیوتکرارشوندههمهنهادهایمرتبطباامورمهاجرانوپناهندگاندر اینجمله
گذشته،ایرانمیزبانچندنفرمهاجروپناهندهبودهاست؟ ایراناست.درسالیان
برای باید کشور آینده برنامهریزیهای برای است؟ چگونه مهاجران سنی گروههای
کنیم؟چندنفرمهاجردر کودکانونوجوانانوجوانانمهاجربرنامهریزی چهتعداداز
ایرانمشغولبهکارهستند؟مهاجراندقیقًامشغولبهچهکارهاییمیشوند؟مجموع
کشورایرانمصرفمیشودوچقدر درآمدآنهاچقدراست؟چقدرازایندرآمددر
کشورخارجمیشود؟آیامهاجرانبازدهاقتصادیباالتریندارند؟درهرسال ازآناز
چههزینههاییبرایهرمهاجردرایرانانجاممیشود؟چههزینههاییازاودریافت
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شــود؟چه ثبت بــدونمجوز مهاجران دقیق تعداد که نمیشود میشود؟چراسعی
تعدادازمهاجرانبازنانایرانیازدواجکردهاند؟چهتعدادازمردانایرانی،زنغیرایرانی
کردهاند؟چهتعدادفرزندحاصلازدواجزنانایرانیبامردانخارجی ومهاجراختیار
کههیچآماردقیقی است؟و...اینهاتنهاتعدادمحدودیازبیشمارسؤالیاست

دربارهآنهاوجودندارد.
گرآماریهموجودداشتهباشد،اینآماربرآوردیوحدودی کها مسئلهبدترایناست
و آمارمختلف ایرانسه افغانستانیدر تعدادمهاجران بهعنوانمثال،دربــاره است.
حدودیوجوددارد.سازمانملیآمارایرانبراساسسرشمارینفوسومسکنایراندر
سال۱۳95تعدادافرادباتابعیتافغانستانیراحدودیکمیلیونو58۰هزارنفراعالم
کشورایرانازاینافرادحدود۲میلیونو5۰۰هزارنفراست کردهاست.برآوردوزارت
کرده کشورافغانستاناینرقمرا۲میلیونو۲۰۰هزارنفراعالم ووزارتامورمهاجرین
کارآمدیآمارهایموجوددر است.اختالففاحشبینآمارهایدونهادایرانینشانهنا

ایرانپیرامونمهاجراناست.
بهگواهگزارشهایسازمانجهانیمهاجرت)IMO(درسالهایمختلفایرانیکیاز
مهاجرپذیرترینکشورهایجهاندرزمینهیپذیرشپناهندگانبود.تاسالهامقاماول
کشورهایمختلفجهان پذیرشپناهندگاندرجهاندراختیارایرانبود.امروزهروز
کهدرخودپذیرفتهاند،افتخارمیکنند. گوناگونبهتعدادپناهندگانی درنشستهای
از مثبت بسیار تصویری و میکوبند بشردوستی طبل بر خود دقیق آمارهای ارائــه با
خودبهجهانیانارائهمیکنند.درحالیکهایرانآماردقیقینداردوبهتبعآننتوانسته
گزارشهایدقیقومثبتیازخوددرزمینهیپذیرشمهاجرانبه کشورها بهمانندسایر
کشورهایاروپاییهنوزنتوانستهاندبهاندازهبرخیسالهای کند.مجموع جهانارائه
که کنند؛اماباارائهآماروارقامدقیقچنینالقامیکنند کشورایرانپناهندهجذب

بشردوستترینکشورهایدنیاهستند.
مهاجر پــذیــرش ازنــظــر ــران ایـ )IMO( مهاجرت جهانی ســازمــان آمــارهــای بــا مطابق
کهدرپایگاههایدادههای کشوردنیااست.نکتهغمانگیزایناست بیستویکمین
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ایــرانناقصاست.در کشور آمارمهاجراندر امورمهاجرت، آمــاریسازمانمللدر
طولسالیانمختلفچهتعدادمهاجرآموزشدیدهاند؟چهآموزشهاییدیدهاند؟چه
کارمشغولبودند؟بهچهکارهاییمشغولبودند؟و...اینهاآمارهاییاست تعدادبه

کهسایرکشورهایمهاجرپذیرجهانآنراباشفافیتارائهمیدهند.
فارغازجنبهبینالمللی،سؤالیکهمطرحمیشودایناستکهنبودآماردقیقدرحوزه
همراه به اینحوزه در کشور نظامسیاستگذاری برای را آسیبهایی مهاجرانچه

داشتهاست؟

1-نداشتنسیاستمهاجرتیمدون
آماراولینپیشنیازهرنوعسیاستگذاریاست.وقتیآماردقیقیوجودنداشتهباشد،
تصویرشفافودقیقیازوضعحالحاضروجودندارد.وقتیتصویرواضحیازوضع
حالوجودندارد،ترسیمتصویریازآیندهوتعیینسیاستهابرایپیشرویبهسمت

اهدافمطلوبغیرممکنمیشود.
نداشتنسیاستمهاجرتیمدونقانونگذاریراغیرممکنمیکندوساماندهیاموررا
کهسیاستهاوبرخوردهای بهسلیقهمدیرانمربوطهواگذارمیکند.اینچنیناست
مسئوالنبامهاجرانوامورمربوطبهآنهاطیسالیانمختلفدچارنوسانهایشدید
بودهاست.بنابهسلیقهوتشخیصیکمدیرمیانی،برخوردبامهاجرانهمراهباعطوفت
میشودوسالبعدبنابهسلیقهمدیرمیانیدیگریبرخوردهاقهرآلودوخصومتآمیز
کهنمایندگانمجلس،دریکروزعلیهاتباعخارجیبیانیه میشود.اینچنیناست
میخوانندوخواستاراخراججمعیآنهامیشوند.روزدیگر،بهوزیرآموزشوپرورش
جهتساماندهیوثبتنامشایستهکودکانافغانستانیتوصیه-هایانسانیمیکنند.
نتیجهنبودسیاستمهاجرتیمدونراوزیرکارورفاهاموراجتماعیدرصحنمجلس
کرد:تفاوتفاحشدر شورایاسالمیدرروزچهارشنبه،۱۲مهر۱۳96بهخوبیبیان

سیاستهایکالنکشورواستراتژیهایدستگاههاوسازمانهایمختلف.
اودربخشیازپاسخشبهسؤالنمایندگاندربارهاشتغالاتباعخارجیدرایرانگفت:
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»ســـه 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 اســـت. به مدت 4 دهه اســـت که با حضور انبوه این افراد در کشور مواجه 
هســـتیم و رویکرد دوم یعنی اجازه اقامت و اشـــتغال محدود اســـتراتژی مربوط به 
ما اســـت؛ اما در عمل با تحصیل رایگان کودکان آن ها و همچنین شناســـنامه دار 
کـــردن کـــودکان مواجه هســـتیم و با توجـــه به ایـــن موضوعات به ســـمت رویکرد 

ســـوم یعنی ادغام در جامعه میزبـــان حرکت کرده ایم.«

۲-نبوددیدگاههایکارشناسیدربارهمهاجرانوساماندهیآنان
نبود در وزرا و نمایندگانمجلس کشورهمچون کالن تصمیمگیرندگان دیدگاههای
آمارهایدقیق،معطوفبهتجربیاتزیستهآنهاشدهاست.اگرهمآماریارائهمیشود،
کهمغالطاتبسیاریرادرخوددارد؛بهعنوانمثال،در همانآمارهایحدودیاست
حوزهاشتغالمیگویندکهمهاجرانوپناهندگانواتباعخارجیمیزانبیکاریپایینی
دقیقی آماری بررسی درحالیکه دزدیدهاند. بهاصطالح ایرانیان از را وشغلها دارند
صورتنگرفتهکهمهاجراندرچهمشاغلیمشغولبهکارمیشوند؟آیاایرانیانحاضر

مشکالت حاصل از نبود آمار دقیق در حوزه ی مهاجرت در ایران
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اشتغال نرخ کشور، از اتباعخارجی اخــراج با آیا آنشغلهاهستند؟ در اشتغال به
جوانانایرانیباجهشچشمگیریمواجهمیشود؟آیاواقعًامهاجرانباعثبیکاریاند
کاررابرایاشتغالایرانیاندر یاباتکمیلهرمهایشغلیدرسطوحپاییناقتصاد،
سبب معتبر و بههنگام دقیق، آمــار نبود میکنند؟ فراهم مطلوبتر و باالتر سطوح
نباشد.آنها پایهواقعیتها بر وزرا تانظراتنمایندگانمجلسوهمچنین میشود
که کالندستمیزنندونتیجهای براساسدیدههاوشنیدههابهتصمیمگیریهای
کارآمدیقوانینوشکافعظیمبیناستراتژیهاوآنچهدرعملاتفاق اتفاقمیافتد،نا

میافتد،است.

3-بیشترینهزینه،کمترینبهرهبرداری
بههرحالحضورمهاجراندرایراندولتراموظفبهارائهبسیاریازخدماتمیکند.
که باعثمیشود ازمهاجران آماردقیق نبود دارنــد. زیادی اینخدماتهزینههای
هزینههاهدفمندنباشند.یکمثالازاینهزینهها،صحبتهایاخیررئیسسازمان
بود. بیهویت کودکان به آموزشوپرورشی ارائــهخدمات دربــاره سوادآموزی نهضت

خبرگزاریایسناازقولآقایعلیباقرزادهدرتاریخ۱۰مهر۱۳96نوشت:

 »وی بـــا تأکید بر این که باید این افراد حداقل یک شناســـه منحصربه فرد داشـــته 
باشـــند که بدانیم چه کســـانی تاکنون آمـــوزش دریافت کرده اند، عنـــوان کرد: اگر 
 در معـــرض افراد بدون هویت باشـــیم، نمی توانیم با ارزیابـــی دقیقی اعالم 

ً
دائمـــا

کنیم چه تعداد را پوشـــش داده ایم. مکرر دیده شـــده اســـت فردی هم در مدرسه و 
هم در نهضت ســـوادآموزی ثبت نام کـــرده و از انجمن ها هـــم خدمات می گیرد.«

حضور با که بسیاری فرصتهای میتوانست مهاجران ساماندهی دیگر، ســوی از
دلیل به کند. کشورجهتدهی پیشرفت راستای در را است شکلگرفته مهاجران
کاماًلباخت-باختبرای عدمطراحیسازوکارهایدقیقدربارهاینپدیدهیکبازی
کشورشکلگرفتهاست.ازسوییبهدلیلپذیرشمهاجران،متقبلهزینههایامنیتی،
نیزبه ازسویدیگربهدلیلعدممدیریتآن،توفیقی اقتصادیوسیاسیمیشود.
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ناگهانیسبب وسیاستهای بداخالقیها برخی متعدد موارد در نمیآورد. دست
تیرگیدرروابطبیندودولتوشکلگیریذهنیتمنفیمردمافغانستاننسبتبه

مردمودولتایرانشدهاست.

4-غلبهشدندیدامنیتیبرتمامتصمیمهاواقدامات
وقتیآماردقیقیدرحوزهمهاجرانوجودندارد،شناختدقیقیهمازآنانوجودندارد.
باشد. تاریکی در کهحرکتکردندرحوزهمهاجرتمثلحرکت باعثمیشود این
نوریوجودنداردوهرگامباترسولرزبرداشتهمیشود.هرتصمیمیکهگرفتهمیشودبا
ترسولرزودرنظرگرفتنبدترینحالتهاباشد.اینچنینمیشودکهدرتمامینظریات
کهبهسببتاریکیفضاهرتصمیمیرا کارشناسی،دیدامنیتیحاکممیشود؛دیدی
یکخطربالقوهمحسوبمیکندوعماًلمانعحرکتمیشود.دروضعموجود،حاکمیت
کاهشتبعاتمهاجراندرابعادمختلفبودهاست.ایندر هموارهدرپیتالشبرای
کنترلومبارزهباآنرخنمیدهد. حالیاستکهساماندهیهرپدیدهایلزومًاازطریق
کهمهاجرتافغانستانیهابهکشور نگرشمسئوالنهمراهبااینپیشفرضهمراهبوده
پدیدهنامطلوبیاستوبایدباآنمبارزهشود؛لذاغالبًاتصمیماتیازجنسافزایش
گشتهایبازرسیدرمرزها،جمعآوریمهاجرانغیرقانونی،اعمالمحدودیتدرمحل

سکونتمهاجران،وضعممنوعیتاشتغالوتحصیلگرفتهشدهاست.

۵-حذفصورتمسئلهبهجایارائهراهکاراصولی
به تــوجــه عــدم مــهــاجــران، قــبــال در مـــدون سیاست نداشتن تبعات از دیــگــر یکی
کار. کودکان ریشههایپیدایشمسئلهاست.برایمثال،معضلیوجودداردبهنام
کودکانغیرایرانی که۷۰درصداین گزارشیاعالممیکند کشور،در سازمانبهزیستی
کجازندگیمیکنند؟چه هستند.پرسشهایدیگردرراههستند؛اینخانوادههادر
شرایطیباعثشدهکهکودکانخودرابهکاربگیرند؟اینخانوادههاچندنفرند؟چند
درصدشانتابعیتدارند؟چنددرصدشانبیتابعیتوغیرقانونیاند؟اینهاسؤاالتی
کهآماردقیقیپیرامونشانوجودندارد.بنابراینشاهدهستیممسئوالنمربوطه است
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کاررادستگیر کودکان ازطریقحذفصورتمسئلهواقدامرویآخرینحلقهمسئله
کوتاهمدت کهشایددر میکنندوتصمیمبهردمرزبرخیازآنهامیگیرند.حلقهای
معضلراپاککند،ولیحلقههایدیگراینمسئلهخاصیتزایاییدارندواینچرخه

معیوبتکرارمیشود.

۶-دشمنپروریدرخاکایران
این و نــدارد آمــارسیاستمهاجرتیمدونیوجــود گفتهشددرغیاب که همانطور
کاردر باعثبرخوردهایسلیقهایمدیرانمیاندستیوپاییندستیمیشود.نتیجه
کهسالهادر کشورایرانمنعکسمیشود.بسیاریازمهاجرانی دیدگاهمهاجرانبه
ایرانزیستهاندوازامکاناتآن)امکاناتیکهحتیدرکشورخودشانهمبرایشانفراهم
کشور به نسبت نوسان پر و برخوردهایسلیقهای بهخاطر کردهاند، استفاده نبوده(
کشورخودشانبازمیگردندودرآنجاعلیهایران دیدگاهمثبتیندارند.برخیازآنانبه
کینهایعمیقبه کهبرایآنانشدهتنهازخم تبلیغمیکنندوباوجودهمههزینههایی
دلشانباقیمیماند.زخمیکهشایدیکیازبزرگترینتبلیغاتمنفیعلیهایرانشود.

سخنآخر
استخراجآمارهایدقیقومطمئندرحوزهمهاجرتامریاستکههریکروزتأخیردر
آنهزینههایبیشماریبرایکشورایراندارد.تدوینسیاستهایمهاجرتییکپارچه
اقدامیاستکهباتولیدآمارهاممکنمیشود.نتیجهنداشتنسیاستمهاجرتیمدون
کهرهامیشوند.باداشتن گرفتهنمیشوندواقداماتیاست که تصمیمهاییاست
گرفت، سیاستهایمهاجرتیمدونمیتوانجلویبسیاریازاقداماتسلیقهایرا
برایآیندهبرنامهریزیکردوبرایتصمیمگیریهاچراغراهداشت.اینامرعالوهبراینکه
کهمهاجرانهمتکلیفخودرابدانندو برایایرانفوایدزیادیدارد،باعثمیشود
خودراباچهارچوبهایقانونیصحیحتطبیقبدهندواعتالیایرانرا،اعتالیخود

بدانند.
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تنها میوه باغ بی آماری ما!
UNHCRمروریبرموجهایحضورمهاجراندرایرانبااستفادهازدادههای

کلیدیجهانبههمپیوسته محسنشهرابیفراهانی| »مهاجرت«یکیازشاخصههای
امروزاست.جمعیتمهاجرانبینالمللیدرسراسردنیا)افرادیکهدرکشوریبهغیراز
کشورمحلتولدخود،سکونتدارند(طی۱5سالاخیرهموارهروندیصعودیداشتهو
درسال۲۰۱5،به۲۴۷میلیوننفررسید؛جمعیتیمعادل۳.۴درصدازجمعیتجهان.
پنجکشوراولمهاجرخیزدرجهانراکشورهایهند،مکزیک،روسیه،چینوبنگالدش
ایرانیعنی کشورهمسایهشرقی کهدو تشکیلمیدهند.نکتهقابلتوجهایناست
کشورهای کشوراولجهاندرفرستادنمهاجربهسایر پاکستانوافغانستانجزو۱۰
جهانهستند.حضورجمهوریاسالمیایرانبهعنوانیککشورباثباتدرمنطقهای
پرتنشومستعدبروزبحرانهایمتعددسببشدهتامهاجرتبهایران،هموارهبهعنوان
یکیازگزینههایمطرحبرایمردمبرخیکشورهایهمسایهباشد.همچنیناشتراکات
فرهنگیومذهبیمردماناینکشورهاباجامعهایران،انگیزهمضاعفیبرایمهاجرت
بهایرانپدیدآوردهاست.بهطورخالصه،شرایطنامساعدزندگیووقوعجنگازیکسو
واشتراکاتمذهبی،فرهنگیونزدیکیجغرافیاییازسویدیگرسببشدهاستتا
کشورایراندردورههایمتعددیپذیرایموجگستردهایازمهاجرتاتباعاینکشورها
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باپدیدهپذیرش ایــرانهم روندهایجهانی با کههمگام گذشته باشد.درسهدهه
مهاجرانروبهروشد،پناهندگانومهاجرانافغانستانیوعراقیاکثریتمهاجراندر
ایرانراتشکیلدادند.درایننوشتارمروریخواهیمداشتبرروندهایورودمهاجران

افغانستانیوعراقیبهکشورمان.
در است. بوده افغانستان کشور تاریخ از جداییناپذیر بخش یک همواره مهاجرت
دورههایزمانیمختلف،مردمافغانستانبهدالیلمتفاوتیمانندبحرانهایطبیعی،
کشورها بهسایر ازجنگ ناامنیحاصل و رژیمسیاسی تغییر اقتصادی، مشکالت
گذشتهطیچندموجبهسرزمین کردند.مهاجرانافغانستانیدر۳۰سال مهاجرت

ایرانپناهندهشدند.
موجاولحضورافغانستانیهادرسالهای۱۳58و۱۳59پسازهجومشورویوروی
کهدراینزمان،ایرانبارویبازازمهاجران کابلبود کمونیستدر کارآمدندولتی
کرد.درسالهایاولیهجنگبینایرانوعراق،امامخمینی کشورهمسایهاستقبال
کرد. افغانهایمهاجر با بههمکاری رامکلف وبسیج )ره(درسخنرانیای،سپاه
گشودوآنهابا بنابرایندولتوقتایرانمرزرابهفرمانامامخمینیبهرویمهاجران

اجازهدولتایران،بدونپرداختوجهویاارائهگذرنامهوویزابهایرانواردشدند.
موجدوممهاجرتافغانستانیهاباخروجنیروهایشورویوآغازجنگهایداخلی

10 مبدا و مقصد مهاجران در جهان
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کشورهای بااستقبال بهوقوعپیوست.برخالفموجاولمهاجرت،اینموجخیلی
گذشت مقصدوهمینطورحمایتنهادهایبینالمللیهمراهنشد.درایرانپساز
دورانیکهبدونهیچقیدوشرطیمهاجرانپذیرفتهمیشدند،برنامههایوسیعیبرای

بازگرداندناینمهاجرانآغازشد.
رادرسال۱99۲  افغانستانیها بهوطن بازگشت برنامه اولین ایران جمهوریاسالمی
تحتیکتوافقسهجانبهبینافغانستان،ایرانوکمیساریایعالیپناهندگیسازمان
کرد.بینسالهای۱99۲تا۱995،بیشترازیکمیلیونو ملل)UNHCR(]1[تصویب
سیصدهزارنفرازمهاجرانبهصورتداوطلبانهبهافغانستانبازگشتند.درسال۱995 
ایرانمرزهایخودرابهرویمهاجرانافغانستانیبست.همچنینحمایتهایآموزشی
وسالمتودرمانرامتوقفکرد.درسالهای۱998و۱999بیشاز۱9۰هزارافغانستانی

کهدارایمدارکقانونیوثبتشدهنبودند،بهکشورخودشانبازگرداندهشدند.
کشورافغانستاندرسال موجسوممهاجرتافغانستانیهابهایرانباحملهآمریکابه

1. United Nations High Commissioner for Refugees

کن در ایران طی سال های 2004-19۸0 جمعیت مهاجران عراقی و افغانستانی سا
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۲۰۰۱شروعشدوباردیگرتعدادمهاجرانافغانستانیحاضردرایرانروندیصعودی
کرد.بعدازپایانحملهآمریکاحضورمهاجرانافغانستانیدرایرانیهمبهتعادل پیدا

رسیدودیگرروندیصعودیراتجربهنکرد.
کهدرموردتاریخحضورمهاجرانوپناهندگاندرایرانوجود آمارهایرسمیودقیقی
)UNHCR(دارد،مربوطبهدادههایکمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگان
تعداد ایــران اسالمی مسئوالنجمهوری و بــوده موردبحث همواره آمارها این اســت.
کمیساریامیدانند.چراکهاینآمارها مهاجرانوپناهندگانرابسیاربیشترازآمارهای
مربوطبهپناهندگانثبتشدهاستومهاجرانغیرقانونیوبدونمدرکدراینآمارها
کهدرطول۳دههوجوددارد لحاظنشدهاند.امابههرترتیبتنهاآمارقابلاتکایی

آمارهایکمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگاناست.
همانطورکهمشاهدهمیشودحضورمهاجرانافغانستانیدرایرانتاسال۱99۲سیری
صعودیداشتهوبعدازآنبهدلیلسیاستهایدولتوبازگرداندنتعدادزیادیازاین
کهباردیگر مهاجرانروندنزولیشدهتاسال۲۰۰۱وشروعحملهآمریکابهافغانستان
که کرد.نکتهای تعدادمهاجرانافغانستانیحاضردرایرانروندیصعودیراتجربه
کمیساریایعالیسازمانمللتنهادادههایمربوطبهحضور که وجودداردایناست
کهتوضیحدهندهوتوصیفگر کردهاستودادههایتکمیلی مهاجراندرایرانراثبت
کشورایرانباشد،ثبتنشدهاست.البته گوناگونحضورمهاجرانوتأثیرشانبر ابعاد
که یالزومیهمنداشتهودولتنیازمندآنبوده کمیسار ایندادههــایتکمیلیبرای

اقدامبهتولیدآمارنکردهاست.
بعدازمهاجرانافغانستانیبزرگترینگروهمهاجربهکشورایرانمهاجرانعراقیهستند.
کمیساریای اینمهاجراننیزطیچندموجمهاجرتیواردایرانشدندوطبقآمارهای
کشورایرانبه عالیسازمانمللدرامورپناهندگاندربرخیازسالهاتعدادآنهادر

بیشازیکمیلیونو۲۰۰هزارنفرهمرسید.
مهاجرانعراقیاولینباردرسال۱9۷۱وقبلازانقالباسالمیبهایرانآمدند.دولت
عراقدرآنزمانبهبهانهمناقشههایمربوطبهجزایرسهگانهدرخلیجفارس5۰,۰۰۰ 
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کردواینافراد شهروندعراقیایرانیاالصلراباتمدیدنکردناقامتشان،ازعراقاخراج
بهایرانپناهندهشدند.

کارآمدن کهباروی موجدوممهاجرتاتباععراقیبهایرانبهسال۱98۰بازمیگردد
صدامحسینبهعنوانرئیسجمهوریعراقدرسال۱9۷9وسپسآغازجنگایرانو
کشوراخراجشدهوبه عراقتعدادزیادیازعراقیهایایرانیاالصلمقیمعراقازاین
مرزهایایرانفرستادهشدند.دراینمیانفعاالنسیاسیعراقیاالصل)احزابشیعه(
کهبهعلتمخالفتباسیاستهایحزبحاکمتحتتعقیب،فشاروشکنجهبودند
نیزبهدلیلگرایشهایسیاسی،مذهبیکهبهدولتایرانداشتندرهسپارایرانشدند.
طیهشتسالدفاعمقدسبیشازیکمیلیوننفرشیعهپسازمصادرهاموالشاناز
عراقاخراجوبادستخالیوپایپیادهبهایرانپناهندهشدند.ایرانیانعراقیکهبیشتر
ساکنشهرهاییچونکربال،نجفوکاظمینبودند،بعدهابهمعاودین)بازگشتداده

شدگان(مشهورشدند.
موجبعدیمهاجرتپناهندگانعراقیبهایرانپسازوقایعانتفاضهشعبانیهسال۱99۱ 
وآغازدرگیریهایاحزابسیاسیشیعهبادولتحاکمدرشهرهایجنوبیعراقآغاز
شد.دراینسالهاپسازشکستجریاناتشیعهحدود5۰۰,۰۰۰نفرازمردمعراقبه

ایرانپناهندهشدند.
امور در ملل ســازمــان عالی کمیساریای آمــارهــای که همانطور ۱99۴ ســال از بعد
کشورایرانروندی پناهندگانهمنشانمیدهدتعدادپناهندگانومهاجرانعراقیدر

نزولیراطیکرد.
ازپناهندگانعراقیتوانستنددرسالهایبعدتابعیتایرانیبگیرند.تعداد بعضی
بهعنوانمهاجر)مشکالتیچون ایــران در یــادحضور ز بهدلیلمشکالت نیز یــادی ز
ایــران،اجــازهسفرنداشتن،محدودبهیک نامعلومبودنشرایطاقامتوتابعیتدر
ودرمانوحقتحصیل بودن،نداشتنخدماتاجتماعیهمچونبهداشت محل
کهدر برایفرزندان،دشواربودنثبتقانونیازدواجوطالق،بیهویتماندنفرزندانی

ایرانبهدنیاآمدهبودندو....(ازایرانبهاروپاپناهندهشدند.
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تاسال۲۰۰۳وحملهآمریکابهعراقفقطحدود۲۰۰هزارنفرعراقیدرایرانباقیمانده
کردهبودند.تعدادیازاینمهاجرانهمبعدازسقوط بودندومابقیازایرانمهاجرت
صدامبهکشورشانبرگشتند.گفتهمیشوددرحالحاضرفقط۳5تا۴۰هزارنفرمهاجر
عراقیدرایرانساکناند.ازاینتعداد6هزارنفرشاندراردوگاههاوکمپهاساکناند.
کهبتوانجنبههایمتنوعتأثیرروندهایحضورمهاجراندرایران نبودآمارهایدقیقی
کردبشدتجلبتوجهمیکند.بعداز۳دههتجربهحضورمهاجراندرایران رابررسی
کار، هیچنتیجهگیریدقیقومبتنیبردادهایدرموردتأثیراتحضورمهاجرانبربازار

آسیبهایاجتماعی،فوایداقتصادیو...نمیتواناستخراجکرد.
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شماره چهارم





کابلشهر سفر به 
روایتیازسفربهگلشهرمشهد

گلشهرچهرهدیگریازمشهدبود
سیدپیمانحقیقتطلب|محلهایجداافتادهدرشمالشرقیمشهدکهوقتیبرایرفتن
بهآنجاازمرکزشهرمشهدباموبایلتدرخواستتپسیمیکردی،هیچکسحاضر
گرانمیگفتند.دوبرابر کرایه بهرفتننمیشد.رانندهتاکسیهادندانگردیمیکردند.
قیمتمیگفتندووقتیمیفهمیدندازمرحلهپرتنیستی،کمیپایینمیآمدندوبه

فاصله۳۰دقیقهتورامیرساندندبهبلوارشهیدآوینی.
کهتوجهتوراجلبمیکندساختمانتجاریچندطبقهوبزرگاول نخستینچیزی
کهنیمهکارهاستومجللومدرن،ولیبالفاصله بلواراست:ساختمانتجاریملل
کوچههایباریکوبدونپیادهرو،چهارراهیهاوششراهیهاینامنظموخانههاییبا
نمایآجریوکاهگلیوسیمانیتضادچشمگیریایجادوحقیقتمحلهگلشهرراعیان
گلشهرردیفبیشمارمغازهها، میکند.بارفتنبهسویفلکههاوخیابانهایمرکزی
تنوعشانوآدمهایتویکوچههاوخیابانهاتوجهراجلبمیکند:چشمهایبادامی
کهواردمحلهخاصیازمشهدشدهای: کوچهوخیابانبهیادتمیآورد آدمهایتوی
کهمحلتمرکز۴5درصدازجمعیتافغانهایمقیممشهداست.محل محلهای
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سکونتهراتیها،قندهاریهاوهزارهایهایمهاجربهایران.شلوغیکوچههاوخیابانها
تورامیگیرد.مغازههازیادند،رستورانهاییکهقابلیپلومیفروشند،مغازهدونبشیکه
کارگاهنخریسیاست،سبزیفروشیهاومیوهفروشیها،موبایلفروشیهاوکافینتها،
دارنــد. محقر مغازههایی که افغان پیرمردهای آموزشی. مؤسسات لباسفروشیها،
جوانهایافغانکهمغازههاییشیکومدرندارند.زنهاودخترهایمحجبهوچادری.

مشهدیهاخودشانبهگلشهرمیگویندکابلشهر
گلشهراست،باجمعیتیبالغبر۱۳۰هزارنفریکیازمتمرکزترینجمعیتهای اینجا
کمیازانقالباسالمیایرانپیرتراستوباآنبالیدهورشد که شهرمشهد.شهرکی
بودوحاال افغانستانی پناهندگان پذیرنده انقالباسالمی اوایل از که کرده.شهرکی

وطنچندنسلازآناناست.

سیمایمردمهاجردرپشتفرمان
گلشهرماندهبود کوچهپسکوچههایزیادیاز دلمانمیخواستبیشتربمانیم.هنوز
رادیدهو افغانستان ازاعضایخانههنرمندان نفر ببینیمشان.چند بزنیم. کهپرسه
کردهبودیم.سریبهمسجدابوالفضلیزدهبودیم.پایصحبتهایامام گپوگفت
اطراف کوچهپسکوچههای و شلوغبازار توی بودیم. نشسته مسجد جوان جماعت
وهزارهزار افغانهایمقیم مراکزخودجوش و گلشهر باالی بودیم.جمعیت رهاشده
کنیم،ولیبایددل کنکاش کهبازهم کهمیدیدیمماراوامیداشت مشکلوقصهای
کولههایمانرابرمیداشتیموروانهتهرانمیشدیم. میکندیم،برمیگشتیمبهمشهد،
کهبا۱۰هزارتومانما کردیم گلشهرپربودازخودرووتاکسی.بایکیشانطی فلکهدوم
که۱8۲هزار رابرساندبهچهارراهنادری.بهتوافقرسیدیموسوارپرایدسفیدیشدیم

کیلومترکارکردهبود.
ازسعی کاملی بود.نمونه ایــران افغاندرسرزمین ازیکمهاجر کاملی پیرمردنمونه
گلشهرشروعوپایانبسیاریازمهاجرانافغاناست. وتالشبیوقفهومظلومیت.
دیگر کشورهای به رفتند،حتی دیگر نقاط به بعد و کردند گلشهرشروع با خیلیها
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گلشهر.پیرمردهمهمینطوربود.۱8سالدرتهرانبود. رفتندودوبارهبرمیگردندبه
گذراندهبود.هرنوع ازنوجوانیتاانتهایجوانیاشرادرشریفآباد،ورامینومامازن
کردهبود.زخمتمامحقارتهاراچشیدهبود.هنوزهمیادشمانده کهبگویی کارگری
کهآنسالهابهاووامثالاوحتیافغانهمنمیگفتند.میگفتندافی.میگفتند بود
افعی...یادشماندهبودکهوقتوبیوقتجلویراهاووهمشهریهایشرامیگرفتند
که وجیبهایشانرابهزورچاقووتهدیدبهمرگخالیمیکردند.چهبسیارروزها

دستمزدازخروسخوانتاشغالخوانکارکردنرابهاجبارتقدیمدزدهاکردهبود...
کارگریکردهبود.ازصفرشروعکردهبودوکمکمپلهپلهافتادهبودتوکارخریدوفروشآهن.
میرفتتهرانوچندتریلیآهنمیخریدومیآوردمشهد.میفروختبهمشهدیها.
میفروختبهشهرهایاطراف:نیشابوریها،سرخسیها،جاجرمیها...زنگرفتهبود.
گلشهر.ازهمهدولتهاناراضیبود.بعدازرکودبازار کهبرگشتهبود بهخاطرزنشبود
مسکنچکهایشبرگشتخوردند...وبهطرزغریبیقربانامامرضامیرفت.هستو
نیستزندگیاشوتمامبودنشرالطفیمیدانستکهامامرضا)ع(نصیبشکردهبود.
گلشهرپربودازخودروومغازهوخانه.دوطرفتمامخیابانهاپربودازانواعخودروها:
از بــود پر گلشهر کوچهپسکوچهها. خــودروهــایچینی.حتی و پرشیا و پــژو و پراید
کوچههاهمادامهداشتند کهبغلبهبغلهمچسبیدهبودندوتافرعیترین مغازههایی
کهافغانهاحق گاهچندطبقهبودند.برایمانسؤالبود.میدانستیم که وخانههایی
مالکیتندارند.قوانینمهاجرتدرایرانحقمالکیتراازآنهاسلبکردهبود.ازامام
کهافغانهابرایمالکیتچهمیکنند. جماعتمسجدابوالفضلیهمپرسیدهبودیم

گفتهبوداعتمادوباورماننشدهبود.
ولیواقعًاهمینطوربود.پیرمردرانندههمتصدیقکردهبود.

اعتمادتنهاکلیدواژهافغانهابرایمالکیتبود
اعتمادبهیکایرانی.بهایرانیهمکاریاهمسایه.بهخصوصبرایخانهدارشدن،باید
دستیکایرانیقابلاعتمادرامیگرفتندومیبردندمحضروخانهرابهناماومیکردند.
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کهشناسنامهای باشد،خانمی ایرانیمیتوانستهمسرشان این بهترینحالت در
ایرانیداشت...

امامجماعتمسجد وهم تاکسی راننده بود.هم افغانها مالباختگیقصهمتواتر
ابوالفضلی،قصههاداشتندازمالباختگیافغانهابهخاطرهمینقوانینمالکیت.
باخوندلخوردنوعرضه که کرد.همو راتعریف ازرفقایش رانندهقصهیکی آقای
ازمحالتمشهدیکخانهچندطبقه بوددریکی ورفته بود کرده داشتنپولجمع
خریدهبودبهقیمتیکمیلیاردو8۰۰میلیونتومان.اوتاریالآخرپولرادادهبودو
سندهمهطبقاتخانهشدهبودبهنامیکایرانی...یکهمکاروشریکچندسالهکه
کهبعدازیکسالبهراحتیطبقاتآنخانهرا گمانشدوستآمدهبود.همکاری به
کرد. کردوآنمردافغانبهخاطراینخیانتسکته کهخیانت فروختهبود.همکاری
دقکرد.مرد.ازآقایرانندهپرسیدهبودیمکهخودرواترابهنامچهکسیکردهای؟یک
گفتنه.بهنامخودماست،چونپاسپورتدارم ایرانیصاحباینخودرواست؟

نیرویانتظامیمیگذاردخودروبهنامخودمباشد.

تهوتویقصهسیمکارتوبلیتقطارراازشلوغبازاردرآوردهبودیم
ایــرانحتینمیتواندیکسیمکارتداشته افغانستانیدر کهیک اینقصهمشهور
کارتآمایش که کسانی باشد،یکجورهاییهمحقیقتداشتوهمنداشت.برای
داشتند،حقیقتبود.آنهانمیتوانستندحتییکسیمکارت5هزارتومانیایرانسلبه
نامخودشانداشتهباشند.امابرایکسانیکهپاسپورتداشتنداینامکانفراهمشده
بودکهحداقلیکسیمکارتایرانسلبهنامشانباشد.بلیتقطارمشکلینداشت.با

شمارهکارتآمایشوشمارهپاسپورتمیشدبهراحتیبلیتقطارخرید.

زمینامانبایدبهنامافغانهاباشد.
گر به افغان ها زمین بدهیم ایران فلسطین می شود.«ایناستداللتنهاتوجیهنکتهای »ا
گلشهرچندینخانهساختهبود.اماهمهاینطور کهپیرمردرانندهشنیدهبود.در بود
بودندکهطبقههمکفوزمینبایدبهنامیکایرانیباشدوطبقاتباالمیتوانستبه
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نامافغانهاباشد...

میگفتجاهایدیگردنیااینطورنیست.
میگفتیکپسرشاسترالیاست،پسردیگرشسوئد،یکدخترشهلند،پسردومش
کانادا.میگفتآنپسرمکهکاناداستاآلنتوینیرویدریاییکاناداکارمیکند.بهش
یکخودرودادهانددربست.یکخودروهمخودشخریده.آنیکیخودرورادادهبه

یکرانندهبرایشکارمیکندوپولاجارهمیدهد.
کرد گلشهربایکپسرافغاندیگرازدواج آخریندخترشماهپیشرفتآمریکا.توی
ازدانشگاههای ازآنجارفتندآمریکا.میگفتبهمحضاینکهیکی ورفتندترکیهو
آمریکاقبولشکردندوویزایشپذیرفتهشد،آنهارابردندتوییکهتل.اآلنتویآمریکا

بهشانخانهدادهاند...
کهفحشنمیداد.راضیامرضیهبود. ولیهیچشکایتینداشت.تمامدردشاینبود
حتیدریغهمنمیگفت.اگرمیگفتپسرهاودخترهایمتویاسترالیاوسوئدوهلند
وآمریکاوکانادااینطوریدارندجوانیمیکنند،ولیمنبدبختتویایرانچهطوری
کهحقداردفحشبدهد.ولیهیچ کمیخالیمیشد.میگفت کردم،آدم جوانی

نگفت.فقطگفتقربانامامرضاکههمینزندگیرابرایمفراهمکرد...
گریهمیکندومنهم کهیادبچههایمانمیافتیمزنمآنطرفبرایخودش -شبها

اینطرفخانهبرایخودماشکمیریزم.همهشانازایرانرفتند.
اینراآقایرانندهمیگفت.

هممهاجرپذیروهممهاجرفرست
گلشهرهمانطورکهمهاجرنشینبزرگیاست،مهاجرفرستبزرگیهمهست.خیلیاز
گلشهریوقتیبهزندگیپدرانومادرانوآیندهخودشاندر جوانانودخترانوپسران

ایراننگاهمیکنندبهگزینهدیگریفکرمیکنند:مهاجرتبهغرب.
را گلشهرمیتوانسراغش کهدر ایــرانهمپدیدهایاست از نرخمهاجرتمهاجران
گرفت.آماریوجودندارد.مهاجرتخیلیازجوانانگلشهریبهآنسویمرزهایایران
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بهطرقغیرمجازاست.ولیوجود۲5موسسهآموزشزبانرسمیومعلومنیستچند
که گلشهریکنشانهبزرگاست.جوانهابههرطریقی ۱۰موسسهآموزشغیررسمیدر

شدهمیخواهندبروند.
کهدراینمسجدمشاهده امامجماعتمسجدابوالفضلیمیگفتاکثرپیرمردهایی
ماه میگفت رفتهاند. خارجی کشورهای به دخترشان یا پسر یک حداقل میکنید
رمضانسؤاالتواستفتائاتملتازمندرموردمسائلشرعیدرکشورهایدیگرمثل

سوئد،استرالیا،هلند،آمریکاوکاناداست.
برخالفسایرنقاطایراندرگلشهرفقطآموزشزبانانگلیسینیستکهمشتریدارد.

آموزشزبانهایآلمانی،فرانسوی،هلندیوعربیهمرواجبسیاردارد.
کهازحمایتنهادهایاجتماعیو گلشهرمهاجرنشیناست.مهاجرانبهایندلیل
اجتماعی؛ و اقتصادی فکری، برایحمایتهای نیستند، برخوردار ایران در دولتی
شبکههایاجتماعیبسیارخوبیرابینخودشانساختهاند.کیفیتسطحتعامالت
بین همکاری روابـــط استحکام و خویشاوندی روابـــط عمق دوســتــانــه، شبکههای
گلشهرمثالزدنیاست.اینشبکههادرمهاجرتدخترانوپسران افغانهایساکن
اقیانوسیه و آمریکا ــا، پ ارو کشورهای به که افغانهایی تأثیرگذارند. بسیار هم جــوان
مهاجرتمیکنند،شبکههایارتباطیبادوستان،آشنایان،خویشاوندانوهمکاران
خوددرگلشهرراحفظمیکنندوبهآنهاکمکمیکنندکهمراحلمهاجرتراراحتتر

طیکنندومهاجرتاینمهاجرانراسرعتمیبخشند.
گلشهرامروزپراستازقصهمهاجرتدوبارهمهاجران...پراستازقصههایموفقیت
گیر کهحاالهرکدامدرکشوریجا وشکستدرمهاجرت.قصهفرزندانپیرمردراننده
شدهبودند،ازقصههایموفقمهاجرتبود.دخترانوپسرانیکهدرایرانمتولدوبزرگ
شدند،امابهاحتمالزیادتنهاقصهایکهازایرانبهیادشانماندهوبرایدیگرانتعریف

میکنند،رخزنیکردنهایپلیسونیرویانتظامیدرایراناست.
اسمشرخزنیاست.پلیسیکهوجلوییکاتوبوسیامینیبوسیایکخودرویپراز
کهچشمهاییبادامی سرنشینرامیگرفت،بهچهرهآدمهازلمیزدوبعدآنهاییرا
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گرپاسپورتیا وتهچهرهایازافغانبودنداشتند،پیادهمیکرد.مدارکمیخواست.ا
کارتآمایشهمراهشاننبود،دستگیرشانمیکرد،میبردسفیدسنگوتاکسیپیداشود
کهمدارکهویتیببرد،آنهاراآنجانگهمیداشت...اگرهمغیرمجازبودندکهردمرز...

مدارسخودگردانوتوجهویژهبهآموزش
گرمدارسایرانبهکودکانافغاناجازهتحصیل درگلشهرمدارسزیرزمینیفراواناند.ا
کهامکاناتشرافراهممیکنند.خودشانازبین نمیدهند،اینخودافغانهاهستند
خودشانمعلممیجورندوبرنامهدرسیتدوینمیکنندوآخرسالامتحانمیگیرند.تا
۳-۲سالپیشمدارسخودگرداندرگلشهرسهمزیادیدرآموزشوتحصیلکودکان
بتواند گلشهریشایدبهخاطراینمدارسخودگردان داشتند.یکنوجوان۱5ساله
کند.امارخزنیدرعنفواننوجوانیتاپایانعمر طعمممنوعیتتحصیلیراتحمل

طعمتلخمهاجرافغانبودنرادرذهنشحکمیکند.
کودکانمهاجر)چهمهاجرانمجازو کهرهبرمعظمدستوردادهمه سهسالپیشبود
که چهمهاجرانغیرمجاز(بایددرمدارسایرانثبتنامشوند.تازهسهسالپیشبود
بعدازچنددههحضورافغانهادرایرانکودکانشانحقتحصیلدرمدارسایرانیرا

پیداکردند.حقتحصیلیکهبازهمبههزاراماواگراست.
که کارمایناست آقایحیدریامامجماعتمسجدمیگفتمنسهماههتابستان
برایخانوادههایافغانغیرمجازاستشهادبنویسمکهبلهفرزنداینآقادرایرانووردل
مابهدنیاآمدهولطفًادرمدرسهثبتنامشکنید.میگفتیکشیفتمدرسهابتدایی
گلشهر،۱5۰۰محصلدارد.میگفتتمامنیمکتها۳و۴نفرهاست. امامصادق
گلشهر کهشمارابهخدابیاییدودر میگفتمنبهآستانقدسرضوینامهنوشتم
که کردهبودند کنید.جوابشاننهبود.چرا؟چونرفتهبودندتحقیق مدرسهاحداث
مدرسههایموجودبرایتعدادکودکانایرانیگلشهرکافیاست.هرچقدربهشانگفتم
کم کودکانایرانیوافغان گلشهرافغاناستومدرسهبرایمجموع کهاکثرجمعیت

است،قبولنکردند...
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مسجدمقدس
کوچکوسادهومحقربود. مسجدابوالفضلیدرنبششلوغبازاروجایغریبیبود.
کوچکیداشت،وضوخانه بود.حیاط کارینشده نما باسنگ دیوارهایآجریاش
گچیورنگنشده هماندمدربود.درآهنیاشسادهورنگریختهبودودیوارهای
تویمسجدبویسادگیدهه6۰رامیداد.سادگیاشبدجورآدمرامیگرفت.موقع
کهرسیدیمبهمسجدوشلوغیمسجدبدجورماراتحتتأثیرقرارداد.مسجد نمازبود
واردمسجدی بود ایرانی.خیلیوقت و افغان ازچهرههای بود پرشده گوشتاگوش
نشدهبودمکهیکنمازمغربوعشایوسطهفتهاشاینچنینپرشورباشد.ازکودک

6سالهتاجوان۲۰سالهوپیرمرد9۰سالهمشترینمازمغربوعشابودند.
گر گلشهربشدتمقدسبود.درطولروزا مسجدابوالفضلیمقدسبود.برایاهالی
جلویدربستهمسجدبایستیمیبینیکهازهر۱۰نفرعابرگذری5نفرشانیکهوراهشان
کهضریحیمطهر کجمیکنندودررامیبوسندوانگار رابهسمتدربستهمسجد
که باشد،پیشانیشانرابهدرمیچسبانندوذکریمیگویندومیروند.همانرفتاری
کاریشدهداخل مردمتویحرمامامرضابادرهایچوبیسنگینومنبتکاریوطال
این و نیست ابوالفضلیطالیی رنگریختهمسجد و ولیدرساده حرممیکنند...
گلشهر)بهخصوصپیرزنهاوپیرمردها(آدمراتحتتأثیرقرار درجهازاعتقاداهالی
میدهد.نه...بوسیدندرفقطکارپیرمردهاوپیرزنهانیست.دخترهاوپسرهایجوان

هماینکاررامیکنندوبشدتبهایننقطهازخاکشهرشاناعتقاددارند.

روزمرگیهایگلشهریهاوشهرتجهانی
کوچهایباتیربرقهای کوچهنوروزی۲. کهازخیابانآوینی۱پیچیدیمتوی عصربود
 Every Day مــدیــرانصفحه بــا قــرارمــان داشـــت. قــرار ملل بـــازار درسایه کــه چوبی

GOLSHAHR ]1[تویخانههنرافغانستانبود.
پسرافغانیکهتهراهروایستادهبودبادستادایعکسانداختندرآوردکهآیامیخواهید

1. https://www.instagram.com/everydaygolshahr
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عکسبیندازید؟گفتیمبلهوواردشدیم.منتظرمانبودند.خانهکوچکیبودکهحیاط
گالریاستفادهمیکردند.دیوارهایشرا کردهبودندوازآنبهعنوان کوچکشرامسقف
کوزههاولنگهکفشیومدلهاییبراینقاشیو رنگزدهبودند.دروسطمیزیبودو
 Every Dayگروه گالریکوچکومحقریبودکهاعضای سایهروشنزدن...اینهمان
GOLSHAHRدرآنچندیننمایشگاهبینالمللیباهمکاریگروههایروسی،ژاپنی،

برزیلی،آلمانیو...برگزارکردهبودند.
گلشهربود. خانههنرافغانستانحاصلشبکهسازیهایمستقلمهاجرانمقیمدر
کهبرایبودجهاشوابستهبهشیرنفتهیچوزارتخانهوسازمانینبود.محقر خانهای
وبیشکوهبود،ولیبویاخالصوهمکاریمیداد.مرکزیبودبرایهمکاریتمام
ویلچر بر نشسته جعفری محمد آقــای داشتند. هنری بیان دغدغه که افغانهایی
با کهبابآشناییمان کسیبود کاظمیهمبود.آقایحیدری منتظرمانبود.آقای
گروهاوریدیگلشهربااوبازشدهبودوخانمعلیزادهکهجزوقشرتحصیلکردهافغانها
از کتابمیشد.خانمعلیزاده زندگیهرکدامشانیک وبشدتفعال.داستان بود
کودکبودودنبال کهاو روزهایافغانیبگیربهتلخییادمیکرد.اوایلدهه۷۰.زمانی
افغانستانیهامیافتادندوبیتوجهبهخانهوخانوادهیکهومیگرفتندومیفرستادند
هرروز پدرش کند. فراموش بود علیزادهمحال کهخانم دلهرهآوری روزهــای مرز. لب
براییکلقمهنانحاللازخانهبیرونمیزدوهرروزغروبامکانداشتکهآنهادیگر
پدرشانرانبینند،چونممکنبودگیرافغانیبگیرهایایرانیبیفتدوآنهاهمبالفاصله

اورابیتوجهبهخانوادهوبچههایشبفرستندبهمرز...
اآلنوضعکمیبهترشدهاست،ولیخوبنشدهاست...آقایحیدریازسختیسفر
گرام رفتنبرایمهاجرانمیگفت.تعریفمیکردکههمینسالگذشتهصفحهاینستا
گوتهدرآلمانبرگزیدهشد.ما گلشهردریکیازبخشهایموسسهفرهنگی اوریدی
رابگیرد. وتقدیرنامهوجایزهاحتمالی آلمان به برود کسی کهحاالچه عزاداشتیم
کههمچینافتخارینصیبمانشده. کنیم کهتویصفحهاعالم حتیمیترسیدیم
آخرشهمهیچکدامماننتوانستیمبرویمویکیازدوستانیراکهدرآلمانبودبهنیابت
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فرستادیم.آقایکاظمی۳5سالبودکهبهایرانمهاجرتکردهبود:

»من اآلن ۳۵ ســـال اســـت که به ایران مهاجرت کرده ام،  در این ۳۵ ســـال فقط با 
یک اداره ســـروکار داشـــته ام: اداره اتباع. بعد از ۳۵ ســـال هنـــوز هم نمی توانم مثل 
یک شـــهروند برای اولیه ترین حقـــوق خودم به ادارات مســـتقیم مراجعه کنم...«

ونسلسوموچهارممهاجران...
کوچکترشراتعریفمیکرد.۱5سالشاست.هفتهپیش خانمعلیزادهقصهبرادر
کارتآمایشهمراهشنبود.بردهبودنش گرفتندچون مأمورهاینیرویانتظامیاورا

پاسگاه.تااینکهپدرخانوادهرفتهبودپاسگاهوپسرشراآزادکردهبود...
گربودشایدبهراحتی5هزارتومانرشوهرامیداد،اماپسرنوجوانیکه نسلقدیمافغانا
بهجزایرانوطندیگریراندیده،دیگربهراحتیزیرباررشوهدادننمیرود.همانقدر

کهایرانبرایآنسربازنیرویانتظامیوطناستبرایاوهموطناست...

اینجاگلشهراست
گلشهرنقطهغریبیازایرانبود.پربودازتناقض.

ساختمانمجلل،بزرگوچندطبقهبازارمللباسرمایهگذاریدختریکیازوزرایکشور
افغانستاندرحالساختبود،ولیکوچههایاطرافتنگوباریکوبدونپیادهروبا

تیربرقهاییچوبیوجویهایفاضالبدروسطکوچهبودند.
خوبی بسیار ارتباطات ایــران از بیرون جهان با گلشهری پسران و دختران جوانان،
گراماوریدیگلشهرباگروههایعکاسیبینالمللیهمکاری داشتند.صفحهاینستا
کردهوارتباطاتشان میکرد.عدهکثیریبهکشورهایمختلفتوسعهیافتهمهاجرت
کردهبودند،ولیهمینمهاجراندرایرانتنها راباپدرومادروموطنخودشانحفظ
کهبهبدتریننوعممکنباآنها وتنهاباادارهاتباعسروکارداشتند،آنهمادارهاتباعی
کنند،اماباایران... برخوردمیکرد.آنهاباجهانبهراحتیمیتوانستندرابطهبرقرار
شغلاکثراهالیگلشهرکارگریومشاغلسطحپایینبود.دربهترینحالتمغازهداری،
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گلشهریهمنمیتوانستنددرمشاغلمتناسب حتیدخترانوپسرانتحصیلکرده
مشغولبهکارشوند.آنهاباهزارزوروزحمتلیسانسوفوقلیسانسازدانشگاههای
معتبرایراندریافتمیکردند،امابااینلیسانسوفوقلیسانسفقطدوراهپیشرو

داشتند:یاایرانراترککنندیااینکهتنبهکارگریومشاغلسطحپایینبدهند.
میدیدند بودند. همخارجی آنها بود. بیشمار مهاجر مردمان رنجهای و دردهــا و
کهمثلیکآلمانییافرانسوییاآمریکاییخارجیاند.ایرانینیستند،ولیدرچشم

مردمانایرانعزتواحترامیکآلمانییافرانسوییاآمریکاییرانداشتند.





یک شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 

شماره پنجم





سرزمین بدون مرز
نگاهیبهآمارهاوروندهایمهاجرتدرجهانوایرانبهبهانهروزجهانیمهاجران

روزجهانیمهاجران
سیدپیمانحقیقتطلب|۱8دسامبر)۲۷آذر(روزجهانیمهاجراناست.سازمانملل
متحد،سازمانجهانیمهاجرت،دولتها،سازمانهایغیردولتیوغیرانتفاعیدر
نقاطمختلفجهانبهمناسبتاینروزبرایتکریموبهبودوضعزندگیمهاجران
کاتولیکهایجهاننیزبه برنامههایمختلفیرااجرامیکنند.پاپفرانسیس،رهبر
مناسبتاینروزپیامویژهایرادرسایتخودمنتشرکردهوازتمامیکشورهاخواستهتا
کنندوحفاظت کردهواخراجهایجمعیرامتوقف بیشازپیشازمهاجراناستقبال

ازشأنوحقوقمهاجرانرابرنگرانیهایامنیتملیارجحبدانند.
مجمععمومیسازمانمللمتحددرسال۲۰۰۰اینروزراروزجهانیمهاجراننامید.
پیشینهنامگذاریاینروزبهسال۱99۰برمیگردد.روزیکهسازمانمللمتحد»مجمع 
کرد.بهعبارتی کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان«راتأسیس حفاظت از حقوق 
توجهجهانیبهمهاجرانابتداازدیداقتصادیبود.سازمانمللروز۱8دسامبر۱99۰ 
که کردتابهانهایباشدبرایشناختفرصتهایاقتصادی اینمجمعراپایهگذاری

مهاجرانهمبرایکشورمقصدوهمبرایکشورمیزبانفراهممیکنند.
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کشورفیلیپینوسایرسازمانهایمهاجرتیآسیاییبهبهانه۱8دسامبر ازسال۱99۷
که کردند.اینموجبشد شروعبهبرگزاریمراسمیبانامروز»همبستگی با مهاجران«
سازمانمللدرسال۲۰۰۰روز۱8دسامبرراباهدفتکریممهاجرانوارتقایحقوق

انسانیآناندرکشورهایجهانروزجهانیمهاجرانبنامد.

مهاجرتدرجهان
مهاجرتیکیازشاخصههایکلیدیجهانبههمپیوستهامروزاست.دردنیایامروز،
جغرافیاومرزهایجغرافیاییبهیکمفهومذهنیتبدیلشدهاند.مفاهیمیچونکشور
وملیتدچارتغییراتیبنیادینشدهاند.حاالدیگرکشوربزرگیازانسانهادرکرهزمین
بهوجودآمدهاستکهنهزبانمشترکیدارندونهپایبندزمینمشترکیهستند.فقطدر
یکویژگیبسیارمهممشترکاند:اهلهجرتاند.هرچیزآشناییراکهازبدوتولدباآن
کرهزمین کردهاندوبرایشروعیکزندگیدیگردرجغرافیاییدیگراز گرفتند،رها خو
همهچیزراپشتسرگذاشتهاند.درپایانسال۲۰۱5جمعیتمهاجرانجهان)کسانی
کشوریغیرازمحلتولدشانبوده(بهحدود۲۴۷میلیون کشورمحلزندگیشان، که
کرهزمینتقریبًاسهبرابرشدهاست.در کهنسبتبه5۰سالپیش نفررسید.رقمی
کلمهاجراندرجهان۷۴میلیوننفرافزایشداشتهاست. طول۱5سالاخیرتعداد
مهاجران۳.۴درصدازجمعیتجهانرادرسال۲۰۱5بهخوداختصاصدادهبودند.

کشورهای جهان کل جمعیت برخی  نسبت جمعیت مهاجران از 
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رشدمهاجرتدرجهانطیدهههایگذشتهیکروندپایداروتدریجیبودهاست:از
حدود9۰میلیوننفردرسال۱96۰بهحدود۲۴۷میلیوننفردرسال۲۰۱5.

مهاجرانداوطلبواجباری
دریکدستهبندیکلیمهاجرانجهانبراساسنوعمهاجرتشانبهدودستهمهاجران
برای که هستند کسانی داوطــلــب مهاجران میشوند. تقسیم اجــبــاری و داوطــلــب
مهاجرتازپیشبرنامهریزیمیکنند.زبانکشورمقصدرافرامیگیرند،برایتحصیلو
کاردرآنکشورآمادهمیشوندوورودشانبهکشورمیزبانبهصورتتدریجیاست.اما
مهاجراناجباریشاملپناهندگانوپناهجویانمیشوند.کسانیکهبهدالیلامنیتی،
کاشانهخود جنگداخلیوفجایعزیستمحیطیبهناگهانمجبورمیشوندخانهو
کنند.تاسال۲۰۱6حدود9۰  کشوردیگریمهاجرت رارهاوبدونهیچآمادگیایبه

درصدمهاجرتهایدنیابهصورتداوطلبانهو۱۰درصدبهصورتاجباریبود.

مهاجرانماهروکممهارت
ازنظرمهارتیهممهاجرانبهدودستهکلیکممهارتوماهرتقسیممیشوند.مهاجران
ماهرکسانیهستندکهسطحتحصیالتیباالترازکارشناسیدارندیاکارآفرینوخالق
کشورهایمختلفدنیابرای کممهارتهستندوبین هستند.اکثرمهاجرانجهان

جذبمهاجرانماهرونخبهرقابتوجوددارد.

درصدازجمعیتکشورها
مهاجران از مختلف کشورهای جمعیت از معناداری درصــدهــای امــروز جهان در
تشکیلشدهاست.88درصدازجمعیتاماراتمتحدهعربی،یکسومازجمعیت
کانادارامهاجرانتشکیل کشور کلجمعیت از کویتو۲۲درصد کشورهایقطرو
کشورهایاروپاییهمنسبتهایمعناداریازمهاجرانراشامل دادهانــد.جمعیت
آلمان۱5درصــد، ایرلند۱6درصــد، اتریش۱8درصــد،سوئد۱8درصــد، مــیشــود:

انگلستان۱۳درصدوایتالیا۱۰درصد.
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مهاجرانواقتصادکشورها
مهاجران)کسانیکهکشورمحلزندگیشان،کشورینیستکهدرآنبهدنیاآمدهاند(
ازنظراقتصادییکیازمولدترینگروههایانسانیدرسراسرجهانهستندوطبقآخرین
کرهزمینراتشکیلدادهاند.اماسهمآنها آمارهایجهانی۳.۴درصدازجمعیتکل

درتولیدناخالصداخلیکلجهان9.۴درصداست.
مهاجراندرسال۲۰۱5حدود6۴۰۰میلیاردتا69۰۰میلیارددالرازتولیدناخالصداخلی
کشورهای جهانرابهخوداختصاصدادهبودند.بیشترینفایدهازحضورمهاجرانرا
آمریکایشمالیواروپایغربیمیبرند.۲.۲هزارمیلیاردتا۲.5هزارمیلیارددالراز
تولیدناخالصداخلیآمریکایشمالیو۲.۲هزارمیلیاردتا۲.۳هزارمیلیارددالراز
تولیدناخالصداخلیاروپایغربیتوسطمهاجرانتولیدشدهاست.تأثیراقتصادی
کشورهایحوزهخلیجفارسواقیانوسیهاگرچهدرمقیاسدالری حضورمهاجراندر
کلتولیدناخالصبسیارقابلتوجهاست.تقریبًا کمتراست،ولیدرمقیاسسهماز
نیمیازتولیدناخالصداخلیکشورهایعربیحوزهخلیجفارسویکچهارمازتولید

ناخالصداخلیقارهاقیانوسیهتوسطمهاجرانتولیدمیشود.
۴8درصدازتولیدناخالصداخلیکشورهایعربیحوزهخلیجفارسبهدستنیروی

کارمهاجراست.
کهازوجودآنانبهرهمند کشورهایپذیرندهمهاجراننیستند اماازنظراقتصادیتنها
میشوند.کشورهایفرستندهمهاجرنیزازاینپدیدهازنظراقتصادیبهرهمندمیشوند.
یکیازمهمترینشیوههاییکهکشورهایمبدأپدیدهمهاجرتازآنبهرهمندمیشوند،
انتقالوجوهاست.وجوهارسالیمهاجرانازکشورهایمقصدبهکشورهایمبدأدرجهان
امروزبهسرعتدرحالرشداست.بسیاریازمهاجرتهایداوطلبانهدرسراسرجهان
باانگیزهمالیوبهدستآوردنفرصتهایشغلیبهترصورتمیگیرد.مهاجرانیکه
کاریومالیبهتریبه کشورهاییرفتهاندوموقعیتهایشغلیو بااینانگیزههابه
گذاشتند.وابستگانی کشورمبدأپشتسر دستآوردهاند،خانوادهوبستگانیرادر
هستند. زندگیشان بهبود و ادامــه ــرای ب مهاجران ایــن مالی وجــوه چشمانتظار که
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کشورهایمبدأبالغبر58۰  کشورهایمقصدبه درسال۲۰۱۴وجوهارسالیمهاجراناز
که کلدرآمدمهاجراندراینسالبود میلیارددالربود.اینمبلغبرابربا8.۷درصداز
کشورهایدرحالتوسعهفرستادهشده کشورهایتوسعهیافتهبه ۳۷۰میلیارددالرآناز
کشورهندبود،حدود۷۰میلیارد است.درسال۲۰۱۴بزرگترینجریانارسالوجهبه
کشورچینبا6۲میلیارددالروفیلیپینبا۲8میلیارددالربزرگترین دالر.بعدازهند،
دریافتکنندگانوجوهمالیمهاجرانشانبودهاند.دربعضیکشورهاهمچونجمهوری
قرقیزستان،نپال،تاجیکستان،اکوادور،سودان،مصر،السالوادور،پاکستان،هائیتی،
از مهم بخشی مهاجران ارسالی وجــوه سریالنکا و بنگالدش جامائیکا، ارمنستان،

اقتصاداینکشورهاراتشکیلمیدهد.]1[

مهاجراندرایران
طبقآخرینآمارهایسازمانجهانیمهاجرت)IOM(]۲[حدودیکمیلیونو۱۲۳هزار
کشورزندگیمیکنند؛درحالیکهایرانمیزبان نفرازایرانیاندرخارجازمرزهایاین
کلجمعیت کشورهاست،۱.۱درصداز حدود۲میلیونو6۴9هزارنفرمهاجرازسایر
کلمهاجرانجهاننیز کشورایرانساکنهستند.]3[ازمنظردرصداز مهاجردنیادر
کشورهایدیگر کشورایرانمانندبسیاریاز کشورجهاناست. ایرانبیستویکمین
دنیابیشازاینکهفرستندهمهاجردرجهانباشد،پذیرندهمهاجراست.ایننکته

اهمیتبسزایسیاستهایپذیرشمهاجردرایرانرابهوضوحبیانمیکند.
درسرشمارینفوسومسکنسال۱۳95سازمانملیآمارایرانبراینخستینباردر

تاریخسرشماریایراناطالعاتآماریاتباعغیرایرانینیزمنتشرشد.
براساسآماردرگاهملیآمارایراندرسال۱۳95جمعیتکلایران۷9,9۲6,۲۷۰نفربود.

1. کلیه آمارهای این بخش از گزارش سازمان جهانی مکنزی در مورد روندهای مهاجرتی جهان استخراج شده است.این 
یر قابل دسترسی است: گزارش در دسامبر 2016 منتشر شد و در آدرس های ز

https://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-impact-and-
opportunity
2. International Organization for Migration
3. https://www.iom.int/world-migration
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ازاینتعداد۷8,۱66,8۲۲نفر)9۷.۷9درصد(تابعیتایرانیداشتند،۱,65۴,۳88 
نفرتابعیتغیرایرانیداشتند)۲.۰۷درصد(و۱۰5,۰6۰نفر)۰.۱۳۱درصد(تابعیتخود

رااظهارنکردهبودند.
تعدادمهاجرانباملیتهایمختلفدرایرانبهشرحزیراست:

افغانستان= 1,۵۸۳,979 نفر 
)۱.98۲درصدازجمعیتکلایران-95.۷۴۴درصدازجمعیتمهاجرانساکنایران(

عراق= ۳4,۵۳2 نفر 
)۰.۰۴۳درصدازجمعیتکلایران-۲.۰8۷درصدازجمعیتمهاجرانساکنایران(

کستان= 14,۳20 نفر  پا
)۰.۰۱8درصدازجمعیتکلایران-۰.866درصدازجمعیتمهاجرانساکنایران(

ترکیه= 71۳ نفر 
)۰.۰۰۱درصدازجمعیتکلایران-۰.۰۴۳درصدازجمعیتمهاجرانساکنایران(

سایر کشورها= 20۸44 نفر
)۰.۰۲6درصدازجمعیتکلایران-۱.۲6۰درصدازجمعیتمهاجرانساکنایران(

استانهایمختلفایرانمیزبانجمعیتهایمتفاوتیازمهاجرانهستند.6استان

جمعیت اتباع خارجی در ایران بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 1۳9۵
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گون گونا ملیتهای مهاجران جمعیت بیشتر میزبان که هستند استانهایی زیــر،
هستند:

تهران )۵2۵,0۳۳ مهاجر(
خراسان رضوی )2۳2,671 مهاجر(

اصفهان )1۸6,۳90 مهاجر(
کرمان )126,106 مهاجر(

قم )120,02۸ مهاجر(
اکثریت که افغانستانی برایمهاجران ایران از زیادی کهمناطق ایندرحالیاست

مهاجراندرایرانراتشکیلمیدهند،ممنوعهاست.
طبقههایمختلفسنیدربین۱,65۴,۳88نفراتباعغیرایرانیاعالمشدهازسوی

مناطق ممنوعه جهت اسکان و اشتغال اتباع افغانستانی در ایرانی ) مناطق پررنگ(
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سازمانملیآمارایرانبهشرحزیراست:
)این دارنــد. زیر۱9سال ایــران در ایرانیساکن غیر اتباع ازجمعیت نفر ۷5۱,66۳

جمعیتبرابربا۴5.۴۳درصدازجمعیتکلاتباعغیرایرانیاست.(
کهبرابربا5۲.۱9  کار)بین۱9تا6۴ساله(هستند 86۳,۳98نفرازجمعیتدرسن

درصدازجمعیتکلاتباعغیرایرانیاست(.
۳9,۳۲۷نفرازجمعیتاتباعغیرایرانیدرسنباالی6۴سال)کهنسالوازکارافتاده(

هستندکهفقط۲.۳8درصدازجمعیتآنهاراشاملمیشود.
بهطورکلیدرمیاناتباعغیرایرانیتعدادمرداناززنانبیشتراست:5۳.5درصــداز

جمعیتاتباعخارجیمردو۴6.۴5درصدشانزنهستند.
کهبیشاز9۷درصدازجمعیتاتباعغیر مجموعاینآمارهانشاندهندهآناست
ایرانیحاضردرایرانیامولداقتصادیهستندویادرآیندهاینهچنداندوربهسنکار

میرسند.
کودکان اینکههمه بر تاریخیمقاممعظمرهبریدرسال۱۳9۴مبنی ازفرمان بعد
که کهدارایشرایطقانونیحضوردرایرانهستندوچهآنها افغانستانی،چهآنها

هرم سنی اتباع غیر ایرانی بر اساس آمارهای درگاه ملی آمار ایران
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تعداد بایددرمدارسدولتیثبتنامشوند، نــدارد، را ایران قانونیحضوردر مدارک
که بهگونهای کرد؛ پیدا افزایشچشمگیری ایران افغانستانیدرمدارس دانشآموزان
ایرانمشغولبه افغانستانیدرمدارس کودکان از نفر درحالحاضرحدود۴۰۰هزار
کودکاندرجامعهایران البتهمسائلمربوطبهادغاموهویتاین تحصیلهستند.
ایران مــدارس در متولدشدهاند، ایــران در کودکان این اســت. بحرانیشدن درحال
تحصیلمیکنند،درمواردزیادیمادریایرانیدارندودریککالمریشههایهویتی
وفرهنگیشانایرانیاست،اماایرانیبهحسابنمیآیندودرتمامسالهایکودکیو
نوجوانیشانکهسازندهشخصیتآناندردورانبزرگسالیاست،هویتیدوگانهآنان
کهکشورایرانبرایآنانفراهم راآزارمیدهدوباوجودتمامسرمایهگذاریهاوامکاناتی

میکند،باایرانوایرانیانبیگانهمیشوند.

کالمآخر
ــهرواســـت.جمعیت ــ ــدهمــهــاجــرتروبـ ــدی ــاپ ــارونـــدهـــایجــهــانــیب ــرانهــمــگــامب ــ ای
کنانکشورایرانرامهاجرانتشکیلمیدهند.کشورهایمختلف قابلمالحظهایازسا
برپذیرشوادغــاممهاجراندرجامعهخوددارنــد.آنهاسعیمیکنند جهانسعی
کنندتابتواننداز تاجایممکنشرایطزندگیوقوانینمربوطبهمهاجرانراتسهیل
کمالبهرهراببرندوشرایطزندگیرا کشورخود ظرفیتهایآنانبرایرشدواعتالی
کنانبومیوچهمهاجران(بهبودببخشند. کشورشان)چهسا کنان برایتکتکسا
گزیرازچنینرویکردیاستوهرگونهتأخیردربهبودقوانین بهنظرمیرسدایراننیزنا
مربوطبهمهاجراندرعرصههایگوناگونزندگیشانتنهاضرروزیانبهمنافعوافزایش

هزینههایکشوراست.
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شماره ششم





تبعیض تابعیت

محدودیتهاومشکالتافغانستانیهایایرانیدرگفتوگوی»شهروند«
با»مهدیمیرزایی«دانشجویافغانستانیدانشگاهشریف:

دردانشگاهصنعتیشریفقرارگذاشتیمودوساعتیگپزدیم.تنهاتفاوتشباغالبایرانیها،
کهازقضاشیعهوفارسیزبان چهرهافغانستانیاواستودیگرهیچ!هزارههایافغانستان
ازهمینآبوخــاک. وجزئی بودهاند بزرگ روزگــاریصاحباناصلیخراسان همهستند،
همینهاییکهامروزماآنهارااتباعبیگانهمیدانیموهمیشهنگاهباالبهپاییننسبتبهآنها
ایرانیهادارندو وپشتونهاصورتیشبیه افغانستانیعنیتاجیکها اقوام داشتهایم.دیگر
هزارههایشیعه،ظاهریمتفاوتازایرانیهاوهمینعاملباعثشدهتاجیکهاوپشتونها
کمیمتفاوتتربودتا کافیبوداینچهره کنندتاهزارهها.فقط راحتتردرایرانرفتوآمد
هیچکسبدوندیدنمدارکشناسایینتواندتشخیصدهدکههزارهها،افغانستانیهستند.
دیگرهیچمشکلیباقینمیماند!دیگرخبریازتحقیرهانبود.دیگرکارمندادارهبادیدنیک

اربابرجوعافغانستانی،چوبالیچرخکاراونمیکرد.

<ازشرایطخانوادگیخودتانبگوییدواینکهچطورشدبهایرانآمدید؟
حضورمادرایــران،بهدونسلقبلبازمیگردد.پدربزرگمناصالتًاازبهسود،یکیاز
کابلبود.بهسودیکیازمناطقهزارهنشیناست.در مناطقاستانوردکدرنزدیکی
افغانستانحدودًا9۰درصدازمردمشیعهراهزارههاتشکیلمیدهند،بههمیندلیل
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استکههموارهدرجامعهافغانستانشیعهوهزارهمترادفهمبودهوهستند.البتهغیراز
هزاره،شیعیانقزلباش،سادات،تاجیک،پشتونو...همداریم.هزارههاحولوحوش۲۰ 
تا۲5درصدجمعیتافغانستانراتشکیلمیدهند.بعضیشواهدمیگویدمردمبومی
افغانستانازاولهمینهزارههابودهاند.بهجزهزاره،حدودًا۲5تا۳۰درصدتاجیکداریم
کهفارسیزبانوحنفیمذهبهستند.۴۰تا۴5درصدهمپشتونهستندکهمابهزبان
خودمانمیگوییماوغان=)افغان(.پشتونهاهمحنفیمذهبولیپشتوزبانهستند.
کهآنهاهمحنفیمذهبوازبکزبانهستند.اجداد 5تا۱۰درصدهمازبکداریم
مابهواسطهشیعهبودن،هموارهموردتبعیضونسلکشیقرارمیگرفتندوازحقوقبرابر
کابلمغازهداشته،یکباریکی کهپدرشقباًلدر برخوردارنبودند.پدرمتعریفمیکرد
کهصاحبمنصبهمبوده،درمغازهاشحضورداشته،پدربزرگم ازدوستانپشتوناو
میگویدچقدرخوببودماهزارههاهمنقشوسهمیدرمدیریتامورمملکتداشتیم
حداقلیکوزیرازبینماانتخابمیشد.آندوستپشتونچنانعصبانیمیشود
کهباوجوداینکهصمیمیبودند،باغضببهصورتپدربزرگممیزندومیگویداین
فکرراازسرتانبیرونبیاورید،اگررفاقتماننبودتورابهزندانمیبردم،میگفتببین
از کهدرامورمملکتسهممیخواهند!یعنیحتیحرف کجارسیدهاند هزارههابه
اینکهجمعیت۲۰درصدیهزاره،یکوزیرداشتهباشدهماینقدرنامأنوسبودهاست.

<جالببود.خب،ازمسیراصلیمنحرفنشویم.درموردخانوادهخودتانمیگفتید.
قبلازانقالبایران،پدربزرگمندراحزاباسالمیمتأثرازانقالباسالمیایرانومکتب
کمونیستی امامروحاهللفعالیتداشت،بهدلیلفشارهاومحدودیتهایحکومت
علیهانقالبیوناسالمگرا،پدربزرگموخیلیازمجاهدینوانقالبیوندیگرمجبوربهترک
افغانستانشدهوراهیدیارغربتمیشوند.برخیمیروندپاکستانوبرخیمیآیند
گرفته ایران.باتوجهبهاینکهانقالبایرانپیروزشدهبودوشیعیانروحیهمضاعفی
بودند،پدربزرگمنهممیآیدایران.ذهنیتآنهااینبودکهمدتیدرایرانهستیمو۴یا
5سالدیگرکهاوضاعافغانستانبهترشد،برمیگردیموطن.حتیوسایلنونمیخریدند
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ومیگفتندچطورمیخواهیماینهاراببریمافغانستان!نمیدانستندکهنسلهایبعد
آنهاهممجبورمیشونددرایرانبمانندوبهدلیلشرایطنامساعددیگرنمیتوانندبه
کهبیاید کمیداشتهوخیلیدوستداشته افغانستانبازگردند.پدرمنهمسنوسال
ایــرانوامــامروحاهللراببیند.آنزمــانفضایایــرانمتأثرازانقالببــودهوازمهاجران
که بعد میشوند. مشهدساکن در پدربزرگم خانواده میکردند. استقبال افغانستانی
جنگشروعشد،پدرمنباانگیزهمذهبیتصمیممیگیردکهبرودجنگ.اماچونسنش
گذراندنآموزشهایالزم کمبودهنمیگذاشتنداعزامبشود،باالخرهباهزارترفندپساز
گردانهایخطشکنوواحد نظامیعازمجبههمیشود.۳سالبهعنوانبسیجیدر
تخریبواطالعاتعملیاتلشکر5نصرخراساندرعملیاتهایخیبر،میمک،بدر،
کربالی۴  کربالی۴خدمتوانجامتکلیفمیکند.درعملیات کربالی۱و والفجر8،
منطقه در داشته، اطالعاتعملیاتحضور نیروی و بهعنوانغواصخطشکن که
شلمچهودرنهرخینبشدتمجروحمیشودودروضعبیهوشیبهاسارتدشمنبعثی
درمیآید.اسارتایشاندراردوگــاه۱۱تکریتبودهاست.باتوجهبهاینکهوضعایشان
نامعلومبودهوحتییکیازهمرزمانپسازبازگشتبهمشهد،بهخانوادهپدرممیگوید
کهخودمدیدممحسنمیرزاییتیربهسرشاصابتکردهوشهیدشدهاست،همهتصور
داشتندکهپدرمشهیدشدهوحتیپیشنهادبرگزاریمراسمهمبرایایشانمیشود.اما
بعدمیفهمندکهاسیرشدهودرقیدحیاتاست.سرانجامپسازتحمل۴سالاسارت
وشکنجه،درسال۱۳69یعنی۲سالبعدازپایانجنگدرجریانتبادلاسرابهایران
اسالمیبازمیگردند.سال۷۲همبندهبهدنیامیآیمودرحالحاضرهمدارای۳برادر
هستم.برادراولییعنیآقاهادیمتولد۷۴،بهعنوانمجاهدومدافعحریماسالمدر
لشکرسرافرازفاطمیوندرحالخدمتاستودوبرادردیگرمدرحالتحصیلهستند.

<درموردوضعمهاجرانوبچههاییکهدرایرانمتولدمیشوند،بگویید.
خیلیقوانینهستکهعملنمیشود.مثاًلاگریکبچهافغانستانیدرایرانبهدنیابیاید
ودارایمدرکاقامتجمهوریاسالمیباشدو۱8سالازکشورخارجنشود،طبققانون
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کارخیلیسختوپیچیده مشمولاعطایتابعیتمیشود.امادرمقامعملواجرا
میشودوبهندرتتابعیتاعطامیشود.خیلیازخویشانمااینشرایطرادارند.اینها
ایــراندارنــد،نسبتبهافغانستانندارند.خودشانرامشهدی کهنسبتبه تعصبی
میدانند،امامتأسفانهحتیشهرونددرجه۳هممحسوبنمیشوندومحدودیتهای
زیادیدارند،تابعیتکهبماندسرجایخودش.دراکثرکشورهایدنیا،فردیکهدرآن
کشورمتولدشود،تابعوشهروندهمانکشورمحسوبمیشود،امادرایراناینطورنیست
که وشرایطخیلیپیچیدهومبهماست.انتخابمحلتولدجزواختیارآدمینیست
کهدرایران کرده گناهی کجابهدنیابیاید،طفلافغانستانیچه کند خودشانتخاب
کهنمیفهمندملیتوخطو متولدشدهواینگونهبیهویتمیماند.بچههاتازمانی
مرزآنچیست،ازلحاظروحیمشکلیندارند،اماوقتیمیفهمندکهخطیبهنامملیت
وجودداردوبهخاطرهمینآنهارادرمدرسهجدامیکنندوتبعیضقائلمیشوند،
خیلیتحتفشارقرارمیگیرند.خیلیازآنهاافسردهوازدرسومدرسهزدهمیشوند.
خیلیازبچههامیروندسراغکار.هرچندحاالبعدازفرمانرهبرمعظممبنیبرتحصیل
رایگانهمهبچههایافغانستانیدرمدارسایران،فضابهترشده،ولیهنوزهممشکالت
زیادیوجوددارد.هنوزهمبعضیازمدارساینهاراثبتنامنمیکنندیااگرثبتنام
کردهودربعضیمواردهمبچه گزافیدریافت کنندبهاسمکمکبهمدرسههزینههای
افغانستانیراازبچههایدیگرجدامیکنند.مثاًلبچههایافغانستانیرااردونمیبرند.

<یعنیهمهرااردومیبرند،بهجزدانشآموزافغانستانی؟
که بله،حتیاردویمعنویراهیاننورواردوهایمذهبی،مثاًلپسرعمهخودمرابگویم
اینطفلکخیلیبهشهداعالقهداشت.مدرسهیکاردویمناطقعملیاتیجنوب
ترتیبدادوپسرعمهمنهمثبتنامکردوخیلیهمخوشحالبودومیگفتکهمدرسه
و افغانستانیهستی تو که گفتند او به امامسئوالنمدرسه رامیبردپیششهدا. ما
نمیتوانیبروی!خیلیتویذوقشخورد.والدینشهرچهبهمسئوالنمدرسهگفتندکه
کهنکردند.واقعًامنفکر مسئولیتشباخودماناستوازاینحرفها،قبولنکردند
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میکنماگرقراراستانقالبصادرشودومظلومیتانقالبونظاماسالمیوخونهای
پاکریختهشدهسینهبهسینهونسلبهنسلمنتقلشودچرابچهافغانستانیراازاردوی
راهیاننورکهحقیقتًافضایمعنویویژهایداردمحروممیکنند؟واهللاینخالفمرام
شهداست!ازاینمواردزیاداست.مثاًلدانشآموزافغانستانیحقشرکتدرمسابقات
کندومقامبیاورد،اورابانفر قرآنیوورزشیو...راندارد،یااگربهمراحلباالتریصعود
قبلیاشجابهجامیکنندتابهمقامبرتردستپیدانکند.اینهاراخودمبهعینهدر

جریانشانبودهامومتأسفانهحقیقتدارد.

<چندنوعمدرکهویتیبرایمهاجرانافغانستانیداریم؟
)که آمایش(هستند )کارت پناهندگی دارایمدرک اکثرًا ایران مقیم افغانستانیهای
برحسبظاهرتحتحمایتسازمانمللاست(وبایدسالبهسالوباپرداختهزینه
کنند.اینمدرکپناهندگیدارای نسبتًازیاد)باتوجهبهوسعمالیمهاجران(تمدید
کهبهچندموردازآنهااشارهخواهیم محدودیتهایعجیبوغریبوزیادیاست
کهمحدودیتهای کرد.بعضیازمهاجرانهمدارایاقامتجمهوریاسالمیهستند
آنانکمتراست،ایناقامتچندماههیایکسالهقابلتمدیداستودرشرایطخاصی

صادرواعطامیشود.

<چهمحدودیتهایدیگریبرایزندگییکمهاجردرایراناست؟
عتبات به سفر اجــازه آمایش کارت دارای و پناهنده افغانستانیهای بهعنوانمثال،
عالیاتوزیارتاباعبداهلل)ع(رانداشتند.البتهدردو،سهسالاخیرباعنایتهای
امکان الحمداهلل ایـــران، و عــراق کشور دو مقامات هماهنگیهای و رهــبــری ویــژه
البتهفقط اســت. فراهمشده اربعین زیــارت در ایــران افغانستانیمقیم ــران زائ حضور
گواهینامه ایــامدیگرســال!محدودیتبعدیعــدمصــدور نهدر و اربعین ایــام بــرای
و اقامت دارای مهاجران ــرای ب فقط و فقط البته اســت، افغانستانی مهاجران ــرای ب
شامل را اندکی درصــد که میشود صــادر گواهینامه تأهل شــرط داشتن صــورت در
کهبهچهدلیل گواهینامهمحرومهستند.سؤالاینجاست میشودواکثرمهاجراناز
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ایــراناسالمیحضوردارنــد،اجــازهرانندگیداده کهبهصورتقانونیدر بهمهاجرانی
نمیشود!؟ قانون از ــرار ف و بیقانونی باعث بــهخــودیخــود قانون ایــن آیــا نمیشود؟
محدودیتدیگردرخصوصشغلوکسبوکارمهاجراناست.بعضیازفامیلهایما
کارگرهستندوبعضیدیگرازکاسبهایقدیمیوخوشنامدرمشهدکهبازحمتفراوان
وکسبروزیحاللوازکارگریبامحدودیتهایفراوانبهاینجارسیدهاند.اکثرشان
کارگریبگیرند.برایگرفتن کارکردنبایدکارت همدارایکارتآمایشهستندوبرای
کارتکارگری،یکلیستازمشاغلمجاز-کههمگیمشاغلسطحپایینهستند-را
میگذارندجلویفردواومجبوراستیکیراانتخابکند.فیالمثلآنفردیکهکاسب
است،بایدانتخابکندکارگرکورهآجرپزی!آقایکاظمکاظمیکهشاعرمعروفیاستو
دبیرعلمییازدهمینجشنوارهشعرفجرهمبود،براساسکارتشیکچوپاناست!یعنی
حتینمیتوانندبپذیرندکهیکافغانستانیبازاریباشدیاتولیدکنندهیا...،اینچیزی
جزتحقیراست؟افغانستانیهانمیتوانندملکخودرابهنامخودشانبزنندوبایدحتمًا
بهنامیکفردایرانیزدهشود.افغانستانیهابرایسفربهافغانستانبایدکارتآمایشخود
راباطلکنندودرصورترفتن،دیگرحقبازگشتندارند،یعنیاگریکجوانبخواهدبه
پدرپیرخوددرکابلسریبزند،بایدکارتخودراباطلکندودیگربازنگردد.افغانستانی
حقتحصیلدررشتههاییمثلفناوریاطالعات)IT(،مهندسیشیمیو...راندارد.
افغانستانیهااجازهحضوردرمناطقغربوشمالکشورراندارند،حتیبرایتحصیلدر
دانشگاههایآنمنطقه.افغانستانیهابرایتردددراستانهایمجازبایدبرگهترددبگیرند.

<درموردمحدودیتهایترددوسکونتکمیتوضیحدهید.
آنهااواًلجزدرچندشهرمجازنیستندسکونتکنند،ثانیًاکارتآنهافقطمخصوص
همانشهراست.مثاًلاگرکسیکهاصفهانزندگیمیکنداگربخواهدبیایدمشهدبرای
زیارتبایدبرگترددمسیراصفهانبهمشهدبگیرد.یکیازاقواممنتاچندسالپیش
کردند یکیازتولیدکنندگانبرترمانتودراصفهانبود.آنقدربهاوفشارآوردندواذیتش
کارتاوبرایاصفهاناست کردوبرگشتمشهد.اما کارشراتعطیل کهافسردهشدو
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وبایدبرایتمدیدآنبروداصفهان.مشکلبزرگاینجاستکهچونکارتخانوادهآنها
برایاصفهاناست،اجازهندارندبچههایشاندرمشهددرسبخوانند.اوهممجبور
شدهپولهنگفتیبهیکمدرسهغیرانتفاعیدرمشهدبدهدتااجازهدهندبچههادر
مشهددرسبخوانند.درعینحالبرایامتحاناتمجبورندبرونداصفهان،یعنیباید
کندواینبچههابرونداصفهانوامتحان مدرسهمشهدبامدرسهاصفهانهماهنگ
بدهند.یکماهاصفهانمیمانندتاامتحانشانتمامشودوبرگردند.آخراینمشکالت

دستوپاگیرچراوجوددارد؟!

<بازهمبرگردیمبهخانوادهشما.
مابهدنیاآمدیموبزرگشدیم،بعدفهمیدیمکهچیزهاییمثلملیتوجوددارد.فهمیدیم
کنکورباتوجهبهاینکهپدرمنخیلیعالقه کهاصالتماافغانستانیاست.درمقطع
داشتکهمادرسبخوانیم،باتالشفراواندردانشگاهصنعتیشریفورشتهمهندسی
کامپیوتردانشگاهدولتیشاهرودقبول عمرانقبولشدم.برادرمهمدررشتهمهندسی
گفتمننمیخواهمدرسبخوانمو کهفضایمدافعانحرمپیشآمد، شد.امابعد
میخواهمبرومسوریه.پدرمهمخیلیموافقبود.مادرممخالفتیباانتخاباینمسیر
کندجگرگوشهاشبهمیدان نداشت،اماباالخرهمادراستدیگروسختاستقبول
خطربرود.درنهایتبرادرمتصمیمشراگرفت.جالباستبدانیدپدرمبرادرمراتامحل
گفتهمینجاسوارشووبروبهمحل اعزامهمراهینکردوتاایستگاهاتوبوسرساندو
اعزام.حتینمیخواستخودشاورابرساندبهآنپایگاهتایکوقتاحساساتبرادرم

مانعرفتنشنشود.

<دردانشگاهشریفبهجزشماچندنفرافغانستانیمشغولتحصیلهستند؟
منوقتیبهشریفآمدم،فکرنمیکردماینجادانشجویافغانستانیهمباشد.بااینهمه
مشکالتچطوریکنفربتواندتااینجابرسد؟!بهخصوصکهاینهاپولکالسکنکور
همندارند!اماوقتیآمدمدیدمبین۱5تا۲۰دانشجویافغانستانیدررشتههایمختلفی
و باهوش کهبچههای فیزیکشریفتحصیلمیکنند و بــرق،عمران،شیمی چون
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بااستعدادیهمهستند.دردانشگاهتهرانودانشگاهبینالمللیامامخمینیقزوینهم
افغانستانیهازیادند.

<رابطهشماباسایرافغانستانیهایدانشگاهچطوراست؟
خوباستالحمداهلل،بعضیوقتهادورهمجمعمیشویموگعدههایدوستانهداریم.
جالباستبدانیدبعدازاتمامتحصیلدیگراقامتشانتمدیدنمیشودوبایدایرانرا
ترککنندواجازهفعالیتوکاردررشتهخودشانراندارند.بعضیازرفقابعدازاتمامدوره
کارشناسیاپالیکردهوبهکشورثالثمهاجرتمیکنند،بعضیهاهمبرایادامهتحصیل
درایرانمیمانندوپسازاتماممقطعارشدیادکتریباوجودناامنیفراوانبهافغانستان
بازمیگردندواستاددانشگاهمیشوندیادرشرکتهایمهندسیمشغولبهکارمیشوند،
البتهبهدلیلناامنی،اوضاعاقتصادیوکسبوکارهمآشفتهاست.ایندانشجویانیکه
اینجامشغولتحصیلواکثرًاهممتولدایرانهستند،فرهیختههاونخبگانافغانستان
هستندواگرقرارباشددیدمثبتیازایرانمنتقلشود،بایدازطریقهمینهااینکارصورت
گیرد.امامتأسفانهبچههابهدلیلبرخوردهاینامناسبومشکالتمتعدددرطول
زندگیوتحصیلشانیکدیدمنفینسبتبهایرانپیداکردهاند.اگرقراراستانقالب
راصادرکنیم،نیازینیستکهدرآفریقاتصویرامامرادستچندجوانبدهندوعکس
بگیرندومنتشرکنند.دمدستترینافرادبرایصدورانقالبهمینمهاجرانافغانستانی
هستند.کافیاستبااینهااینقدربدبرخوردنشودواینکجسلیقگیهابرطرفشوند.

<ازخویشانشماکسیبهکشورهایدیگرهمرفتند؟
بله،اآلنعمویمندراسترالیاست.تابعیتگرفتهوبچههایشدرحالتحصیلهستند
وزندگیخوبیدارند.آنهاتا۱5سالپیشمشهدبودند،ولیبنابهدالیلیمجبوربه
مهاجرتشدند.عالوهبرآنهاداییوخالهوخیلیازآشنایانوفامیلهایمابهمروردر

اینسالهابهکشورهایثالث؛سوئد،آلمان،استرالیاو...مهاجرتکردند.

<رابطهتانبانهادهایداخلیدردانشگاهچطوراست؟
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شخصًاارتباطخوبیبابسیجوهیئتدانشگاهودیگرنهادهایمذهبیدانشگاهدارم،
ازمظلوماناست،دغدغه آرمانهایشدفاع از کهیکی ولیخبنهادیمثلبسیج

چندانیدرحوزهمهاجرانافغانستانیندارد.

<نظرشمانسبتبهمهاجرانغیرقانونیچیست؟
کسیبااینکهبامهاجرانغیرقانونیبرخوردشود،مخالفتیندارد.البتهبرخوردهمباید
طبققانونباشدونهدلبخواهانه.دراینموردبهشماپیشنهادمیکنمیکبارهمکهشده
بهصورتنامحسوسسریبهاردوگاههایسفیدسنگمشهد،عسگرآبادورامینبزنید.
مسئلهاینجاستکهبامهاجرانقانونیهمدرستبرخوردنمیشود.منیکباررفتماداره
اتباعتاکارهایخانممراپیگیریکنم.دیدمیکهوساعت۱۰صبح،کارمندهامیزپذیرش
رابستندوگفتندماامروزدیگرکارنمیکنیم!همگیبرویدوفردابیایید.علتچهبود؟
کارهیچکسراراهنینداختند. کردندو اینکهبایکافغانستانیبحثششدهبود.لج

<چهخصوصیتاخالقیایرانیهابرایتوجالببوده؟
کهدارای اتحاداقواممختلفایرانیبایکدیگرخیلیخوبوپسندیدهاست،کشوری
تنوعباالیقومیاستودرعینحالهمهباهممتحدهستند.نمونهاششتابهمهملت
کهدرنوعخودشبینظیرومایهتحسینبود. کرمانشاهیاست براییاریزلزلهزدگان

<عجب!سخنآخر؟
درخانوادهمامادرمهمیشهسعیمیکردمارابافرهنگافغانستانآشنانگهدارد.همیشه
میگفتاگرجاییبهشماگفتندافغانستانی،ننگتاننیاید.پدرمنخیلیجاهابالباس
افغانستانیمیرود؛تااینکهمایادبگیریمکهننگنیستکهلباسافغانستانیبپوشیم.
منخودمخیلیخوبمیتوانمبهلهجهمحلیهزارههایافغانستانصحبتوباآنها
رابطهبرقرارکنم.اینرانبایدفراموشکنیمکهملیتوقومیتنهننگاستونهافتخار،
کهتقوای قبلازملیت،دین،نژادو...همهماانسانهستیم،ازنگاهدینیهمآنکسی

بیشتریداردنزدخداوندمتعالباالتراست.
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شماره هفتم





تبعیض »خونی«

درنشستگرامیداشتروزجهانیمهاجران،
اختالفبرخوردقانونبازنانومردانمهاجربررسیشد:

و سالن جلوی میز از میشدی فنی دانشکده وارد وقتی | حقیقتطلب پیمان سید
کهمحل گذاشتهشدهبود،میفهمیدی کناردرسالنشهیدرجببیگی که تابلویی
تبریکمیگفت را روزمهاجران بورد،پوستریبنفش کجاست.روی برگزاریمراسم
گذشتهصفحهدیاراندرروزنامهشهروندآینهایازفعالیتهایتکریم وشمارههای

مهاجرانوتالشبرایباالبردنسطححقوقانسانیآنهابود.

میزجلویسالنپربودازکتاب:نمایشگاهکتابمهاجرت
مسئولفروشکتابهامیگفتکهبهمناسبتاینروزمجموعهایازکتابهایباموضوع
مهاجرتراکهبهزبانفارسیمنتشرشدهاست،گردآوردهایم.کتابهامتنوعوگوناگون
بودند،همشاملکتابهاییبودندکهمهاجراندرایرانمنتشرکردهبودندوهمکتابهایی
کتابهای کهایرانیانازمهاجرتبهخارجازایراننوشتهبودند،همرمانبودندوهم
مهاجرت. موضوع با کتابهای از متنوع مجموعهای جامعهشناسی. و اقتصادی

تبریکروزمهاجران
درمیاندانشجویانومهاجرانحاضردرسالنشهیدرجببیگیچهرههایشاخص
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موسوی سیدمهدی پژوهشگر(، و )شــاعــر رجــایــی محمدسرور همچون مــهــاجــران
)کارآفرین(،حاجیاحمدعطاییولیزاغبار)مشاورارشدانتخاباتریاستجمهوری
افغانستان(همبهچشممیخوردند.خانممجریروزجهانیمهاجرانراتبریکگفتو
تاریخوفلسفهنامگذاریروزجهانیمهاجرانرامختصرومفیدتوضیحداد.اینکهدر
کارگران مهاجر  روز۱8دسامبرسال۱99۰سازمانمللمتحد»مجمع حفاظت از حقوق 
باهدفشناختهرچهبیشترفرصتهایاقتصادی را و اعضای خانواده های شان«
گذاشت.بعدبارشد فراهمشدهتوسطمهاجراندرهردوجامعهمقصدومبدأبنیان
فیلیپین کشور همراهی با آسیایی سازمانهای برخی مهاجرت پدیده بیشتر هرچه
بارشد ازسال۲۰۰۰ و گرفتند نامیدندوجشن بامهاجران روزهمبستگی را روز این
گرفت۱8دسامبرراروز بیسابقهپدیدهمهاجرتدرتمامجهانسازمانمللتصمیم
کهدرآنمهاجرانتکریمشوندوارتقایحقوقانسانی جهانیمهاجرانبنامد.روزی
کوتاهبهمناسبتروزجهانی آنانپیگیریشود.بعدازآنشهرابیفراهانیباارائهای

مهاجرانمقدماتپخشفیلممستندلبهتیغرافراهمکرد.

از»دیاران«تاتبعیضجنسیتیموجوددرقوانینایران

»انجمـــن دیـــاران، انجمنی در حال ثبت اســـت که به موضوع مهاجـــران در ایران 
می پـــردازد و می کوشـــد نگرش هـــا نســـبت بـــه مهاجـــران در ایـــران را تغییـــر دهد، 
وضـــع موجود بـــرای زندگی مهاجران را آسیب شناســـی کـــرده و در راســـتای بهبود 

ریشـــه های به وجـــود آورنده مشـــکالت مثل قوانین مشـــکل زا گام بـــردارد.«

اینهاجمالتشهرابیبرایمعرفیدیارانبود.بعدازآنبهآمارهایبینالمللیدرزمینهی
کهمحل مهاجرتپرداخت.اینکهدرسطحجهانحدود۲۴۷میلیونمهاجر)کسی
زندگیاشبامحلتولدشمتفاوتاست(زندگیمیکنند.مهاجرتپدیدهقرنبیستمو
بیستویکماستوروزبهروزدرجهانرشدبیشتریراتجربهمیکند،بهگونهایکهتعداد
مهاجرانجهاناز9۰میلیوننفردرسال۱96۰بهحدود۲۴۷میلیوننفردرسال۲۰۱5رسید.

»ایـــران یکی از کشـــورهای درگیر با مســـئله مهاجرت اســـت. هم مهاجر فرســـت 
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اســـت و هـــم مهاجرپذیـــر و برخالف تصـــور موجود در ایـــران، این کشـــور بیش از 
آن کـــه فرســـتنده مهاجر باشـــد، پذیرنـــده مهاجر اســـت. طبـــق آمارهای ســـازمان 
جهانـــی مهاجـــرت حدود یک میلیون و 12۳ هـــزار ایرانی در خـــارج از ایران زندگی 
می کننـــد، درحالی که در کشـــور ایران حـــدود 2 میلیون و 726 هـــزار مهاجر زندگی 
می کننـــد کـــه نشـــان دهنده ابعاد پدیـــده مهاجرت در داخل کشـــور ایران اســـت. 
امـــا مرتبط تریـــن قوانیـــن بـــا مهاجـــران در ایـــران، قوانیـــن اقامت و تابعیت کشـــور 
جمهوری اســـالمی ایران هســـتند. قوانینی که در ســـال 1۳1۳ تصویب شـــدند. 
مـــواد 976 تا 991 قانون مدنی کشـــور ایران شـــامل قوانین اقامـــت و تابعیت ایران 
هســـتند. قوانینـــی کـــه بعـــد از حدود یـــک قرن تغییـــر چندانـــی نداشـــته اند و با 
تغییـــرات جهانـــی و روبه رو شـــدن کشـــور ایران بـــا پدیده مهاجـــرت باعث ایجاد 

مشـــکالت و معضالت بسیاری شـــده اند.
یکی از مشـــکالت این قوانین تبعیض جنســـیتی موجود در قوانین اســـت. برای 
انتقـــال تابعیـــت دو اصل وجود دارد: اصل خاک و اصل خون. کشـــوری که اصل 
خـــاک را برمی گزیند، افراد به واســـطه تولـــد یا اقامت در خاک آن کشـــور می توانند 
درخواســـت تابعیت کنند اما در اصل خون به تابعیت پدر و مادر توجه می شود. 
قوانیـــن ایران در اصل خون فقط خون پدر را به رســـمیت می شناســـد و خون مادر 
را به رســـمیت نمی شناســـد. این تبعیض جنسیتی چه زمانی مشـــکل زا شد؟ از 
زمانـــی که ایران نیز همگام با دیگر کشـــورها با پدیده مهاجرت روبه رو شـــد. یکی 
از آثـــار اجتناب ناپذیر مهاجرت ازدواج های فراملیتی اســـت. ازدواج مردان مهاجر 
با زنان بومی. تبعیض جنســـیتی موجود در قوانین ایران موجب شـــده اســـت که 
بیـــش از ۵00 هـــزار کودک حاصـــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانســـتانی بدون 

تابعیت و بی هویت بشوند.
این قوانین فقط برای زنان حاضر در ایران مشـــکل زا نشـــده اســـت. خیل عظیمی 
از دختـــران و زنـــان ایرانی که به خارج از کشـــور مهاجرت کردند نیز دچار مشـــکل 
شـــده اند. بارزترین نمونه آن مریم میرزاخانی بود. نخبـــه ای که با مردی غیر ایرانی 
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ازدواج کـــرده بود و باوجود میلش که دوســـت داشـــت تنها فرزنـــدش هویت ایرانی 
داشـــته باشـــد، قوانین تابعیت ایران این اجازه را به او ندادند.«

جــداول از یکی بــه کــه جایی بــود؛ شهرابی حــرفهــای انتهای جالبتوجه، نکته
کرد،اینکهدرحالحاضرفقط کمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگاناشاره
کهدرقوانینتابعیتخودتبعیضجنسیتیدارندوازاین کشوردرجهانهستند ۲6
میانفقطهفتکشورهستندکهبههیچوجهحقانتقالتابعیتراازمادرانبهفرزندان

قائلنمیشوند:قطر،سومالی،سوازیلند،برونییدارالسالم،کویت،لبنانوایران.

پخشفیلمونقدوبررسی
کهدرموردازدواجزنانایرانیبامردان مستندلبهتیغیکیازنخستینمستنداتیبود
کهدرسال۱۳8۴ساختهشد،اماتمامی افغانستانیدرایرانساختهشد.مستندی
لحظههایآنبرایسال۱۳96هممصداقداشت.مشکالتباقیبودندوهیچچیزی
ازآن بهترنشدهبود.درادامهبرنامهاینمستند۳5دقیقهایبهنمایشدرآمدوبعد
همایونامامی،منتقدومستندسازپیشکسوتسینمایمستندایرانوکارگردانفیلم
ازمراحلساختهشدن فرزادتوحیدی کرد. رادرموردآنمطرح فرزادتوحیدینکاتی
کهدرمورد گفت.اینکهاینمستنددوگانیهمداردبهنام»فغان« مستند»لبه تیغ«
مهاجرانعراقیوازدواجآنانبازنانایرانیساختهشدهاست.ازحواشیساختاین
گفتهبودندمستند»لبه تیغ«تصویر کهدرآنوقت مستندمسئوالنصداوسیمابودند
مثبتیازمهاجرانافغانستانیارائهدادهومستند»فغان«تصویریمنفیازمهاجران
کهتعدیلشود.ولیتوحیدیتنهاازواقعیتهایموجودمستند عراقیوبهتراست

ساختهبود.
بعدازپخشاینفیلمازصداوسیمااتفاقهایزیادیافتادکهیکیازآنهامصوبهسال
کودکانحاصلازازدواجزنان ۱۳85مجلسشورایاسالمیبرایاعطایتابعیتبه
کهاعطایتابعیترابه۱8سالبعدازتولدفرزند ایرانیبااتباعخارجیبود.مصوبهای
وشرایطیخاصموکولکرد.هرچندقدمیبرایتغییربرداشتهشد،امااینمصوبهعماًل
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باعثاعطایتابعیتنشدوآنرامنوطبهتصمیمدولتکرد.

تبعیضدرقوانینتابعیتعلیهزناناصاًلریشهدینیندارد
نصراصفهانیسومینکارشناسبرنامهبود.دکترایجامعهشناسیدانشگاهتهرانسعی
کردبهعلتاصلیتبعیضموجوددرقوانینتابعیتایرانورفعنشدنآنهابپردازد.
بودند،مسئله اینتبعیضجنسیتی قربانیان تنها امثالمریممیرزاخانی گر ا او ازنظر

بسیارزودترحلشدهبود:

»درزمینـــه ی ارث ومیـــراث، حق طالق و بســـیاری مســـائل این ریشـــه های فقهی 
هســـتند کـــه برابـــری زن و مرد را نمی پذیرنـــد. اما در مـــورد اعطای تابعیـــت از مادر 
ایرانـــی بـــه فرزندش هیچ ریشـــه دینی ای وجود نـــدارد و تابه حـــال هیچ فقیهی با 
ایـــن مســـئله مخالف نکرده اســـت. بـــرای حل این مشـــکل تابه حـــال طرح های 
زیـــادی در مجلـــس مطرح شـــده اســـت، امـــا هـــر بار بـــه دالیلـــی که دلیـــل اصلی 
نیســـت، این طرح ها کنار گذاشـــته می شـــود. ســـال 1۳۸۵ هم که ماده واحده ای 
اضافـــه شـــد،  عماًل اعطـــای تابعیت منـــوط به مجوز دولت شـــد و مجـــوز دولت 
هـــم یعنی ســـخت و غیرممکن کـــردن. این ماده واحـــده صدمات بســـیاری را به 
فرزنـــدان حاصـــل از ازدواج زنـــان ایرانـــی بـــا اتباع خارجـــی می زند،  چراکـــه آنان در 

بی هویتـــی و وضعیتـــی برزخی بزرگ می شـــوند.«

کنترلوبازگشتمهاجراندانست نصراصفهانیسیاستمهاجرتیایرانراسیاست
کهنسلسوموحتی کهتاریخانقضایاینسیاستگذشتهاست.مهاجرانی وگفت
نسلچهارمشانهمدرایرانمتولدشدهاند،دیگرسرزمینیبرایبازگشتندارندوتنها
ازطریقتجدیدنظردرسیاستهایمهاجرتیاستکهمیتوانروزنهامیدیبرایتغییر

قوانینتابعیتوتبعیضهایموجوددرآنداشت.

بیانیهروزجهانیمهاجران
کارشناسانبرنامه،مجریبرنامه کارگردانو درپایانبعدازبخشپرسشوپاسخاز
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کرد.قوانینتابعیتدرایرانعمرینزدیکبهیک مباحثمطرحشدهراجمعبندی
قرندارندودیگرجوابگوینیازهایحالحاضرکشورنیستند.اینقوانینتبعیضهای
جنسیتینارواییراعلیهقشرزنانرواداشتهاندومشکالتومعضالتبسیاریرابرای

زنانایرانیهمدرداخلایرانوهمدرخارجازایرانبهوجودآوردهاند.
مراسمباقرائتبیانیهروزجهانیمهاجرانازسویانجمندیارانبهپایانرسید:

» روز 1۸ دســـامبر )27 آذرمـــاه( در تقویـــم ســـازمان ملـــل، به عنـــوان روز جهانی 
که به  مهاجران ثبت شـــده اســـت. در این روز، باید بـــه احترام تمـــام مهاجرانی 
امیـــد زندگـــی بهتر از ســـرزمین و دیـــار خود به ســـرزمین و دیاری دیگـــر با تمامی 
ســـختی ها و عدم قطعیت ها هجـــرت کرده اند، کاله از ســـر برداریم. مهاجرانی 
کـــه هـــر چیز آشـــنایی را کـــه از بـــدو تولد با آن خـــو گرفتنـــد، رها کرده انـــد و برای 
شـــروع یک زندگی جدید در جغرافیایی دیگر از کره زمین همه چیز را پشـــت سر 
گذاشـــته اند.این روز را به مهاجران در سراســـر دنیا تبریک می گوییم. جمعیتی 
کـــه حاال بخـــش قابل توجهی از جمعیـــت دنیا را به خود اختصـــاص داده اند. 
در پایـــان ســـال 201۵ جمعیـــت مهاجـــران جهـــان )کســـانی کـــه کشـــور محـــل 
زندگی شـــان، کشـــوری غیر از محل تولدشـــان بوده( به حـــدود 247 میلیون نفر 
 سه برابر شده است.

ً
 رســـید. رقمی که نسبت به ۵0 سال پیش کره زمین تقریبا

ایـــن روز را به طـــور ویـــژه، به تمامـــی مهاجرانـــی که ایـــران را به خاطر زبـــان، دین 
و فرهنـــگ مشـــترک به عنوان مقصـــد هجرت خـــود انتخاب کرده انـــد، تبریک 
کـــه بیش از ســـه دهـــه از حضورشـــان در کشـــور پس از  می گوییـــم. مهاجرانـــی 
دســـتور امـــام خمینی بـــرای پذیرش بـــرادران و خواهران مســـلمان افغانســـتانی 
که بـــا بانـــوان ایرانـــی ازدواج کرده اند و نســـل دوم و ســـوم  می گـــذرد، مهاجرانـــی 
فرزنـــدان آن ها در ایران متولدشـــده اند. بـــه هم وطنی با آن ها افتخـــار می کنیم و 

آرزو می کنیـــم دیگـــر هیـــچ گاه روز مهاجر را بـــه آن ها تبریـــک نگوییم!
آن ها مهاجر نیستند. آن ها هم زبان و هم دین و هم فرهنگ ما هستند.

در توسعه عمرانی ایران، سهیم بودند و هستند.
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در رشد اقتصادی ایران و توسعه ظرفیت های اشتغال مؤثر بودند و هستند.
در میدان های نظامی ایران جهادگر بودند و هستند.

و در تمامی شادی ها و غم های ما شریک بودند و هستند.
بـــه هم وطنی با آن ها افتخار می کنیـــم و آرزو می کنیم دیگر هیـــچ گاه روز مهاجر 

را بـــه آن ها تبریک نگوییم!«
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سکوت به جای تبریک
UNHCRمروریبرموجهایحضورمهاجراندرایرانبااستفادهازدادههای

ازجشنوارهفیلمتاپیامدبیرکلسازمانملل
روزجهانی آذر۱۳96 با۲۷ دسامبر۲۰۱۷مصادف دوشنبه۱8 | قدیرمحسنی فــرزان
گرامیداشتاینروزمراسممختلفیبرگزارشد.در مهاجرانبود.درسراسرجهانبرای
گوناگونبرایتکریممهاجرانوحفظحقوقانسانیآنهاتجمعاتیصورت کشورهای
گرفت.سازمانجهانیمهاجرتبهمناسبتاینروزدومین»جشنواره بین المللی فیلم 
کشورجهان کرد.دراینجشنواره۳۰فیلمازصد مهاجرت«رااز5تا۱8دسامبربرگزار
کردند.مضمونفیلمهایایندورهچالشهاومنافعمنحصربهفردمهاجراندر شرکت
جوامعجدیدبود.بااینکهکشورایرانبهعنوانیکیاز۲۰کشورنخستجهاندرزمینهی
پذیرشوارسالمهاجردرفهرستکشورهایمجازبرایارسالفیلمبود،هیچفیلمیاز

فیلمسازانحرفهایوآماتورایراندراینجشنوارهبینالمللیشرکتنکرد.
دبیرکلسازمانمللنیزدراینروزپیامیرامنتشرکردوخواستارهمکاریبینالمللی

مؤثربرایمدیریتمهاجرتدرجهانشد.آنتونیوگوترشدرپیامخودگفت:

»مـــا کمک ها به مهاجـــران در روز جهانی مهاجران را به رســـمیت می شناســـیم و 
ســـرزندگی 2۵۸ میلیون مهاجر دنیا را جشن می گیریم. شـــواهد به وضوح حاکی 
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از آن اســـت که مهاجـــران در هر جامعه ای مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
ایجـــاد می کنند. درعین حال، دشـــمنی نســـبت به مهاجـــران در جهـــان در حال 
افزایش اســـت. همبســـتگی با مهاجران هرگز بیـــش از امروز ضروری نبوده اســـت.«

مراسمروزجهانیمهاجراندرایران
کهبرایتکریممهاجرانوپرداختنبهمشکالتآنانبرگزار درکشورایرانتنهابرنامهای
شد،برنامه»برزخ بی هویتی در سرزمین مادری«بودکهدرصحندانشکدهفنیدانشگاه
تهرانوتوسطکتابخانهدانشجوییدانشکدهفنیباهمکاریانجمن»دیاران«برگزارشد.

مراسمروزجهانیمهاجراندرترکیه
گرامیداشتروزجهانیمهاجرانباحضوررجبطیباردوغان، کشورترکیهآیین در
اودر اردوغــاندراینمراسمسخنرانویژهبود. برگزارشد. کشور رئیسجمهوریاین

سخنرانیخودبشدتازسیاستهایمهاجرتیاتحادیهاروپاانتقادکردوگفت:

»تمدنـــی کـــه پـــول، اشـــیای زینتـــی و حتـــی کـــودکان مهاجـــر را در بـــدو ورود بـــه 
مرزهایـــش غصب کرده و آن هـــا را مجبور به تغییر دین می کنـــد، دیگر حرفی برای 
گفتـــن در خصوص انســـانیت نـــدارد. بیش از 10 هـــزار کودک مهاجـــر و پناه جو در 
اروپـــا ناپدیدشـــده اند و زمـــان آن فرارســـیده کـــه اروپـــا در رفتار خـــود در خصوص 

پناه جویـــان بازنگـــری کند.« 

بعدهمبهاقداماتانساندوستانهدولتترکیهدرقبالپناهندگانپرداخت:

»درحالی کـــه ترکیـــه تمـــام امکانـــات خـــود را بـــرای تحصیـــل بیـــش از 600 هـــزار 
کـــودک پناه جو به کار گرفته اســـت، برنامه حمایتی کشـــورهای غربـــی از ترکیه در 

خصـــوص پناه جویـــان قطع می شـــود.«

یکمقایسهکوچک
حالایناقدامرئیسجمهوریترکیهرابامسئوالنکشورجمهوریاسالمیایرانمقایسه
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کنید.دربینمسئوالنکشور،تنهاکسیکهبهاینروزجهانیوقعنهادشیرانخراسانی،
کهدرتوئیتیاینروزراتبریک نمایندهمردمشهرمشهددرمجلسشورایاسالمیبود
تا امورخارجه ایران)ازوزارت امورمهاجراندر با ازمسئوالندرگیر گفت.هیچکدام

وزارتکشورتاوزارتعلومو...(بهمناسبتاینروزجهانیپیامیمنتشرنکردند.
جمهوریاسالمیایراندرماهمهرامکانتحصیلرایگانرابرایحدود۴۰۰هزارکودک
مهاجروپناهندهفراهمکرد.ایرانبرایایناقدامازهیچنهادبینالمللیکمکنگرفت
کهحضورشان کودکانی داد.حتی انجام را اینعمل انسانی بهخاطروظیفه تنها و
درایرانغیرمجازشناختهشدهبودوهیچگونهمدرکهویتینداشتندهمتحتچتر
کهدرجهانبیسابقهاستوهیچکدام گرفتند.اقدامی حمایتیتحصیلرایگانقرار
کشورهایغربیسابقهچنیناقدامیراندارند.تعداددرخواستهایپناهجوییدر از
کشورهای کشورایرانهمنیست.اما کلقارهاروپابهاندازهتعدادپناهندگانحاضردر
اروپاییچناناینمسئلهرارسانهایکردهاندکهگوییجمعیتعظیمیبهاینکشورها

اضافهشدهاست.
که کودکانمهاجرحداقلچیزیاست تمام رایگان برایتحصیل ایران کشور اقدام
کشورایراندرجامعهجهانیرابهبود کشورمیتوانستندباآنتصویرمخدوش سران
ببخشند.امادریغازیکتبریکخشکوخالیبهمناسبتروزجهانیمهاجرانواشاره

بهایناقدامانسانی...

خوابآلودگیممتد
جهانی جامعه در مهاجران مــورد در ایــران تصویر قبال در دولــتــمــردان ایــنسکوت
ایران مللهمشاهدسکوت درمجمععمومیسازمان پیشازاین است. سابقهدار
کشورهایجهاناست.هفتادودومین درقبالمهاجرانشبودیم.مهاجرتمسئلهروز
نشستسالیانهمجمععمومیسازمانمللمتحددرسپتامبرسال۲۰۱۷،جاییبود
کشورهایمختلفبهبیانمهمتریندغدغههایخودبرایادارهجهان کهدرآنسران
پرداختند.آنهادرسخنرانیهایخودبهجدیترینمسائلپیشرویکشورهایجهان
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اشارهکردندوبرایحلآنهاخواستارهماندیشیشدند.
دراینمیان،پدیدهقرنبیستموبیستویکمجایگاهویژهایداشت؛مسئله»مهاجرت«.
کلیدواژهایکهدرسخنرانیبیشاز۴۰نفرازسرانکشورهایمختلفبهآناشارهشد.
کشورهاازآنبرای کهسرانبسیاریاز مسئلهپذیرشمهاجراندرجامعهچیزیبود
رئیسجمهوری کردند. استفاده درجامعهجهانی انسانیخود نقش کردن برجسته
و برزیل رئیسجمهوری ســودان، امــورخارجه وزیــر تانزانیا، امــورخارجه وزیــر لبنان،
اذهان در مثبت تصویری ارائــه جهت مسئله این از همگی آمریکا رئیسجمهوری
بهبودتصویر برای تریبونسازمانمللهم از ایــران کشور اما کردند. استفاده جهانی
جهانیخودحداقلدرقبالمهاجراناستفادهنکرد.بااینکهکشورایرانجزو۲۰کشور
کهدر کشورینبود نخستجهاندرزمینهیپذیرشوارسالمهاجراناست،جزو۴۰

مجمععمومیسازمانمللبهاینمسئلهاشارهکردند.
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شماره هشتم





ازدواج های فراملی
نوشتاریدربارهازدواجمیانافراددوملیتیکهگاهبامشکالتفراوانیهمراهاست

کهدرآن گفتهمیشود سیدپیمانحقیقتطلب|ازدواجهایفراملی]1[بهگونهایازازدواجها
طرفینازدوملیتمختلفهستند.ایندستهازازدواجهاهموارهدرطولتاریخوجودداشته،
امادرچنددههاخیربارشدبیسابقهپدیدهمهاجرتبینکشورهایجهانرواجبیسابقهای
گاهازدوزبانمختلف کشورمختلف،ازدوفرهنگمختلفو پیداکردهاست.دوفردازدو
کلیدربارهازدواجوایجاد کانونیبهنامخانوادهراایجادمیکنند.دیدگاه بههممیپیوندندو
کهطرفینازمنظرهایزبانیوفرهنگیباهممشابهتداشتهباشند کانونخانوادهایناست
از تاتفاهموادامهزندگیشانتضمینبشود،امادرازدواجهــایفراملیارزشهــایمشترک

اشتراکفرهنگوزبانفراتررفتهومعیارهمبستگیمیشوند.

ازدواجهایفراملیدرگذشتهوامروز
و مختلف کــشــورهــای در حاکمیتی طــبــقــات بــیــن فــرامــلــی ازدواجهــــــای قــدیــم در
تصمیمگیرندگاناصلیطایفههاوقومهاشکلمیگرفت.دلیلآنهمبیشترازعشقو
عالقهدالیلسیاسیبود:ایجاداتحادبیندوقومودوکشور.تحتتأثیرقراردادندیگر
کشورهاواعالماتحادوپیشگیریازحملههایاحتمالیو...امادرروزگارما اقوامو

1. Transnational marriage
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ازدواجهایفراملیبهخاطرجهانیسازی،مهاجرتنیرویکاربینکشورهایمختلف،
کهافرادازنژادها گسترشانواعمهاجرتها،افزایشارتباطاتوافزایشموقعیتهایی
گوناگونبتواننددرارتباطبایکدیگرقراربگیرندوباهمصحبتورابطه وملیتهای

برقرارکنندفراگیرشدهاست.
کشورهایشرقوجنوبشرقبیشترینمواجههباایننوعازمهاجرترا درقارهآسیا
کرهجنوبیاز کشور دارنــد.درسال۲۰۱۱حدود۱۱درصدازازدواجهــایثبتشدهدر
کهیکیاززوجینمهاجربودهاست.حدود۳9درصدازازدواجهــایسال نوعیبوده
کشورسنگاپورازنوعازدواجهــایبینالمللیبودهاست،]۲[بینسالهای۲۰۰5  ۲۰۰8
کردهاند.مهاجرت تا۲۰۱۰تقریبًا۱۳۳۰۰۰ویتنامیبااتباعخارجیازدواجومهاجرت

2. Jones, Gavin W. (2012). International marriage in Asia: What do we know, and what do we need to know?

کشور و جمعیت )از 200۸ تا 2010( میانگین درصد ازدواج های فراملی براساس 
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حدود8۰هزارزنویتنامیساکندرتایوانو۴۰هزارزنویتنامیساکندرجمهوری
درسال۲۰۱۰حــدود9درصد اســت.]3[ بــوده کشورها آن اتباع با ازدواج بهخاطر کره
کشورسوئدازنوعفراملیبود.دراینسالحدود۱۱درصداز ازدواجهایثبتشدهدر
کشورلتونی،۱8درصدازدواجهای کشوراتریش،۲۰درصدازازدواجهای ازدواجهای
درصد 9 و فرانسه و آلمان بلژیک، کشور ازدواجهـــای درصــد ۱۱ لوکزامبورگ، کشور
کهدرآنزوجینیایکیازآنهااهلکشورمیزبان ازدواجهایبریتانیاازنوعفراملیبوده

نبودهاست.]4[

انگیزههایازدواجهایفراملی
کلی، گوناگوناند،امادردیدگاه کهموجبایننوعازازدواجهامیشوند انگیزههایی
کهدرقرنبیستمبیش ازدواجهایفراملیسوغاتپدیدهمهاجرتهستند.پدیدهای
کردوامــروزههنوزبهرشدنماییخودادامه ازهرزماندیگریدرتاریخبشریترشد
میدهد.جمعیتمهاجراندرجهاناز9۰میلیوننفردرسال۱96۰به۲58میلیوننفر

درسال۲۰۱۷رسیدهاستوروزبهروزرشدیفزایندهترراتجربهمیکند.
برای اســت؟ شــده فراملی ازدواجهـــای انگیزه افزایش باعث چگونه مهاجرت رشــد
کرد.تحتچه پاسخبهاینسؤالبهموقعیتهایشروعازدواجهایفراملیبایدرجوع
شرایطیافرادبهازدواجهایفراملیاقداممیکنند؟چهانگیزههاییباعثازدواجهای

فراملیمیشود؟

1-فردمجردبهکشورجدیدیمهاجرتکردهاست.دلیلمهاجرتمیتواند
کلخانوادهو...باشد.در کردن،پناهندگی،مهاجرت کار ادامهتحصیل،
قرارداردعاشق ازدواج کشورجدیدفردواردجامعهمیشودوچوندرسن
کشورمیزباناست.البتهانگیزهفقطعشقو کهشهروند فرددیگریمیشود
گونیداشتهباشد.مثاًلاینکهفرد گونا عالقهمیتواندنباشد.میتوانددالیل

3. Yang, W.S., and Lu, M.C.W. (Eds.) (2010). 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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مهاجرعالقهمنداستکهشهروندکشورمیزبانشودویکیازآسانترینراهها
کهباشد،فرد کند.بههردلیلی کشورازدواج کهبافردیاهلآن ایناست
کشورمیزبانبماندوادامهزندگیاشدر کهدرفرهنگ مهاجردوستدارد

اینفرهنگباشد.

کشوریخارجیسفرمیکند.در گردشودیدنبه ۲-توریسم.فردیبرای
گشتوگذارآمــدهآشنا بــرای کشورثالثاستواوهم کهاز بافــردی آنجا

میشودواینآشناییشانبهرابطهایصمیمیوازدواجمنجرمیشود.

گونیدارنددرشبکههایاجتماعی گونا کهملیتهای کاربراینترنت 3-دو
باهمآشنامیشوند.ازطریقفضایمجازیباهمرابطهبرقرارمیکنندوپس
کههمدیگررا کردنمشابهتهاونقاطتفاهمبسیارراغبمیشوند ازپیدا
کشوردیگریسفرمیکند.همدیگررامیبینندورابطه ببینند.یکیشانبه
صمیمانهمجازیشانتبدیلبهرابطهصمیمانهواقعیوسپسازدواجمیشود.

کشورخودشمشغولانجاموظیفهبرایمیهنش کهدرخارجاز 4-سربازی
است.درسرزمینیکهدرآنمشغولجنگاست،عاشقفردیبومیمیشود
وبهازدواجاقداممیکند.بهایننوعازازدواجهاعروسجنگهممیگویند.

۵-فردمجردیبهکشورمهاجرتمیکند.پسازچندسالبهطرقمختلف
موفقمیشودکهتابعیتکشورجدیدراکسبکند.امابرایازدواجوتشکیل
کشور کشورمادریخودشرابرگزیند.به کهفردیاز خانوادهترجیحمیدهد
از تابعیتیغیر او برمیگردد،همسریاختیارمیکند.چون مادریخودش
تابعیتسرزمینمادریاشداردوهمسرشتابعیتکشورمادریرادارداین
نوعازازدواجهاهمفراملیمحسوبمیشوند.علتایننوعازازدواجهادو
کردهازخانوادهوفرهنگخودشاست.درحقیقتاو رماندنفردمهاجرت
گذشته سعیمیکندبااختیارهمسریازسرزمینمادریدرحیطهخانواده

خودشرازندهنگهدارد.
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کشورمختلف کهدردو ۶-اقلیتهایزبانیوفرهنگی)دینی،قومیو...(
حضوردارنداشتراکاتبسیاریدارند،اماازهمدورند.ازدواجبینافراداین
که اقلیتهاعمومًاازنوعازدواجهایفراملیاست.بهعنوانمثالارامنهای
درایراناندباارامنهکشورارمنستاناشتراکاتبسیاریدارند.ولیدرصورت

ازدواجارامنهساکنایرانباارامنهکشورارمنستاننوعازدواجفراملیاست.

7-گاهگروه،جمعیتوقومیدریکمنطقهجغرافیاییبهوسیلهمرزبیندو
کشورازهمجدامیشوند.ایناقوامباهماشتراکاتفراواندارند.همزباناند.
همدیناند.خویشاوندند.ازدواجهایخویشاوندیبینآنهانیزبسیاررایج
کشوروتابعیت است،اماازدواجهایخویشاوندیآنهابهدلیلمرزبیندو
مختلفافراداینسووآنسویمرز،ازنوعازدواجهایفراملیبهشمارمیآید.

موانعازدواجهایفراملی
دارنـــد: مــانــع ۳ ــا ــ ازدواجهـ ــن ای بهطورکلی فراملیچیست؟ ازدواجهـــــای مــوانــع ــا ام

1-بحثشهروندیوتابعیت.
یکیازجدیترینمشکالتوموانعدرازدواجهــایفراملیبحثتابعیت
وشهروندیاست.برایممکنشدنازدواجیکیاززوجینیاهردومجبور
کهیاتابعیتخودراتغییربدهند،یادوتابعیتیبشوند،یاازوضع میشوند
کنندیاحتیبیتابعیتشوند.مضافبر تابعیتبهوضعمقیمدائمتغییر
اینکهلغوتابعیتدرهیچکجایدنیافرآیندآساننیستوهمیشهوقتگیر
ونیازمندمذاکراتطوالنیبامقاماتگوناگوناست.اماپیچیدهترازتابعیت
نــوعازدواجهــاســت.قوانین ازایــن فــرزنــدانحاصل خــودزوجــیــن،تابعیت
کشورها بسیارمتفاوتاست.دربعضی زمینه این کشورهایمختلفدر
اصلخونمبنایتابعیتاستودربعضیکشورهااصلخاک.درمواردی
متفاوت بسیار کشورها قوانین هم باز است تابعیت مبنای اصلخون که
کشورایرانمبنایخونبرایاعطایتابعیت عملمیکند.بهعنوانمثالدر
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گرفردمردباشدوبهعبارتیپدر بهفرزندبستگیداردبهجنسیتفردتابعه.ا
گرفردزنباشد)مادرفرزندباشد(در شدهباشد،فرزندشایرانیمیشود.اماا
صورتاقامتدرایرانفرزندشانتا۱8سالگیبدونتابعیتخواهدبودوبعد
از۱8سالگیمیتواندبرایتابعیتایرانیاقدامکند.درکشوریمثلاندونزی
همشرایطبرایفرزندانحاصلازازدواجهایفراملیبسیاردشواربودواجازه
اقامتوتابعیتاینفرزنددرهالهایازابهامبود.بعدازسال۲۰۰6وانجام
اصالحاتدرقانونتابعیتاندونزیفرزندانحاصلازازدواجهــایفراملی
تا۱8سالگیدوتابعیتیمحسوبمیشوندوبعدازآنبایدیکتابعیترا
برایخودشانبرگزینند.اینتغییردرقوانیناندونزیباشایعشدنازدواجهای
فراملیاتفاقافتاد،امابههرحالتابعیتزوجینوتابعیتفرزندانحاصله

یکیازبزرگترینموانعازدواجهایفراملیاست.

۲-موانعفرهنگی.
کشوریدیگروفرهنگیدیگر کهدر یادگرفتننرمهایزندگیبهشیوهفردی
بزرگشده،کنارآمدنباآدابورسوموخلقوخوها،ارزشهاییکههرفرهنگ
مدنظرداردواغلببهصورتشفافمشخصنیستو...باعثمیشودکه

کنارآمدندوفردازدوملیتمختلفدررابطهازدواجدشواربهنظربرسد.

۳-موانعزبانی.
کاملزبانیدو اینموانعازتفاوتلهجههایدوفردشروعمیشودتاتفاوت
کاماًلمتفاوتآمدهباشندازدواجیدشوار فرد.درصورتیکهزوجینازدوزبان

رابرایتفاهمویکسانشدنپیشرودارند.

ازدواجهایفراملی:چالشسیاستگذاران
و ســیــاســتگــذاران ــرای بـ جــهــان کــشــورهــای تمامی تقریبًا در فــرامــلــی ــای ــ ــ ازدواجه
فراملی ازدواجهــای باید آیا تبدیلشدهاست. بهیکچالش کالن تصمیمگیرندگان
گرفت؟ را ازدواجهـــا این رشد جلوی محدودکننده قوانین وضع با یا کرد تسهیل را
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سیاستگذارانیکهمخالفتسهیلازدواجهایفراملیهستنددالیلزیررابرایموضع
خودذکرمیکنند:

کسبتابعیتیاحتیاهدافی -افزایشازدواجهایصوریودروغینبرای
شنیعچونقاچاقانسان.

-چندفرهنگیبودنازدواجهــاوایناحتمالاینکهفرزندانحاصلازاین
ازدواجهابهارزشهاوآرمانهایکشوریکهدرآنبهدنیاآمدهوبزرگشدهاند

وفادارنباشند.

کردهاندوبعدبهازدواج کسب کشوردیگریرا کهتابعیت -درموردافرادی
کهفرزندان کردهاند،ایناحتمالوجوددارد بافردیازسرزمینمادریاقدام
کهبافردیازسرزمیناجدادیشان نسلهایبعدهمتمایلداشتهباشند
ازدواجکنند.بدینترتیبنسلافرادبومیدرآنکشورباخطرکاهشجمعیت

شدیدروبهرومیشودواینتهدیدیامنیتیاست.

کهموافقتسهیلازدواجهایفراملیهستنددالیلزیررابرایموضع سیاستگذارانی
خوداعالممیکنند:

-ایننوعازازدواجهاآنگونههمکهبهنظرمیرسندتصادفینیستند.افرادی
کهزمینههایارزشیوفرهنگیمشابهیدارندولیازبعدجغرافیاییازهم
کمکاینازدواجهابههممیرسند.درنتیجهخانوادههایحاصل دورندبه

ازایننوعازدواجهاتفاهموپویاییبیشتریدارند.

کشورهایمختلفازطریق -ازدواجهایفراملیموجبتقویترابطهبین
تجارتوارتباطاتافرادمیشود.وقتیافرادکشورهاباهمپیوندخویشاوندی

ودادوستدمنظمداشتهباشندکمتربهجنگواختالففکرمیکنند.

آنها مقابل در نمیتوان هستند. جهانی رونــد یک فراملی ازدواجهـــای -
کرد.باوضعقوانینسختگیرانهفقطخانوادههاازهممیپاشند ایستادگی
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میخواهند را همدیگر افــراد وقتی میشود. کاشته کینه و اختالف بذر و
مانعتراشیبیفایدهاست.

در است میزبان را درجهان مهاجران تعداد بیشترین که کشوری آمریکا، دراینبین
کرد.اینقانونمرجع کارگزاریازدواجبینالمللی]۵[راوضع سال۲۰۰5مجموعهقوانین
تصمیمگیریوبررسیمهاجرتهایازدواجوازدواجهایفراملیدرآمریکاستوهدف

آنمحدودکردنسوءاستفادهازازدواجبرایمهاجرتبهآمریکاست.

5. International Marriage Broker Regulation Act
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گمشده مادری و ملیت 

دقیقه ۱۰ بامن، بــرایمصاحبه پــیاش کهمیفرستد خانمخــاوری | موسوی سمیه
بعدشاینجاست.فاطمه]1[،زنیکهپنجاهوچندسالهبهنظرمیرسد،باچادریگلدار
کتابخانهمدرسهایکهدوسهتاازبچههای رویسروچشمهاییآبیرنگ.پشتمیز
فاطمههمتویشدرسخواندهاند،روبهرویهممینشینیم.زودوبیمقدمهسردرددل
کهدوستدارد گلوماندهایدارد رابازمیکند.انگارداستانتکراریچندسالدر

کند. کهمایلبهشنیدنشباشد،تعریف برایهرگوشی
کهبهفرزندشجانمیدهد،دستشرامیگیردو داستانفاطمهایناست؛مادری
قدمبهقدمراهشمیبرد،بزرگشمیکندوآبونانشمیدهد،امانمیتواندهویتشرا

کرده،بهاوهدیهدهد. کهاورابهدنیاآوردهوبزرگ درسرزمینی
گرفته،اماتنهاپس گریبانزنانایرانیبسیاریرا اینداستانسالهاستبیسروصدا
که او فرزند بهسویشمعطوفشد. نگاهجامعه ریاضیدان میرزاخانی مریم ازمرگ
حاصلازدواجاوبامردیغیرایرانیاست،چرانبایدتابعیتوهویتایرانیداشته
درگرفت. موضوع ایــن دربــاره بسیاری چالشهای و جنجالها و بحثها باشد؟

گرفته شده واقعی نیست. کار  1. به دلیل مالحظات، نام به 
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حاشیه روستاهای جنوبشرقیترین از گوشهای در فاطمه که عمیق چالشهایی
کهبیخبرازفضایرسانهایمربوطبهحقوقزنان،با تهرانمحمودآباد،سالهاست

آنهادستبهگریباناست.
کهسال6۰باهمسرافغانستانیاشازدواجکــردهاست.برای فاطمهزنیایرانیاست
ازهمانبدوتولدشناسنامه کهقبلازسال6۷بهدنیاآمدهاند، ازفرزندانش تا سه
کاریقابلقبولیبهسرمیبرند،اما کهازدواجکردهودرشرایطمالیو گرفته،فرزندانی
ازسال68بهبعددیگرروندصدورشناسنامهایرانیبرایفرزندانحاصلازازدواج
کهبعدازاینسال زنانایرانیبااتباعخارجیمتوقفشده.دودختروپنجفرزندپسراو
بهدنیاآمدهاند،فاقدشناسنامهاند.طبققانونآنهابایدمنتظرمیماندندتابهسن۱8 

کنند. گرفتنشناسنامهاقدام سالگیرسیدهوبعدبرای
گرفتنشناسنامهپسرهایشتکوتنهاازاینادارهبه کهداردبرای فاطمهسالهاست
کردهوفقط گفتهخودشهمهمراحلراطی آندادگاهمیرودومیجنگد.حاالبه
ماندهتاخودشوچهارپسرباالی۱8سالشبرایاحرازهویتونسبتشانآزمایش
کهبرایهرکدامشانپانصدهزارتومانآبمیخوردودغدغه DNAبدهند،آزمایشی

کردناینمبلغپولاست. اینروزهایفاطمهجور
وام او به را مبلغ این میکند، کار او پیش است سال پنج که پسرش صاحبکار
کهفاقدمدارکهویتیاست،ریسکبزرگیاست. کسی نمیدهد،چوندادنوامبه
کنار تــومــان  هــزار هفتصد ماهی بخورونمیر حقوق از دارنـــد پسرهایش و او حــاال

میگذارندتابتوانندهزینهآزمایشهایشانرابدهندوبعدصاحبشناسنامهبشوند.
شوهرش افغانستانی خــواهــرزادههــای با که میگوید میپرسم. فاطمه دخترهای از
تمام فاطمه گرفتهاند. افغانستانی وشناسنامه هراتشده وساکن ازدواجکــردهانــد
هموغمشراگذاشتهرویشناسنامهواوراقهویتپسرها.صحبتزیادیازدخترها

نمیکند.
گهگاه دخترهاتندادهاندبهقوانینوهویتپدروشوهرهایشانراپذیرفتهاند.البته
دارند وحشت اینکه از میگویند. افغانستان در ترسهایشان از مادرشان به تلفنی
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بچههایشانراازخانهبیرونبفرستندوکسیبههوایوضعمالیخوبشوهرهایشان،
کارمیکنندو ترانزیت رابدزددوپولبخواهد.شوهرهایشانرویماشینهای آنها
کهاز۱۴تا۲6سالسن مدامبینایرانوافغانستاندرسفرهستند.پسرهایفاطمه
کهازابتدایزندگیازآنها دارند،اماهویتایرانیراازمادرطلبمیکنند،هویتی

دریغشدهاست.
آنهادرطیسالهایزندگیشانبامشکالتناشیازبیشناسنامهبودندستوپنجه
کودکمحمودآبادتحصیالتابتدایی کهدرخانه کردهاند،غیرازدوتاازبچهها نرم
و کنند.مدتیمدرسهرفتهاند راتمام ابتدایی نتوانستهانددوران بقیه گذراندهاند، را
که بعدهمبهخاطرنداشتنمدارکهویتیواقامتیاخراجشدهاند.آنسالهاییهم

درسخواندهاند،مدرکیبهبچههادادهنشدهاست.
کمیخواندنونوشتنمیدانندوحسابوکتاب.مسافرتهم حاالبهقولفاطمه،
نمیتوانندبروند،حتیبرایدادنآزمایشDNAدرشهرزابلکهخواهرزادههایپدرشان
آنجاهستندومیگویندهزینههایآزمایشارزانتردرمیآید.فاطمهمیگوید؛میترسند
کنند.بچههابیمهدرمانی بروندوبینراهتویپاسگاهپلیسبگیرندشانوردمرزشان

ندارندوحقوقشاننیزنسبتبههمکارانشانپایینتراست.
کارریختهگریهستند، کهمثلپدرشاندر امنیتشغلیهمبرایپسرهایفاطمه
مفهومیتعریفنشدهاست.بهدلیلاینکههرآنممکناستمأموربیمهسربرسد

کارگربدونمدارکهویتیجریمههایسنگینبکند. کارفرمارابهدلیلاستفادهاز و
کهبازحمت پسرهانمیتوانندچیزیهمبهنامخودشانداشتهباشند،هرچیزیرا
کنند،برایقانون یادوجمعکردنحقوقشانبهدستمیآورند،بایدبهناممادرشان ز

مالکیتآنهاموجودیتخارجیندارند.
گــواهــیوالدت و دارد را شــوهــرش و بــهعقدشرعیخــودش مــربــوط مـــدارک فاطمه
گفتهخودشاهمالهمسروپاسدادنهای فرزندانشرا.امادرآنسالهابهدلیل
وشناسنامه برساند ثبت به بهصورترسمی را ازدواجــش نتوانسته قانونیمسئوالن
کندپسرهافرزندخوداوهستند. برایبچههابگیرد.حاالبایدباآزمایشDNAاثبات
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میپرسمبهنظرتچرااینقدرسختگیریدراینزمینهاتفاقمیافتد؟میگوید:

گرفتنـــد و بعـــد شناســـنامه را بـــه افـــراد دیگـــر  »خیلی هـــا رفتنـــد شناســـنامه 
فروختنـــد. وقتـــی رفته بـــودم پلیس امنیت، یک خانمی هم ســـن مـــن آمده بود 
و می گفت می خواهد برای بچه ســـه چهارســـاله اش شناســـنامه بگیـــرد. مأمور 
بـــه او می گفـــت؛ آخر شـــما که بـــه ســـنت نمی خورد بچـــه ای به ایـــن کوچکی 
کـــه می خواهیم  داشـــته باشـــی. خالصه این جور افراد باعث می شـــوند ما هم 
صادقانه برای بچه هایمان شناســـنامه بگیریم و مشـــکالتمان حل بشـــود، این 

وســـط قربانی بشویم.«

دامادهایفاطمهاصراردارندکهپسرهابیایندافغانستانوتابعیتافغانستانیبگیرند.
گرفتنشناسنامهوهویتایرانیناچاربه گربا پسرهاامادلشاندرایراناست،حتیا
کهنمیخواهندقصههایخودشانبرایفرزندانشان سربازیرفتنبشوند.میگویند
به مــادریدل درسرزمین روزی و بگیرند افغانستانی گرشناسنامه ا تکرارشود. هم
دختریایرانیببندند،داستانبیفرجاموبیهویتیدرنسلشانامتدادخواهدیافت.
گرنتواندتاسالدیگرشناسنامهبگیرد،ایران پسربیستسالهفاطمهتصمیمگرفتهکها
کهبیشترین کشورهایی کند. کشوراروپاییمثاًلآلمانیاسوئدترک رابهمقصدیک
امید نقطه و کــرده فراهم اروپایی کشورهای میان در پناهندهها بــرای را تسهیالت

بسیاریازافغانستانیهایمقیمایرانشدهاند.
است. ایــران  در پسرها نگهداشتن تالشهایش بیشترین انگیزه و فاطمه بزرگ ترس
بار دو یکی هفتهای به محدود تنها بچههایش با رابطهاش که نمیخواهد میگوید
تماستلفنیبشود،بچههاییراکهباجنگندگی،دستتنهاوبدونهویتدرسرزمین
کهبرایشانبدل مادریشانبهسامانرساندهاست.ازازدواجپسرهایشهممیگوید
کردهاند. بهآرزوییممنوعهشده.پسرهافکرخواستگاریوازدواجراازسرشانبهدر

هیچکسبدونشناسنامهبهآنهازننمیدهد.
دختری به پسرهایش از یکی عالقه ماجرای از مختصر و کوتاه خداحافظی موقع
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کهبهخاطربیشناسنامهبودنپسربههممیخورد. میگویدونامزدیای
کـــودکپویش، کــهحـــدود۱۰ســالاســتدرانجمندوســـتـــداران »طــاهــره خـــاوری«
کودکمحمودآباد کههمانخانه انجمن این رادرمدرسه مسئولیتهایمختلفی
کودکانوخانوادههایمهاجردرگیراست، است،بهعهدهداردومستقیمباآموزش
میگویدآزمایشDNAآخرینمرحلهنیست.بعدازاینبایدبروندافغانستانومراحل
گرفتنشناسنامه،فرآیندیطوالنیاست گفتهاو،فرآیند کنند.به دیگریراآنجاطی

گاهچندسالطولمیکشدوحلنمیشود.خانمخاوریمیگوید: که

»ایـــن بچه هـــا در یک جـــور بی هویتـــی به ســـر می برنـــد. نـــه ایرانی هســـتند نه 
افغانســـتانی. ازلحـــاظ خدمات هم نه دولـــت ایران به آن هـــا خدمات می دهد 
نـــه دولـــت افغانســـتان. توی خانـــه کودک هـــم شرایط شـــان با بقیـــه بچه های 
مهاجر متفاوت اســـت. می گویند؛ ایرانی هســـتیم و بعد همکالســـی ها از آن ها 

می پرســـند کـــه چرا پس مدرســـه دولتـــی راهتـــان نمی دهند؟«

کهصدایشراضبط گوشیمن فاطمهموقعخداحافظینگاهیامیدوارانهبهمنو
تسهیل مسئوالن از خواستهاش تنها و نــدارد گالیهای کسی از او مــیانــدازد. کــرده،

کردنهزینههایآنهابرایاووپسرهاست. کمتر روندهایقانونیو
فاطمهازدغدغههایزنانهامروزیچیززیادینشنیده،ازامکانبرابریحقوقزنومرد
کهامکانتحصیلوآموزشرادر دراعطایتابعیتشانبهفرزندان،دخترهایشنیز
یادبااینمباحثبیگانهاند.اوودخترهایش سرزمینمادرینداشتهاند،بهاحتمالز
برایاین و کردنشرایطآنها برایفرزندانشاناستوبهتر تنهانگرانیشانمادری
و مــادرانخستگیناپذیر آنهــا کارمیگیرند. به دارنــد، تــوان  در که را دغدغههرچه
کهشایدشرمندهازناتوانیشاندردادنهویتملیبهپسرهایشاندر صبوریهستند

قامتآنهابهدنبالهویتگمشدهخودشانمیگردند.
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محسنشهرابیفراهانی|ایرانبهعنوانکشوریکهدرطولتاریخهموارهمحلهمزیستی
اقوامگوناگونبوده،ازدواجهایفراملیراتجربهکردهاست.درروزگارمعاصرنیز،ایرانیان

بسیاریبهازدواجهایفراملیاقدامکردهاند.چهمردوچهزن.
کهبرندهجایزهینوبل گریبکر،اقتصاددانبزرگآمریکایی بهعنوانمثالهمسرآقای
اسطوره میرزاخانی مریم یاخانم بود. ایرانی نشاطیک گیتی اقتصادهمشد،خانم
بسیار ایــران در نیز فرزندشان تابعیت که داشــت ایــران،همسریخارجی ریاضیات
برمال هرچهتمامتر بهوضوح را ایران در موجود قوانین وضعفهای بحثبرانگیزشد
کرد.عالوهبراینها،درداخلایرانهمازدواجهایفراملیبسیاریاتفاقافتادهاستو

اتفاقمیافتد.
حضورمهاجراندرایرانکهحدود۳درصدجمعیتساکندرایرانراشکلمیدهند،
باعثشکلگیریازدواجهایفراملیفراوانیشدهاست.شکلعمدهاینازدواجهابین
زنایرانیومردانافغانستانیوعراقیاست.ازدواجهایفراملیدرایرانآثاروتبعات
کشور،ایننوعازازدواجهــارواجبیشتری مختلفیداشتهاست.درخطههایشرقی
دارد.تفاهماقتصادیوفرهنگیموجوددراینازدواجهاباعثموفقیتبیشترایننوع

ازدواج های فراملی در ایران
بررسیآثاروتبعات
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ازازدواجهاشدهاست.
یکیازاصلیترینمشکالتتابعیتفرزندانحاصلازاینازدواجهاست.فرزندانی
کشورایرانتضمینیبرایاعطایتابعیتایرانی کهباوجودایرانیبودنمادروتولددر
بهآنهاوجودنداردوبیهویتوبیتابعیتبزرگمیشوندوبیتابعیتمیمانند.در
برخیمواردمردانغیرایرانیفقطبهانگیزهاخذمجوزاقامتدرایرانبازنانایرانیازدواج
کشورخود کردهوبه کردندوبعدازازدواجوحتیصاحبفرزندشدنزنایرانیرارها
بازگشتند.بیسرپرستشدنزنایرانیبهخاطرازدواجیکهشرعیبودهولیبهصورت
قانونیثبتنشدهوفرزندانبیتابعیتحاصلهیکیازمشکالتاست.درمواردیزن
ایرانیبهخاطرحفظخانوادهمجبوربهمهاجرتبهکشورافغانستانوعراقمیشود.در
مواردیهمبهعلتاینکهمردانغیرایرانیبهدلیلمهاجرتغیرقانونیشانحقثبت
کردهاندو داراییرانداشتهاند،تماماموالوداراییخودرابهنامهمسرایرانیشانثبت
کردهوباباالکشیدنتمامایناموالهمسرشرا زنایرانیازاینموقعیتسوءاستفاده

کردهاست. همردمرز
کشورایرانوجوددارد،برخالف کهدربارهازدواجهایفراملیدر امابزرگترینمشکلی
کشورهایجهانبحثزبانوفرهنگزوجیننیست.ایرانیانوافغانستانیها سایر
)کهاکثریتازدواجهــایفراملیدرایرانراتشکیلدادهانــد(ازمنظرزبانیوفرهنگی
اشتراکاتبسیارفراوانیدارند.هردوبهفارسیسخنمیگویندودینیکسانیدارند.

عموماینازدواجهانیزموفقهستند.
ایــران، کشور تابعیتی قوانین اســت. ایــران کشور در موجود قوانین مشکل بزرگترین
مشکالتهویتیفراوانیرابرایفرزندانحاصلازایننوعازدواجهادرایرانبهوجود
آوردهاست.بنابرآمارموجودبین۳۰۰,۰۰۰تا۱,۰۰۰,۰۰۰کودکحاصلازدواجهایفراملی
درایرانهستندکهبدونتابعیتبزرگمیشوندواینمشکلیاستکهحاالدرآستانه

تبدیلبهیکبحرانملیقرارگرفتهاست.
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شماره نهم





کارتابل حکمرانان ورود مهاجرت به 
پیشبهسویتدوینسیاستهایمهاجرتیدرایران

کهباحمایتارکان کنفرانسی کنفرانسحکمرانیوسیاستگذاریعمومیدرایران. نخستین
مختلفدولتیدرروزهای۱۳و۱۴دیماه۱۳96درمرکزهمایشهایصداوسیمابرگزارشد.
وزارتخانههای ایــران، اسالمی جمهوری صداوسیمای نظام، مصلحت تشخیص مجمع
تأمیناجتماعی،معاونت و رفاه کار، و امورخارجه نیرو، آمــوزشوپــرورش وجوانان، ورزش
مطالعات پژوهشکده کشور، علمی سیاست تحقیقات مرکز جمهوری، ریاست علمی
فناوری،مرکزپژوهشهایمجلس،دانشگاهآزاداسالمیو...ازحامیانبرگزاریاینکنفرانس
کههدفنهاییاشبهبودضعفدانشسیاستگذاریدربدنهمدیریتی کنفرانسی بودند.
کارآفرینی،انرژی،آموزشوپرورش،رسانهها کشوربود.آموزشعالی،اشتغالو وحاکمیتی
و رفــاه کــشــاورزی،بهداشتوسالمت، و بازرگانی،آب و فــنــاوری،صنعت و فــاوا،علم و
تأمیناجتماعی،نظامپولیوبانکی،ورزش،محیطزیست،فرهنگ،نظریهوساختارهای
سیاستگذاریازمحورهایاینهمایشبودندکهدرطولدوروزبرگزاریهمایشدرپنلهای
کنارهمهاینمحورها،جمعیتومهاجرتنیزبهعنوان تخصصیبهآنهاپرداختهشد.در
یکیازموضوعاتمهمدرحوزهحکمرانیوسیاستگذاریموردتوجهقرارگرفتهبود.موضوعی
کهدرطولچهاردههگذشته،کشورایرانهموارهباآنروبهروبوده،ولیهیچگاهبهطورعلمی
ومنسجموباسیاستبهآننگریستهنشدهبودوبراینخستینباربودکهموضوعمهاجرتو

مهاجراندرهمایشیدرسطحسیاستهایکالنکشورموردبررسیقرارمیگرفت.



|  دیاران در آینه ی مطبوعات1۳4 

مراسمافتتاحیهباسخنرانیمحسنرضاییدبیرمجمعتشخیصمصلحتنظام،
دانشگاهصنعتی اساتید از وسهرابپور فتوحی و رئیسصداوسیما علیعسگری
شریفبرگزارشدوبعدازمراسمافتتاحیهپنلهایتخصصیهمایششروعشدند.
سالنشیخمفیدمرکزهمایشهایصداوسیمامیزبانپنلجمعیتومهاجرتبود.
پنلدردونشست۱.5ساعتهبرگزارشد.اجرایهردونشستباعباسیشوازی،رئیس
موسسهمطالعاتجمعیتیوزارتعلومبود.پنلنخستدربارهمهاجرت»از«ایرانبود

وپنلدومدربارهمهاجرت»به«ایران.

مسائلوسیاستهایمهاجرانخارجیدرایران
یکیازجذابترینموضوعاتمطرحشدهدرنشستنخستپنلمهاجرتاینبحث
کشورهایجهانتجربهپدیدهمهاجرترادارندونکتهاین کهدرجهانامروزتمام بود
استکههیچکشوریفقطجریانورودیاخروجمهاجرانراندارد،بلکهتمامیکشورها
ایــرانعــدهایمهاجرت کشور از گر ا ــهروهستند. روب وورودمهاجران باهردوخــروج
میکنندومیروند،ازآنسوعدهدیگریهمهستندکهآمدهاندیادرحالآمدنهستند.
بود. ایــران به مهاجران ورودی دربــارهجریانهای مهاجرت پنل دوم نشست موضوع
بودند: داده شکل را موضوع این پیرامون دیدگاهها از متنوعی طیف پنل اعضای 
عباسیشوازی،رئیسموسسهمطالعاتجمعیتوزارتعلوموغالمعلیفرجادی،
و علمی وزنه برنامهریزی و مدیریت پژوهش و آمــوزش عالی موسسه آموزشی معاون
پژوهشیاعضایپنلراتشکیلدادهبودند.ازطرفدیگرهممحمدجاللبهنمایندگی
ازمرکزهمکاریهایتحولوپیشرفتریاستجمهوریوجنابعلیاقبالیمدیرکل
را کارورفاهوزنهاجراییوتجربیاعضایپنل اتباعخارجیوزارتتعاون، اشتغال
وزارت خارجی اتباع اداره مدیرکل محمدیفر، احمد بود قــرار بودند. داده تشکیل
نشد. ایشان از آخرجلسهخبری تا متأسفانه اما کند، پنلشرکت این در کشورهم
جایخالیمستقیمترینمقاممسئولدرموردمهاجرانخارجیدرایراندرپنلبشدت

احساسمیشد.
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وضعیتادغاماجتماعی-جمعیتیمهاجرانافغانستانیدرایران
استاد صادقی رســول کنند، گفتوگو و بحث به شــروع پنل اعضای اینکه از قبل
دانشگاهتهرانبهارائهپژوهشمشترکباعباسیشوازیدرموردنسلاولودوممهاجران

افغانستانیدرایرانوادغاماجتماعی-جمعیتیآنانپرداختوگفت:

»مهاجرت افغانســـتانی ها یکی از بزرگ ترین جابه جایی هـــا و حرکات مهاجرتی 
تاریخ جهان مدرن است. حدود یک سوم جمعیت افغانستان )بیش از 7 میلیون 
نفر( کشـــور خودشـــان را ترک و به 72 کشـــور جهان مهاجرت کردند. در این میان 
ایران و پاکســـتان میزبـــان 96 درصد از این مهاجران بودنـــد. اوج پذیرش مهاجران 
افغانستانی در ایران در دهه 70 بود. در آن دهه ایران ۳ میلیون پناهنده افغانستانی 
را پذیرفتـــه بود و حـــدود یک میلیون پناهنده عراقـــی را هم اســـکان داده بود. ایران 
در آن زمـــان بـــا 4 میلیـــون پناهنده میزبـــان یک چهـــارم از پناهندگان جهـــان بود.
 امـــروز تجربـــه مـــا از مهاجران بـــه کل تجربه ای متفاوت از گذشـــته اســـت. نســـل 
دوم مهاجـــران بـــه جامعه ایران وارد شـــده اند، نســـلی که تفاوت های بســـیاری با 
نســـل اول مهاجران در ایـــران دارند. وضعیت مهاجران در چهار دهه گذشـــته چه 

ظهور و اهمیت نسل دوم مهاجران در ساختار جمعیتی مهاجران افغانستانی
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تغییـــری کـــرده؟ چه تحوالتـــی در این جمعیـــت رخ داده؟ آیا دید مـــا باید به آن ها 
تغییـــر کند؟ تفاوت های بین نســـلی آن ها چیســـت؟

طبـــق سرشـــماری های ســـال های 1۳90 و 1۳9۵ و دو پیمایـــش آماری ســـال های 
1۳90 و 1۳94 حـــدود 60 درصـــد از مهاجران حاضر در ایران کســـانی هســـتند که 
در ایـــران متولدشـــده اند. به عبارتی اگر بر اســـاس تعریف معمول مهاجر را کســـی 
تعریـــف کنیم کـــه در محلی به غیـــراز محل تولد خـــودش زندگی می کنـــد، اینان 
مهاجر به حســـاب نمی آینـــد. اما طبق قوانیـــن اقامت و تابعیت ایران، این نســـل 
متولد کشـــور ایـــران باز هم خارجی به حســـاب می آیند. نســـلی کـــه تفاوت های 

عمده ای با نســـل پیش از خـــود دارند.
نســـل دوم ازنظر آموزش و تحصیالت نسبت به نســـل اول به کل متفاوت و از این 
منظر به ایرانیان بسیار نزدیک شده اند. پیشرفت تحصیلی زنان و دختران مهاجر 
بیش از 7۳ درصد بوده اســـت. ســـطح باروری نسل دوم مهاجران افغانستانی در 
ایران نســـبت به نســـل اول کاهش یافته و آن هم به ایرانیان نزدیک شـــده اســـت. 
امـــا درزمینه ی اشـــتغال بین نســـل 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 ســـواد دارند، تحصیالت باالتری را کســـب کرده اند، اما ازنظر اشتغال باز هم 
در مشـــاغل سطح پایین کشـــور مشغول به کار می شـــوند. مهم ترین مشکلی که 
وجود دارد درزمینه ی ادغام نســـل دوم مهاجران افغانســـتانی است. اکثر نسل دوم 
مهاجران افغانســـتانی در ایران متولدشـــده اند، اما به دلیل قوانیـــن تابعیت ایران، 
افغانســـتانی محســـوب می شـــوند. خیلی از آن ها به عمر خود کشـــور افغانستان 
را ندیده انـــد. وقتـــی هـــم به کشـــور خودشـــان برمی گردنـــد، در آنجـــا موردپذیرش 
جامعـــه افغانســـتانی قـــرار نمی گیرنـــد و با الفـــاظ تحقیـــری مثل ایرانیـــگک مورد 
خطـــاب می گیرند. لهجـــه ایرانی آن هـــا در حرف زدن در کشـــور افغانســـتان مورد 
تمســـخر قـــرار می گیـــرد، بنابراین نه در کشـــور افغانســـتان ادغام می شـــوند و نه در 
کشـــور ایران و این در ســـطح فردی و شـــخصیتی بحران هایی را برای آنان به وجود 
آورده اســـت. در پیمایش آماری ســـال 1۳94 حدود 64.7 درصـــد از مهاجران 1۸ 
تا 44 ســـاله افغانســـتانی حاضر در ایران قصد داشتند به کشـــور دیگری به غیر از 

کنند.« ایران مهاجـــرت مجدد 

تأثیرمهاجرانبربازارکارمنفینیست
غالمعلیفرجادی،دانشیارومعاونآموزشیموسسهعالیآموزشوپژوهشمدیریتو

برنامهریزیبهبحثاشتغالمهاجراندربازارکارایرانپرداختوگفت:

»اشـــتغال کارگـــران خارجـــی در ایران بر اشـــتغال نیـــروی کار ایرانی تأثیـــری ندارد. 
 بـــرای تأییـــد ایـــن گـــزاره رجوع بـــه چند ویژگـــی بـــازار کار ایـــران کفایـــت می کند: 
70 درصـــد بیکاران ایران 1۵ تا 29 ســـاله اند. بیکاری زنان بیشـــتر اســـت و جنس 
بیـــکاری در ایـــران بیکاری تحصیل کرده هاســـت. دیپلمه هـــا و فارغ التحصیالن 
دانشـــگاهی بیکاران ایران هســـتند. افراد کم ســـواد و بی ســـواد به ندرت بیکارند. 
نـــرخ بیکاری ما در اســـتان های مختلـــف تفـــاوت باالیـــی دارد. 11 درصد تفاوت 
نـــرخ بیـــکاری بین اســـتان های کشـــور ایـــران وجـــود دارد. از طرف دیگـــر، بیش از 
دوســـوم افغانســـتانی های مشـــغول به کار در ایران کم سواد و بی ســـوادند. کارگران 
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 غیرماهـــر و کـــم مهـــارت هســـتند و نکته جالب این اســـت 
ً
افغانســـتانی عمومـــا

کـــه اقامت مهاجران افغانســـتانی در اســـتان هایی اســـت که نرخ بیـــکاری پایین 
 مـــا در اســـتان هایی با نرخ های بیکاری سرســـام آور روبه رو هســـتیم 

ً
اســـت. دقیقا

که مهاجران افغانســـتانی در آن اســـتان ها حضـــور ندارند.
مـــا یـــک ویژگی ضـــد خارجی در خودمـــان داریم که ریشـــه بســـیاری از رفتارهای 
ناشایســـت ما در قبال مهاجران در ایران اســـت. ایرانیان همان رفتاری را که ســـایر 

ملت ها در کشـــور خودشـــان بـــا آنان دارند نســـبت به مهاجران خـــود ندارند.«

فرصتهایمهاجرانبرایکشورماونگرشهایغلطموجودنسبتبهآنان
ریاستجمهوری وپیشرفت ازمرکزهمکاریهایتحول نمایندگی به محمدجالل
دیگرعضوپنلمهاجرتکنفرانسحکمرانیوسیاستگذاریعمومیبود.حرفهای
کلیداشت؛نخستمهاجرانبرایایرانبیشازهزینه،فرصتاند، جاللدومحور
ودومنگرشهایغلط پرداختهنشدهاست زیاد آنها به تابهحال که فرصتهایی

نسبتبهمهاجراندرایرانبایداصالحشود:

»وجـــه فرصتـــی مهاجـــران حاضـــر در ایران چیســـت؟ مـــا تابه حال بـــه مهاجران 
به عنـــوان ابـــزار حضـــور در عرصه بین المللـــی نگاه نکرده ایـــم. طبق آمارهـــا ازنظر 
مهاجرپذیـــری ایران رتبه 22 جهـــان را دارد، بنابراین ما رتبه یـــک مهاجرپذیری در 
جهان نیســـتیم. وضع متعادلی هم داریم. حـــدود یک درصد از جمعیت جهان 
در ایـــران زندگی می کنند و یک درصد از جمعیـــت مهاجران جهان هم به همین 
طریق در ایران هســـتند. البته از بین 10 کشـــور مهاجر فرســـت اول دنیا پنج تایشان 
در حوزه همســـایگی ما هســـتند: هند، افغانســـتان، سوریه، پاکســـتان و روسیه.
ظرفیـــت مهاجران در کشـــورها در دو کالس مهاجران ماهـــر و مهاجران کم مهارت 
قابل اندازه گیری اســـت. مهاجران ماهر در هر دو کشـــور مبدأ و مقصد تأثیرگذارند. 
طبق آخرین آمار ســـه نفر از کابینه ســـابق افغانســـتان تحصیل کرده ایران هستند 
و این ذهنیت خوب نســـبت به ایران می تواند در روابط دو کشـــور مثبت باشـــد.
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در بـــاب تأثیـــر تحصیـــل نخبـــگان افغانســـتانی در ایـــران شـــاید ذکر یـــک تجربه 
روشـــنگر باشـــد. ســـؤالی که در ایران وجود دارد این اســـت که چرا ایرانیان دوست 
دارند صنایع با فناوری باال را از کشـــورهای غربی خریداری کنند؟ بخشـــی از این 
میل بـــه این برمی گردد کـــه تعداد زیادی از اســـاتید ما در غـــرب تحصیل کرده اند. 
در مـــورد تحصیل کرده هـــای افغانســـتانی در ایـــران هم چنیـــن تأثیـــری را خواهیم 

داشت.
نخبگان افغانســـتانی با تحصیل در دانشـــگاه های ایران فرصت حضور ایران در 
 WTO کشـــور خودشـــان را فراهم می کنند. افغانستان دروازه ما به آســـیای مرکزی
اســـت. نیروهای ســـاده و بدون مهارتشان هم زنجیره های اشـــتغال را برای ایرانیان 

تکمیل می کنند و حضورشـــان فایده است.
امـــا انگاره های نادرســـت موجـــود در مـــورد مهاجران افغانســـتانی: ایـــن انگاره که 
کـــه در  افغانســـتانی ها شـــغل های مـــا را نابـــود می کننـــد. درحالی کـــه همان طـــور 
ایـــن جلســـه عنوان شـــد اشـــتغال مهاجـــران در ایـــران اصـــاًل جایگزین اشـــتغال 
ایرانیان نیســـت. مهاجران باعث تکمیل حلقه های اشـــتغال ایرانیان می شوند. 
خشـــت زنی، میوه چینی، چوپانـــی و گله داری اگر صورت نگیرند، اشـــتغال های 
مرحلـــه بعـــد از آن هـــا اصـــاًل شـــکل نمی گیرد. من به شـــما قـــول می دهـــم که اگر 
 جماعت 

ً
بخواهیـــم جمعیت زیادی از افغان ها را از کشـــور بیـــرون کنیم، مطمئنا

زیـــادی از فعـــاالن اقتصادی کشـــور مـــا معترض این کار می شـــوند.
انگاره نادرســـت بعدی نرخ جرم و جنایت افغانستانی هاســـت. از جهتی مبنای 
علمـــی دارد. محرومیت اجتماعـــی مهاجران در ایران همچـــون خدمات بانکی، 
بیمـــه ای، غذایـــی، تحصیلـــی، محرومیت هـــای اجتماعـــی و... فرضیـــه ایجاد 
جـــرم را زیـــاد می کنـــد. با همـــه این فرضیات بـــاز هم نـــرخ جرم ایرانی ها نســـبت 
به جمعیت شـــان حـــدود  1.۵برابـــر نرخ جرم افغان ها نســـبت به جمعیت شـــان 

است.
بحـــث تهدیدات امنیتـــی و این انگاره که مهاجـــران حاضر در ایـــران برای ما یک 
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خطـــر امنیتی انـــد، پس نباید بـــه آنان حقوق شـــهروندی بدهیم. عرض درســـتی 
اســـت. حضور اتباع خارجی ریســـک دارد، اما اشـــتباه ترین رویکرد این است که 
چون ما مســـئله را خودمان حل نکرده ایم، افغانســـتانی ها را از همه حقوق محروم 
کنیـــم. از خدمـــات هویـــت بگیرید تـــا گواهینامـــه و خدمات حقوقـــی و بانکی. 
یعنی خودمان پافشـــاری می کنیـــم بر بی آدرس شـــدن مهاجران. بی آدرس شـــدن 
یعنـــی قابل ردیابی نبودن و وقتی چیـــزی قابل ردیابی نباشـــد، موضوعیت ایجاد 
ناامنـــی پررنگ تر می شـــود. از طرف دیگر، خود مهاجران هم بســـیار میل دارند که 

آدرس دار شـــوند و هویت شـــان معلوم و مشخص باشد.
کـــودکان مـــادر ایرانـــی و پـــدر  کـــه وجـــود دارد، بحـــث تابعیـــت  بحـــث دیگـــری 
افغانســـتانی اســـت که طبـــق برآوردها حـــدود ۵00 هـــزار فرزند پدر افغانســـتانی و 
مـــادر ایرانی دارنـــد و این جمعیت عظیم تعیین تکلیف نمی شـــوند. درحالی که 
در بندهـــای قانـــون تابعیـــت ما مـــواردی وجـــود دارد که بتـــوان بر اســـاس آن ها این 

جمعیـــت عظیـــم را از حالـــت بالتکلیفی خـــارج کرد. 
بنـــدی وجـــود دارد کـــه می گویـــد فرزند متولدشـــده از پـــدر یا مـــادر ایرانـــی در ایران 
تابعیـــت ایرانـــی می گیـــرد. اما در مـــورد مـــادران ایرانی این بنـــد اجرا نمی شـــود. در 
حقـــوق مدنی تفســـیر بایـــد موســـع باشـــد. به راحتـــی از قوانین تابعیتـــی می توان 
اســـتنباط کرد کـــه فرزند یک مادر ایرانی تابعیت ایرانی داشـــته باشـــد، ولی چون 
 ذکر شـــود، ایـــن پدیده اعطای تابعیت با ســـختی هایی 

ً
اصـــرار داریم که صراحتا

مواجـــه اســـت و فراگیـــر نیســـت. ان شـــاءاهلل دســـت اندرکاران ایـــن موضـــوع آن را 
کنند.« حل وفصـــل 

چرامشاغلبرایمهاجراندستهبندیشد؟
کار،رفاهوتعاوناجتماعیمسئول اقبالی،مدیرکلادارهاشتغالاتباعخارجیوزارت
دههسابقه کهچند کسی بــود. ایــران در اتباعخارجی اشتغال مستقیمساماندهی
مدیریتساماندهیاشتغالآنانرابرعهدهداشتودرصحبتهایخودشهماز
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تجربههایشگفت:

 »موضوع اشـــتغال اتباع افغانســـتانی در ایران مربوط به دهه های 60 و 70 نیست. 
اشـــتغال اتباع افغانســـتانی در ایران از ســـال 1۳۵4 شـــروع شـــد. در دهه 60 نیروی 
کار و دســـتگاه های دولتـــی ایـــران درگیـــر جنگ بودنـــد. ۵00 تا 600 هـــزار نیروی کار 
ایرانـــی درگیـــر جنگ بودند، بـــه همین خاطر مهاجران افغانســـتانی وارد مشـــاغل 
ایرانی شـــدند و بعضی های شـــان به قدری پیشـــرفت کردند که اوستاکار شدند و 
ســـاعتی دستمزد می گرفتند، برخی هم سرمایه دار شـــدند. از قید بیمه و مالیات 

بودند. آزاد  هم 
در دهه 70 بحث مهاجریان غیرمجاز اضافه شـــد. این ها مانند مهاجران در ســـایر 
کشـــورهای دنیـــا نبودند کـــه به تدریج وارد شـــوند و بشـــود مدیریت شـــان کرد. به 
گهـــان ایـــران با تعداد زیادی از آنان مواجه شـــد. خـــود بنده در دهـــه 60 و در دوره  نا
جنگ در ســـاختمان ســـپاه مریوان یک روز صبح بیدار شدم و دیدم یک میلیون 
عراقـــی به شـــهر پنـــاه آورده اند، طوری که پشـــت بام ســـاختمان ســـپاه هـــم پر بود 
از جمعیـــت عراقیـــان پناهنـــده. حضـــور افغانســـتانی ها هـــم تدریجـــی نبود که 
گهان آمدنـــد و ما چاره ای جز اســـکان ســـریع آن ها  بشـــود برنامه ریـــزی کـــرد.، به نا

نداشتیم.
چرا اشـــتغال مهاجران مشـــخص و دسته بندی شـــده اســـت؟ حقیقتی که وجود 
دارد این اســـت که بیشـــترین درصد اتباع افغانســـتانی مجاز و غیرمجاز حاضر در 
ایـــران کم ســـواد و بی ســـوادند. طبق مـــواد 17، 1۸ و 19 کنوانســـیون 19۵1 ســـازمان 
ملـــل کـــه ایـــران آن را پذیرفتـــه، بایـــد کشـــور پناهنده پذیـــر همـــان مشـــاغلی را در 
اختیـــار پناهندگان بگذارد که در اختیار ســـایر اتباع خارجی می گـــذارد. ما همان 
مشـــاغلی را برای افغانســـتانی ها تعریـــف کردیم که برای کارگران ســـایر کشـــورها 
همچـــون کارگران پاکســـتانی تعریف کرده ایم. بله. پزشـــک و فرهنگی پناهنده را 
از ذیـــل مـــاده 122 قانـــون کار خارج کردیم و ذیل مـــاده 121 قانون کار بـــه آنان اجازه 
کار دادیـــم. بدنـــه دولـــت و افـــکار عمومـــی ایرانیـــان ضدخارجی نیســـت. اتباع 
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افغانســـتانی تا پس خانه های مـــا هم حضور دارند. بله، ممکن اســـت در صف 
نـــان و اتوبوس رفتارهای زشـــتی صورت بگیـــرد، ولی این قابل تعمیـــم به کل رفتار 

ایرانیان با مهاجران نیســـت.
از دهـــه ۸0 کمیســـیون ســـاماندهی اتباع خارجـــی در ایران به وجـــود آمد و نتیجه 
کار ایـــن کمیســـیون این اســـت کـــه می بینید: هیـــچ دانش آموز افغانســـتانی مگر 
این کـــه خـــودش نخواهد، از تحصیل محروم نیســـت و می توانـــد در تمام مدارس 
بـــه تحصیـــل بپـــردازد. دربـــاره این کـــه چرا اجـــازه اشـــتغال در بعضی شـــغل ها به 
مهاجران داده شـــده است؟ چون ایرانی ها اســـتقبال نمی کنند. دانشگاه ها که در 
ایران رونق گرفتند، تعداد زیادی از ایرانیان لیســـانس و فوق لیســـانس گرفتند. من 
نمی توانم کســـی را که فوق لیســـانس دارد، بگذارم در کار جمـــع آوری زباله. حتی 
بـــا کانون هـــای کارگری هم که این مســـئله را در میان گذاشـــتیم، آن هـــا هم به جز 
شغل آسفالت کاری در تمامی شغل های دیگر گفتند که نیروی کار ایرانی حاضر 
به انجام این کارها نمی شـــود و نیروی ایرانی کافی برای این مشـــاغل وجود ندارد.
مـــا اعتقاد داریم که اشـــتغال اتباع افغانســـتانی باید ســـاماندهی شـــود. نیازهای 
کارفرمایان باید درزمینه ی نیروی کار تأمین شـــود. با مشارکت کانون های کارگری 
ایـــران این کار را ممکن کرده ایم. بحث بیمه حادثـــه و تأمین اجتماعی هم درباره 
کارگران مهاجر، اجباری شـــده اســـت و حقوقشان هم بر اســـاس قانون کار است. 
در ســـال گذشـــته هم 207 هـــزار مجوز کار بـــه اتباع خارجی دادیم که امســـال هم 

آن هـــا را تا ســـال 1۳97 تمدید می کنیم.«

مهاجرانفقطباکارکردنمیتوانندسرمایهدارشوند
درادامهپنلفرجادیبهانتقادازدیدگاهمنفینسبتبهسرمایهدارشدنمهاجراندر

ایرانپرداختوگفت:

»چـــرا با پولدارشـــدن مهاجـــران افغانســـتانی در ایران مشـــکل داریـــد؟ آن ها حق 
مالکیـــت امـــوال غیرمنقـــول را ندارنـــد، یعنـــی بـــا خریدوفـــروش زمیـــن و ملـــک و 
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دالل بـــازی پولـــدار نمی شـــوند، فقـــط بـــا کار کـــردن اســـت کـــه می تواننـــد پولدار 
شـــوند. یـــک مهاجر پولدار یعنی کســـی که بـــرای این مملکت کار کـــرده و پولدار 
شـــده اســـت. چرا فقط بـــه پولش نـــگاه می کنید؟ چرا بـــه میزان کاری کـــه کرده، 

نـــگاه نمی کنیـــد؟ نگاه مـــا باید معقول و انســـانی بشـــود.«

ازدواجزنانایرانیبامردانخارجی
اولویتنخستدرمسائلمربوطبهاتباعخارجیبایدباشد

طرح به کشور ثبتاحوال سازمان دادههــای و آمــار دفتر از عباسی بینحاضران در
موضوعاتدیگریپرداخت:

 »تنهـــا قانون تابعیت ما ماده 976 قانون مدنی اســـت که تناقضاتی دارد. مبنای 
ایـــن قانـــون هم قانون تابعیت فرانســـه اســـت کـــه دو ســـال بعـــد از تصویب این 
مـــاده در ایـــران در خود فرانســـه دچـــار تغییرات بنیادین شـــد، اما قانـــون تابعیت 
ایـــران ثابـــت و بـــدون تغییـــر باقـــی ماند. بـــه نظـــر می آید آقـــای جـــالل در نهادی 
هســـتند که می توانند در قالب منشـــور حقوق شهروندی خواســـتار تغییر قوانین 
تابعیت و شـــفاف و واضح شـــدن آن شـــوند. در بحث ازدواج زنان ایرانی با مردان 
افغانســـتانی در صـــورت قانونی بـــودن آن ازدواج، گواهـــی والدت اتبـــاع خارجـــی 
برای فرزندشـــان صادر می شـــود و آن فرزند به 1۸ ســـالگی که رســـید تا 19 سالگی 
مهلـــت دارد به شـــرط خارج نشـــدن از کشـــور ایـــران درخواســـت تابعیت ایـــران را 
بدهـــد. البته شناســـنامه ای که بـــه او تعلق می گیرد، ایـــن اجازه را بـــه او نمی دهد 
کـــه رئیس جمهـــوری شـــود. مشـــکلی کـــه وجـــود دارد این اســـت که بســـیاری از 
ایـــن ازدواج هـــا فقط شـــرعی اند و ثبت قانونی نشـــده اند. در مرزهای شـــرقی ایران 
بســـیاری از اقوام بی تابعیتـــی وجود دارند که ادعای تابعیت ایـــران را دارند. این ها 
تـــا دهـــه 40 کـــه مرزها دقیق و مشـــخص نبـــود بین ایران، افغانســـتان و پاکســـتان 
جابه جـــا می شـــدند و اآلن ادعـــا می کنند که ایرانی هســـتند و نهادهای مســـئول 
هـــم زیـــر بـــار نمی روند. بـــه نظر بنـــده اولویت نخســـت در قبـــال اتبـــاع خارجی، 
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ازدواج زنـــان ایرانی با مردان خارجی اســـت و نه اشتغال شـــان. بحث بی تابعیتی 
فرزنـــدان حاصلـــه و حالت بالتکلیفی آنان مســـئله ای اســـت کـــه در مطبوعات 
و اذهـــان عمومـــی بـــه آن پرداختـــه می شـــود. امـــا بعد دیگـــر قضیه این اســـت که 
بعضـــی از ایـــن ازدواج هـــا با نیـــات مثبت صـــورت نمی گیـــرد و باید در بررســـی و 

 به آن توجه شـــود.«
ً
تغییـــر قوانین تابعیـــت حتما

عیوضلودانشجویدکترایدانشگاهشهیدبهشتی،بهبحثاجباربرایپاسپورتدار
شدنپناهندگانافغانستانیپرداخت:

 »مجوزهای کار به اتباع افغانســـتانی فقط به کســـانی داده می شود که پاسپورت 
افغانســـتان دارند و به پناهندگان که کارت آمایش دارند، اعطا نمی شود، بنابراین 
آمایشـــی ها مجبورند برای کســـب مجوز کار به کشور خودشـــان بروند و پاسپورت 
بگیرنـــد. این بحـــث در تحصیـــالت عالی هم وجـــود دارد و خیلی های شـــان به 
خاطـــر این که دوســـت ندارنـــد به افغانســـتان برگردند، حاضر نمی شـــوند به ادامه 
تحصیل بپردازند که این یکی از سرچشـــمه های ایجـــاد حس منفی در مهاجران 

افغانستانی در ایران است.« 

اقبالیدرپاسخگفتکهبهتمامفرزندانذکورباالی۱8سالتا6۰دارایکارتآمایش،
کودکان کارمیدهیم،بعدهمبهانتقادازآمارهایغلطموجودپیرامونبحث پروانه

دارایمادرایرانیدرایرانپرداختوگفت:

 »تاکنـــون ۳9 هـــزار زن ایرانـــی خـــود اظهـــاری کرده اند کـــه با مـــردان تبعه خارجی 
ازدواج کرده انـــد و اگر به طور متوســـط هرکدام از این زنان مادر چهار فرزند نیز باشـــد 
بـــاز هـــم بـــا رقم هـــای ۵00 هـــزار و یک میلیون نفـــری که اعـــالم می شـــود، تفاوت 

خواهیم داشـــت.«

جمعبندی
داشـــت.جمعبندی ادامـــه هنوز تبادلنظرها و بحث وگــرنــه بــود مــحــدود پنل وقــت
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عباسیشوازیپایانبخشپنلبود:

 »ایران میزبان مهاجران افغانســـتانی و عراقی زیادی بود. تعداد زیادی از مهاجران 
عراقی به کشورشـــان بازگشـــتند، اما مهاجران افغانســـتانی با توجه به مدت زمان 
حضورشـــان و ناممکـــن بـــودن برگشت شـــان در ایـــران هســـتند. مـــا با نســـل دوم 
مهاجـــران افغانســـتانی روبه رو هســـتیم کـــه وزن قابل توجهی از جمعیـــت آنان را 
شـــامل می شـــود. آنان مطالبـــات، نیازهـــا و انتظارات جدیـــدی دارند کـــه باید به 
آن ها توجه شـــود. امکان برگشـــت آنان به افغانســـتان وجود ندارد و باید خواســـته 
یـــا ناخواســـته حضور آنـــان را بپذیریـــم. این مهاجران خدماتی به کشـــور مـــا ارائه 
می کننـــد و در مقابـــل هزینه هایـــی هم برای مـــا دارنـــد. اگر قرار باشـــد بحث های 
مربوط به ســـاماندهی جمعیت مهاجران پشـــت درهای بســـته و بدون مشارکت 
 در آینده با بحـــران روبه رو 

ً
جامعـــه علمی و مدنی کشـــور صـــورت بگیرد، مســـلما

کـــه مطالعـــات مربوط بـــه جمعیـــت پناهندگان  خواهیـــم شـــد. 12 ســـال پیش 
در ایران شـــروع شـــد، مســـئله کاماًل امنیتی و ســـری محســـوب می شـــد. حال در 
یـــک جلســـه علمی و عمومـــی در مرکز همایش های صداوســـیما بـــه آن پرداخته 
می شـــود. امیدواریـــم چنیـــن روند روبه رشـــدی در آینده هم ادامه داشـــته باشـــد.«
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شماره دهم





ک؟ کدام خا ریشه در 

ویژگیهاینسلدوممهاجرانافغانستانیدرایران
باتمرکزبرشخصیتفیروزهدررمانافغانیِکشی

گذشتهطیچندموجبه سیدپیمانحقیقتطلب|مهاجرانافغانستانیدر۳۰سال
سرزمینایرانپناهندهشدند.موجاولحضورافغانستانیهادرسالهای۱۳58و۱۳59 
پسازهجومشورویورویکارآمدندولتیکمونیستدرکابلبودکهبااستقبالدولت
ومردمایرانروبهروشدند.موجدومازحوالیسال۱۳68وخروجنیروهایشورویوآغاز
جنگهایداخلیبهوقوعپیوستوموجسومبابهقدرترسیدنطالباندرسرزمین
افغانستانازحوالیسال۱۳۷۳آغازشد.آخرینموجپناهندگیافغانهابهایراندر
سال۱۳8۰وحملهآمریکابهافغانستانرخداد.چنددههازحضورافغانهادرایران
میگذردوماشاهدحضورنسلهایدوم،سوموچهارممهاجرانافغاندرایرانهستیم.
کهازپدرومادریافغانیامادر نسلدوممهاجرانافغانجوانانی۲۰تا۳۰سالههستند
ایرانیوپدرافغاندرخاکایرانبهدنیاآمدهاند.آنهامثلسایرایرانیهادرهمین
کشوربزرگشدهاند،بسیاریشاندرمدارسدرسخواندهاندوتحتهمانتعالیمو
با قرارگرفتهاند،همچنینبعضیهایشان ایرانیان کهسایر قرارگرفتهاند آموزشهایی
پرداختهزینههاییبیشترازایرانیانوارددانشگاهشدهاندوتحصیالتعالیدارند.
آنهادرطولسالیانعمرشانحتیبهکشورپدریشانهمسفرنکردهاندوبهجزایران،



|  دیاران در آینه ی مطبوعات1۵0 

خاکهیچسرزمیندیگریرانزیستهاند.اماباهمهاینها،تفاوتیعظیمباسایرجوانان
ایرانیدارند:آنهادرخاکایرانبهدنیاآمدهاندوبزرگشدهاند،اماایرانینیستند.به
دلیلقوانینتابعیتدرایرانبسیاریازجواناننسلدوممهاجردرایرانتا۱8سالگی
هیچگونهتابعیتیندارند.بعداز۱8سالگیهمتابعیتآناندرهالهایازابهامقراردارد
کهبعداز۱8سالبزرگشدندرخاکایرانعنوانایرانی وهیچتضمینیوجودندارد

بهآنهادادهشود.
ازشخصیتهای ودیالوگهاییکی برویژگیها،توصیفات تمرکز با نوشتار این در
رمان»افغانی کشی«نوشته»محمدرضا ذوالعلی«بهبررسیمشکالتهویتینسلدوم

مهاجرانافغاندرکشورایرانپرداختهمیشود.
»افغانی کشی«رمانی۳۲۷صفحهایاستکهدرسال۱۳9۴ازسوینشرپیدایشوارد
بازارکتابایرانشدهاست.داستانجوانیبهنامرسولاستکههمسرشبدونهیچ
گذاشتهاست.اومدتیرادرزندانبودهودرنهایتبافروش دلیلیمهریهاشرابهاجرا
خانهپدریوپرداختمهریهاززندانآزادودریکتاکسیتلفنیمشغولبهکارمیشود.
حاالرسولقراراستبهعنوانیکرانندهآژانس،دختریافغانستانیبهاسم»فیروزه«را
کهمتولدایراناست،همراهبامادرشبهزاهدانببرد.فیروزهقراراستاززاهدانبهمرز
کند.امافیروزه کشورپدریاش)افغانستان(برودتاباپسرعمویشازدواج وسپسبه
کند؛ماجراهایاین خودشراایرانیمیداندوبههیچوجهتصمیمنداردایرانراترک

رمانجادهایحولاینتصمیمفیروزهشکلمیگیرد.
یکیازکارکردهایبسیارمهموروشنگررمانهایاجتماعیایناستکهآینهایتمامنما
ازوضعمردماندرجامعههستند.بررسیویژگیهایشخصیتیفیروزهوتوصیفهای
از بسیاری رمــان طــول در ایــنشخصیت دیالوگهای و فــیــروزه گذشته از نویسنده
پیچیدگیهایهویتینسلدوممهاجراندرایرانرابیانمیکند.سیرتطورشخصیت
فیروزهدراینرمانوتوصیفاتازشخصیتاودرپایانرمانحقایقبسیاریازوضع

موجودراروشنمیکند.
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نسلدوممهاجران،مهاجرنیستند.
یکیازتوصیفاتدرخشانکتابافغانیکشیدرصفحات6۰و6۱کتابرخمیدهد.
پدرومادرفیروزهافغانستانیهاییازطبقهمرفهوالبتهسنتیجامعهافغانستانهستند
کردهاندوفیروزهدرایرانبهدنیا کهبهدالیلشرایطناآرامافغانستانبهایرانمهاجرت
آمدهوبزرگشدهاست.پدرومادرفیروزهپشتونوسنیهستند.درصفحات6۰و
6۱نخستینمواجهههایفیروزهبافرهنگایرانیدرماهمحرمتوصیفمیشود.اینکه
چطوروقتی۱۴سالشبودهازراهپشتباممیرفتهوحیاطهمسایهبغلیرانگاهمیکرده
کهدرآنزنهامشغولپختوپزنذریمیشدهاند.حسخوبشازدستههایزنجیرزنی

وسرانجاماینکهچطورواردفرهنگایرانیمیشود:

»...ایـــن روزهـــا را دوســـت داشـــت. انـــگار دریچـــه ای بودند کـــه به چیـــزی غیر از 
روزمرگـــی همیشـــگی بـــاز می شـــدند. آدم ها جـــور دیگری می شـــدند. شـــهر جور 
دیگری می شـــد. فاصله ها برداشـــته می شـــد. همســـایه ها نزدیک تر می شـــدند. 
درهـــای خانه هـــا بازتـــر و چهره هـــا مهربان تـــر. 1۵ ســـاله که بـــود مـــادرش را مجبور 
کـــرد به تکیه ســـر کوچه شـــان بروند. آنجـــا قاطی زن های همســـایه بـــرای اولین بار 
طعـــم گریه برای امام حســـین را چشـــید. به خاطر تمـــام مظلومیت ها، غربت ها، 
ظلم هـــا و بی عدالتی هـــا گریه کرد، بی آنکـــه از خودش یا کـــس دیگری خجالت 
بکشـــد... از تکیه که بیرون آمدند احساس ســـبکی می کرد. احساس هم خونی 
بـــا آن همه زن که چادر مشکی شـــان را تنـــگ گرفته بودند و گریـــه می کردند. آنجا 
بـــرای اولین بار احســـاس غریبگـــی را ندید، تنهایـــی را هم ندیـــد. جزئی از جمع 

شـــده بود.« )ص 60 و 61(

اوازطریقشرکتدرمراسمماهمحرمباایرانیاناحساسهموطنیمیکند،احساس
ودر آمده بهدنیا کشور این اوغریبهنیست.در اودستمیدهد. به بودن همخون
کهمیگویدنسلدوم کشورغوطهورمیشود.نظریهایهست سنتیترینمراسماین
کتاببهخوبی مهاجرانرانبایدمهاجردانست.دلیلشراشایدهمیندوصفحهاز
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کند.پدرومادرفیروزهسنیبودندواززبانیغیرفارسی.امافیروزهدرمحیطایران بیان
چنانبافرهنگآنآختمیشودکهبهدینپدرومادرشباقینمیماند:

»پسر پرسید: شما سنی هستی یا شیعه؟
فیـــروزه صدایـــش را پایین آورد، جـــوری که مادرش نشـــنود. گفت: شـــیعه. البته 

بابام و مادرم ســـنی هســـتن... من شـــیعه شدم.
فکر می کردم همه افغانی ها سنی هستند.

بیشـــتر، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها شـــیعه هســـتن. پشـــتون ها گرچه شـــکل 
ایرانی ها هســـتن اما زبانشـــون فـــرق داره. خودشـــون رو به پاکســـتانی ها نزدیک تر 

می دونـــن. به خاطر ســـنی بـــودن...« )ص 164 و 16۵(

تفاوتنسلاولودوممهاجران:نسلدومیهادوستدارندایرانیباشندواهلسکوت
نیستند.نسلاولمهاجرانبهخصوصازنوعپناهندگاناهلصبرند.شرایطیسخت
است. باالتر آنها پذیرش آستانه میپذیرند. بهتر را نامالیمتها و کردهاند تجربه را
خودشانرااهلکشورجدیدنمیدانندوحقچندانیبرایخودشانقائلنیستند.اما
نسلدومدلیلیبرایاینکارنمیبینند،نمیتوانندظلموستموبیعدالتیرابهراحتی
که بپذیرند،متولدهمینسرزمینوبزرگشدههمینسرزمینهستندوشاهدبودهاند
گاهچندبرابردیگران برایزندگیدراینسرزمینپدرومادرشانهزینههاییدوبرابرو
کسیآنهارااهلاینسرزمینوصاحبحقوحقوق کردهاند.اماخب... پرداخت

نمیداندواینیکیازبحرانهایهویتیاست...
اینتفاوتنسلیوالبتهبحرانهویتیرانویسندهرمانبهخوبیدرصفحات9۴و95 

توصیفکردهاست:

»مـــادرش امـــا صبـــور و بی حرکت نگاهش می کـــرد. به همه چیز عـــادت کرده بود 
یا شـــاید عادت کـــرده بود کـــه همه چیز را قبول کنـــد. از شـــوخی ها و متلک های 
همســـایه ها، از مغازه دارهایـــی که جنسشـــان را به افغانی ها گران تـــر می فروختند 
یا راننده آژانس هایی که کرایه بیشـــتری می گرفتند. از پرســـتارهای بیمارستان که 
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زورشـــان می آمـــد داروهای مریض هـــای افغان را به تختشـــان ببرند و همراهشـــان 
را صـــدا می کردنـــد تـــا داروهـــا را خودشـــان بگیرنـــد. فیـــروزه ســـکوت نکـــرده بود. 
عصبانـــی می شـــد. فـــرق او بـــا بقیـــه ایرانی هـــا چه بـــود؟ او هـــم در این کشـــور به 
دنیـــا آمـــده بـــود و تمام مـــدت )حتی برای یک بـــار( این کشـــور را ترک نکـــرده بود. 
زخم زبان هایـــی کـــه تـــوی مدرســـه شـــنیده بـــود، ریخت تـــوی ذهنـــش... خانم 
اجـــازه؟ مـــا کنـــار اینـــا نمی شـــینیم. اینا جونشـــون بـــو مـــی ده... ایـــن حرف ها را 
شـــنیده بـــود امـــا هیچ وقت عـــادت نکرده بـــود. هر بـــار تازگـــی دردآلود خـــودش را 
داشـــت. بعد... یک روز یادش نبود چه روزی... دیگر به کســـی نگفت کیست 
و اهـــل کجاســـت. خـــودش را گاهی مشـــهدی و گاهـــی بیرجنـــدی و گاهی یک 
جـــای دیگر معرفـــی می کرد. لهجه نداشـــت. قیافـــه اش هم شـــبیه ایرانی ها بود. 
یـــاد گرفـــت هویتـــش را کتمان کنـــد. کار ســـختی نبود. چـــون ته دلـــش خودش 
را ایرانـــی می دانســـت. خواســـتگارهای افغانـــش را رد می کـــرد. از همـــان 1۳-14 
ســـالگی می آمدنـــد. ازدواج را دوســـت داشـــت. امـــا نمی خواســـت بـــا هم وطـــن 
و 9۵( )ص 94  کنـــد...«  ازدواج  ایرانـــی  یـــک  بـــا  می خواســـت  کنـــد.  ازدواج 

نگاهنسلدوممهاجرانبهمهاجرانتازهوارد
فیروزهخودشراایرانیمیداند.مثلخیلیازنسلدوممهاجراندرایرانبهدنیاآمده.
افغانستانرادرطولعمرشبهچشمندیده.خاطرههایشبرایایراناست.دوستانش
درایراناند.قبرعزیزانشدرایراناست.اوآنقدرایرانیاستکهنسبتبهافغانهایی
کهازراهقاچاقواردایرانیمیشوندبشدتدیدیمنفیدارد.جمالتشدرموردشغل

افغانیکشیبیانگرایندیدگاهاست:

»]فیـــروزه:[... یـــک تجارتـــی شـــده افغانی ِکشـــی ها؟ توی هـــر ماشـــین می ریزن تا 
ســـیزده چهارده نفر. شـــبی ســـیصد چهارصـــد پول گیـــر راننده هاش می یـــاد. کار 
کثیفیـــه. برادرم می گفـــت: کار کثیفیه. همه توش نجس می شـــن. هـــم ایرانی ها 
هم افغانی ها. برادرم می گفت وقتی داشـــتن ســـوار ماشین می شـــدن. راننده شون 
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با لگد می زده رو افغان ها تا جاشـــون بشـــه تو ماشـــین. فکرشـــو بکن. لگد بزنی به 
آدم ها تا توی ماشـــین جاشـــون بشـــه. انگار گونی پر کنی. به خاطر آینه می گم. از 
افغان ها بدم می یاد. بی مســـئولیتن. بی هدفن. خودشـــونو تحقیـــر می کنن. تن به 
هـــر ذلتی می دن. خب بمونن از گشـــنگی که نمی میرن. فوقش مـــردن. آدم بمیره 

بهتـــره از اینه که.. این جـــور...« )ص 166(

فیروزهدرمقابلمهاجرانتازهواردآنقدرخودشراایرانیمیداندکهحاضرمیشودآنها
رامحکومکند.

ایرانییاافغانستانی؟
کتابدر بــاوجــودتماماصـــرارفــیــروزهبــرایــنکــهایــرانــیاســتوایــنرادرجــایجــای
دیالوگهایمختلففریادمیزند،ولیچونتابعیتایرانیندارد،دردروندچاربحران
کهاوبرایایرانیبودنخودشمیآورد،عقالنیاند. هویتیشدیداست.تمامدالیلی
کردنذهنراقانعمیکند.امانگاه کردنودودوتاچهارتا کهموقعفکر دالیلیهستند
او اســت. کــرده نفوذ وجــودش اعماق در ایرانی تابعیت نداشتن و وجامعه دیگران
خودشراایرانیمیداند،اماکسیاوراایرانینمیداند.ایندوگانگیهویتیدردرونش
کتابافغانیکشیآنرابهزیباییتوصیف کهنویسنده تأثیراتعمیقیدارد.تأثیری

کردهاست:

»چین هـــای دو طـــرف دهانـــش را نگاه می کرد و ســـعی می کرد بفهمـــد از چند ماه 
قبل عمیق تر شـــده اند یـــا نه؟...

بـــا خـــودش گفـــت: »چین هـــا عمیق تـــر شـــده اند... بلندتـــر و عمیق تـــر. قبـــاًل تا 
اینجاهـــا می آمدنـــد اما حاال یکـــی دو میلی متـــر بلندتر شـــده اند. روزبـــه روز پیرتر 
می شـــوم.« همیـــن حـــاال هـــم چند ســـالی بزرگ تر از ســـنش نشـــان مـــی داد. فکر 
کـــرد: »زن هـــای افغان همه شـــان همین طورند؛ زود شکســـته می شـــوند. مثل مادر 
مـــن...« یک لحظه از ذهنش گذشـــت: »اما من که افغانی نیســـتم.« بعد از فکر 
خـــودش لجـــش گرفت. تـــوی چشـــم های دختر تـــوی آینه خیـــره شـــد و زیر لب 
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گفت: »افغانی... افغانی...« ســـکوت کرد و دوباره گفـــت: »افغانی... افغانی... 
افغانـــی...« ایـــن را بـــا لحنی گفت که دعوا را با آن شـــروع می کننـــد. اما دختر توی 
آینه جوابش را نداد. دســـت هایش را دو طرف ســـنگ دستشـــویی گذاشت. خم 
شـــد به طرف آینـــه و دوباره گفت: »هر کاری کنی افغانی هســـتی بـــوی افغانیا رو 
مـــی دی. هر قدر خودتـــو ایرانی جا بزنی بـــازم باید بری کابل برقع بپوشـــی، تریاک 

بـــکاری بچه بزایی کتک بخـــوری... افغانـــی.« )ص 10۸ و 109(

جامعهپدریهمپذیراینسلدومنیست
نسلدوممهاجراندرایرانبهدنیاآمدهاند،اماایرانیمحسوبنمیشوند.نکتهغمانگیز
کهآنهاازسویجامعهاجدادیهمافغانمحسوبنمیشوند.درایرانبه ایناست
خاطرپدرومادرشانایرانیمحسوبنمیشوندودرافغانستانبهخاطراینکهدرایران
بهدنیاآمدهاندوباآدابوسننایرانآختشدهاند،افغانستانیمحسوبنمیشوند...
کهفیروزهآنرادریکیازدیالوگهایش ایننوعدیگریازفشاردوگانگیهویتیاست

بیانمیکند:

»چرخیـــد. پســـر را نگاه کـــرد. لبش را مکید. گویـــی در حـــال مزه مزه کردن حرفش 
کـــه از ایـــران برمی گردن  باشـــد. باالخـــره گفـــت: می دونی اون جـــا بـــه افغان هایی 
چی می گـــن؟ می گـــن زوارک! می دونی یعنی چـــی؟ یعنی زائـــر کوچولو. یک جور 
فحشـــه،  تحقیره. اونا ما رو دوســـت ندارن. ما رو از خودشون نمی دونن. ما براشون 
ایرانی حساب می شـــیم. از سنت هامون برگشتیم. غریبه شـــدیم. همون طوری 

کـــه به از غرب برگشـــته ها می گن سگ شـــور، می فهمـــی؟« )ص 196(

نسلدوممهاجرانبیوطناند.
از پس فیروزه آن در که افغانیکشیجاییهستند کتاب پایان به نزدیک صفحات
کشوقوسهایبسیاربهپذیرشوضعموجودمیرسد.وضعیتیکهاطالقنامبیوطنی
کتاب درص۳۱۷ فیروزه درونــی واگویههای باشد. آن بــرای توصیف بهترین شاید
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بهترینتوصیفبرایوضعکنونینسلدوممهاجراندرایراناست:

»فیـــروزه چشـــم هایش را باز و بســـته کرد. برهوتی جلوی چشـــمش بـــود و توی آن 
تصویـــر یـــک عمر ترس هایـــش را، حماقتـــش را، می دید. ترس از طردشـــدن. طرد 
از این که جزو گروهی بزرگ،  جمعی، ملتی نباشـــد. ریشـــه نداشـــته باشـــد. کشور 
نداشـــته باشـــد و حـــاال می دید همین اســـت. چاره ای نـــدارد. متولد ایران اســـت 
امـــا ایرانی نیســـت. با خـــودش گفت پس من کجایی هســـتم؟ ایرانی نیســـت،  
افغانـــی نیســـت... مهاجر اســـت. مهاجری که حتـــی حق مهاجرت هـــم ندارد. 
مگر نه این که چند ســـال قبل می خواســـت بـــه دانمارک مهاجرت کنـــد و دولت 
اجـــازه نداد. مجبور شـــد رؤیـــای اروپـــا را فراموش کنـــد. به خودش گفـــت: »اهل 
هیچ جایی نیســـتم... ریشه ندارم. باید رؤیای ریشـــه زدن را فراموش کنم.« باید 
قبـــول می کرد که متعلـــق به جایی نیســـت. از پیروزی تیم فوتبال هیچ کشـــوری 
خوشـــحال نمی شـــود. پای صندوق های رأی هیـــچ دولتی نمـــی رود. اخبار زلزله 
یا ســـیل یا جشـــن یا اندوه هیچ کشـــوری برایش مهم نیســـت. از رقصیدن پرچم 
هیـــچ کشـــوری توی بـــاد خوشـــحال و مغرور نمی شـــود. فکـــر کرد یـــک قاصدک 
هســـتم. بی ریشـــه، بی ســـاقه، بی خـــاک امـــا نـــه حتـــی قاصـــدک هـــم نـــه... با 

خـــودش گفت: من حتـــی قاصدک هم نیســـتم...«

تمام مزد او میشود. عاقبتبهخیر پایان در افغانیکشی کتاب افغان دختر فیروزه،
مبارزاتواصرارهاونپذیرفتنهایشرامیگیردوبهآرزویشمیرسد.اماتمامافرادنسل
کتابسرنوشتبرادرش کمااینکهخودشدرجاییاز دوممهاجرماننداونیستند.
کوچکتراست.بــرادرشمثلاومبارزه کهچندسالازاو راتعریفمیکند.بــرادری
اوتسلیم نــدارد. توانمبارزه که روبــهرومیشود بامشکالت نمیکند،یعنیدرسنی

میشودودرهمینخاکیکهبهدنیاآمدهبهانحطاطمیرود...:

کشـــید و ادامـــه داد: »یک بـــار پلیـــس داداشـــمو  »... ]فیـــروزه[ دماغـــش را بـــاال 
می گیره... بی دلیل. توی پارک نشســـته بـــوده. برادرم خیلی بـــی آزاره... خجالتی 
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و محجوبـــه... آزارش بـــه یـــه مورچـــه هم نمی رســـه. بدشانســـیش شـــکل مادرم 
شـــده... داد می زنه کجاییـــه! آره... پلیس ها می گیرنش... می برنش پاســـگاه... 
کارتش درســـت بود. مدارکش اشـــکال نداشـــت. نمی تونســـتن نگهش دارن. اما 
نگهش داشـــتن. اون وقت داداشـــم دبیرســـتانی بـــود. بعد از اون دیگه نتونســـت 
درس بخونـــه... ول کـــرد... معتاد شـــد... خیلی ها معتـــاد شـــدن...« )ص 170(

کتابافغانیکشیبهخوبیتوانستهابعادمختلفبحرانهویتینسلدوممهاجراندر
کشوردیگریوارد ایرانرابهتصویربکشد.نسلدوممهاجراندیگرمهاجرنیستندواز
ایراننشدهاند،آنهادرخاکایرانبهدنیاآمدهودرفرهنگایرانبزرگشدهاند.نسل
دوممهاجراندوستدارندخودشانراایرانیوصاحبحقوحقوقبدانند.دوست
آنها کافیمیدانند. را مادرانشان و پــدران رنجهای و رابچشند ندارندطعمذلت
دوستندارنددرمقابلبیعدالتیسکوتکنند.نسلدوممهاجراندرایرانبشدتاز
مشکلبیتابعیتیرنجمیبرندوبیتابعیتیآنهارادچاربیهویتیدردناکیکردهاست.
آنهابهدلیلقوانینعجیبوغریبازسویجامعهایرانپذیرفتهنشدهاندوازسوی
جامعهافغانستانهمبهدلیلبزرگشدندرفرهنگوخاکایرانیپذیرفتهنیستند.
برخیازآنانباتماموجودسعیمیکننددرمقابلمشکلبیهویتیایستادگیکنند،اما
خیلیهاهمشکستمیخورندوبهراههایمختلفکشیدهمیشوند.»افغانی کشی«

روایتیکیازنسلدومیهاییبودکهسعیبرایداشتنهویترارهانکرد.
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فرزانقدیرمحسنی|آدمهادودستهمیشوند:آنهاییکهوطنپدرومادریشانراهمیشه
بهیادمیآورندوآنهاییکهمکانفعلیشانراوطنخودشانمیدانند.

سیناازدستهاولبود.پسر٢٠سالهایکهازپدرومادریافغانستانیدرایرانبهدنیاآمده
بود.هیچوقتافغانستانراندیدهبود،اماسفربهافغانستانآرزویشمارهیکشبود.پدرو
مادرشسالهاقبلبهایرانمهاجرتکردهبودند،حتیبرایآنهاهمافغانستانسرزمین
دورپدریبود.مادرشپنجسالهبودکهبهایرانآمدهبودوپدرش١٢ساله.درخاکایران
کردهبودند.سیناهمدراینخاکبهدنیاآمدهبود.اوازدستهدوم بزرگشدهوازدواج
که کسانزیادیرامیشناخت نبود.بینپسرعموهاوفامیلها،دوستانومهاجران
کامالایرانیمیدانستند.اصالهمعالقهایبهسرزمیناجدادینداشتند، خودشانرا
آرمانها، رفتارکردن، حــرفزدن، لباسپوشیدن، در آنها بود. بیهوده سعیشان ولی
ارزشها،اخالق،منشوکردارایرانیبودند؛ولیهیچقانونومدرکیایرانیبودنآنهارا

بهرسمیتنمیشناخت.
سینامشکلینداشتکهاوراافغانستانیبدانند،حتیبااینکهدرتمامعمرشیکروز
کردهبود،اوبیهیچخجالتی کهپلیسرخزنی همبهافغانستاننرفتهبود.یکبارهم

رویایی دارد
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که گفتمنافغانستانیام.پنهاننکرد.تویکالسهایفنیوحرفهایهمپنهاننکرد
افغانستانیاست.گناهینکردهاستکهبخواهدانکارکند.

آمایش کارت او نبود. راحتیها بههمین کار بــرود. افغانستان به او که ولینمیشد
آمایشش کارت افغانستانمیرفت، به گر ا بــرود. افغانستان به نمیتوانست داشــت.
باطلمیشد.کسانیکهکارتآمایشدارند،حقسفرندارند.بایددرهمانمحلیکه

رویکارتشاندرجشده،سکونتداشتهباشند.برایسفرکردنبایداجازهبگیرند.
سیناهمبرایسفرتامرزافغانستانبایدبهادارهاتباعمیرفتواجازهسفرمیگرفت.
کارتشراباطلمیکردند، کهاومیخواهدبهافغانستانبرود، آنهاهمتامیفهمیدند
چوندیگرحکمپناهندهرابرایایراننداشت.اگرهمبهادارهاتباعنمیرفت،سفرش
تامرزافغانستاندرایرانغیرقانونیمیشدوامکانداشتوسطراهاورادستگیرکنند.
اتباعمحلسکونتش اداره به باید هرسفرش بــرای دارد، آمایش کــارت که مهاجری
برودواجازهترددبگیرد،وقتیهمبهمقصدرسید،بایداجازهترددشرابهادارهاتباع
شهرمقصدببردورسیدنشراخبربدهد.اگرهمدرایراندستگیرشنمیکردندوبه
ثابت و افغانستانی مدارک تقاضای افغانستان در باید آنوقت میرفت، افغانستان
میکردکهافغانستانیاست،درحالیکهبرایاودرکشورافغانستانهیچمدرکوسندی
وجودندارد.اودرافغانستانبهدنیانیامدهبود،حتییکروزهمدرافغانستاننبود.در
افغانستانهیچمدرکیکهنشانبدهدسینادراینعالموجوددارد،نیست.اگرمیرفت
افغانستانبایدپدرومادرشراهممیبرد،برایاینکهثابتکندافغانستانیاست.تازه
پدرومادرشهمازکودکیدرایرانبودند.آنهاهمدرافغانستان،افغانستانیمحسوب
افغانستانیشدنهم برای اگرمیرفت بودند. ایران فامیلهاهمدر تمام نمیشدند.
هزارهاداستانداشتوبعدازآندیگرشایدحتیبرگشتنشبهایرانغیرممکنمیشد.
پدر،مادروخانوادهاشهمهدرایرانبودندوبرگشتنبهایرانغیرممکنمیشد،زیرا
که دیگرنمیتوانستپناهندهبشود.قبولنمیکردند.سفریبیبازگشتبود.سفری

حتیمقصدشهمباوجودطالبانوداعشسرنوشتینامعلومداشت.
کهزدندبهجادهوغیرقانونیبه اصالپسرعموهایشبهخاطرهمینماندندرایرانبود
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اروپارفتند.بهخاطرهمینتمدیدساالنهکارتآمایشومحدودیتهایریزودرشتش.
همهشان میگرفتند. اجــازه و میرفتند اتباع اداره به باید شمال تا سفر یک ــرای ب
که گواهینامهنداشتند.سیناهم٦سالبود رانندگیبلدبودندوخودروداشتند،اما
کهبهخاطربدون گواهینامهرانندگیمیکرد،حتییکبارهمپیشنیامدهبود بدون

گواهینامهرانندگیکردنبهدردسربیفتد،ولیخب،کارشغیرقانونیبود.
به غیرقانونی و جاده به زدند باشند، ایرانی نمیتوانستند اینکه بهخاطر پسرعموها
اروپارفتند.بااینکهدرایرانبهدنیاآمدهودرایرانبزرگشدهبودندوحتیدرایران
ومادرشان ایرانیشدننداشتند،چونپدر به امیدی بازهمهیچ بودند، ازدواجکــرده
اما افغانستانی، بهآدمبگویند افغانستانیهمنمیتوانستندباشند. بود. افغانستانی
نتواندحداقلیکباربرودآنسرزمینراببیند؟بهآدمبگویندافغانستانی،امایکروز
رادرآنسرزمینشبنکردهباشد؟بهآدمبگویندافغانستانی،اماهیچقوموخویش

نزدیکیدرآنجانداشتهباشد؟
پسرعموهاپارسالباخودروبهارومیهوازآنجاتامرزترکیهرفتندوقاچاقیواردترکیه
کردندوخودشانراباقایقبهیونانرساندندو کشورترکیهراطی کل شدندوسریع
کهقبلتررفتهبود،حاالتوانستهاقامتاتریشرا کردند.یکیشان تقاضایپناهندگی
بگیردو٣-٢سالدیگرتابعیتاتریشراهمبهدستمیآوردوآنوقتمیتواندبهایران
برگرددوحتیبهافغانستانبرودوبعددوبارهبهاتریشبرگردد،ولیاوخودشرااتریشی
میدانستودیگرحتیبهایرانهمبرنمیگشت.اوازدستهدومبود.سیناباآنهانرفته
کهاوازآنهاجداشود.سرنوشتشنامعلوممیشد.ازکجا بود.مادرشدوستنداشت
کجا معلوممثلخیلیازمهاجرانغیرقانونیدیگردردریایمدیترانهغرقنشود؟از
کمپهایپناهجویی کنند؟دوستانوآشنایانوضع معلومباپناهندگیاشموافقت

اروپاراخیلیبدتعریفمیکردند.
سیناخیلیکارهاکردهوبلدشدهبود.ازتعمیرکاریخودروبگیرتاکارهایساختمانی.
ازمبلسازیبگیرتاساختجواهرآالتوبهخاطرهمینوجببهوجبتهرانرامثل
کفدستشمیشناخت.برایمبلسازیچندهفتهیافتآبادکارکردهبود.بازارتهران
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بارهارفتهبود.هنگامجواهرسازیشرقتهرانرایادگرفتهبود.دوستداشتکارکند.
دوستداشتپولدربیاوردولیرؤیایبزرگشموفقشدندرایراننبود.رؤیایشاین
کهبهافغانستانبرودو کهدرتهرانخانهوخــودروبخرد.رؤیــایبزرگشاینبود نبود
پدربزرگشساخته، کهمیگفتند را ببیند،همچنینمسجدی را پــدریاش روستای
ببیند.رؤیایشاینبودکهازروستا،مسجدوآسیابشدیدنکندوازآنهاعکسبگیرد،
کند.دوستداشتوقتیتوی درموردشانبنویسدوآنهارادرفضایاینترنتمنتشر
وجود وخاطرهای نوشتهای میکند،عکسی، راسرچ پدربزرگش روستای اسم گوگل
گربهاوافغانستانیمیگویند،حداقلافغانستانرادیده داشتهباشد.دوستداشتا

 باشد،امامحدودیتهایحضوردرایرانبزرگترازاینحرفهاست.
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شماره یازدهم





کار یعنی مفاصاحساب اقامت و پروانه 
پایگفتوگوبایکمهاجرتحصیلکردهودارایدکترایاقتصاد

کهاینموردتاحدزیادیمتفاوتبود. کنم باافرادمختلفیمصاحبهداشتهام؛بایداعتراف
آقایدکتراهلاروپابودوعالقهمندبهزبانوفرهنگایرانیاماآنچهکهامروزاورادرقامتیک
مهاجردرآوردهیکحسنزدیکیازمنظرذهنیواعتقادیبهایرانشیعیاست.اودراروپا
شیعهشدهوازآنپساحساسمیکنددرایرانآرامشروانیبیشتریدارد؛ازاینروزندگی
کردهاست.فارسیراخیلی کشورواگذاشتهوبهایرانمهاجرت وشرایطبهترخودرادرآن
خوبصحبتمیکند؛همراهباضربالمثلوگاهبیتیشعردرالبهالیسخن.همسرایرانی
کهاومیتواندتابعیتایرانیداشته کردهاماهیچیکازاینهابدینمعنانیست هماختیار

باشد؛هرگز!هرگز!]1[

کی <آقایدکترازخودتانوداستانتانبگویید.چهزمانیبهایرانآمدیدوچرا؟تا
قراراستبمانیدوهرچیزدیگریدراینرابطه.

در فشرده دوره یک در فارسی زبــان یادگیری بــرای میالدی تابستانسال98 در من
کردم.یکباردیگرهمدردانشگاهامامخمینی)قزوین( دانشگاهآزاداسالمیشرکت
کهالبتهدرتهرانبرگزارمیشد.عالقهداشتمزبانفارسی گذراندم دورهزبانفارسیرا

زنامه محفوظ بماند. که بنا به دالیلی نامش فاش نشده و در دفتر رو که مصاحبه شونده اصرار داشت  1. الزم به ذکر است 
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یادبگیرمچوندوستانایرانیدرکشورخودداشتمومیدانستمکهفرهنگایرانخیلی
ودر ایــران به آمدم کشورممسلمانوشیعهشدم.سال۲۰۰۱هم غنیاست.مندر
دانشگاهامامصادقبهمدتدوسالدورهمطالعاتیداشتم.برحسباتفاقهمینجا
کردموعلقهامباایرانخیلیمحکمشد.بعدسهسالرفتماروپاوبعددوباره ازدواج
کارآنشرکت که کردم.بعد کار برگشتمایرانوبراییکشرکتبینالمللیدرایران
کهخیلیسختبود؛چهازلحاظفرهنگ کارنمودم تمامشد،شروعبهجستوجوی
کاروچهازلحاظدرآمد؛چوندرشرکتقبلیدرآمدخوبیداشتمویکدفعهافتکرد.
تحریمهاهمشروعشدهبودوخیلیسختشد.دیدمدیگرنمیشوداینجاادامهداد
کهبرگردمایران.باالخره گرفتم ودوبارهرفتماروپاامابهدالیلشخصیدوبارهتصمیم
آنجادراروپاهممشکالتیاستکهبرایکسیکهگرایشاتمذهبیدارد،شرایطدشوار
کارهستم. کهبرگشتهامایرانواینجامشغولبه میشود.اآلنیکونیمسالاست

کارفرهنگیاختصاصمیدهم؛۲۰تا۳۰درصد. بخشیازوقتمراهمبه

<چهنوعکارفرهنگی؟
کردم.حاال کتاب»البنک الال ربوی«شهیدصدرراترجمه کتابومقالهمینویسم.
گاهیدردانشگاههاسخنرانی انتقادسازنده. البته کنم؛ کار میخواهمروینقدآن
کهدرکتابهایدرسیکمتر میکنمدرموضوعاقتصادغیرمتعارف؛یعنیاقتصادی
کتابهایدانشگاههایایران؛چوندانشگاههایایران پیدامیشود.بهخصوصدر
کشورهایغربی کسانیدر هممقلدصددرصدیدانشگاههایآمریکاهستند.اآلن
هستندکهعلیهاقتصادمتعارفصحبتمیکنند.ازجملهجوزفاستیگلیتزکهبرنده
جایزهنوبلاست.هرچندمنایشانرامنتقدجدیسیستماقتصادیسرمایهداری
کهباوجوداینکهایرانبهظاهرمنتقدسیستماقتصادی نمیبینم؛ولیعجیباست
حاکمسرمایهداریافراطیاست،امادرفضایعلمی-دانشگاهی،اقتصادغیرمتعارف
آمریکایی تقلیدی نگاه ایران دانشگاههای گفتم که دارد.همانطور کمی طرفداران

دارند.
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<رشتهتحصیلیشماچهبودهاست؟
کارشناسیارشداقتصادنفتودکترایاقتصاددرفرانسهخواندم.پایاننامهامدرمورد
کهازموسسهملینفت کارمیکنم اقتصاداسالمیبود.اینجابامدرکاقتصادانرژی

کشورمگرفتهامکهخیلیمعتبراست.

<انگیزهایکهباعثشددرایرانبمانیدچهبود؟
قباًل زیاداست؛ اروپامحدودیت در زندگی. البتهسبک و بوده انگیزهمعنوی بیشتر
علنًا را کشور ترامپ۷ اآلن شــده. علنی اماحاال بود پنهان اسالمستیزی گرایشات
کههمهمسلمانهستند.مااینفرآیندتقویتاسالمهراسیرابه نشانهگیریمیکند
چشمخوددیدیم.درسال۱989درکشوریمثلفرانسهمسلمانانتظاهراتگستردهای
کهمامیخواهیمحقپوشیدنروسریدرآموزشوپرورشبهرسمیتشناخته کردند
شود.ازدهه8۰بهبعدحساسیتدولتمرداناروپاییرویاینمسئلهبیشترشد.مثاًل
میبینیمکهدر۲۰۰۴قانونمنعحجابوسایرنمادهایدینیدرمدارسآنکشوراجرا
گفتهبودامابعدعلنیشد.در۲۰۰۷موضوعنقاب شد.تاپیشازاینمحدودیتهانا
کشوریمثلفرانسهممنوعشد.درحالیکهدراین کلاروپامطرحشدهاستودر در
کهمسلمانها کشورشایدبیشتراز۳۰۰موردزنبانقابنبودامااینقانونباعثشد
کنندمشخصًاانگشتاتهامبهسویآنهانشانهرفتهاست؛خالصهاینکهیک حس
و پــاهمسرخوردهشدهاند ارو مردم رابطه.خود این در پسرفتشدیدیداشتیم روند
بهخصوصچندحرکتتروریستیهمانجامشدهکهمردمراترساندهاست.بههرحال

منظوراینکهشایدشرایطمطلوبیبرایزندگیمادرآنجاوجودنداشتهباشد.

<ازلحاظاقتصادیوضعزندگیدرکشورخودتانبهتربودیاایران؟
کیفیتزندگیدر کنیم،شرایطدراروپابهتربود؛البته گرازلحاظقدرتخریدنگاه ا
گردرآمدنسبتًامناسبیداشتهباشید.هرچنداآلننسبتبه۱۰   ایرانهمبدنیست؛ا
سالپیشافتکردهاست.اآلنآلودگیزیادشده.گرانیهمزیادشده.ولیاینجابرای
مهاجریمثلمنامنیتروانیداردچونمنمسلمانوشیعههستم؛شایدبرایدیگران
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کهمذهببرایشاناهمیتنداردخبآنجاراترجیحمیدهند اینطورنباشد.افرادی
کهحتیافرادغیرمذهبیراهمدرآنجانگرانمیکند ولییکمسئلهدیگرهمهست
آنجاوجودداردخیلیغیرطبیعیو که تربیتیاست.جریانی و وآنمسائلاخالقی
غیرمعقولاست؛بهخصوصدربحثتربیتیفرزنداننگرانیهایزیادیوجوددارد،
کشورهامثل کهدربعضی ازجملهدرمسائلجنسی.مندرچندسالاخیرمیبینم
آلمان،انگلیس،فرانسه،ایتالیا،و...ازیکهفتهقبلازماهرمضانتایکهفتهبعداز
گستردهوهماهنگتبلیغلباسزیرزنانهرامیکنندیادر آنتمامبیلبوردهابهصورت
خصوصگوشتحاللبایدبگویمکهدرکشورمبسیاریازکارخانههایگوشتحالل
گوشتخوکهمدراین کهحتی کاشفبهعملآمد رااسراییلیهاخریدهاندوبعد

گوشتهایبهاصطالححاللوجودداشت؛ازایندستمسائلزیاداست.

<درکلازاینشرایطراضیهستیدودرایرانمیمانید؟
کلراضیهستم.اآلنهمیکپروژهآموزشیبرایبچههادردستاجراداریم؛ بله؛در

فعاًلقصدبرگشتندارم.

کهایرانبودیدچهخصوصیاتیازایرانیهابرایشماجالبتوجه <دراینمدتی
بوده؟

مردمایرانخیلیلطیف،عطوفوانسانیهستند؛البتهنهدرهنگامرانندگی!مندر
کلمیگویم.منمردمایرانرادرجاها،شهرهایمختلفودرموقعیتهایمختلف
کردهام.فکرمیکنممردمیانساندوستوبافرهنگعمیق دیدهوباایشانمعاشرت
ــادهرویمنجرمیشودو ی گاهیبهنحویبهز که هستند.طبعشعریقــویایدارنــد
ممکناستمنبهعنوانیکاروپایینپسندم.تعارفدربینایرانیهانشانهاحترام
کهبهصورتتظاهرتمامبشود.مردمایرانبهفرهنگو گرچهبهتراست وادباست؛

تاریخشانخیلیمفتخرهستند.
راحتی به نمیتوان لذا وهست؛ بــوده ایرانیخیلیغنی فرهنگ بگویم باید درواقــع
قضاوتکردواینپیچیدگیبهخوبیملموساستوقتیکهشاهدرفتارهایمتناقض
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نسبتبهجهانگردان،مهاجرانوخارجیهاتوسطایرانیانهستیم،امادوگانگیهم
در دیگر طرف از و هستند میهماننواز مثالزدنی بهطور یکطرف از ایرانیها دارد.
قوانینوبرخوردهایاداریوقواعدتجاریطوردیگریبامهاجرانبرخوردمیکنند،
یکسانومنسجمنیست.فکرمیکنمبعدازانقالبسیاستهانسبتبهمهاجران
بدترهمشده.البتهمنکاریبهمهاجرانافغانستانیندارم.افغانستانیهاتحتشرایط
گربخواهیدآنهاراهمواردمعادالت خاصیبهایرانآمدندوتعدادشانهمزیادبود.ا

بکنیدهمهحسابهابههممیریزد.
درواقعسیاستگذاریدراینزمینهرابایداولازترسیمیکافقوفلسفهفراگیرنسبت
کهقوانینحاضرو کرد.سپسالزماست بهمفاهیممثلهویت،مرزومهاجرتشروع
کارشناسیشده وضعفعلیتحلیلوآسیبشناسیشود.ازاینبررسیتخصصیو
توسطمسئوالندغدغهداروآیندهاندیش،بهدورازهرگونهکوتاهنظریوتعصبنژادییا
ملیگرا،اصالحوبهبودوتعدیلسیاستکالنموجودنسبتبهاینموضوعدرباالترین
اینموضوع، اهمیت باید گامدیگر، اتفاقمیافتد.در ایران سطوحقدرتسیاسی
بهخصوصدرجهانامروزومشخصًادرخاورمیانه،برایاذهانعمومیتشریحشود.
نهایتًاطیروندسیاسیوقانونیمعقول،معتدل،امیدوارانه،مثبت،سخاوتمندانهو

شجاعانه،اصالحاتالزماتخاذگردیدهوبهمرحلهاجرارساندهمیشود.

<ولیتصورماازمهاجرازهمینافغانهامتأثراست
کنید.خودش۴میلیوننفرجمعیتداردامادومیلیون بلهولیشمابهلبناننگاه
مهاجرسوریدارد.بهطورکلمنفکرمیکنمسیاستهادرقبالمهاجرانمتأثرازنگاه
رضاخانیاست.قوانینتابعیتایراناصلشمالهمانزماناست.بهنظرمندیدگاه
غالببعدازانقالببرخالفارزشهایاسالمیاست.اینکههمهدرهاراببندیمو
کنیماینحرفاسالمنیست.هرچند،بدونشکوالجرم، خودمانراازبقیهجدا
مالحظاتامنیتی،اقتصادی،فرهنگیوغیرهکاماًلبایدموردنظرقراربگیرندولیحرف
گراینفرضیهرابپذیریم،کهغالبًابهاینجوراستداللهای ایناستکهعدمتوانایی،ا
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نیزتمسکمیشود،باعدمارادهبرایاصالحوپیشرفتدراینزمینه،زمینتاآسمان
تفاوتدارد.

<اآلنتابعیتخودشماچطوریاست؟
مناقامتیکسالهدارموبایدهرسالتمدیدشود.

<تمدیدشدنشزمانزیادیطولمیکشد؟
اگرقصدتمدیدداشتهباشند،نه،فقطباراولطولمیکشد.بارهایبعدیچندان
کــههــرســهتــایــکساله یــادطــولنمیکشد.درایـــران،ســهنــوعاقــامــتوجــوددارد ز
کارباشد،یک گراقامتتوبراساسپروانه کاری.ا میباشند:دانشجویی،ازدواجیو
مفاصاحسابمیخواهد.یکنامهازشرکتکفیلمیگیریوپولهمبهعنوانعوارض
پلیسمهاجرتپرداختمیکنی.مشکلایناستکهاگرمحلکارتعوضشدباید
کهزیادزمانمیبرد.اگرشرکتهمکارینکندمشکل فرآیندرادوبارهازصفرطیکنی
گراقامتبراساسزوجیتباشدوهمسرتایراننباشد،دیگرامکان میشود.یافرضًاا

اقامتدرایرانعماًلمنتفیمیباشد.

<چهمحدودیتهاییدرایننوعمجوزاقامتدارید؟
گربخواهیدخانهبخریدنمیتوانید.برایگرفتن محدودیتهاکهزیاداست.مثاًلشماا
کشورمشکلوجوددارد. وام،خریدماشینوغیرهمشکلدارید.برایورودوخروجاز
گراقامتبهاستنادپروانهکارباشد، خروجازکشوربایدبااجازهشرکتیاهمسرباشد.ا
گربهاستنادزوجیتباشد،بایدهمسراجازهبدهد.اینهم بایدشرکتاجازهبدهدوا
کهدرایرانمردبایدازهمسرخوداجازهبگیردبرایخروجازکشور!اینها جالباست
خودشفشاراست.ممکناستشرکتاجازهندهدیابخواهدفشاربهعملبیاورد.
تومجوزخروج به کهخروجمراجعتاست، گرننویسی ا کهپرمیکنی بعددرفرمی
که نهاییمیدهندوآنوقتبایدبرایوروددوبارهویزابگیری.یعنیبااینکهمیدانند
توهمهزندگیاتاینجاستومیخواهیموقتخارجشویامااصلبرخروجنهایی
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استمگراینکهتوبگوییمنبازمیخواهمبرگردم.
کهقوانینونیز ماست

ّ
اینریزهکاریهاوجودداردووضعفعلیشایستهنیست.مسل

رونداداریمربوطبهمسائلمهاجریندرایرانهموارهقابلبهبودمیباشند.
مسئلهممنوعیتمکاتبهباادارهجات،مسئلهعدماستنادبرایاتخاذتصمیماداری،
کمرنگبودنآنهادررسانهها،عدم عدمنهادحمایتی)قانونیوغیره(ازافرادمقیم،
اقامتدهساله،مسئلهتحصیل ایرانی،عدمامکانصدور تابعیت اکتساب امکان
راتضعیف ایــران کهاستقرارمقیماندر فرزندانهمهاینهانقاطومــواردیهستند
میکنند.حتیشمارهپروندهاداریراهمبهمتقاضیدادهنمیشود.اگرهماتباعحرفی

داشتهباشد،بایدازطریقکنسولگریکشورخوددرایراناقدامکند.
کهخیلیچیزهابهصورتسلیقهایانجاممیشوند گاهیاینحسبهوجودمیآید
گاهی کهآ افزود باید اتباعخارجیوجوددارد..ضمنًا ابهامقانونیدرمسائل وهنوز
ادارهجاتومسئولیننسبتبهقضیهاتباعخارجیدرایرانبسیارقابلبهبودمیباشد.
کرد. کهبایددرک تااینکهالبتهاینوضعتاحدیقابلدرکاستومنفکرمیکنم
کشور اینکه به توجه با بسا اماچه فشاراست، اقتصادیتحت ازنظر ایــران باالخره
کارمشترکوتیمی ایرانپتانسیلهایزیادوجوانهایبااستعدادیدارد،میتوانبا
کشورهایدیگر کهمهاجرانهمعضوآنباشند.در کرد.تیمی اینمشکالترامرتفع
از افــرادی که ازمؤلفههایموفقیتاینبودهاست واقتصادهایبزرگدنیاهمیکی
گوناگون، کاریوفرهنگی کشورهایدیگروباتجربیاتدیگروارتباطاتوشبکههای
جذبکردهاندتاآوردههایخودشانرابهاشتراکبگذارندودرکنارمردمبومی،اقتصاد
کهاینتفکرمثبتمستلزمسیرفکریاستودرک راپیشبرانند،امامندرکمیکنم

میکنمکههمهمثلمنفکرنمیکنند.

<تابهحالباتبعیضهممواجهبودهاید؟تبعیضعلیهخوددرشرایطمساویبا
یکایرانی.

یاتصادف بیاید گردعواومشاجرهپیش ا کههست.بهخصوص بیاحترامیلفظی
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شود.یکبارتصادفکردیمویکیبهمنگفتافغانی!بله،اینمسئلهدرجامعهایران
متأسفانهوجوددارد،نهتنهابامهاجرانبلکهبیناقواممختلفداخلایراننیزوجود

دارد.

<خباینبهخاطرایناستکهازنظرماخارجییعنیافغانی!
ولیمواردخیلیجدیتربرایمتابهحالپیشنیامدهاستوالبتهسعیمیکنمبهاین

جوربرخوردهاتوجهنکنمزیراوقتشراندارم.

<درمحلکارچطور؟
یا میآید، پیش سوءتفاهم گاهی محدودیتهاهست، یکسری هم کار محل در
کهغیرازمنفردخارجی رفتارهایزشتنیزمشاهدهمیشود،امابهایندلیلاست
موجود انسان زیــرا میشود عــادی و میشود برطرف هم اینها کمکم نداریم. اینجا

انعطافپذیروباهوشیاستکهبامحیطخودمیسازدوپیشرفتمیکند.
)مشغولصحبتبودیمکهپسرنوجوانآقایدکترآمد.چهرهاشبهاروپاییهامیخوردولیبه

لطفمادرایرانی،خوبفارسیصحبتمیکرد.(

<تابعیتفرزندانشماچگونهاست؟
قبلازسال۱۳8۴،انعطافپذیریبیشتربود.دختربزرگمتابعیتدارد.اماپسرمنه.

<آخرینسؤالمایناستکهدرکشورخودتاندراروپاسیاستهانسبتبهمهاجرت
چگونهاست؟

کهآنهاشناسایی سیاستهایمشخصیوجوددارد.منافعاقتصادیایوجوددارد
که کارپایینمیآید.همیناتفاقی کههزینهنیروی کردهاند.اولینمنفعتایناست
توسطاشتغالکمهزینهافغانیهادراینجاهممیافتدوکسیبهرویخودشنمیآورد.
باالمیرفت. تمامشدهساختوسازها نبودندهزینه افغانی کارگران گر ا ایرانهم در
یعنیایرانیهاهمدارندازمزیتمهاجرتاستفادهمیکنندامابهصورترسمیجایی
باال را باپدیدهمهاجرتمخالفهستند،دستمزد ایران واقعًادر گر ا بیاننمیشود.
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کارگرافغانیاستفاده کنند.اماچرانمیکنند؟!چرااز کارگرانایرانیاستخدام ببرندو
میکنند؟!چوناینمهاجرانافغانبرایایرانمنفعتاقتصادیدارند.

کهمیآیددریککشورو یکمنفعتدیگرازمنظردیپلماسیعمومیاست.هرفردی
گرازاقامتشراضیبود،میشودبهترینسفیربرایفرهنگوسیستم تحصیلمیکند،ا
سیاسی/آموزشیاینکشور.اینهارانبایددستکمگرفت.اگرهمفردهمانجاماند،
گرفالنکشوریخواستباکشوردیگریارتباطبرقرار باالخرهدستاوردهاییدارد.مثاًلا
کشورمبدأ کشورمقصددر کندوصــادراتووارداتداشتهباشد،یکفردبومیآن
وجودداردکهمیتواندبهتجارودولتکمککند.خالصهاینکهشرایطتابعیتخیلی
سادهتراست.مهاجرتزیاداست.مثاًلهمسرخارجییکتابعراحتمًابهشهروندی

گاههستند. میپذیرندوتابعیترابهاومیدهندزیرابهمنافعمهاجرتآ
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شماره دوازدهم





بیگانه شهر
بررسیکارکردهایمهمانشهرهادرایران

کشورافغانستانمیلیونهانفراز سیدپیمانحقیقتطلب|سال۱۳58باحملهشورویبه
مسلماناناینکشورمجبوربهمهاجرتشدند.بخشیازاینمهاجرانبهکشورپاکستانرفتند
وبخشدیگرینیزبهایرانپناهآوردند.سیاستجمهوریاسالمیایراندرقبالپناهندگان
بــرادرانمسلمانوهمزبانمابودندو افغانستانیدرآنزمانسیاستدرهایبازبود.آنها
اما پذیرفتهشدند. ایران آناندرشهرهای از بههمینخاطربسیاری بودند. آورده پناه ما به
کشورپاکستاندرمرزهایخوداردوگاههاییساختوتمامیپناهندگانراازطریقاردوگاهها
تعداد عــراق و ایــران پناهندگانعراقیجنگ افــزودهشــدن با نیز ایــران در پذیرشمیکرد.
مهاجراندرشهرهایمختلفزیادواردوگاههاییبرایساماندهیاینپناهندگاندایرشد.
کرمان،فارس، ایناردوگاههادراستانهایمختلفایرانهمچونمرکزی،خراسانرضوی،
بوشهر،خوزستان،آذربایجانغربی،کرمانشاهوتهرانساختهونام»مهمان شهر«برآنهانهاده
کهحاالبعدازسهدههتبدیلبهشهرهاییبرایزندگیچندنسلاز شد.مهمانشهرهایی

مهاجراندرایرانشدهاست.

مهمانشهرهاشهرکهایمحصوریهستندکهمهاجراندرآنهااسکاندادهمیشوند.
کنترلشدهاستواجازهورودآنهابهجوامعشهریداده آنانبشدت ورودوخروج
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نمیشود.محیطیشبهقرنطینهدارندوامکاناتاولیهزندهمانیبهآنهاارائهمیشود.
درحالحاضر۱9مهمانشهردرشهرهایمختلفایرانمیزبانبیشاز۲۷هزارمهاجر
از تنها۳درصــد ازنظردرصــدی هــزارمهاجرعراقیهستند. از۳ وبیش افغانستانی
جمعیتمهاجرانحاضردرایرانساکنمهمانشهرهاهستند،اماازنظرتعدادرقمآنان

بسیارجالبتوجهاست.
درکشورهایپذیرندهپناهندهدرجهانساختاردوگاههایمرزیامریمعمولاست.
پناهندگانتازمانشناساییودریافتمدارکدرایناردوگاههابهسرمیبرندوبهمحض
تعیینتکلیف)پذیرشیاعدمپذیرش(ازاردوگاهخارجمیشوند.امامهمانشهرهای

ایرانکارکردهایدیگریپیداکردهاند.
بسیاریازپناهندگانیکه۳۰سالپیشبهایرانپناهندهودرمهمانشهرهااسکانداده
که شدند،هنوزهمساکناینمهمانشهرهاهستند.بسیاریازآنانچندنسلاست
درمهمانشهرهابهزندگیگلخانهایخودادامهمیدهند.باحمایتهایمالیدولت
آشامیدنی، آب )مسکن، سکونت زیرساختهای برخی بینالمللی سازمانهای و
خدماتبهداشتیو...(تأمینشدهاست.برایمعاشروزانهبهمردانمهمانشهرها
مراکز نزدیکترین در کردن کار و اجــازهخروج بهصورتمحدود روزیچندساعت
شهرییازمینهایکشاورزیدادهمیشود.بهکودکانآنهاآموزشهایابتداییتاحد
دیپلمبهصورترایگانارائهمیشود،امابرایتحصیالتدانشگاهیبایدازمهمانشهر
خارجشوندواینبهراحتینیست.خروجآنانازمهمانشهرمشروطاستبهخروجاز
کنانمهمانشهرهادوستندارندو کشورودریافتپاسپورتازافغانستان؛امریکهسا
ترجیحمیدهندبهزندگیگلخانهایخوددرمهمانشهرادامهبدهند،اماازایرانخارج
نشوند.عالوهبراینمهمانشهرهایایرانپذیرایآندستهازمهاجرانیاستکهتمکن

مالیجهتسکونتدرشهرهایایرانندارند.
جداکردنجامعهمهاجرانازجامعهافرادبومیکارکرددیگریبرایمهمانشهرهاست؛
کهراهحلیساده،اماپرهزینهبرایمدیرانجهتساماندهیامورمهاجراندر کارکردی
کههنوزهمبعداز۳۰سالحضورمهاجراندرایرانطرفداردارد کارکردی ایراناست.
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وبرایحلمشکالتپیرامونادغاموجامعهپذیریمهاجراندرایرانپیشنهادمیشود.
چندیپیشمحمدعلیطالبی،معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریزددر
جلسهعلنیشورایشهریزدحاضرشد.اوهمگراییوهمدلیدستگاههایاجراییو
حاکمیتیدرموردمدیریتاتباعخارجیراضروریدانستوگفت:»ستادساماندهی
کردهاست.«سپس اتباعخارجیدرشهرستانیزدایجادشدهوفعالیتخودراآغاز
اوبااشارهبهوجودسهمهمانشهردرشهرستانهایتفت،میبدواردکانبرایاسکان
کرد:»بحثایجادسهمهمانشهرجدیدازجمله اتباعخارجیمجازدراستانتصریح
کهبهمنظورساماندهیاسکاناتباعخارجیمجازدراستانیزدانجام اقداماتیاست
شدهودردستورکارقرارگرفتهاست.حضوراتباعدرمهمانشهرهاباتوجهبهتسهیالت

وامکاناتیکهبرایآنهاایجادمیشود،بهتراست.«
احتمالی آمــار به اشــاره با نیز یزد شــورایشهر مطهریان،عضوسابق حجتاالسالم
صدهزارنفریجمعیتپناهجویاندراستانیزد،گفتهبود:»بافتفرهنگیواجتماعی
با اینسالها در اینشرایط اما اســت، بــوده پناهجویان با همراه اینسالها در یزد
افغانستانیهایغیرمجازاست. تعداد افزایش آن کهدلیل آسیبهاییهمراهشده
شرایطحضورافغانستانیهادرکنارمردمشهریزدبهشرایطاستحالهرسیدهوازمدتها
قبلبرایایجادمهمانشهراتفاقنظربودومکانیدرحومهشهریزدبهنام»محمودیه«و

برایآنتأسیساتراهمدرنظرگرفتند،ولیمهمانشهرایجادنشد.«
حالمعاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریزدخبرازاحداثسهمیهمانشهر

جدیددراستانیزددادهاست.

ارائهبهترخدماتیاایجادجامعهموازی؟
اماآیابهراستیهدفازایجادمهمانشهرهایجدیدارائهخدماتبهتربهمهاجران
گذشتهشاهدتنشهاییبینجامعهبومیباجامعه است؟استانیزددرچندماهه
مهاجرانشبودهاست.مشهورتریناینتنشهاممانعتاهالیشهرکشاهدیهیزددر

مهرماهامسالازوروددانشآموزانافغانستانیبهمدرسهبودکهبسیاررسانهایشد.
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وجودتنشبینجامعهمیزبانباجامعهمهاجراندرهمهجایدنیامسئلهایمعمول
ادغام گوناگون طرق به میکنند سعی دنیا مختلف جاهای در حکمرانان اســت.
کارهایرسانهای مهاجراندرجامعهرابدوناصطکاکوتنشممکنسازند.آنها
سنگینیانجاممیدهند،الگوهایپذیرشومهربانیرادرجامعهترویجمیدهندو
کهمهاجرانبارویبازپذیرفتهشوندتادرادامهتنشهاتاحدممکن کاریمیکنند
کاهشپیداکند.یکیازدمدستترینراهحلهاجداکردنجامعهمهاجرانازجامعه
میزبانواسکانآنهادرمکانهایمخصوصاست.راهکاریکهشایددرکوتاهمدت

بسیارمفیدبهنظربرسد،امادربلندمدتهزینههایجبرانناپذیریرابهبارمیآورد.
از زندگیچندنسل آنهــامحل نیستند. اردوگــاههــایموقت ایــران در مهمانشهرها
از بعد باشند، تأسیسشده نفره 5۰۰ برایجمعیتی ابتدا در گر ا میشوند. مهاجران
چندنسلآنجمعیتبه5هزارنفرمیرسدوبههیچوجهزیرساختهایاولیهکشش
کردهواردوگاهرا جمعیترانخواهدداشت.بعدازآنیابایدمسئوالنچندبرابرهزینه
بزرگوبزرگترکنندتاکششجمعیتجدیدراداشتهباشدیااینکهبهنسلهایبعدی

مهاجراناجازهورودبهجامعهمیزبانرابدهند.
گسترشبدهند،جدایازبحثهزینههایزیادآن،تا گربخواهندمهمانشهرهارا ا
گسترشپیدامیکندتااز گسترشوجوددارد؟آیایکمهمانشهرآنقدر کجاقابلیت

شهرمیزباناولیههمبزرگترشود؟!
کنند،چراازهمین گرقراراستنسلهایبعدیمهاجرانبهجامعهمیزبانراهپیدا وا
گرامروزهپذیرشازسویجامعهمیزبانوجودندارد،چه کاراجرایینشود؟ا اآلناین
کهدرآیندهاینپذیرشدرجامعهبهوجودبیاید؟وقتیجامعه تضمینیوجوددارد
این باحذفمهاجرانچگونه نــدارد، را ومهاجر افــرادغریبه میزبانفرهنگپذیرش

فرهنگراداراخواهدشد؟
وقتیمهاجرانیکاستانهمگیدرشهرکهاییبهناممهمانشهراسکاندادهشوند
وورودوخروجآنانبهجامعهمیزبانبسیارکمشودوتمامزندگیآنانمحصوربههمان
حصارهایمهمانشهرشود،جامعهایموازیایجادمیشود.جامعهایکهشایدازبعد
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جغرافیاییباجامعهمیزبانفاصلهاینداشتهباشد؛اماازمنظراقتصادیوفرهنگی
تفاوتبسیارزیادیایجادمیشود.ایجادجوامعموازیدرداخلیککشورکهکمترین
بدهبستانرابااقشارمختلفآنکشورداشتهباشند،بیشازهرچیزییکخطرامنیتی
نهادینه اهالیمهمانشهرها بین تبعیض و گراحساسغبن ا باشد،چراکه میتواند
کشور برای آن تبعاتاحتمالی آنوقت و ایجادمیشود آنان تنفردر از شود،حسی

جبرانناپذیرخواهدبود.
درصد ۳ فقط هستند، ایــران در مهاجران از اندکی جمعیت میزبان مهمانشهرها
که ازمهاجرانحاضردرایرانساکنمهمانشهرهاهستند،امارویکردیوجوددارد
کنانآناناست.رویکردیکهشایددرکوتاهمدت خواهانافزایشاینمهمانشهروسا
مفیدبهنظربرسد،درطوالنیمدتهزینههایبسیارزیادیرابههمراهخواهدداشت.
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حصارهای فقر و نومیدی
گزارشبازدیدیازمهمانشهررفسنجان

محسنشهرابیفراهانی|تاسهسالپیشهمزیرچادرزندگیمیکردند.چندسالبود
کهزیرچادرزندگیمیکردند.چنددههبودکهزیرچادرزندگیمیکردند.۳۰سالپیش
کهآمدندایرانچادرهارابهآنهادادهبودندتامحلاسکانموقتشانباشد،اماچادرها
خانهآنهاشد.بعدازسالهاچادرهاپودروسوراخسوراخشدندوآنهامجبورشدند
گیربیاورندودیوارباالببرند.برایسقفهم کاهگل آلونکبسازند.آجروخشتو
چوبگذاشتندوهمانچادرهایپودرشدهراچندالکردند،گذاشتندرویچوبهاو
محکمکردندوهمینهاشدسقفخانه۱۲۰۰خانوادهافغانستانیحاضردرمهمانشهر
رفسنجانتاازگزندبادوآفتابدرامانباشند.دستشوییهاوحمامهامشترکاست.

صبحهاهمیشهبرایدستشوییرفتنصفمیایستند.
آلونکهایاهالیمهمانشهررفسنجانکوچک،محقر،تنگوتاریکاند.آلونکهایی
کهسقفخانه5هزارمهاجرافغانستانیهستند.اکثرشاناهلیکشهرافغانستاناند،

شهرسوزمهقلعهاستانسرپلافغانستان.
گربهدرگاهآمارملیایرانمراجعهکنیدمیبینیدکهسازمانآمارطبقسرشماریسال ا
کردهاست. کرمانرا۱۲5۴۰۰نفراعالم ۱۳95تعدادافغانستانیهایساکندراستان
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ازاینتعدادحدود5هزارنفرشانساکنمهمانشهررفسنجانهستند.ازنظردرصدی
این زندگی پایین وسطح زندگیشان کیفیت اما نمیشوند، راشامل باالیی تعداد

مهاجراناینسؤالرابهوجودمیآوردکهچرابایدوضعایناردوگاهچنینباشد؟
آن محدود حصارهای در مهمانشهرند. این ساکن که دهههاست خیلیهایشان
که وبچههایشانهمسالهاست کردهاند زادوولــد زندگیمیکنند، که سالهاست
کرهزمیناند.آنهاشیعهبودند،درجنگداخلی کوچکوتنگاز ساکنهمینتکه
اردوگاه؛ این به آوردندشان و آوردند پناه ایران به گرفتند، قرار تهاجم افغانستانمورد
ازسر ازاولنبودهاند، کهمحلدائمیزندگیشانشد.بعضیهایشانهم اردوگاهی
کهدرشهررفسنجانیاسایرشهرهایاستان ناچاریونداریآمدهاند.پولینداشتند
کرمانخانهوکاشانهایبرایخودشانفراهمکنند.رضایتدادندبهآلونکهاوزندگی
پرازمحدودیتدرمهمانشهر.همهشانبرایخارجشدنازحصارهایمهمانشهر
بایداجازهبگیرند.هیچکساجازهنداردبدونبرگهترددازحصارهایاینمهمانشهر
واردشهروروستاهایاطرافشود.محدودیتبرایزنهاودخترهابیشتراست.به
کاردرباغهایپستهروزانهازحصارهاخارجشوند کهبرای مردهااجازهدادهمیشود
گربیاجازهبیرونبروندیابهموقعبرنگردند،توبیخوجریمهمیشوندو وشببرگردند.ا

کارشانگیرپیدامیکند.
که کنتوری کنتوربرقدارد، کلمهمانشهرفقطیک کهبپرسیمیفهمی ازخودشان
برقموردنیازآلونکهای5هزارمهاجرحاضردراردوگاهراتأمینمیکندوبهتبعشهم
گرانترینتعرفههاراباآنهاحسابمیکنند.مهمانشهر که مصرفشآنقدرباالست
کهسالهاستبدون ایرانیدارد زیرنظرفرمانداریرفسنجاناست،یکسرپرست
امور افرادساکندرمهمانشهرهممسئول ازبین تغییرماندهویکشورایمنتخب
داخلیاردوگاههستند.هرساکنمهمانشهرماهانه۱۰هزارتومانبابتپولآب،برق
وحلمشکالتمیپردازد.عالوهبراینشهرداریهمساالنهازهرنفر5۰هزارتومانبه
خاطرعوارضشهریمیگیرد،امازبالههایتویمهمانشهرراخوداهالیجمعآوری
اماخودروی راجمعآوریمیکنند، زبالهها و کرده اجــاره میکنند.خودشانخــودرو
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کوهحقنداردازجادهآسفالت کردنزبالهدردامنههای حملزبالهآنهابرایخالی
مخصوصاستفادهکند.نمیگذارند.میگویندخودرویافغانستانیبایدازخاکیبرود.
نفر بایدیک ایــران زندگیدر ومجوز قانونی مــدارک برایتمدید کنانمهمانشهر سا
یا باشد کارفرمایشان میتواند معرف ایــن ببرند. اتباع ادارات به معرف بهعنوان را
کار خیلیهایشانهم ندارند. صاحبخانه مهمانشهر اهالی صاحبخانهشان.
کارفرمایمشخصی ندارندوبیکارندویااگرمیروندسرکار،فصلیوروزمزداستو
کارفرمادارندونهصاحبخانه.چه ندارند.حدود۲۰۰نفرشانهمدانشجوهستند،نه
کپیشناسنامهاش کارمیکنند؟۱۰۰،5۰هزارتومانبهیکمعتادایرانیمیدهندو
کارفرمایمااست.بعدهم کهمثاًلاین اتباعتحویلمیدهند اداره به و رامیخرند
تمدید مهانشهر در اقامتشان مجوز تا میکنند پرداخت را هنگفتی هزینههای
شود.درمهمانشهرمهاجرانبدونمدارکهویتیهمزندگیمیکنند،اماخوداهالی
میگویندهیچفرقینمیکندکهمدرکهویتیداشتهیانداشتهباشی،همهبهیکچشم

دیدهمیشوند.
کهآنسمتاتوباناست مهمانشهردرمانگاهوبرایبچههامدرسهدارد،مدرسهای
کفدستشانمیگذارندوازالبهالی وبچههاهرروزبرایمدرسهرفتنجانشانرا
خودروهایدرحالحرکتاتوبانردمیشوندتادرسبخوانند.پلعابرپیادهندارند.
گردیپلمبگیرند،دانشگاهرفتنبرایشان امیدزیادیهمبرایدرسخواندنندارند.ا
اقامت همین و بگیرند افغانستان پاسپورت باید که اواًل اســت. غیرممکن تقریبًا
کلی نیمبندشانهمدرهالهایازابهامقرارمیگیرد،بعدهمبرایدانشگاهرفتنباید
باز ایــرانشوند، کنکورسراسری رتبهیک گر ا کهحتی میدانند بدهند. پولشهریه
کهتوی گرپولداشتند کالسدانشگاهنشستنبایدپولزیادیبدهند.ا همبرایسر
گردیپلمهمبگیرند،بازهم آلونکهایمهمانشهرزندگینمیکردند.آنهامیدانندکها
کارگریوبهحداقلدرآمدممکنبسنده بایدمثلپدرانشانبرونددرباغهایپستهو
کنند.چارهدیگریندارند.زندگیمحدودشدهدرحصارهارویاهایکودکانمهمانشهر

راهممحدودوکوچکمیکند.
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همخانه شویم
راهکارسازمانمردمنهادRefugeeswelcomeبرایادغامپناهندگاندرجامعه

از کلیدواژهفعالیتبسیاری درچندسالاخیر»ادغــام پناهندگان در جامعه میزبان«
نهادهایمردمیوغیرانتفاعیدرکشورهایپذیرندهمهاجرانوپناهندگانشدهاست.
ایننهادهاهمسوبارویکرددولتهاسعیمیکنندحضورمهاجرانوپناهندگاندر
کشورشانرابهفرصتتبدیلوازطریقایجادفرهنگپذیرشدرجامعهخودشاناز

خطرهایاحتمالیبیگانهپنداشتنمهاجرانجلوگیریکنند.
غیرانتفاعی نهادهای این از یکی آمدید( )پناهندگانخوش ]1[ Refugees welcome
است؛نهادیکهتالشمیکندپناهندگانراازکمپهاواردوگاههایخارجازشهرهابه

خانههاآوردهومیانآنهاومردمشهرهاارتباطبرقرارکند.
مرکزاصلیایننهاددرآلماناستوهماکنوندر۱۴کشورشاملآلمان،اتریش،یونان،
کانادا،جمهوریچک،رومانی،ایرلند پرتغال،اسپانیا،سوئد،هلند،لهستان،ایتالیا،
شمالیواسترالیامشغولبهفعالیتاست.شهروندانسایرکشورهانیزمیتوانندبهاین

موسسهبپیوندندوفعالیتهایآنرادرکشورخودتوسعهدهند.
اینسازمانازطریقسایتخودازمردممیخواهدتاخانهومحلزندگیخودرابایک

1. http://www.refugees-welcome.net
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از از۱۱5۰پناهجو تابهحالبیش باآنهاهمخانهشوند. پناهجوبهاشتراکبگذارندو
طریقاینموسسهباشهروندانکشورهایمیزبانهمخانهشدهاند.

Refugees welcomeمنافعهمخانهشدنمهاجرانباشهروندانمیزبانرادوجانبه
سرعت با میکنند، زندگی مناسب سرپناه یک در پناهندگان ازیکطرف میداند:
کنندوباشرایطجدیدتطبیقیابندوازطرفدیگرمردم بیشتریمیتوانندزبانآموزی
میتوانندبهیکفردنیازمندکمککرده،همچنینبایکفرهنگمتفاوتآشناشوند.

سازوکاراینسایتبهاینصورتاست:هرفردکهآمادگیپذیرفتنیکهمخانهازمیان
پناهندگانرادارد،دروبسایتسازمانثبتنامومشخصاتخودراواردمیکند.با
کههمگونیاحتمالی توجهبهشرایطومشخصاتمیزبان،اینسازمان،یکمهاجررا
گردوطرفیکدیگر بامیزباندارد،معرفیکردهوقراریکمالقاتترتیبدادهمیشود.ا

راپذیرفتند،فردمهاجردرخانهمیزبانساکنمیشود.
کهمیزبانخودمجبوربهپرداختاقساطیااجارهمنزلباشد،موسسهاز درشرایطی
طریقخیرینمرتبطیابهشیوهتأمینسرمایهجمعیتالشمیکندتاسهمفردپناهندهاز
پرداختماهانهپوششدادهشود،بهعالوه،دربرخیازکشورهاوایاالت،دولتهزینه
اقامتمهاجرانیراکهازکمپخارجشدهوبتوانندسرپناهیدرشهربرایخودبیابند،

تقبلمیکند.
کنارهمخانهایهایجدید،موسسهتالشمیکندبا پسازساکنشدنفردمهاجردر
آنهادرتماسباشدوبهحلمشکالتاحتمالیبپردازد،همچنینامکاناتیراکهبرای
کردهوسعیمیکندشرایطبهتریرابرایزندگی پناهجویانوجودداردبهآنهامعرفی

آنهافراهمکند.
یکدیگر، کنار در زندگی زمــان طــول در احتمالی مشکالت آمــدن پیش صــورت در
موسسهتالشمیکندتامشکالتمربوطهمرتفعشود،ولیدرصورتتداوممسائل،
کهدرسازوکار کند.نکتهمهمی نهایتًامیزبانمیتواندتوافقرابهطوریکطرفهفسخ
تنها و پناهجویاننداشته آنالین بهفعالیت نیازی اینکه قابلذکراست اینموسسه

شهروندانهستندکهبایدبهصورتآنالینباموسسهدرارتباطباشند.
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اگرچهبهنظرمیرسدهدفاینموسسهغیرانتفاعیاسکاندادنپناهجویاندرشرایط
کردنمهاجراندرفرآیند بهتراست،امادرواقعهدفیبزرگتردنبالمیشودوآندرگیر
تواناییوظرفیتزیستمشترک ارتقای جامعهپذیریدرمحیطجدیدوهمچنین
کهبخواهندخانهایخالیدراختیارپناهندگانقرار کسانی است،بههمیندلیل،
دهند،مشمولفعالیتهایاینموسسهنمیشوند.بهعالوههمانطورکهذکرشد،یکی
که ازمنافعمیزبانازایناقدام،آشناییبافرهنگهایدیگرعنوانشدهاست.ازآنجا
نادیدهگرفتنمهاجرانغیرقانونی،دربلندمدتنهتنهامشکلیراحلنمیکند،بلکهبه
افزایشوغیرشفافشدنمشکالتزیستآنهادرمحیطجدیدمنجرمیشود،این
موسسهدرکمکبهپناهجویانتمایزیمیانمهاجرانیکهمجوزاقامتدارندوآنهایی
کهندارندقائلنیست.درخصوصتأمینهزینههایاسکان،مهاجرانمجازمیتوانند
کهمجوزاقامتندارند،چنینفرصتیرا کسانی ازحمایتدولتبرخوردارشوند،اما
کمکهایمردمی نخواهندداشت.دراینموارد،موسسهعمدتًاازطریقجمعآوری
کند.درحقیقت،مهاجرانبا تالشداردهزینهاقامتپناهجویانغیرقانونیراتأمین
کشورمیزبان،ازطریقیادگیریزبانوتقویتمهارتهای کنارشهروندان زندگیدر
اجتماعیدرمحیطجدیدمیتوانندشانسبیشتریبرایدریافتاقامت،یافتنشغل
وحتیپذیرشدردانشگاهداشتهباشند،عالوهبراینآسیبهایاجتماعیناشیاز

وجودبافتناهمگونفرهنگیواجتماعیدرکشورمیزبانکاهشخواهدیافت.
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شماره سیزدهم





تصویر منفی!

باثباتدرمنطقهایپرتنش کشور ایرانبهعنوانیک محسنشهرابیفراهانی|حضور
ایران(، همسایگان )خصوصًا اسالم جهان کشورهای در متعدد بحرانهای بروز و
مطرح گزینههای از یکی بهعنوان همواره ایــران، به مهاجرت تا است شده سبب
کشورهامدنظرباشد.همچنیناشتراکاتفرهنگیومذهبی این برایمردمبرخیاز
ایرانپدید به برایمهاجرت انگیزهمضاعفی ایرانی، باجامعه کشورها مردماناین

آوردهاست.
و... عراق افغانستان، کشورهای در وقوعجنگ و زندگی نامساعد شرایط درواقــع،
ازسویدیگرسبب نزدیکیجغرافیایی و فرهنگی اشتراکاتمذهبی، و ازیکسو
گستردهایازمهاجرت ایراندردورههایمتعددیپذیرایموج کشور شدهاستتا
داخلی رسانههای و سیاستمداران مسئوالن، رویکرد اما باشد. کشورها این اتباع
اینانگیزههارا)حداقل سببایجادمشکالتوموانعیشدهودرعمل،بسیاریاز
کردهاست.مهاجرانخارجی، کمرنگ ثروتمند( یا برایطبقهنخبه،تحصیلکرده
تبلیغاترسانههایرسمیوغیررسمیایرانبهعنوانیکچالشومعضل هموارهدر
اصلیترین از یکی بهعنوان مهاجران ایــران،حضور مردم اذهان در و شناختهشده
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عللچالشهایاجتماعیایران)مثلقاچاقموادمخدر،قتل،دزدی،تجاوزو...(
تلقیمیشود.

تلقی بهعنوانیکتهدید کشور،همواره تفاسیر،حضورمهاجرانخارجیدر این با
نیزبهیافتنراهحلیبرایمقابله کشور شدهوتمامتالشسیاستمدارانودولتمردان
کاهشخسارتهاوهزینههایتحمیلشدهبهایران،معطوفشده بااینتهدیدو
کارشناسیشکلگرفته است.درحالیکهایننگاه،مبتنیبرانگارههایغلطوغیر
با تا اســت آن بر کوتاه،سعی یــادداشــت ایــن  در اســت. دیگری امــرچیز واقعیت و
اتباع مورد در غلط و رایج انگارههای این  از یکی کارشناسی، تحلیلهای تکیهبر
اینطریق،بارویکردیصحیحبهتوسعه خارجی،موردنقدوبررسیقراربگیردتااز

سیاستهایمهاجرپذیریمنجرشود.

کهواقعینیستند نگرشهایی
کهانگار رسانههایعمومیآنچنانرویجرموجنایتهایمهاجرانمانورمیدهند
بهاذهانعمومینیز درهرجرموجنایتیپاییکمهاجرافغانستانیهست.اینباور
کاهشامنیت کشور،سببایجادنگرانیو کهحضورمهاجراندر منتقلشدهاست

کرد. گزاره،ازچندینمنظرمیتوانبهنکاتیاشاره میشود.برایبررسیاین
کشورموجودنیست،اما آماردقیقیازمیزانجرموجنایاتمهاجرانافغانستانیدر
نفراز۲۴۰  کنیم،مطابقاینآمار،5هزار کتفا گربخواهیمبهآمارسازمانزندانهاا ا
و ایران باجمعیت را اینرقم گر ا افغانستانیهستند.  کشور زندانیزندانهای هزار
کهسرانهجرم بهایننتیجهنمیرسیم کنیم، کشورمقایسه کن افغانستانیهایسا
وجنایتافغانستانیهابیشتراست.]1[سرانهجرمافغانستانیها،۰.۱6درصداست
ایران(،  در غیرمجاز و  مجاز افغانستانیهای نفری میلیون ۳ بهجمعیت توجه )با
بینهموطنانایرانی،۰.۳درصداست.بهعبارتدیگر، درحالیکهاینشاخصدر

درهر۱۰۰۰افغانستانی،۱.6نفرمجرمهستند،امادرهر۱۰۰۰نفرایرانی،۳نفر!

کشور به اتباع بیگانه نسبت داده  گفت: در برخی از مواقع ناامنی های شدید در  کشور نیز اخیرًا در اظهارنظری  یر  ز 1. و
گفته می شود، نیست. که در تبلیغات  می شود، اما حجم تخلفات و جرم اتباع بیگانه آن گونه 
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زمینههایجرمخیزیمهاجران
کهواقعًاسرانهجرمدرجمعیتافغانستانیهاباالترازمتوسط کنیم گرفرض حتیا
کنیم.عدمبهرسمیتشناختناقامتو کشوراست،بایدبهچراییاینرخدادفکر
سکونتافغانستانیها،نبودقوانینالزمبرایحقوقاولیهآنها،عدمامکانتحصیل
کارفرماییک و..ریشهاینمسئلهاست.برایمثال،وقتی کشور وآموزشآنهادر
افغانستانیهیچحمایتی کارگر یک از  کشور قضائی قوانین که میداند ساختمان
کارگرافغانستانینیزچونهیچ نمیکند،حقوقومزایایویراپرداختنمیکند.
بسترقانونیرامهیانمیداند،برایاحقاقحقوقخود،دستبهکارمیشود.درمثالی
الکترونیک بانکداری ازخدمات استفاده و بانک یافتعابر در امکان وقتی دیگر،
به اعتماد یا خود پولهای بهحمل  مجبور آنها است، ممنوع افغانستانیها برای
یادیداردوآنهارادرمعرض دیگرانمیشوند.بالطبعحملپولنقدمخاطراتز
مالخود و ازحق دفاع برای مهاجران آن در که میدهد.سرقتهایی قرار سرقت

بهدرگیریوزدوخوردمیشوند. مجبور
ازطرفدیگر،بهدلیلضعفقوانینونگرشهایتبعیضآمیزعموممردم،امکان
بهتدریج افــراد این نمیشود. داده جامعه در افغانستانیها ادغــام و فرهنگی رشد
زمینههایرخداد اینصــورت،  در رانــدهمیشوند. بهحاشیه و ازمتنجامعهطرد

ناهنجاریهایاجتماعیفرصتبروزپیدامیکند.

بزرگنماییرسانهها
بزرگنماییواغراقرسانههابهاخبارمنتشرشدهازجرائمافغانستانیهادرشکلگیری
اینتحلیلبسیارمؤثربودهاست.همچنینمردمبهدلیلداشتنبرچسب»افغانی«
کنیددریکروز رویاینخبرها،آنراراحتتربهذهنمیسپارند.برایمثال،فرض
کنارسرقتیکافغانستانیمنتشرشود، چندینخبرسرقتمسلحانهوزورگیریدر
بنابراینافکارعمومیصرفًااخبارمنفیافغانستانیهاراآنهمبهصورتجهتدارو

یافتمیکند. گلچیندر
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سخنآخر
کهبیشتریناحترامرابهقوانین کثرکشورهایجهانمهاجرانجزوافرادیهستند ا در
کنند.آمار میگذارندوسعیمیکننددرچارچوبهایارزشیجامعهمیزبانحرکت
کثریتمهاجرانراهمسایگان ایراننیزا کمتراست.در  جرمخیزیمهاجرانمعمواًل
کهازقاعدهجهانیمهاجرانپیرویمیکنند. کسانی افغانستانیماشکلمیدهند،
افرادجامعهمیزباناست.درحالیکهباتوجهبه پایینتراز آمارجرمخیزیآنانبسیار
کهعلیهشانوجوددارد، گیرفراوانی پا نوعبرخوردهابااینمهاجرانوقوانیندستو
این یادتراست.باهمهایناوصاف،تصویررسانهایاز زمینههایجرمخیزیآنانز
جلوه معمول برابرحد راچند آنان جرمخیزی میزان و است منفی بسیار مهاجران
کهچنددههاستادامهداردوادغاموپذیرشاینمهاجراندرجامعه داده؛ظلمی

کردهاست. یادیمواجه ایرانرابامشکالتز
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کالژی متضاد از مهاجران

پژوهشهایدانشگاهیاز4۰سالبازنماییمهاجران
درآینهمطبوعاتایرانیچهمیگویند؟

فرزانقدیرمحسنی|شناختبسیاریازمسائلبرایمردمفقطازدریچهرسانههاممکناست.
تجربیاتآدمهاموردیومحدوداستورسانههابهدلیلکانونخبرهاواتفاقاتبودن،مرجع
قضاوتوتصمیمگیریهایکلیمردمهستند.شناختعموممردمایرانازمهاجرانافغانستانی
نیزدرهمینراستابودهاست:ازطریقروزنامههاوتلویزیون.امارسانههاراویانبیکموکاست
گاه کالژگونهواقعیتهامیپردازندو واقعیتهایموجودنیستند.آنهاتنهابه»بازنمایی«
تصویرهاییمستقلازخودواقعیتراارائهمیدهند.بازنمایی،نمایشواقعیتنیست،بلکه
گاهمتضادازواقعیت کالژگونهو کهتوسطیکرسانهتولیدمیشود.نمایش واقعیتیاست
رسانههابسیاریازپژوهشگرانومحققانمطالعاتفرهنگیرابهموضوعبازنماییرسانهای
عالقهمندمیکند.درایننوشتهبهدوتحقیقدانشگاهیدربارهتصویرسازیهایمطبوعات
میپردازیم. ایــران کشور در مهاجران این در۴۰سالحضور افغانستانی مهاجران از ایرانی

سهدههاخبارمربوطبهافغانستاندرسهروزنامهباسابقه
آقای»علی یاور اکبری«درپایاننامهدکترایرشتهعلومارتباطاتبه»بازتاب افغانستان 
کیهان و جمهوری اسالمی  ایــران و تحلیل محتوای روزنامه های اطالعات،  در مطبوعات 
در او راهنمای استاد پرداخت. موضوع این پیرامون تا 1۳۸۸« زمانی 1۳۵۸  فاصله  در 
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مقاله بهصورت که پایاننامه ایــن نتایج ــود.]1[ بـ مــهــدی زاده« »سیدمحمد  پایاننامه ایــن
بسیارجالب منتشرشد، نیز دانشگاهعالمهطباطبایی اجتماعی علوم درفصلنامه
تفاوتی هم با افغانستان به مربوط مطالب میزان ازنظر ایـــران باسابقه روزنــامــه سه ــود. ب
بــوده: نــوعخبر از ــران ای در ومهاجران افغانستان به پرداختن ژانــر نداشتند.اصلیترین
کدامموضوعات کوتاه،خبرهایتلفیقیوخالصهخبر.اما خبرهایتکمیلی،خبرهای
کیدرادرسهدههپوششخبریمهاجرانوکشورافغانستانداشتند؟ بیشترینتکراروتأ
که»امــور نظامی و جنگ«،»روابط  یافتههایپژوهشاکبریومهدیزادهبیانگراینبود
خارجی«،»امور سیاسی حکومت محلی«،»حقوق بشر و امور پناهندگان«و»امور قضائی و 
جرم«اصلیترینموضوعاتمحتواییخبرهایمنتشرشدهبودند.بهعبارتیعمدهترین
تصویرهاییکهرسانههادراینسهدههازافغانستانومهاجرانافغانستانیساختند،جنگ
وامورنظامیبودهاست.فقط8درصدمحتواهایمنتشرشدهدرطولسهدههمربوطبه
مهاجرانساکنایرانبود.اگربهموضوعاتمحتواهایمنتشرشدهدراینسهدههنگاهکنیم،
میفهمیمموضوعاتیکهمربوطبهمهاجرانساکنایرانبودهودراینسهروزنامهبازتابداشته
»حقوق بشر و امور پناهندگان«و»امور قضائی و جرم«بودهاست.پوششهایخبریمربوط
بههویتمشترکایرانوافغانستانوموضوعاتفرهنگی،هنری،امورمذهبی،پزشکیو
بهداشتمهاجرانمحلیازاعرابنداشت.ایندرحالیاستکهدراواخردهه6۰واوایل
دهه۷۰جمعیتمهاجرانافغانستانیحاضردرایرانبه۴. 5میلیوننفرهمرسید.تنهاخبری
کهدرمورداین۴.5میلیوننفرمنتشرمیشد،حقوقبشر،امورقضائیوجرموجنایتبود.
کهدرنتایجاینپژوهشدیدهمیشدسیرصعودیاهمیتواولویت نکتهمهمدیگری
اخبارمربوطبه»امور قضائی و جرم«و»حقوق بشر و امور پناهندگان«درسهدههموردمطالعه
است.دردههنخستمجموعاخبارباموضوعجرم۲۱درصد،دردههدوم۲8درصدودر
دههسوم5۳درصداخبارمنتشرشدهدرموردافغانستانومهاجرانافغانستانیراتشکیل
مــیداد.وقتیحجماخبارمربوطبهجرموجنایتدراینسهروزنامهشاخصایرانرا
میبینیم،متوجهمیشویمکهچرامردمانایرانتصویریمنفیازمهاجراندارند.نیمیاز

1. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/559651
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اخبارمنتشرشدهدرموردیکاقلیتقومیدریککشورمربوطبهجرموجنایتآنهابود.
آنهماقلیتمهاجرانحاضردرایرانکههیچتوانوامکانیبرایدفاعدرمقابلرسانهها

نداشتوفقطنظارهگرظلمبیامانرسانههاعلیهخودشبود.

چپوراستندارد
»فرشته ساکی«باراهنمایی»مصطفی حسرتی«و»عامر قیطوری«دردانشگاهرازیکرمانشاه
به»بررسی تصویر مهاجران افغانستانی در مطبوعات ایران از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی«
پرداخت.]۲[اودرپایاننامهخودشسراغدوروزنامهمعروفجناحچپوراسترفتو
عناوینومتوندوروزنامهاعتمادوکیهانرادریکدورهسهساله)8۷-85(درخصوص
مهاجرانافغانستانیساکنایرانونحوهتصویرسازیایندوروزنامهازاینگروهاقلیترااز
دیدگاهتحلیلکالمانتقادیبررسیکرد.سؤالپژوهشاوتأثیربهکارگیریواژههاوساختارهای
نحویخاصدرشکلدهینگرشیخاصنسبتبهمهاجرانافغانستانیساکندرایران
بود.ازمجموعتحلیلهایانجامشدهرویایندوروزنامه،ایننتیجهبهدستآمدکهتصویر
هردوروزنامهاعتمادوکیهانازمهاجرانافغانستانیحاضردرایرانتصویریمنفیاست.
واژههاوساختارهاینحویبهکارگرفتهشدهدرایندوروزنامهتصادفینبودهوکاماًلهدفمند
ودرراستایانتقالنگرشینامطلوبنسبتبهاقلیتمهاجرانافغانستانیدرنزدمخاطب

ایرانیبودهاست.

نتیجهگیری
مطبوعاتایرانیدرطولچنددههاخیربهپذیرشمهاجرانافغانستانیدرجامعهایران
کمکینکردند.نظراتمنفینسبتبهمهاجرانوابستهبهدیدگاههایسیاسیروزنامهها
ــهایواحــدداشتهاند.آنها روی اینسالها راســتدرتمام و روزنامههایچپ و نبوده
باپوششهایخبریجانبدارانهتصویریمنفیوغیرانسانیازمهاجرانافغانستانی
ساختندکهتنهادرعصراینترنتوشبکههایمجازیمیتوانکمیامیدواربودباروایت

چندصداییواقعیتهایموجوداینتصویربهبودپیداکند.
2. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/518950
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شماره چهاردهم





 نگویید افغانستانی حق ندارد
ً
لطفا

کارتهایبانکیبرایما گربگوییمامروزهزندگیبدون سیدپیمانحقیقتطلب|شایدا
و قبضها پرداخت تا اساسی و بــزرگ خریدهای از نگفتهایم. بیراه پر است غیرقابلتصور
کهبدون کارهاییهستند کرایهتاکسیوخریدنان،همه قسطها،ازانتقالوجوهتاپرداخت
کارتهایبانکی،زندگیعادیمارامختلمیکنند،حتیخدماتاینترنتیهمبراساس
کارتهای گاه کهیکروزبهنا کنید کهتعریفمیشود.حالتصور کارتهایبانکیاست
بانکیشمامسدودشود؛بیهیچاطالعقبلیوبیهیچدلیلمشخصیبرایمهاجران.این
کهدرچندهفتهاخیربهطورمتناوببرایبسیاریازمهاجرانقانونیحاضردر اتفاقیاست
کارتهایبانکی کردهوصدوروتمدید ایرانافتادهاست.بانکمرکزیبخشنامهایصادر
کرده کارتاقامتآمایشراممنوع وارائهخدماتالکترونیکبرایمهاجرانقانونیدارای
است.بسیاریازبانکهافراترازاینحرفهارفتهاندوکارتهایموجوددراختیارمهاجران

راهممسدودکردهاند.

گهانمسدودمیشود نا
محمد۳۰سالشاست.پدرش۳5سالپیشازافغانستانبهایرانپناهندهشد.او
کارتآمایشبرایشصادرشد. درمشهدبهدنیاآمدوبهعنوانمدرکاقامتقانونی
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تابچهدارد.هفتهپیشساعت۲نیمهشببرایدختر5سالهاشمشکلی حاال۳
کهسریعًاسیتیاسکنشود.اورافرستادند پیشآمدواورابهبیمارستانبرد.نیازبود
بهقسمتحسابداریتاپرداختهاراانجامدهدودخترشسیتیاسکنشود.اماهر
چقدرکارتکشید،کارتعملنمیکرد...بیاینکهازقبلبداندکارتشمسدودشده
بود.مجبورشدهمانموقعبهدوستانشزنگبزندو۲ساعتدخترشپشتدراتاق
کنندوبیاورندبیمارستانودخترش سیتیاسکنبماندتادوستانشپولنقدجمع

سیتیاسکنشود.
کارتبانکیاشتمامشدهبود،اماوقتیبهبانک سهیال۲5سالهاست.تاریخاعتبار
تمدید و کهصــدور گفت او به بانک کارمند کند، تمدید را کارتش تا کــرد مراجعه
کارتبانکیبرایمهاجراندارایکارتآمایشممنوعشدهاست.بهاوگفتکهبانک
کارت کاررانکنیم.سهیالمدرکاقامتقانونی کهاین مرکزیبخشنامهدادهاست
کارتآمایشدرچندسالگذشتهتوانستهبودعابربانکبگیرد، آمایشدارد.باهمین
ولیاینبارنتوانست.میگویدحاالمجبورمبرایهرباربرداشتپولبرومبانک،صف
کنموامضاواثرانگشتبزنمتاازحسابمپولبردارمیابهحسابم کاغذپر کلی بایستم،
پولبریزم.ازاینکهمبلغزیادیازحسابمبردارمهممیترسم.اواًلبانکاجازهنمیدهد
کنم،ثانیًااینکهمیترسمتاوقتیکهمیرسمبه کهمبلغهایزیادازحسابمبرداشت

خانهپولمرابدزدند.
گذرنامهدارد. مسعودهدانشجواست.اوچوندانشجویافغانستانیبهشمارمیرود،
میگویدایننخستینبارنیستکهکارتهاوحسابهایبانکیمارامسدودمیکنند:

»بارهـــا و بارهـــا پیش آمـــده کارتـــم بی دلیـــل مســـدود شـــده و مجبـــور شـــدم برای 
فعال ســـازی مجـــدد به بانـــک مراجعه کنـــم. یک بـــار در نمایشـــگاه بین المللی 
کتـــاب بود. فهمیـــدن این کـــه کارتم آن روز مســـدود اعالن شـــده و قـــادر به خرید 
گـــوار آمد، چـــون آن روز می خواســـتم کلی کتـــاب برای  نیســـتم، بســـیار تلـــخ و نا

یک ســـال آینـــده ام بخرم.«
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محسن۲۱سالهاست.اوهممثلخیلیازمهاجرانجوانحاضردرایرانفقطاسم
مهاجررویشاست.درایرانبهدنیاآمدهودرعمرشیکبارهمافغانستانراندیده.
تابهحالدرعمرشمهاجرتنکرده،اماچونپدرومادرشمهاجربودهاند،اوهممهاجر
نامیدهمیشود.اویکفروشگاهمجازیدرتلگرامدارد.میگوید۲سالزحمتکشیدم
نزدیک بهسوددهی روزهــادارم این و کــردم کند.۲سالضرر تلگراممرشد کانال تا
میشوم.امادرستدرهمینموقعکارتبانکیامرابهجرممدرکقانونیکارتآمایش
داشتنسوزاندهاند.حاالمشتریانسفارشمیدهند،امامننمیتوانمپولیدریافت

کنم.هفتهای۲میلیونتوماندرآمدمبهصفرنزدیکشدهاست.علیمیگوید:

»هـــر ســـال یـــک مـــدت بـــرای مهاجـــران حســـابی بـــاز نمی کنند یـــا عابـــر بانک 
نمی دهنـــد؛ بـــا این که کارت آمایش تمدید شـــده باشـــد و هیچ منـــع قانونی برای 
اقامت در ایران وجود نداشـــته باشـــد. یا این که هرچند وقـــت یک بار نمی گذارند 
چک به حســـاب خودت بگذاری. یا sms قطـــع می کنند دیگر فعال نمی کنند. 
هر ســـال... اهالی افغانستانی روستای حسن آباد فشافویه در نزدیکی تهران ماهی 
یک بار یا هر دو ماه یک بار باید برای رفع مســـدودی حســـاب های بانکی شـــان به 
بانـــک برونـــد. همین اآلن هـــم که صدور و تمدیـــد عابر بانک را ممنـــوع کرده اند، 
بعضی بانک ها اگر بهشـــان پول زیـــاد بدهی برایت کارت صـــادر می کنند. مثاًل 
یکـــی از بانک هـــا برای صدور عابر بانـــک از من ۵00 هزار تومان خواســـت. اگر ۵00 

هزار تومان مـــی دادم بهم عابر بانـــک می دادند.«

دردسرهایحساببازکردن
نیست. بانکیشان کــارتهــای مسدودشدن فقط مهاجران بانکی دردســرهــای امــا
کردنهمداستانهادارد.مهاجرانقانونیحاضردرایرانبهطورکلیدونوع حسابباز
کارمندانبانکها گذرنامه،امابسیاریاز کارتآمایشدارندیا مدرکاقامتیدارند:یا

اینرانمیدانند.
او ایرانسکونتدارد. کاریدر اقامت با که افغانستانیاست کریمی،پزشک دکتر
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باید که گفتند او کردبه کردنافتتاححساببانکیبهبانکمراجعه باز وقتیبرای
کهدارایمدرک کسیرامیشناخت کارتآمایشداشتهباشد.درحالیکههمزماناو
کهبایدبرای گفتهبودند کردهبودبهاو کارتآمایشبودووقتیبهبانکمراجعه اقامتی
گذرنامهداشتهباشی.یکیازبانکهاهمبرایافتتاححسابهردو افتتاححساب

مدرکگذرنامهوکارتآمایشرادرخواستکردهبود!
بسیاری تا میشود باعث کردنحساب باز برای ایرانی بانکهای سرگردانی همین
همسایه یا دوســت از آنهــا شوند. قابلاعتماد ایرانیان دامــان به دست مهاجران از
کندوعابربانکآنحسابرادر کهبهنامخودشحسابیباز ایرانیخودمیخواهند
اختیارشانبگذارد.حامدیکیازایرانیهاییاستکهتجربهاینکارراداشتهاست.او

رفتارنژادپرستانهکارمندهایبانکراهرگزازیادنمیبرد:

»چنـــد ســـال پیش یکـــی از مهاجـــران افغانســـتانی که مـــن را می شـــناخت و به 
مـــن اعتماد داشـــت، از مـــن خواهش کرد یـــک کارت بانکی به نام خـــودم برایش 
بگیـــرم، چون به نام خودش عابـــر بانک نمی دادند. من به بانـــک مراجعه کردم و 
شناســـنامه و کارت ملی خودم را ارائه کردم. اما مشـــکل خیلی ناراحت کننده ای 
به وجود آمد. چشـــم های من شبیه چشـــم های بعضی از مهاجران افغانستانی و 
به اصطالح چشـــم بادامی اســـت. به خاطر همین کارمند بانک از ارائه خدمات 
بـــه مـــن اجتناب می کـــرد و می گفـــت شناســـنامه و کارت ملـــی را از کجـــا آوردی! 
عکـــس مـــن روی کارت ملی و شناســـنامه بود. اما بـــاز هم قبول نمی کـــرد که من 
ایرانـــی ام! من هر چـــه توضیح می دادم مثل همـــه ایرانی ها از ثبت احـــوال گرفتم، 
هیـــچ فایده ای نداشـــت. خالصـــه برای گرفتن یـــک عابر بانک این قـــدر امنیتی 

برخورد کردند که متأســـف شـــدم.«

مجتبی،مهاجریبودکهتوانستهبهنامیکایرانیقابلاعتماددربانکحساببازکند
وعابربانکداشتهباشد.دوستانافغانستانیمجتبینیزبهاواعتمادکردندومقداری
کردندتابتوانندهمانندمجتبیازخدمات ازپولهایشانرابهحساببانکیواریز
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کارتبانکیواینترنتبانکاستفادهکنند.اماناگهانآنفردایرانیوقتیدیدمبلغموجود
کرد.مجتبی درحساببهناماوبهچندمیلیونتومانرسیدهاست،حسابراخالی
کهپولموجوددر کارینمیتوانستندبکنند.هیچمدرکینداشتند ودوستانشهیچ
کردند. آنحساببرایآنانبودهوبهاینترتیبیکشبهچندینمیلیونتومانضرر

آخرچرااینهمهمحدودیت؟
علیرضامهاجریاستکهکارتولیدیدارد.اومیگوید:

 »مـــا تـــرس داریم که پول مان را تـــوی بانک بگذاریم و بعدش بـــه بهانه ای جلوی 
حساب مان بسته شـــود و نتوانیم به آن دسترسی داشته باشیم. هیچ تسهیالتی 
بـــه مـــا داده نمی شـــود. داریم توی ایـــن مملکت تولیـــد می کنیـــم. واردات به این 
کشـــور را با تولیدات مـــان کم می کنیم. ایـــران را خودکفا می کنیم. اما... نه دســـته 
چکـــی می توانیم بگیریم، نه وامی که کســـب وکارمان را پیش ببریـــم. باید برویم 
نـــزول کنیم تـــا مثل امـــروز نزول خوار بیایـــد جلـــوی در کارگاه آبروریـــزی کند. باید 
برویـــم التمـــاس یکی دیگـــر را بکنیم تا به ما چـــک بدهد. با این که پـــول را از قبل 
در حســـابش واریز می کنـــم باز هم باید یـــک درصد باالیی بدهم تـــا چک صادر 
کنـــد. حتی یـــک دســـتگاه کارت خوان هم بـــه مـــا نمی دهند که وقتی مشـــتری 
مراجعـــه می کنـــد، مبلغ را بـــا کارت خودش پرداخـــت کند یا بایـــد بهش اعتماد 
کنیـــم و جنس بدهیم که احتمـــال دارد پولش را ندهد یا بـــرای دادنش باید کلی 
زنـــگ بزنیـــم و خواهش التمـــاس کنیم تـــا پول مان را بدهـــد. آن هم از ســـروتهش 
می زننـــد. هرچنـــد وقت یک بار هم بـــرای چند روز تا چند هفته جلوی حســـاب 

را بـــه بهانه های مختلف می بندنـــد و مانع کار کردن می شـــوند.«

رضاهمگالیهمندبودومیگفت:

 »مـــن ۳0 ســـالم اســـت. در کـــرج به دنیـــا آمدم. یک مهاجرم. درســـت اســـت که 
یک مهاجرم و کشـــورم آن قدری ازنظر سیاســـی به بلوغ نرسیده که از من حمایت 

کنـــد، اما این جـــا )ایران( خانه من اســـت.
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تـــا چشـــم بـــاز کـــردم در کنـــار مردمـــان ایـــن ســـرزمین رشـــد پیـــدا کـــردم و آداب و 
فرهنـــگ این ســـرزمین قوت غالب افکار و شـــخصیت من شـــدند. این درســـت 
نیســـت بـــا این همـــه محدودیـــت که بـــرای مـــا هســـت، از محدودیت اســـتانی 
تـــا محدودیت هـــای کار حتـــی نشـــود یک حســـاب قرض الحســـنه باز کـــرد تا با 
کارت بانکـــی اش نیازهای )توجه کنید( نیازهای اولیـــه و ضروری خودم را برطرف 
کنـــم. انصاف نیســـت. من این جا به دنیـــا آمدم، مالیات می دهم، ســـخت ترین 
 هی نگین افغانی حق نـــداره. طلب عزت و حفظ 

ً
کارهـــا را انجام می دهم، لطفـــا

شـــأن انســـانی ام را می خواهم. همین.« 
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مبارزه با پول شویی به سبک ایرانی!

فرزانقدیرمحسنی|بانکمرکزیایراندرطولسالیانگذشتهبخشنامههاودستورالعملهای
گونیدررابطهباافتتاححساببرایاشخاصغیرایرانیداشتهاست.مهاجرانحاضردر گونا
ایرانقشریهستندکهبیشترینتأثیرراازاینبخشنامههاودستورالعملهامیپذیرندوزندگی
روزمرهآنانبشدتوابستهبهتصمیماتبانکمرکزیایراناست.درایننوشتارابتدابهچند
دستورالعملمهمبانکمرکزیدرموردارائهخدماتمالیبهمهاجرانواشخاصخارجیدر
ایرانمیپردازیموسپسمقایسهایبارویههایاجراییبانکهایچینی،انگلیسی،اماراتیو

ترکیهایدراینموردخواهیمداشت.

پولشانرادربانکبگذارندولیخدماتینگیرند
درتاریخ۱۴دیماه۱۳95شورایپولواعتبار،»دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب 
این در کرد. تصویب تبصره و۳ ماده در۱۷ را خارجی« اشخاص  برای  ریالی  سپرده 
کلیتقسیمشدهبودند:اشخاصخارجی دستورالعملاشخاصخارجیبه۴دسته

حقیقیمقیموغیرمقیمواشخاصخارجیحقوقیمقیموغیرمقیم.
کهدارایپروانهاقامتدائم، درایندستورالعملآندستهازمهاجرانحاضردرایران
دفترچهپناهندگییاکارتآمایشهستند،اشخاصخارجیمقیمتعریفشدهبودند.
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گذرنامههستندنیزاشخاصخارجی کهدارای آندستهازمهاجرانحاضردرایران
غیرمقیمتعریفشدهبودند.

مطابقباایندستورالعملاشخاصمقیمحقداشتندحسابسپردهقرضالحسنه
سپرده وحساب پــسانــداز قرضالحسنه سپرده دستهچک،حساب بــدون جــاری
باحضور داشتند نیزحق غیرمقیم اشخاص کنند. افتتاح مــدتدار سرمایهگذاری
حساب و پسانداز قرضالحسنه حساب گذرنامهشان ارائــه و اعتباری موسسه در
کنند.درایندستورالعملهیچاشارهایبهارائه سپردهسرمایهگذاریمدتدارافتتاح
بههمین بود، بهاشخاصخارجینشده بانک( الکترونیک)همچونعابر خدمات
دلیلبسیاریازبانکهاجستهگریختهخدماتالکترونیکهمچونعابربانکراارائه
کوچکدرحداکثر میدادند.ایندستورالعملدرشهریورماهامسالنیزبایکتغییر
گردشحساباشخاصحقیقیوحقوقیغیرمقیممجددًادرشورایپولو سقف
کهدرچندهفتهاخیرباعثاختاللدرزندگی اعتبارتصویبشد.امادستورالعملی
روزمرهمهاجرانحاضردرایرانشدهاست،»دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان 
و پولشویی با مبارزه بهمنظور دستورالعمل این است. اعتباری« مؤسسات  خارجی 
جلوگیریازتأمینمالیتروریسمدرتاریخ۱۲دیماهسال۱۳9۰درشورایعالیمبارزه
باپولشوییبهتصویبرسید.درهفتههایگذشتهبانکمرکزیایندستورالعملرابار
کارتبانکیبسیاریازمهاجرانمسدود که کردوچنینشد دیگربهبانکهایادآوری
وصدورکارتبانکیوهرگونهخدماتالکترونیکبانکیبهآنهامتوقفشد.درماده

۴ایندستورالعملآمدهبود:

 »موسســـه اعتبـــاری موظف اســـت در خصوص اتبـــاع خارجی دارنـــده دفترچه 
پناهندگـــی صـــادره توســـط نیروی انتظامـــی، کارت ویـــژه اتباع خارجـــی و کارت 
خروجی مدت دار )آمایش( صادره توســـط وزارت کشـــور پس از شناسایی اولیه و 
یـــا کامل فقط خدمات بانکی افتتاح حســـاب قرض الحســـنه پس انداز، ســـپرده 

ســـرمایه گذاری و انجام عملیـــات وصول چـــک را ارائه کند.«
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کارت الکترونیکی و نیز مجوز  »ارائــه هرگونه  که درتبصرهاینمادههماضافهشدهبود
هرگونه خدمات الکترونیک به اشخاص فوق ممنوع است.«

کلیه خدمات بانکی به اتباع  که»ارائــه  نکتهعجیبایندستورالعملماده5آنبود
این حقیقت در بــود. کــرده بالمانع را معتبر« اقامت  پروانه  و  گذرنامه  دارای  خارجی 
را ایــران در بهاشخاصخارجیمقیم الکترونیک بانکی ارائــهخدمات دستورالعمل
پولشویی ریسک که ایران در برایاشخاصخارجیغیرمقیم اما بود، کرده ممنوع
باالتریدارند،مجازدانستهبود.اشخاصخارجیغیرمقیمدرایرانباتوجهبهعدم

سکونتشاندرایرانبسیارراحتترمیتوانندپولهایسیاهراجابهجاکنند.
درحقیقتمقیم ایــران در گذرنامه دارای افغانستانیهای از بسیاری که اینبحث
گواهینامه ایرانهستندوفقطبرایدریافتخدماتبیشتر)همچونامکاندریافت
کارآمدیایندستورالعملها رانندگی(گذرنامهایشدندباعثمیشودپیچیدگیونا
گذرنامهافغانستانیدرایرانبهدنیاآمدهاندو بیشترعیانشود.بسیاریازافراددارای
حتییکبارهمازمرزهایایرانخارجنشدهاندودرحقیقتآنهاهممقیموساکن
گذشتهبانکهایایرانبراساسایندستورالعمل کشورایرانهستند.درچندهفته
برای و آمایشخــودداری کارت دارای بانکیمهاجران کارتهای تمدید و ازصدور
تعیینتکلیفحسابهایآنهاکارتهایبانکیآنهارانیزبدوناطالعقبلیمسدود

کردهاند.

مسدودشدنحسابهایایرانیاندربانکهایچین،انگلیس،ترکیهوامارات
گاردینبهنقلازیکشرکتحقوقیفعالدرلندن دراردیبهشتماهامسالروزنامه

نوشت:

»حســـاب بانکی مشـــتریان ایرانی در انگلیس باوجود برداشته شدن تحریم های 
ایران هنوز در حال بسته شـــدن است. شـــرکت حقوقی »بلک استون سولیسترز« 
نماینـــده قانونـــی بیـــش از 60 نفـــر از ایرانیانـــی بود کـــه در انگلیس حساب شـــان 
مســـدود شده بود. این شـــرکت از بانک های انگلســـتانی به اتهام تبعیض نژادی 
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در دادگاه شـــکایت کرد و توانســـت در بیشـــتر پرونده ها برای موکالنش از بانک ها 
به جرم رفتار نژادپرســـتانه خســـارت دریافت کند.«

نظام کاتساعلیه راستایتحریمهای رادر انگلیسی بانکهای اینحرکت بسیاری
کهبسیاری کهوجودداشتاینبود بانکداریومالیایراندانستهبودند.امانکتهای
کشورانگلیسبود.بهجز ازحسابهایبستهشدهمربوطبهافرادایرانیغیرمقیمدر
انگلیس،چین،ترکیهواماراتمتحدهعربیهمحسابهایآندستهازافرادایرانی
ترکیه و ایــران اتاقمشترک رئیس کردند. نبودند،مسدود مقیم کشورها این در که را

دراینبارهگفتهبود:

»برخـــی از بانک هـــای ترکیـــه در راســـتای اجـــرای قوانیـــن مبـــارزه بـــا پول شـــویی 
کشـــور بـــه تعـــدادی از  و همچنیـــن حساســـیت پرونـــده رضـــا ضـــراب در ایـــن 

حســـاب های ایرانیـــان غیرمقیـــم در ترکیـــه اخطـــار مســـدود شـــدن داده انـــد.«

رئیساتاقمشترکایرانوانگلیسهمگفتهبود:

 »ایـــن اقـــدام تنها برای کســـانی که در این کشـــور اقامـــت ندارند و جـــزو بازرگانان 
محســـوب نمی شـــوند، اتفـــاق افتـــاده اســـت. امـــا بازرگانـــان ایرانـــی و همچنین 
ایرانی هایـــی کـــه در انگلیـــس اقامـــت دارند، مشـــکلی به وجـــود نیامده اســـت.«

مسعوددانشمند،رئیساتاقمشترکایرانواماراتهمدربارهمسدودشدنحساب
ایرانیاندرسهکشورانگلیس،ترکیهوشیخنشینشارجهگفتهبود:

 »بر اســـاس مقـــررات شـــفافیت نقل وانتقال بانکی حســـاب بانکی کســـانی که 
در ایـــن کشـــورها اقامـــت و کســـب وکار مشـــخصی ندارنـــد، بســـته می شـــود. در 
ایـــران نیـــز طبق مقـــررات خاصی بـــرای خارجی ها حســـاب بانکی باز می شـــود، 
چراکه صاحب حســـاب باید برای بانک شناخته شـــده و قابل دســـترس باشـــد. 
هم اکنون ایرانیان مقیم امارات و شـــارجه و بازرگانان ایرانی برای داشـــتن حســـاب 

بانکی هیچ مشـــکلی ندارنـــد و در حال فعالیت هســـتند.«
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بانکهایچینی، اقدامات این ایران رسانههای از بسیاری توضیحات این باوجود
در گاردین روزنامه بودند. کرده »غیرانسانی«توصیف را ترکیهای و اماراتی انگلیسی،
کمپین»نه به  گزارشخوددربارهمسدودشدنحساببانکیایرانیاندرانگلستانبه
گروهیازایرانیاندرانگلیسبهراهانداخته که کردهبود بانکداری غیرعادالنه«اشاره

بودند.پویاقدوسییکیازبانیاناینکمپیندرانگلیسگفتهبود:

 »مـــن نامـــه ای از طرف بانک دریافت کـــردم که خبر می داد حســـاب و اعتبار من 
ظرف 2 ماه بســـته خواهد شـــد. پس از 9 ســـال حســـاب داشـــتن در ایـــن بانک و 
امتیـــاز اعتباری عالـــی، آن ها حتی نیازی بـــرای توجیه این کار در خود احســـاس 

گهان احســـاس یک خارجی رانده شـــده را داشـــتم.« نکردنـــد و من نا

آیاباپولشوییمبارزهمیشود؟
رفتاری با انجاممیدهند کشورخودشان در مهاجران با ایرانیان که رفتاری مقایسه
ایران در است. جالبتوجه بسیار میبینند، دیگر کشورهای در مهاجر بهعنوان که
کارتهایبانکیمهاجرانناگهانوبدوناطالعقبلیمسدودمیشود،امادرانگلیس
کارتهایبانکیایرانیاناز۲ماهقبلبهآنهااطالعدادهمیشود. خطرمسدودشدن
کهریسکپولشویی افــرادغیرمقیم بانکی کشورهاحسابهای وسایر انگلیس در
دارند،مسدودمیشود،امادرایرانحسابهایاشخاصخارجیمقیموساکناین

کشورمسدودمیشوند.
از کابوسبسیاری کهمبدأومنشأشانپیدانیست، ودرآمدهایی امــروزهپولشویی
سیستمهایبانکیدرسراسرجهانازجملهایراناست.اماسؤالیکهمطرحاستاینکه
کردن آیامختل بانکمرکزیهدفمندهستند؟ آیادستورالعملهایضدپولشویی
زندگیروزمرهبیشاز۳میلیونمهاجرحاضردرایرانبهبهانهمبارزهباپولشوییجایز
گزارشیازپولشویی گذشته است؟آیادرموردمهاجرانحاضردرایراندرسالهای
منتشرشدهاست؟آیاواقعًاارائهنکردنخدماتبانکیالکترونیکبهمهاجرانحاضر

درایرانباعثکاهشپولشوییمیشود؟
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شماره پانزدهم





در تکاپوی رتبه بندی اعتباری مهاجران افغان

محسنشهرابیفراهانی|چرادراکثرکشورهایپیشرفتهمهاجرانبهعنوانیکفرصتطالیی
»رؤیای  عنوان مفهومیتحت میگیرد؟ آنانصورت از استفاده وحداکثر شمردهمیشوند
آمریکایی«وترغیبنخبگانوافرادتوانمندجهاندرجهتمهاجرتبهکشورآمریکاچگونه
مهاجرت مقوله به ایرانیان نگاه و ایــران در مهاجرتپذیری چراسیاستهای ایجادشد؟
عمدتًابا»تهدید«قلمدادکردناینمقولههمراهبوده؟اینرویکردچگونهبهجایایجاد»رؤیای 

ایرانی«دراذهانمردممنطقهخاورمیانهوجهان»کابوس ایرانی«راایجادکردهاست؟
عنوان تحت رویکردی با و دهد قــرار موردبررسی را سؤالها این میکند سعی نوشتار این
»رتبه بندی اعتباری مهاجران«راهکاریبرایتغییرنگاهایرانوایرانیانبهمقولهمهاجرانرا

پیشنهادبدهد.

نقشمهاجراندرتوسعهآمریکا
بدونشکیکیازعللپیشرفتکشورآمریکادرعرصههایمختلفرامیتوانبهجنس
کشف دوران در دانست.هم مربوط نوپا کشور این تشکیلدهندهجمعیت مردمان
اینسرزمینتوسطاروپاییان،عمدهمهاجرانبهاینسرزمینراافرادیشجاعوجسور
کهبهدنبالیافتنفرصتهایجدیدوساختندنیاییبهترراهی تشکیلمیدادند
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سفرپرریسکبهقارهجدیدمیشدندوهمدردورههایبعدی،همیشهجاذبههاییدر
کهمردمزیادیازاقصینقاطدنیابرایمهاجرتبهاین اینسرزمینایجادشدهاست
کهتمایلبیشتریبهقبول کسانیهستند کشورترغیبشدهاند.اینمهاجرانعمدتًا
ریسکدارند،افکاربلندپروازانهتریرادنبالمیکنندوبهدنبالساختندنیایبهتری

برایخودهستند.
کهکشورآمریکادرحوزههای بامطالعهتاریختوسعهاینکشور،درتمامیجهشهایی

اقتصادی،صنعتیوعلمیشاهدبوده،مهاجراننقشبسیارپررنگیراایفاکردهاند.
بهعنواننمونهمیتوانیمبهبررسییکیازاینجهشهادرفاصلهزمانی۱8۷۰تا۱9۰۰که
امروزهبهدورانطالیی)Gilled Age(معروفشدهاست،بپردازیم.درطیایندوران
آمریکاتوانستازفضایبحرانزدهبعدازجنگهایداخلی)۱865-۱86۱(فاصله

گرفتهوباعبورازاقتصادوابستهکشاورزیبهکشوریصنعتیتبدیلشود.

رؤیایآمریکایی؛ترغیبمهاجرانبرایخدمتبهکشورآمریکا
اتفاقاتوسیاستهایمختلفیسببموفقیتآمریکادرطولایندورانشده،اما
بدونشکیکیازمهمترینآنهااستفادهمناسبازمهاجرانیبودهاستکهدرهمین

دورانکشورشانرابهمقصدآمریکاترککردهبودند.
کشورآمریکا،حمایتهایمتعددی بهمنظورجلبنظرمردمجهانبرایمهاجرتبه
گستردهایبهآنهااعطامیشد.اینمهاجران گرفتهوامتیازات ازمهاجرانصورت
کشورمشارکتداشتهباشندیابهطورآزادانه میتوانستنددرفعالیتهایسیاسیاین
اتحادیههاییراتشکیلدادهوبهدفاعازحقوقخودشانبپردازندونهایتًاپسازطی

یکدورانگذار،فرصتزندگیبهعنوانیکآمریکاییراپیداکنند.
گستردهسببایجادمفهومی کنارتبلیغات مجموعهسیاستهایدولتآمریکادر
تحتعنوان»رؤیای آمریکایی«شد.باشکلگیریاینمفهوم،بهمردمجهانالقامیشد
کههرکسبهدنبالتحققرؤیاهایدیرینهخودوایجادیکزندگیبهتراست،میتواند

آنرادرآمریکاجستوجوکند.
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کشوربهامیددستیابیبه»رؤیای آمریکایی« در»دوران طالیی«سیلمهاجرتبهاین
بشدتافزایشیافت،تاجاییکهاز۷6میلیوننفرجمعیتآمریکادرسال۱9۰۰،بیش

از۱۰میلیوننفرآنهادرهمیندوران۳۰سالهبهاینکشورمهاجرتکردهبودند.
بهعنوانمثالآلمانیهاییکهپسازفروپاشیکنفدراسیونآلمانووقوعانقالبدراین
کشورآوارهشدهبودند،بامشاهدهشرایطمساعددرآمریکا،برایمهاجرتبهاینکشور
ترغیبشدهودرهمیندوره۳۰ساله)۱9۰۰-۱8۷۰(قریببه۴میلیوننفرآلمانیبه
کهدرمیانآنهادانشمندانمعروف،صنعتگرانماهر،تجار کردند آمریکامهاجرت
سرشناسوسرمایهدارانمتمولینیزمشاهدهمیشدند.بااستفادهازظرفیتهمین
باتوسعه و بپردازد کشور این راهآهــندر گسترش به توانست آمریکا مهاجران،دولت
کشورصنعتیبهدنیا رابهعنوانیک صنایعمادرخود،اقتصادشرامتحولوخود
معرفیکند.امروزهنیزهمچناناستفادهازمهاجراندراینکشورجایگاهخاصیداردو
درحالحاضربهطوررسمیبیشاز۴۷میلیونمهاجردراینکشور۳۲۰میلیوننفری
حضوردارندکهبخشاعظمآنهابهامیدارتقایجایگاهشانوبرایدستیابیبهسطح

شهروندیدراینکشورتالشمیکنند.

سیاستهایمهاجرتپذیریجمهوریاسالمیایران
میدهند. تشکیل افغانستانیها را ایــران در حاضر مهاجران عمده حاضر حال در
برای که را یــادی ز فشارهای و اعمالشده آنها برای که گستردهای محدودیتهای

حضوردرایرانمتحملمیشوند.
محدودیتهایگستردهشغلیبرایهمهمهاجرانافغانستانیوالزامآنهابهفعالیت
درمشاغلدشوار،بهگونهایکهبسیاریازمهاجرانحاضردرایراندردریافتمجوزهای

شغلیخودمجبوربهدروغگوییمیشوند.
محدودیتهایتحصیلی.مهاجرانجوانحاضردرایراندررقابتیبرابرباایرانیاندر
کنکورشرکتمیکنند،خیلیوقتهابهدلیلسختکوشیباالیشانحائزرتبههای
برترمیشوند،امادرهرصورتبایدبرایتحصیلدردانشگاههایدولتیوغیردولتی
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ایرانسنگینترینشهریههارابپردازندوهیچتوجهیبهمیزاننخبگیوهوشوذکاوت
آناننمیشود.

نگاهیکسانبههمهمهاجران.درقوانینمهاجرتیایرانهمهانواعمهاجران)پناهندگان،
پناهجویانومهاجراننخبهوسرمایهگذار،مهاجرانغیرقانونیو...(اتباعبیگانهنامیده

میشوندوبرخوردباآنهایکساناست.
نبودهیچگونهحمایتحقوقی	 
نداشتنمجوزبرایایجادتشکلیاانجمن	 
نداشتنامیدیدرجهتاصالحوضعدرآینده	 

که کهازشکلگیریاینوضعیتنصیبایرانمیشودایناست نخستیننتیجهای
صرفًابیکیفیتترینافراد،ایرانرابهعنوانمقصدمهاجرتخودانتخابمیکنند.
گزینه چنانچه ... و سرمایه صاحبان نخبگان، تحصیلکرده، افــراد بهعبارتدیگر
دیگریغیرازایرانپیشرویخودببینند،یقینًابههیچعنوانبهحضوردرایرانفکر
ایــران،معضالتمشاهدهشدهو به باورودمهاجرانبیکیفیت نتیجه نمیکنند.در
کشورتحمیلمیکنند،افزایشیافتهومسئوالن کهاینافرادبیکیفیتبه هزینههایی
گستردهتری رابهاینجهتسوقمیدهدتامحدودیتهایبیشتروسختگیریهای
کهاینامرمجددًاموجببیکیفیتترشدنمهاجرانواردشدهبهایران کنند راوضع

خواهدشدواینسیکلمعیوبهمچنانادامهپیداخواهدکرد.
نکتهقابلتوجهایناستکهسیاستهایمهاجرتپذیریایرانوایجاداینوضعیت
تمامی سیاستهایی، چنین اتخاذ و نشده محدود افغانستانیها جامعه به صرفًا
گرفتهو کهدرشرایطمختلفممکناستاتباعشانتصمیمبهمهاجرت کشورهایی

گزینهایرانراموردبررسیقراردهند،شاملمیشود.
دانشمندانمسلمانکشورهایدیگرمیتوانندبهتقویتجامعهعلمیکشورکمکما
کنند،تاجرانآنهادرراستایتوسعهبازارهایایراندرمنطقهمیتواننداقدامکنندواز
کرد.همچنین سرمایهدارانآنهادرراستایتوسعهطرحهایداخلیمیتواناستفاده
کشورهای اجتماعی و فرهنگی چهرههای و هنرمندان نخبگان، مناسب حضور
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مختلفدرایرانمیتوانددرجهتاصالحوجهوارتقایتصویرعمومیازجامعهایرانی
کناراینموارد،ورودجامعهمهاجرانبهایرانمیتواندسببتوسعهبازار مؤثرباشد.در

داخلیشود.

رویکردپیشنهادی
گرفتهوبهمقولهمهاجرتبهعنوان درنخستیننگاهبایدتغییرنگاهیمبناییصورت
و مشکالت برخی و بــوده مؤثر کشور توسعه مسیر در میتواند که شــود نگاه فرصتی

تنگناهایکشوررابرطرفکند.
میان قائلشدن تبعیض برای پیشنهاد،طراحیمکانیسمی مهمترین راستا این در
مهاجرانوارتقایجایگاهایشانبرمبنایویژگیها،توانمندیها،تحصیالت،ثروت،
کهازایشانمشاهدهشدهاست،بهطوردقیقتربایدپلکانیدرمقابل ورفتاریاست
مدنظر رفتارهای از تبعیت با میتوانند دهــد نشان آنهــا به که گیرد قــرار مهاجران
با بهمرور قرارگرفتهاست، آنها کهپیشروی قرمزی وحفظخطوط ایران حاکمیت
محدودیتهایکمتریمواجهبودهوباادامهدادناینمسیرمیتوانندامیدوارباشندکه
دربلندمدتنهتنهاهیچگونهمحدودیتیراپیشرویخودنخواهنددید،بلکهممکن

استازامتیازاتویژهومضاعفینیزبرخوردارباشند.
دراینرویکردکهمیتوانازآنتحتعنوان»رتبه بندی اعتباری مهاجران«نامبرد،بهطور
کشور،براساستمکنمالی،سطحتحصیالت، مثالحینورودیکمهاجربهداخل
کهبهمروربامشاهده یاامتیازیبهایشانتعلقمیگیرد تخصصهایویژهو...رتبه
رفتارهایمشخصیمثلاعالممداومموقعیتمکانی،شفافیتمالی،سطحدرآمد،
عدمارتکابجرم،میزاناحترامگذاشتنبهقوانینمدنی،حجممالیاتپرداختیو...
اینرتبهارتقاءیافتهومثاًلدرنخستینمرحلهدرصورتدستیابیبهحدمشخصیاز
اعتبار،اجازهصدورگواهینامهرانندگیبهایشاناعطاشود.حالدراینمرحله،اعطای
مجوزرانندگیبهاینافرادسببمیشودحاکمیتایرانبتوانداطالعاتگستردهتریاز
رفتارهاوفعالیتهایایشاندراختیارداشتهباشدوبااختیاربیشتریبهامتیازدهیو
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طراحیپلههایبعدیبپردازد.
فرصتهایدیگریمثلاستفادهازخدماتبیمهای،حذفمحدودیتهایشغلیو
تحصیلی،اجازهاستخدامدراداراتدولتیو...میتواندبهعنوانپلههایجذابدیگری
کند. کشورترغیب کهاینمهاجرانرابهاصالحرفتاروتبعیتازقوانین طراحیشوند
ماسودمندخواهد کشور برای نهتنها پذیرشمهاجران برای ایجادسیستمیشفاف
بود،بلکهازروندهایغیرقانونیمهاجرتبهایراننیزکاستهمیشودومهاجرانتشویق
میشوندبرایحضوردرایرانازراههایقانونیاقدامکنند.تشویقآنهابهاحترامهرچه
بیشتربهقوانینباعثبهبودپیوستهزندگیآناندرایرانوایجادیکسیکلمثبتدر

فرآیندهایجامعهپذیریمهاجراندرایراننیزمیشود.
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جمعیت نفر میلیون ۳۰ با آسیا شرقی جنوب در مالزی | حقیقتطلب پیمان سید
چهلمینکشورپرجمعیتجهاناست.درآمدسرانهمتوسطافراددراینکشوردرسال
کشورهاازمنظردرآمد کشوررادرردهپنجاهونهم کهاین ۲۰۱5برابربا9,۷66دالربود
سرانهقراردادهبود.یکیازمهمترینشاخصههایجمعیتیاینکشورحضورمهاجران
افزایش رونــدی همواره کشورطیسالیان این در کارخارجی نیروهای تعداد است.
داشتهاست.درسال۱99۰تنها۴درصدازنیروهایکارشاغلدرمالزی،خارجیبودند
)۴۰۰هزارنفر(.اینرقمدرسال۲۰۱۰به۱5درصدنیرویکارشاغل)یعنی۲میلیوننفر(

رسید.
مالزی در کارخارجی نیروی نفر میلیون آمــاریحــدود۳.۴ بــرآوردهــای آخرین طبق
مشغولبهکاربودندکهازاینتعدادفقط۲.۱میلیوننفرشانبهصورتقانونیثبتشده
هستند. مالزی-اندونزیایی در حاضر غیرقانونی و قانونی مهاجران از نیمی بودند.
مهاجرانبنگالدشی،میانماری،نپالیوهندینیزمالزیرابرایمهاجرتواشتغال
بسیارمیپسندند.ازیکمنظرمیتوانگفتوضعمالزیدرمهاجرپذیریبسیارشبیه
)اندونزی(جذاباست.تعداد کشورهمسایه اهالی برای کشور این ایراناست. به

کالبدشکافی نقش مهاجران در توسعه مالزی
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مهاجرانغیرقانونیحاضردراینکشورنیززیاداست.اماحضورمهاجراندراینکشور
چهتأثیریبراقتصادواشتغالاهالیآنداشتهاست؟

مالزیونیروهایکارمهاجر
درسال۲۰۱۲حدود۲5درصدازنیرویکارگردرکشورمالزیراکارگرانخارجیتشکیل
میدادند.هرمجمعیتیمهاجراندراینکشورنیزبهگونهایاستکهبیشترآناندرسن
کشاورزیمتمرکزند: کشورمالزیدربخشصنعتو کارقراردارند.اکثرمهاجراندر
کشاورزیمالزیاتباعغیرمالزیایی گرفتهشدهدربخش کار ۷۰درصدازنیروهایبه
هستند.درصنعتساختوساز۴5درصدنیروهاودربخشتولید۳۰درصدشان
ازمهاجرانهستند.مهاجرانبهطورکلیدرمالزیسطحتحصیالتپایینتریدارند.
تقریبًا۴۰درصدازمهاجرانمالزیاییتحصیالتابتداییراهمبهپایاننرساندهاند.در
کارشوند.اینتمایل کهدرمشاغلسطحپایینمشغولبه نتیجهآنهاتمایلدارند
کردهاست،چراکهبهطورکلی کارمالزینوعیانطباقشغلیهمایجاد آنهادربازار
کاردر طیسالیاناخیرمتوسطتحصیالتمالزیاییهاافزایشیافتهوآنهاحاضربه
این به اشتیاق با کمسواد و کممهارت ولیمهاجران نیستند، پایین مشاغلسطح

مشاغلمیپردازند.

سازوکارهاییبرایاولویتدادنبهاستخدامافرادبومی
دولتمالزیبهدنبالایناستکهبرایکارفرمایانمالزیاییاستخدامنیرویمالزیایی

کاردومکانیسمراطراحیکردهاست. دراولویتباشد.برایاین
کردنمشاغلخالی کارفرمایانمالزیاییبایدبرایپر که نخستینمکانیسمایناست
هیچ موردنظر کار برای درصورتیکه بدهند. گهی آ ]1[ مالزی مشاغل سایت در ابتدا
افرادمالزیاییوبومیثبتنشدهباشد،آنوقتآنهامجازندبه درخواستیازطرف

استخدامنیرویکارمهاجربپردازند.
کارفرماباید کارخارجیاستخدامشده، کهبهازایهرنیروی مکانیسمدیگرایناست

1. http: //www.jobsmalaysia.gov.my
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از۴۱۰رینگیتبرایاستخدامنیروی کند.مالیاتاضافی مالیاتاضافهپرداخت
مهاجردربخشکشاورزیشروعمیشودوبه۱,۲5۰رینگیتبرایاستخدامایننیروها
دربخشساختوتولیدمیرسد.اضافهمالیاتبهازایهراستخدامنیرویکارمهاجر
دربخشخدمات۱,85۰رینگیتاست.بهعبارتیدولتدربخشکشاورزیکهخود
امادر کمتریدریافتمیکند، کمتریبهفعالیتدارند،مالیات مالزیاییهاتمایل
بخشخدماتکهخودمالزیاییهاتمایلبیشتریبرایکاردارند،مالیاتهایباالتری
کارفرمایانمالیاتاضافهراازحقوقنیروهای دریافتمیکند.امادرعملبسیاریاز
کارمهاجرکسرمیکنند،درنتیجهتمامفشارمالیاتاضافیبردوشنیروهایکارمهاجر

استواینمکانیسماثریانگیزشیبرکارفرمایانبرایاستخدامنیروهایبومیندارد.
استخدام به که بهاینترتیب میزنند، دور را مکانیسم این هم کارفرمایان از بعضی
کار کشاورزی(میپردازند،اماآننیروی بامالیاتپایینتر)مثل مهاجراندرصنایع
کارمیگیرند. رادربخشهایدیگرهمچونساختوساز،تولیدوخدماتخانگیبه
مشاغل در کار برای که بهاینترتیب میزنند. دور را مکانیسم این مهاجران هم گاه
کشاورزیاقداممیکنندواجازهاقامتمیگیرند،امابعد سطحپایینهمچونبخش
کار کاررارهامیکنندودربخشهایبادستمزدباالتربهصورتغیرقانونیمشغولبه
کارآموزجذب کشورآسیایی کارفرمایاناجازهدادهتااز۱۴ میشوند.دولتمالزیبه
کارآموزانچگونهبایدآموزشدادهشوند.درنتیجه کهاین کنند،امامشخصنکرده
کارفرمایان برای کمهزینه یا رایگان کار نیروی راههــایجذب از کارآموزیکی جذب
که دارد انــدونــزی و بنگالدش کشور با تفاهمنامه دو مالزی دولــت اســت. مالزیایی
و کشاورزی کاربنگالدشیدربخش نیروهای بهکارگیری تفاهمنامهها این بهموجب
نیروهایاندونزیاییدربخشخدماتخانگیبهصورترایگانممنوعاستواتباع

ایندوکشوربرایکارآموزیهمبایدحداقلیازحقوقرادریافتکنند.

رفاهکارگرانمهاجر
کردهاست.اینحداقلحقوق کارگرانرااجباری مالزیسیستمحداقلحقوقبرای
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در مــاه در کــارگــر یــک اســت:حــداقــلحقوق هــمتضمینشده مهاجران بــرای حتی
شبهجزیرهیمالزی9۰۰رینگیتودرصباحوســاراواک8۰۰رینگیتاست.هدف
کهمشاغلمهاجرانرابراینیروهایبومیهم دولتمالزیازحداقلحقوقایناست
کردن کارمالزیاییبرایپر کهمتقاعدکردننیروی کند،اماثابتشدهاست جذاب
تقاضا.در و دارد:عرضه اینمسئلهدوجنبه بسیاردشــواراست. مشاغلمهاجران
کهمهاجرانبیشازساعاتمعمولو کارفرمایانانتظاردارند سمتتقاضاخیلیاز
استانداردکارکنند.نیروهایبومیبهراحتیتنبهاینتقاضانمیدهند.آنهاازحقوق
ازطریق آنها رامیپذیرند. ایندرخواست بهراحتی امامهاجران گاهاند، آ خودشان
کردنهزینههایمربوطبهمالیاتهایاضافهشان کار اضافهکاریوفراترازاستاندارد
راجبرانمیکنند.کارفرمایاندرمالزیازمهاجرانماهانه۲5۰ساعتکارمیکشند،به
آنها9۰۰رینگیتحقوقمیدهندوازآن9۰۰رینگیت،۱۰۰رینگیترابهخاطرمالیات
و5۰رینگیترابهخاطرهزینههایمحلخوابواجارهکسرمیکنند.بهاینترتیبیک

مهاجرماهانه۷5۰رینگیتمیگیردو۲5۰ساعتکارمیکند.
درسمتعرضههمبینمهاجرانوافرادبومیرقابتچندانیبرایمشاغلوجودندارد.
کارهایسطحپایینبهمالزیاییها کممهارتواشتغالشاندر حجمباالیمهاجران
اینامکانرابخشیدتاسطحمهارتیخودشانراازطریقآموزشباالببرند.آنهادر
کهتولیدکننده کشورهاییاست کارهایسطحباالمشغولمیشوند.مالزییکیاز
کار نیروهای اشتغال ــرای ب ترتیب بدین و اســت جهان در الکترونیک تجهیزات

تحصیلکردهخودمشکالتکمتریدارد.

مهاجرانباعثاشتغالزاییبرایمالزیاییهامیشوند
کهبهازایهر بانگاهیبهحجممهاجرانبینسالهای۱99۰تا۲۰۱۰مالزیمیبینیم
کهواردمالزیشدهاند،۴.۱شغلبرایمالزیاییهاایجادشدهاست.ازطرف ۱۰مهاجر
که کسانی دیگرحقوقپرداختیبهافرادمالزیاییهمافزایشداشته،بهخصوصبرای
تحصیالتباالییدارند.البتهبرایافرادکمسوادوکممهارتمالزیاییاتفاقاتخوبی
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نیفتاده،سطحدستمزدمتوسطآنهاطیاینسالهابرخالفافرادباسوادمالزیایی
کاهشیافتهاست.

بسیاریازتحقیقاتومدلسازیهایاقتصادیایننتایجراتأییدمیکنند.بانک
کارمهاجردریک کهاضافهشدنهرهزارنیروی کرده جهانیطییکمطالعهبرآورده
بخشخاصاقتصادمالزیباعثمیشوددرطوالنیمدت8۳6شغلتماموقتو۱69 

شغلپارهوقتبرایخودمالزیاییهاایجادشود.
تولید هزینههای کارگرانخارجی کهحضور اینشکلاست به اینمسئله توضیح
گسترش را تولید بااینصرفهجویی نیروهایخبره و کارشناسان کاهشمیدهد. را

میدهندوگسترشتولیدباعثایجادمشاغلجدیدبرایمالزیاییهامیشود.
بانکجهانیبرآوردکردهکهبهازایهر۱۰درصدافزایشمهاجرتبهمالزی،یکدرصد
بانک مطالعات البته میشود. اضافه مالزی در بومی افــراد بــرای تماموقت اشتغال
جهانینشانمیدهداضافهشدننیروهایخارجیدربخشهایکشاورزیوخدمات
باعثافزایشاشتغالمالزیاییهامیشود،امااضافهشدنآنانبهبخشتولیدبرای

مالزیاییهاشغلجدیدیایجادنمیکند.
نکتهبسیارمهمدرسیاستهایمهاجرتیوتأثیرنیروهایمهاجربراقتصادمالزیاین
استکهدراینکشورمهاجرتازطریقکاهشهزینههاینیرویکاراستکهباعثبهبود
اقتصادشدهونهازطریقافزایشبهرهوریواینافزایشبهرهوریاستکهدربلندمدت
گذاریکاقتصادازدرآمدمتوسطبهدرآمدباالمیشود. باعثرشداقتصادیپایدارو
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permanent resident

1. Jus sanguini
2. Jus soli
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IMO

IMO
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UNHCR

UNHCR

1-United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR
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IOM

1. https://www.mckinsey.com/global-
themes/employment-and-growth/
global-migrations-impact-and-
opportunity
2 .International Organization for 
Migration
3. https://www.iom.int/world-
migration 
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تماشاخانه
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فلكه اول

تزريقات

1368a.r.k@Gmail.com

| |

| | |
keyvanzargari@yahoo.com

www.shahrvand-newspaper.ir

|

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

telegram.me/Shahrvang

@tanzshahrvang

shahrvang@gmail.com

|

|

هفتمین شماره از صفحه دیاران در صفحه ی اول روزنامه و تیتر اصلی هم انعکاس داشت.
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1. Transnational marriage
2. Jones, Gavin W. (2012). 
International marriage in Asia: What 
do we know, and what do we need 
to know?
3. Yang, W.S., and Lu, M.C.W. (Eds.) 
(2010). Asian Cross-border Marriage 
Migration: Demographic Patterns and 
Social Issues
4. https://emnbelgium.be/sites/

5. International Marriage Broker 
Regulation Act
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WTO

http://dx.doi.org/10.1111/imig.12148

شماره نهم - یک شنبه 24 دی 1۳96



پیوست ها  |  2۳9 

| | دياران www.shahrvand-newspaper.ir  |  nejat@shahrvand-newspaper.ir 

|

|

شماره دهم - یک شنبه 1 بهمن 1۳96



|  دیاران در آینه ی مطبوعات240 

| | دياران www.shahrvand-newspaper.ir  |  nejat@shahrvand-newspaper.ir 

شماره یازدهم - یک شنبه ۸ بهمن 1۳96



دوشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۶ |  241 

| | دياران  www.shahrvand-newspaper.ir  

| |
| |

Refugees welcome

Refugees welcome

1.  http://www.refugees
-welcome.net/

Refugeeswelcome
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1. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/
articles/559651
2. https://ganj-old.irandoc.ac.ir/
articles/518950
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–

|
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انجمـــن دیـــاران در ســـال 1396 با شـــعار »برای مهاجران برای ایران« تأســـیس شـــد. »تغییر نگرش نســـبت 
بـــه مهاجـــران در جامعـــه ی ایران«، »انجـــام پژوهش هـــای مرتبط با موضوعـــات مهاجـــرت و مهاجران« و 
»ارائـــه راهکارهـــای سیاســـتی در حوزه مهاجران و تـــاش برای بهبود قوانین« موجود ســـه مأموریت اصلی 
ایـــن انجمـــن مردم نهـــاد هســـتند. در راســـتای مأموریـــت تغییر نگرش نســـبت بـــه مهاجـــران در جامعه ی 
کـــه در روزنامه ها و مطبوعات بـــه بازنمایی زندگی مهاجران حاضـــر در ایران بپردازیم.  ایـــران بر آن شـــدیم 
رایزنی هـــای متعـــددی انجـــام دادیـــم تـــا بتوانیم بـــرای اولیـــن بـــار در تاریخ مطبوعـــات ایـــران در صفحه ای 
اختصاصـــی بـــه روایـــت زیســـت مهاجـــران حاضـــر در ایـــران بپردازیـــم. روزنامـــه شـــهروند به عنـــوان یک 
کـــه به صورت تخصصی به مســـائل اجتماعی می پردازد در این زمینه پیشـــرو شـــد  روزنامـــه ی اجتماعـــی 
و در هفتـــه یـــک صفحـــه ی تمـــام از ایـــن روزنامه را به موضـــوع مهاجران حاضـــر در ایران اختصـــاص داد. 




